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1.
(Rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu hari di sebuah tahun.)
Anak dan ayah itu berdiri bersebelahan. Bulan menanjak semakin tinggi, akhirnya
menjamah puncaknya.
“Di sana ada sesuatu yang menakutkan,” bisik sang ayah.
Sang anak di sebelahnya merasa penasaran.
“Sesuatu apa ayah?” balas pemuda itu.
Sang ayah yang sudah tua itu tidak bisa menjawab karena memang terlampau sulit
menganggap apa yang pernah ia lihat sekian tahun yang lalu sebagai sebuah kenyataan.
Lama sudah ia berusaha menganggap kejadian itu sebagai mimpi, namun tidak pernah
berhasil.
“Dulu di malam seperti ini tepat ketika bulan sangat benderang dan bulat sempurna,
candi yang luar biasa besar itu menampakkan diri. Menurutku ukuran candi itu jauh lebih
besar dari candi Borobudur, mungkin dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih
besar. Aku yang menelusuri tepi candi itu mendapatkan kenyataan betapa besarnya. Pada
bulan purnama berikutnya aku hadir lagi, akan tetapi candi itu tidak menampakkan diri
lagi. Agaknya candi itu hanya muncul pada purnama tertentu, bukan di semua purnama.”
Ayahnya berbicara dengan bersungguh-sungguh, sementara dalam sekian tahun ini
anaknya melihat setiap bulan purnama datang, ayahnya selalu menyempatkan mengintip
tempat itu, dengan demikian apa yang diceritakan ayahnya itu bukan hal sepele.
Hanya angan-angan ayahnya? Atau nyata?
“Sebuah candi, ayah?”
“Ya!” jawab sang ayah, “tepatnya kalau pada siang hari di gerumbulan bambu itu.
Aku telah menelitinya sepanjang hari, tetapi tak ada yang luar biasa, hanya sebuah bukit
sebagaimana bukit yang lain.”
Sang anak berpikir keras, yang ia dapati sesuatu yang sulit dipahami.
“Candi yang tidak tampak?” tanya sang anak.
Pertanyaan itu merupakan pengulangan dari pertanyaan yang pernah ia ajukan.
Sang ayah menggeleng.
“Menurutku ia candi murca,” gumam ayahnya. “Candi itu benar-benar ada namun
murca. Candi itu disembunyikan di balik mantra-mantra yang oleh karenanya tidak ada
yang bisa melihatnya.”
Sang anak penasaran.
“Akhirnya ayah menyimpulkan seperti itu?” tanya anaknya. “Menurut ayah, kenapa
candi itu harus dihilangkan dari pandang mata?”
Sang ayah diam cukup lama, untuk mencari jawaban yang paling masuk akal.
“Kurasa karena ada pihak-pihak tertentu yang entah kenapa berniat menghancurkan
candi itu. Oleh karena itu muncul pihak lain yang berusaha melindunginya dengan cara
melenyapkan dari pandangan mata.”
Sejalan dengan waktu yang bergerak, lelaki tua itu semakin tua dan semakin tua.
Pun sebagaimana kodratnya, manusia tidak mungkin mengimbangi gerak sang waktu.
Umur itu ada batasnya mengantarkan lelaki tua itu sampai pada tarikan napas terakhir. Ia
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mati dengan segumpal rasa penasaran karena tak pernah memperoleh jawaban dari rasa
penasarannya.
Namun rasa penasaran itu ada pewarisnya, diwariskan, diwariskan dan diwariskan
lagi. Selanjutnya tentang candi murca itu, susah dibedakan, apakah benar-benar nyata
atau hanya dongeng semata.

2.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka.)
Senja membayang di kaki langit, semburat merah berombak-ombak bagai samudra
marah memancarkan amarah. Mendung tebal menggantung di cakrawala belahan timur,
sesekali petir muncrat disusul gemuruh geluduk yang memekakkan telinga. Angin mulai
menderu pertanda badai akan tiba. Apalagi tidak jauh di arah kiri mulai tampak sebuah
garis meliuk biang angin lesus yang apabila membesar sanggup mencengkeram dan
melempar seekor gajah bengkak ke udara. Gemuruh ombak baginya mungkin rangkaian
nada yang menggiringnya meliuk genit bagai gadis yang kasmaran.
Ombak laut selatan bergulung menghantam tebing, mengocok buih dengan suara
gemuruh susul-menyusul dan tidak pernah lelah. Dua ekor ikan raksasa yang tidak
diketahui apa namanya terlihat jauh di selatan, sesekali melejit ke atas dan kemudian
ambyur seolah apa yang dilakukan itu adalah peringatan, bahwa dialah sang penguasa
lautan. Dua ikan raksasa itu mungkin makhluk langka yang tertandai itu dari burungburung kalangkyang1 yang terbang berputar-putar di udara. Untuk bisa melihat dengan
jelas para burung kalangkyang itu tak perlu harus mendekat. Dari sebuah ketinggian di
langit burung kalangkyang mampu melihat anak ayam yang berukuran hanya sekepalan
tangan.
Akan tetapi semuanya itu tidak membuat gadis bernama Ken Rahastri mengalihkan
perhatiannya.
Dengan tatapan mata tajam gadis cantik itu menebar pandang ke segala penjuru.
Ken Rahastri tidak berdiri di atas tebing batu akan tetapi bertumpu pada punggung seekor
penyu. Penyu berukuran besar itu diam tidak keberatan punggungnya dijadikan pijakan.
Sesekali penyu raksasa itu bergeser merangkak akan tetapi Ken Rahastri tetap bertahan di
punggungnya. Di sekitarnya puluhan penyu yang lain tidak merasa terusik. Di sepanjang
pantai dari barat hingga mungkin membentang ke Semenanjung Sembulungan2, penyu
hidup dan berkembang biak tanpa terganggu.
Gadis cantik itu berambut hitam panjang dan berpakaian serba hitam akan tetapi
menggunakan ikat kepala berwarna tanah. Gadis yang beberapa saat lamanya merasa
amat tegang itu baru mengurai senyum ketika dari arah laut yang gemuruh terlihat orang
yang timbul tenggelam. Dengan gesit melebihi kelincahan seekor pesut orang itu ~ yang
rupanya masih muda ~ meluncur, ada kalanya menantang ombak yang membentuk
lembah dan bukit. Sesekali lelaki muda itu tidak menghindar ketika gemuruh ombak
1
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Kalangkyang, jawa kuna, burung elang.
Semenanjung Sembulungan, nama semenanjung di ujung timur Pulau Jawa, di tempat ini letak hutan
lindung Alas Purwo berada. Tempat ini berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
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menghajarnya. Ken Rahastri menyunggingkan senyum dan tak mampu menahan kagum
menyaksikan kelincahan yang tiada tara itu.
Tiba-tiba pemuda yang tengah berenang itu melenting dan dengan kecepatan luar
biasa berlari di atas permukaan air untuk kemudian melenting lagi ke atas dan berputar
beberapa putaran untuk kemudian tubuhnya yang lentur menggeliat sangat cepat dengan
kepala yang semula di atas telah berbalik arah menukik lurus ke bawah, apa yang ia
lakukan lebih layak disebut menghunjam.
Pemuda itu lenyap di bawah air. Beberapa saat gadis itu kehilangan jejak.
Lelaki muda itu tengah bermain-main dengan gelombang samudra akan tetapi
sebenarnya juga bermain dengan bahaya karena ombak sedang amat ganasnya. Beberapa
saat setelah tenggelam pemuda itu tidak diketahui berada di mana. Dengan melongoklongok Ken Rahastri mencarinya. Ken Rahastri kembali gelisah, cemas kalau sesuatu
menimpa lelaki yang sedang menjadi pusat perhatiannya. Kecemasannya semakin
mengental ketika sudah beberapa saat lewat, pemuda yang menyelam itu belum juga
muncul juga ke permukaan.
Pemuda itu lenyap menyelam kelewat lama.
Dua ekor ikan raksasa yang timbul tenggelam di kejauhan menyumbang amat deras
atas gelisah hatinya.
Dari arah laut, puting beliung itu meliuk, menari menggeliat seperti tarian taksaka3.
Dalam tebal kabut, kehadirannya nyaris menjelma menjadi hantu. Dua ekor ikan raksasa
yang semula berada jauh di selatan agaknya juga menyisakan perhatiannya pada beliung
itu dengan berenang kencang mengikuti geraknya. Sesekali dua ekor ikan raksasa aneh
itu justru menghadang gerakan cleret tahun4 yang melintasi permukaan air dengan
menghantam mengayunkan ekornya.
Kekuatan angin lesus itu ternyata bukan tandingan ikan itu. Seekor di antaranya
terjebak dalam pusarannya, terhisap dengan kuat untuk kemudian terbanting amat deras
mengakibatkan laut terbelah karenanya. Namun sebagai penguasa laut kedua ikan raksasa
itu justru menganggapnya sebagai sebuah permainan yang menyenangkan. Sekali lagi
seekor di antaranya melesat cepat mengejar ujung beliung itu. Ikan itu merasa senang
ketika tubuhnya terhisap dan kemudian dibanting membelah ombak yang menggunung.
Ken Rahastri barulah terbelalak ketika menyaksikan lebih seksama mendapati kenyataan
betapa besar angin lesus itu, sementara jauh di langit, membentangkan sayap tanpa harus
mengayuh, enam ekor cataka5 memberikan pemandangan yang jarang-jarang terjadi
karena amat jarang terjadi enam ekor cataka bisa berada di satu tempat sekaligus, apalagi
mereka berada dalam garis lurus. Cataka itu sedang tertarik pada pemandangan luar biasa
di bawahnya.
Beberapa jenak Ken Rahastri dililit oleh pesona. Angin lesus itu benar-benar ribut
dengan suara gemuruh dan ganas. Air laut yang dilintasinya muncrat semburat bagai
dikocok tangan raksasa. Mengerikan sekali kekuatan yang dipamerkan gejala alam itu,
memaksa Ken Rahastri harus berdecak kagum sekaligus ngeri.
Kembali Ken Rahastri mengalihkan perhatiannya ke arah lain mencari-cari dengan
gelisah, namun lelaki muda yang dicemaskannya belum juga muncul ke permukaan. Ken
Rahastri makin gelisah karena waktu yang digunakan pemuda itu terlampau lama untuk
3
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Taksaka, jawa, ular
cleret tahun, jawa, nama lain dari beliung atau angin lesus
5
Cataka, jawa kuno, cucculus melanoleucus
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berada di bawah permukaan air. Seberapa hebat pun kemampuan ilmu kanuragan6 yang
dikuasainya, menghadapi ganasnya alam, apalagi kekuasaan Hyang Widdi, ia sama sekali
bukan apa-apanya, bukan tandingan sepadan.
Ken Rahastri yang menanjak derajad resahnya melenting meloncat dari punggung
penyu ke punggung penyu yang lain untuk mengambil arah pandang yang jelas ke arah
laut. Rahastri kian cemas karena jejak pemuda itu menghilang. Dicari-cari ke arah mana
pun jejak pemuda itu lenyap.
“Mana dia?” letup gadis itu.
Ken Rahastri meloncat turun dari punggung penyu dan bergegas berlari ke bibir
pantai. Ombak yang membuih disapunya dengan cermat. Ken Rahastri merasa tidak
nyaman karena yang dicari tidak terlihat. Gelisah memang tak bisa dicegah. Ken Rahastri
bingung harus melakukan apa.
Namun gadis itu tertegun. Telinganya yang tajam menangkap sesuatu di
belakangnya. Ken Rahastri yang berbalik itu pun terlonjak kaget. Pemuda dengan tubuh
basah kuyup yang ia cari itu tertawa lebar.
“Gila kau kakang,” desis Ken Rahastri. “Kau membuatku cemas. Aku kira kau
masih berada di bawah air?”
Pemuda tampan itu hanya tersenyum. Dengan penuh minat pemuda berambut amat
panjang itu mengarahkan telunjuknya ke kanan.
“Aku muncul ke permukaan di balik batu di sana itu,” balasnya dengan napas agak
tersengal, “kau tidak melihat karena terhalang bongkahan batu itu. Kaulihat sepasang
ikan raksasa di sana itu?”
Ken Rahastri mengarahkan perhatian ke tempat yang sama. Pada jarak yang cukup
dekat dua pemandangan itu sungguh mencuri perhatiannya.
“Dan angin lesus itu. Lihat, besar sekali,” lanjut pemuda itu.
Pandangan pemuda dan gadis itu kemudian terarah pada puting beliung yang
menggeliat di atas permukaan air dan sesekali angin lesus yang amat besar itu melintas
garis pantai. Pasir seketika semburat beterbangan. Sebuah pohon gurdo7 yang tumbuh di
tepi pantai yang amat besar, bagai diacak dengan sangat kasar. Sejenak kemudian pohon
itu ambruk tercabut seakar-akarnya, terlempar deras ke arah laut.
Ken Rahastri terbelalak takjub menyaksikan peristiwa itu.
Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu melompat mundur, membuat gadis itu terperanjat
bukan kepalang, tepatnya kaget melihat apa yang akan dilakukan.
“Kakang Parameswara, apa yang akan kakang lakukan?” letup Ken Rahastri.
Pemuda bernama Parameswara telah berancang-ancang dengan sebuah sikap yang
sembrono, tak tahu diri karena berani menantang kekuatan alam yang demikian dahsyat.
Bila pohon gurdo bisa ambruk tercabut sampai ke akar-akarnya maka apalah yang bisa
dilakukan pemuda itu dalam menghadapinya.
Rahastri cemas.
“Kakang Parameswara!” Ken Rahastri mencegah “Apa yang akan kaulakukan?”
Wajah Parameswara menegang, tatapan matanya lurus, gelegak mulai memenuhi isi
dadanya.
“Menjauh Rahastri. Kau berada dalam lintasan angin lesus itu. Cepatlah menjauh!”
jawab pemuda itu tegas.
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Kanuragan, jawa, ilmu silat
Gurdo, jawa, pohon beringin
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Angin lesus yang amat besar itu meliuk amat ganas. Air dan pasir yang dihisapnya
disebarkan ke mana-mana, semburat mengenai apa pun. Gemuruhnya gemerasak seperti
barisan lampor berburu bayi, apalagi ketika pasir dan bebatuan yang tersebar muncrat
semburat mengenai daun-daun dan pepohonan di sepanjang pantai tebing itu. Maka Ken
Rahastri terpaksa menggunakan capingnya untuk melindungi wajah dari semburan yang
terasa menusuk-nusuk. Ken Rahastri melangkah mundur dan merasa perlu melangkah
mundur lagi. Cleret tahun itu bisa bergerak ke arah tak terduga, bila ia bernyawa boleh
jadi sedang mengintip nyawanya.
Akan tetapi apa yang akan dilakukan Parameswara sungguh membuatnya cemas.
Padat tanah bisa dikeruk dalam waktu sangat singkat maka apa yang bisa dilakukan
manusia? Dengan kesembronoannya itu Parameswara bisa terhisap dan barangkali malah
terangkat ke atas sampai ke puncak dari pusaran angin itu. Bisa dibayangkan entah akan
berakhir seperti apa nasib Parameswara bila cleret tahun itu membantingnya ke tebing
padas. Bisa pula Parameswara hanya diputar sampai pusing tujuh keliling hinggal murca8
kesadarannya lalu dibuang ke tengah laut menjadi mangsa dari sepasang ikan raksasa
yang pasti mampu menelannya hanya dalam sekali telan.
“Kakang, cepat menghindar!” Ken Rahastri berteriak didorong cemas yang semakin
memuncak.
Akan tetapi Parameswara bergeming.
Pemuda yang masih berusia muda itu justru mengambil sikap. Kedua tangannya
diangkat ke atas dengan pelan. Sejenak kemudian dua telapak tangan itu telah saling
melekat. Dengan sikapnya itu, Parameswara telah memulai membangkitkan kemampuan
yang berasal dari alam bawah sadar yang dikuasainya. Ken Rahastri semakin cemas,
namun angin lesus itu meliuk semakin dekat, membuat miris. Ken Rahastri memang tak
punya pilihan lain. Gadis cantik itu segera melenting dari punggung penyu dan melejit ke
atas punggung penyu yang lain. Penyu-penyu yang bertebaran di garis pantai itu rupanya
tanggap terhadap bahaya yang datang. Mereka merangkak dengan terburu-buru ke arah
air. Ada pula yang justru masuk ke dalam lebatnya semak perdu.
Parameswara melihat jarak angin lesus itu makin dekat. Angin lesus itu tinggal
meliuk sekali lagi untuk menggapai tubuhnya. Dengan perhitungan yang cermat pemuda
itu telah siap dengan kemampuan pamungkas dari ilmu kanuragan yang dipelajarinya,
segera menghimpun seluruh kekuatan yang dimilikinya. Kakinya agak merenggang.
Mulutnya berkomat-kamit seperti mengucapkan sesuatu yang tak jelas entah apa, darah
yang mengalir di sekujur tubuhnya mendidih. Kekuatan yang tersalur di tangan siap
meledak, siap membubarkan pusaran angin itu seberapa besar pun kekuatan yang ia
punya.
Angin lesus itu meliuk cepat ke arah tubuhnya. Parameswara segera memejamkan
mata dan tubuhnya serasa gemuruh.
Sejalan dengan bentakan suaranya yang lantang, Parameswara melejit menghindar
dari belitan lidah cleret tahun yang menyambarnya dengan suara gemeretak tajam dan
memekakkan telinga. Ajian Riung Laut yang telah dikuasainya itu dilontarkan dengan
sepenuh tenaga dengan sasaran lidah angin yang menyambarnya. Kekuatan yang dahsyat
lepas menghajar lidah beliung itu.
Akan tetapi Parameswara salah terka. Kekuatan yang dimiliki gejala alam yang
jarang-jarang terjadi itu sungguh tidak terkira. Ujung cleret tahun yang lancip itu justru
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melebar dan bagai hidup layaknya, dengan kecepatan penuh menyambar Parameswara,
membelit dan berniat memutarnya.
Akan tetapi Parameswara telah menghitung kemungkinan itu. Dengan cekatan dan
perhitungan yang cermat pemuda itu melenting menghindar mengambil jarak. Apa yang
dilakukan membuahkan hasil. Parameswara selamat dari hisapan angin lesus yang amat
kuat itu dan segera mempersiapkan diri dengan sebuah ancang-ancang berikutnya. Agak
bergegas Parameswara kembali membangunkan kemampuan dahsyat yang selama ini
menjadi andalannya.
Namun ada gerak angin lesus itu yang sama sekali tidak diperhitungkan pemuda itu.
Lintasan ujung cleret tahun itu tiba-tiba berubah arah dengan menyajikan kejutan yang
takn pernah ia bayangkan sebelumnya. Melalui gerakan melingkar dilengkapi jejak pasir
berhamburan, cleret tahun itu mengurung geraknya. Parameswara gugup, karena tidak
melihat celah yang bisa diterobosnya. Apalagi ketika lingkaran gerak angin ribut itu telah
mengarah.
Di kejauhan Ken Rahastri tidak mampu menguasai gugupnya. Detak jantung gadis
terangsang saat menjadi saksi saat-saat terakhir angin lesus itu menggilas tubuh lelaki
muda yang dicintainya itu. Ken Rahastri terbelalak. Gadis itu menggigil menyaksikan
Parameswara sama sekali tidak punya kesempatan untuk membangun kembali ajian
Riung Laut andalannya. Kekuatan angin lesus itu benar-benar menghisap tubuhnya,
diputar dengan amat cepat.
Parameswara masih punya kesadaran untuk sekadar memerhatikan segala sesuatu
telah berubah menjadi hitam dan gelap, akan tetapi ketika sebuah pijar menggelegar saat
petir ikut pula meramaikan peristiwa itu, dengan garis cahaya yang memanjang, ujungnya
masuk menusuk ke dalam pusaran cleret tahun, maka Parameswara terlonjak oleh
sengatan rasa sakit yang luar biasa, serasa meremas isi kepala dan juga mengacak irama
degup jantungnya. Ken Rahastri yang berhasil menggapai puncak kegugupannya tidak
bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali memerhatikan saat-saat tubuh Parameswara terangkat
makin tinggi ke pusat pusaran angin yang sedang ribut itu.
Mulut gadis itu terkunci. Matanya berkunang-kunang seolah bintang-bintang dalam
jumlah tak terhitung bertaburan di keningnya. Tubuhnya meliuk dan ambruk.
Ken Rahastri pingsan.
Angin lesus itu bergerak dengan cepat menjauh kembali ke tengah laut. Ombak
gemuruh yang paling besar, terbelah dua ketika cleret tahun itu melintasinya. Mendung
tebal segera berubah jadi hujan badai yang turun dengan sangat deras. Di kejauhan sekali
beberapa ekor ikan raksasa menyambut kehadiran badai itu dengan perasaan gembira.
Ikan-ikan berukuran besar menyelam mengayuh diri dengan kuat dan ketika menyembul
ke permukaan mereka mumbul di atas permukaan air yang saat ambyur air pun terbelah.
Mereka lakukan itu berulang kali.
Langit yang demikian gelap menyebabkan jarak pandang menjadi sangat terbatas.
Ken Rahastri semaput tidak terlampau lama. Air hujan yang mengguyurnya segera
membangunkan gadis itu dari keadaan tidak sadarnya. Sejenak Rahastri kebingungan
sambil mengumpulkan semua ingatan. Manakala kesadarannya pulih, Rahastri serentak
dibelit cemas.
“Kakang Parameswara!” antara gugup serta panik gadis itu berteriak memanggil.
Rahastri berusaha bangkit. Hujan deras serta kabut yang tebal menghalangi jarak
pandangnya. Apalagi sang waktu beranjak menjamah datangnya petang.
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“Kakang Parameswara, di mana kau?” teriak gadis itu terdengar lagi, namun segera
hilang oleh suara gemuruh hujan dan ombak.
Gugup Ken Rahastri. Menghadapi keadaan yang demikian Ken Rahastri merasa
lebih senang jika semua itu hanya mimpi. Apabila semua itu hanya mimpi maka masih
ada kesempatan untuk terbangun.
“Mimpikah ini? Mimpikah semua ini?” ucap Ken Rahastri dengan getar gugup yang
makin sempurna.
Tentu saja apa yang dialaminya itu bukanlah mimpi yang tidak nyata. Gadis itu
mencubit dan menjambak rambutnya yang ternyata terasa sakit. Artinya apa yang terjadi
itu benar-benar nyata. Parameswara sang paman yang lebih sering dipanggil ‘kakang’ itu
hilang dimangsa angin lesus. Menyadari keadaan yang sangat buruk itu memaksa Ken
Rahastri menggigil. Kenyataan yang dihadapinya sungguh teramat berat untuk disangga.
Ken Rahastri yang berdiri di bibir pantai terduduk dan mendekap wajah. Sesak yang amat
berat menggeratakinya.
Sebuah ombak yang teramat besar telah berancang-ancang dari arah laut, ombak itu
berukuran amat besar yang apabila sampai di bibir pantai pasti akan melewatinya. Suara
gemuruh itu semakin lama semakin dekat hingga benar-benar siap menggilasnya. Andai
Rahastri lengah, maka ombak besar itu akan menghajar tubuhnya menabrak apa pun, dan
bahkan membantingnya ke padas dan dengan ganas akan mempermainkannya sampai
napasnya habis. Ombak besar itu akhirnya tiba dan benar-benar akan menjadi ancaman.
Jika gadis itu tak segera lari menghindar ombak amat besar itu akan menggulungnya.
Namun Ken Rahastri belum menyadari bahaya yang akan datang. Gadis itu tetap
terduduk beku mendekap wajah. Hingga pada akhirnya ombak itu benar-benar telah
berada pada jarak yang amat dekat. Rahastri yang tersadar gugup, dan karena itu ia bagai
orang bodoh yang tak tahu harus berbuat apa.

3.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011.)
Singasari9! Adakah di balik kota yang tak jauh letaknya dari kota Malang dan
Surabaya ini merupakan letak sebuah negara yang sekian tahun lalu pernah berdiri
bernama Singasari pula? Parra Hiswara, nama lelaki yang sedang mengayun cangkul itu
tidak pernah memerhatikan. Pengetahuannya tentang Singasari yang menjadi tempat
tinggalnya sekarang tidak lebih dari kampung halaman isterinya yang ia nikahi setahun
lalu dan kini sedang hamil lima bulan. Soal adakah kota Singasari itu berhubungan
dengan nama-nama terkenal dari masa silam, misalnya nama seorang perempuan yang
konon memiliki kecantikan tidak tertandingi, ia adalah Ken Dedes pemilik gelar Sang
Ardhanareswari yang mempunyai arti perempuan mulia yang menurunkan raja-raja atau
ada nama lain yang tak kalah legenderaris seperti Ken Arok, Parra Hiswara tidak tahu. Ia
bukan arkeolog, bukan historiografer, juga tidak memiliki minat terhadap sejarah bahkan
legenda sekalipun. Ia hanya seorang sarjana pertanian, lulusan sebuah perguruan tinggi
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terkenal di Yogyakarta yang sekarang sedang menekuni profesi yang benar-benar boleh
dibilang jauh panggang dari api.
Bukannya menggeluti bidang pertanian, Parra Hiswara sibuk menekuni profesi
sebagai wartawan dan menggawangi hal-hal yang berhubungan dengan kriminal dan
sesekali masalah politik. Dengan menjadi wartawan ritme hidupnya agak kacau, pulang
kerja larut malam setelah tenggat cetak, bangun tidur kesiangan untuk kemudian berburu
berita, demikian seterusnya. Kisah tentang kehancuran rumah tangga wartawan biasanya
karena isteri tidak mampu menghadap ritme hidup yang demikian.
Tidak banyak penghasilannya sebagai wartawan namun Parra Hiswara tidak
mempersoalkannya. Menjadi jurnalis ia jalani bukan dalam koridor pekerjaan tetapi tetapi
lebih ke panggilan jiwa, ia lakukan itu mirip sukarelawan. Seperti perokok sejati, ia pilih
tidak makan daripada tidak merokok. Dalam kondisi ekonomi yang sebenarnya kembang
kempis ekonomi keluarganya agak tergganggu. Namun untunglah mertuanya orang yang
baik hati tidak tega membiarkan kehidupan ekonomi anak tunggal semata-wayangnya.
Pak Ruswan, mertuanya yang tinggal tak jauh dari rumah kontrakannya bisa digolongkan
ke kelompok orang-orang kaya. Setiap bulan selalu mengirim dana untuk menjamin
anaknya tak kekurangan apa-apa. Mobil yang diparkir di garasi adalah infus dari sang
mertua. Sebuah rumah lumayan megah sedang dibangun untuk mereka di kota Malang.
Parra Hiswara adalah nama Jawa pemberian orang tuanya yang masing-masing
berasal dari Jawa namun telah lama tinggal di Sumbawa. Parra Hiswara yang dilahirkan
di Sumbawa akhirnya merasa dirinya lebih sebagai orang Sumbawa daripada orang Jawa.
Dalam berbahasa ia lebih menguasai bahasa kampung halaman tempat kelahirannya
daripada kampung halaman orang tuanya.
Mahdasari, sang istri itu datang membawakan makanan ringan dan segelas besar teh
hangat untuk suaminya yang bersimbah peluh di sekujur tubuhnya. Soal keringat yang
demikian deras, Mahdasari memerhatikannya dengan penuh minat dan tidak bosanbosannya. Tubuh suaminya sungguh sehat dan atletis, tangannya berotot dan bukan
golongan orang gemuk. Nyaris di sekujur tubuhnya banyak ditumbuhi bulu-bulu lembut,
lebih lebat sedikit lagi akan sulit membedakan antara Parra Hiswara dengan orang utan,
penghuni asli Pulau Kalimantan. Sekujur tubuh yang dipenuhi bulu ditambah
kemampuannya dalam olah asmara menjadikan Mahdasari tak pernah berpikir tentang
lelaki lain. Baginya, lelaki itu hanya suaminya. Dengan berkeringat basah kuyup seperti
itu menjadi gambaran betapa ‘jantan’ suaminya.
“Minum dulu mas,” isterinya menyela menawarkan.
Parra Hiswara menghentikan pekerjaannya sejenak dan menoleh. Dari saku celana
kombornya laki-laki tampan itu mengeluarkan geretan dan menyalakan rokok. Soal rokok
istrinya tidak keberatan karena kebetulan suka baunya. Ngidamnya dulu malah merokok
yang nyaris menimbulkan salah paham ketika suaminya memergoki ada abu dan puntung
rokok di kamar. Parra Hiswara sempat menuduh istrinya selingkuh dengan laki-laki lain,
ternyata ia hanya ngidam. Apakah dengan ngidam macam itu kelak anaknya akan
menjadi perokok? Parra Hiswara tidak mempersoalkan toh ia sendiri sesekali membuang
kejenuhan atau pusing di kepalanya dengan merokok.
“Pakai es dong,” minta Parra Hiswara.
Mahdasari menggeleng.
“Nggak boleh, nggak sehat,” jawabnya dengan senyum merekah.
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Dengan tubuh berkeringat seperti itu Parra Hiswara sangat ingin menenggak air
dingin.
“Minum air panas akan menyebabkan aku makin berkeringat.”
“Tidak apa-apa, malah bagus!” jawab istrinya.
Parra Hiswara berharap, seharian hari Sabtu ini ~ mumpung libur ~ akan mampu
menyelesaikan pembuatan tandon WC, yang terpaksa ia lakukan pekerjaan itu gara-gara
WC mampet dan tak mungkin diperbaiki mengingat pembuatnya dulu salah rancang atau
tidak tahu bagaimana cara membuat WC yang benar. Mahdasari sebenarnya telah
mengusulkan untuk diorderkan pada tetangga namun Parra Hiswara bersikeras
mengerjakan sendiri. Parra Hiswara merasa, untuk pekerjaan macam itu ia sanggup
mengerjakan. Mahdasari benar untuk teh hangat itu yang memberikan dorongan kepada
Parra Hiswara bekerja lebih keras dan lebih bersemangat. Tenaganya seperti bertambah,
ayunan cangkulnya di tanah padas itu semakin keras. Keringat yang bagai diperas
menjadi gambaran betapa tubuhnya sedang mendidih.
“Jika WC ini telah selesai,” ucap Parra Hiswara di sela ayunan cangkulnya, “dalam
sehari kauboleh berjongkok berapa kali pun kau mau. Sandarannya akan kubikin bagus
dan nyaman sehingga kaubetah berlama-lama berada di WC.”
Mahdasari melengos.
“Aku tidak mau melahirkan anakku di WC,” jawabnya setengah meledek.
Parra Hiswara yang tidak menduga akan berhadapan dengan jawaban macam itu
tertawa terkekeh.
Namun yang tak terduga itu terjadi, sebuah kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan
kapan saja serta bisa menimpa siapa saja. Parra Hiswara boleh saja merasa berada di
tempat yang benar di waktu yang benar dan melakukan sesuatu yang benar, padahal
ternyata ia berada di tempat yang salah di waktu yang salah plus melakukan sesuatu yang
sangat salah.
Parra Hiswara terlambat dalam menghadapi keadaan yang seperti dengan sengaja
datang menjemputnya. Manakala ayunan tangannya menghantam gumpalan padas di
bawahnya, ambrol tanah padas itu, jebol dan meniadakan tempat kaki berpijak. Parra
Hiswara terseret hukum gravitasi tanpa bisa mengantisipasi seiring dengan jeritnya yang
melengking dan mengagetkan isterinya.
Terbelalak Mahdasari. Nyaris perempuan itu menyusul masuk ke dalam lubang
yang mendadak terbuka. Perempuan itu melengking melolong, menjerit sejadi-jadinya,
mengagetkan seorang tetangga yang kebetulan lewat.
“Tolong, tolooong, tolooong. Tolong suamiku,” teriaknya sangat panik.
Berhamburan beberapa orang tetangga yang kebetulan melakukan kegiatan kerja
bakti memperbaiki masjid tak jauh dari rumahnya. Mereka berdatangan menemukan
Mahdasari terduduk dengan muka pucat sepucat-pucatnya, perempuan itu merasa
lehernya tercekik, tak bisa bernapas.
“Ada apa Mbak?” salah seorang dari mereka yang berhamburan itu bergegas
bertanya.
Apa yang terlihat sudah cukup bercerita, bahkan dengan sangat jelas. Pada galian
tanah yang sedianya akan dibuat tandon WC terlihat sebuah lubang dengan ukuran cukup
untuk tubuh manusia. Seseorang terperosok melalui lubang itu.
“Cari senter. Cepat, tolong yang merasa punya ambil senter,” seseorang lantang
berteriak.
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Seorang tetangga bergegas pulang dan ketika kembali telah membawa sebuah
senter. Cahayanya cukup terang didukung oleh baterai-baterai yang masih baru, namun
rupanya cahaya seterang itu tak mempunyai kemampuan menerangi kegelapan di bawah
tanah itu.
“Mas Parra,…mas!” seseorang berteriak memanggil.
Tak ada jawaban apa pun. Derajad kepanikan Mahdasari bertambah, derajad
kecemasannya semakin meningkat. Mahdasari amat ingin apa yang menimpa suaminya
itu hanya mimpi. Akan tetapi musibah itu peristiwa nyata, lubang muncul di galian tanah
itu benar-benar nyata, suaminya lenyap melalui lubang itu benar-benar nyata. Maka
nyaris bisa diyakini, ke depan ia akan menjalani kehidupan tanpa didampingi suami lagi.
Ia akan menjadi janda. Jangankan jatuh demikian tinggi, jatuh dari atap rumah yang
hanya empat meter sudah fatal.
“Tolong suamiku, tolong,” mulutnya bergetar tetapi tanpa suara.
Namun bagaimana harus menolong? Atau siapa yang berani bertaruh nyawa
memberikan pertolongan. Cahaya senter yang diarahkan ke bawah ternyata terantuk pada
kegelapan yang total, amat pekat dan tidak bisa ditebak ada apa di sana, apalagi jika di
goa bawah tanah itu dihuni gas beracun yang mematikan, atau ~ yang ini berdasar pikiran
tak rasional ~ bagaimana kalau di goa bawah tanah itu dihuni makhluk mengerikan,
monster atau ular raksasa, maka sangat berisiko bagi siapa pun yang berniat menjadi
pahlawan.
Akan tetapi orang macam itu ternyata ada tanpa didasari niat menjadi pahlawan.
Hirkam, seorang mahasiswa pecinta alam yang tinggal berjarak beberapa rumah
dari tempat itu bergegas mengambil peralatannya. Dengan diperhatikan oleh semua yang
hadir, Hirkam yang telah mengamankan diri menggunakan tali carmentel statis lengkap
dengan harnet yang mengunci tubuhnya serta tabung oksigen yang dilengkapi pesawat
handy talky, ia meluncur turun. Rayana, sahabatnya yang juga sesama pecinta alam
mengkoordinasikan pengamanannya di luar. Sebagaimana Hirkam, Rayana juga
memegang handy transciever.
Melalui sapuan cahaya senter yang dibawanya Hirkam dikejutkan oleh kenyataan
yang tidak terduga, bahwa ada beberapa lorong-lorong mendatar di sepanjang ia turun
menelusuri carmentelnya.
“Ada goa di bawah sini,” lewat Handy transcievernya Hirkam melaporkan apa yang
ia lihat.
“Rojer, diterima,” jawab Rayana.
Hirkam segera menganalisa, lubang yang ia perhatikan itu mirip aliran sungai
bawah tanah, namun bentuknya amat tak masuk akal bila tercipta secara alamiah. Empat
lorong lorong horisontal yang bertemu di lorong vertikal itu tak mungkin jika tidak ada
campur tangan manusia.
Hirkam menyapukan senternya.
“Ujung lorong sepertinya berbelok dan panjang sekali,” gumamnya.
Demikian pula ketika Hirkam mengayun tubuhnya, berbalik memerhatikan lorong
vertikal di belakangnya, dengan sapuan cahaya senternya terlihat sangat jelas bentuk goa
bawah tanah itu hasil dari campur tangan manusia. Bentuk yang simetris dengan Hirkam
merasa berada tepat di tengah lorong sumur, meninggalkan jejak sangat jelas, goa bawah
tanah itu buatan manusia.
“Apa yang kamu lihat?” terdengar suara Rayana dari HT yang ia pegang.
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“Ada empat lorong terowongan goa horisontal,” jawab Hirkam. “Aku berada di
tengah-tengahnya, titik perempatannya adalah lobang turun di mana aku berada.
Sepertinya bukan goa atau terowongan alam, aku mengira buatan manusia dan di bawah
masih ada lagi. Aku akan turun.”
“Rojer hati-hati. Mas Parra terlihat tidak?” tanya Rayana.
Hirkam mengarahkan cahaya senternya ke bawah, namun di sana, apakah warna
hitam yang terlihat merupakan dasarnya. Tidak tampak tubuh Parra Hiswara yang
tergeletak. Hirkam merasa perlu merayap turun untuk lebih dekat lagi. Ia tidak perlu
cemas dengan kemungkinan adanya gas beracun karena telah menggendong tabung
oksigen yang akan mengamankan napasnya setidaknya satu jam ke depan.
Namun sekali lagi Hirkam tertegun. Bahwa lorong bawah tanah itu bukan berasal
dari peristiwa alam, ia yakini dari ditemukannya sebuah tali melintang. Hirkam bergegas
menyapukan cahaya senternya untuk memastikan dari mana arah tali melintang itu
berasal.
“Aku berada di dua puluh lima meter. Aku berada di tengah dua lorong, di
belakangku, mungkin arah barat ada lorong berbelok, sementara di sebelah lain ada
lorong memanjang, berbelok pada jarak sekitar dua puluh lima meter,” Hirkam
memberikan laporannya melalui HT yang dipegangnya.
“Dasar sumur kelihatan?” tanya Rayana.
Hirkam mengarahkan cahaya senternya ke bawah. Beberapa jenak waktu yang ia
butuhkan untuk menyimpulkan apa yang ia lihat di bawah, yang rupanya hanya tinggal
beberapa meter lagi.
Hirkam meluncur turun penuh keyakinan, pemuda itu merasa jantungnya berhenti
berdenyut. Tanah tempatnya berpijak lembek dan seperti bergerak-gerak.
“Gila, tempat macam apa sebenarnya ini?” Hirkam terperanjat dan mulai merasa
tidak nyaman.
Dengan gugup, jantung berdenyut lebih berdegup serta indera hidungnya seperti
menangkap bau sesuatu yang membusuk, Hirkam bergegas menarik tali carmentelnya,
isyarat supaya mereka yang berada di atas tanggap untuk segera bertindak.
“Tarik! Tarik talinya!” teriaknya dengan keras.
Cemasnya menyebabkan senter yang dipegang tangan kiri jatuh dan padam.
Isyarat itu terdengar amat jelas melalui lubang sumur sekaligus juga terbaca jelas
melalui HT. Beramai-ramai tali yang melintasi sebuah kerekan mirip kerekan timba di
sumur-sumur tradisional itu ditarik. Di atas, Rayana dan beberapa orang segera bahu
membahu menarik tali carmantel.
“Cepat tariiiiiik!” dari lorong bawah tanah Hirkam berteriak panik, sesuatu terjadi
padanya.
Namun meski merasa detik-detik yang lewat sangat lamban, Hirkam berhasil
kembali ke permukaan dan menjadi pusat perhatian. Napasnya yang tersengal dan
wajahnya yang pucat pasi menjadi gambaran betapa Hirkam mengalami himpitan
persoalan yang nyaris tak teratasi.
Namun rupanya, himpitan itu jauh dari kata sekadar luar biasa.
“Punggungmu berdarah,” seorang nyeletuk.
Punggung yang berdarah terlihat dari kaos yang robek itu dengan segera
membangunkan rasa ngeri dari tidurnya.
“Apa yang kaualami?” tanya Rayana.
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“Sesuatu mencakar punggungku dan berusaha merenggut kakiku.”
Bahkan setan lewat sekalipun tak akan mampu membangkitkan rasa ngeri berharga
mutlak macam itu. Semua diam, semua mengarahkan pandang pada Hirkam.
Persoalannya bukan lagi bagaimana menolong Parra Hiswara dari dasar lorong bawah
tanah itu, namun lebih ke ada monster jenis apa di bawah sana. Jelas ada sesuatu
bersembunyi di sana, sesuatu itu meninggalkan jejak luka yang amat nyata di tubuh
Hirkam. Manakala Hirkam mampu menyelamatkan diri keluar dari ruang-ruang aneh
bawah tanah itu, lantas bagaimana dengan nasib Parra Hiswara?
“Bagaimana suamiku?” itulah satu-satunya suara yang memecah senyap.
Tak seorang pun yang tahu jawabnya.
“Bagaimana suamiku?” sekali lagi Mahdasari bertanya, ia gumamkan suara lirih itu
beberapa detik menjelang pingsannya.
Orang-orang itu segera bertindak cekatan melakukan pertolongan. Tubuh
perempuan hamil lima bulan itu segera digotong ke rumah. Yang lain bertindak cekatan
melaporkan kecelakaan aneh itu ke Polisi. Beberapa Polisi datang yang ternyata untuk
tidak bisa berbuat apa-apa, menilik keadaan Hirkam yang mengalami luka-luka aneh,
maka tak seorang pun yang berani meniru keberaniannya.
Soal bagaimana nasib Parra Hiswara, semua orang bisa memastikan, bahwa tak
mungkin ada pertolongan yang diberikan padanya. Ketinggian pasti merenggut
nyawanya, atau kalau terjadi keajaiban semisal selamat dari kecelakaan terjun bebas itu,
lantas bagaimana Parra Hiswara menyelamatkan diri dari makhluk monster yang
meninggalkan jejak luka di punggung dan kaki Hirkam?
“Ada makhluk apa di bawah?” pertanyaan itu berasal dari mulut seorang pemuda
kepada pemuda di sebelahnya.
Sama! Pemuda di sebelahnya tak punya jawabnya.
“Sesuatu yang mengerikan entah apa, yang jelas ia punya kuku,” jawab orang itu.
“Untuk mengetahui jawabnya bagaimana kalau kamu yang turun?”
Pemuda di sebelahnya sama sekali tidak menganggap jawaban itu sebagai sesuatu
yang lucu. Ia tidak menjawab melalui mulut, tetapi lewat gelengan kepalanya pelahan.
Sambil menyeringai menahan sakit, Hirkam menaburkan antiseptik pada lukanya
yang masih mengalirkan darah. Rayana Suriatmaja membantu melakukan hal yang sama
ke bagian punggung dengan rasa heran yang semakin menggejolak. Luka di punggung
itu, memanjang berasal dari sesuatu yang berniat mencengkeram.
“Luka seperti tergores kuku, memanjang lima jumlahnya. Makhluk jenis apa di
dalam tanah itu ?” tanya Rayana Suriatmaja dalam hati.
Rasa penasaran dan kecemasannya kian membuncah manakala ingat Parra Hiswara
sahabat akrabnya tertinggal di bawah sana, amat kecil kemungkinan ia masih hidup. Jatuh
dari ketinggian lebih dari dua puluh lima meter tentu mati. Tidak mungkin tidak mati.
Kalaupun masih hidup, makhluk tak dikenal itu pasti menyantapnya.
Hirkam mengalami kesulitan luar biasa dalam menerima kenyataan paling aneh itu.
Telah berulang kali ia mengalami bentuk petualangan luar biasa, menelusuri goa-goa
sungai di daerah pantai selatan, melakukan penyelaman dan membantu mengeskplorasi
hutan belantara di Kalimantan, namun baru kali ini ia mengalami peristiwa paling
mustahil. Di tanah Singasari, hanya berjarak tak lebih dari dua puluh kilometer dari
Malang yang berada di selatan dan sekitar enam puluhan kilometer dari Surabaya di arah
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utara, ada monster tak dikenal menghuni di bawah tanah. Lorong-lorong itu boleh jadi
bahkan melintas di bawah kamar tidur rumah kontrakannya.
Maka sejak kejadian itu terjadi kesibukan luar biasa di rumah Parra Hiswara.
Mertuanya yang dikabari terkejut bukan kepalang. Terhadap menantunya semula ia
memang tak begitu senang, namun melihat kebahagiaan rumah tangga anaknya akhirnya
Pak Ruswan tulus menerima kehadiran Parra Hiswara sebagai bagian dari keluarganya.
Melihat kesedihan sedang menimpa anaknya, lelaki yang menggeluti bisnis berbagai
sayuran yang dikirim ke Jakarta terpukul.
Semua orang berusaha menghibur Mahdasari yang merasa dengan kematian
suaminya, keadaan dunia sudah sama dengan kiamat.
Maka musibah yang menimpa itu memang mengagetkan sekali.
Namun semua memang mati langkah, tak tahu bagaimana harus bertindak. Soal
Parra Hiswara memang harus diikhlaskan tak mungkin ada penyelamatan. Di sisi lain
segenap warga sekitar di mana Parra Hiswara tinggal mulai dibayangi rasa cemas dan
ngeri. Lubang yang terbuka dari dalam tanah itu bahkan seperti menjanjikan teror bila
dimanfaatkan oleh penghuninya menerobos keluar dan menarikan dendang kematian.
Apa boleh buat, lubang itu terpaksa ditutup kembali.
“Sebelum gelap malam harus ditutup,” itulah keputusan yang diambil.
Tidak hanya ditutup dengan diuruk kembali. Kecemasan menyebabkan diuruk saja
tidak cukup. Lubang tanah yang sedianya akan digunakan tandon WC itu dicor dengan
semen dengan otot-otot besi sebesar jempol tangan, sekaligus menjamin Parra Hiswara
yang terlanjur terperosok menjadikan tempat itu sebagai kuburannya, pun menjamin Ken
Mahda akan menjadi janda. Bayi yang dilahirkannya tak akan didampingi suaminya.
Namun sebenarnya, apa yang terjadi pada Parra Hiswara?

4.
Nasib yang melibasnya bukan semata-mata kesialan belaka. Parra Hiswara yang
meyakini sikap ilmiah begitu kokoh seolah itulah agamanya, terperosok pada keadaan
yang benar-benar tidak terduga. Sungguh apa yang terjadi itu bukan semata-mata kesialan
belaka karena di belakang itu, ada takdir yang ikut berbicara. Sikap ilmiahnya runtuh
berkeping-keping dihadapkan pada keadaan paling tidak masuk akal.
Parra Hiswara masih memegang gagang cangkulnya ketika tanah tempat berpijak
kakinya ambrol. Ketika gravitasi menghisapnya dengan sangat deras dan akan
membantingnya ke bawah sana, cangkul itulah yang berjasa, setidaknya dalam
memperpanjang beberapa jengkal usianya. Parra Hiswara yang merasa nyawanya
terancam bila tubuhnya terbanting ke dasar sumur, menggunakan cangkul itu untuk
menggaruk dinding dan dalam upayanya menyangkutkan ke sesuatu. Upayanya berhasil,
gerak turun terhisap gravitasi itu terhenti, itu pun Parra Hiswara nyaris terlepas dari
gagang cangkulnya, untung ia memeganginya dengan sangat kuat.
Parra Hiswara berpegangan sekuat tenaga sambil berusaha mengenali keadaan
sekitarnya dengan hanya menggunakan cahaya dari atas. Butuh waktu beberapa saat
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baginya untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan, tangannya meraba-raba dalam upaya
mengenali keadaan.
“Mati aku,” gumamnya sambil berusaha menguasai diri dari ketakutan luar biasa.
Samar-samar Parra Hiswara bisa mengenali benda apa yang menghadang
cangkulnya. Dengan hati-hati Parra Hiswara mengulurkan tangan dalam usahanya
menggapai benda melintang yang ternyata memang benar tali. Parra Hiswara yang
sedianya akan menjadi seorang ayah itu tak sempat berpikir, mengapa ada benda macam
itu di tempat yang sungguh tidak masuk akal.
Sebetulnya bukan pekerjaan yang sulit baginya untuk mengayunkan tubuh naik ke
lorong melintang di depannya, namun gugup dan ketakutannya menyebabkan pekerjaan
sepele itu ternyata sulit dikerjakan. Akhirnya setelah pikirannya berhasil dikendalikan,
jantungnya mereda tak mengayun deras, Parra Hiswara berhasil naik. Tangannya yang
meraba-raba dinding bisa membaca lubang terowongan itu berdinding tanah padas, licin
dan basah.
“Tempat apa ini? Mengapa ada lorong macam ini di tempat ini?”
Tanpa bantuan cahaya tempat itu benar-benar gelap gulita. Parra Hiswara
menggerayangi saku celana longgarnya dan beruntung masih menemukan geretan
berbahan bakar gas. Dengan penerangan api yang hanya kecil saja itu ia merayap
menyusuri terowongan yang entah di mana ujungnya. Ketika hatinya mulai mengendap,
Parra Hiswara mulai mampu menggunakan otak, nalarnya bekerja.
“Terowongan ini, nampaknya tidak tercipta secara alami. Namun karena ada orang
yang membuat,” Parra Hiswara menyimpulkan.
Parra Hiswara terus berjalan, amat tersendat karena cemas bila ada sejenis ular atau
binatang yang menyerang kakinya. Tangannya meraba dinding menuntun perjalanannya
sampai akhirnya tiba di ujung. Lorong berbelok ke arah kanan dengan undak-undakan
yang semakin meyakinkan Parra Hiswara, terowongan bawah tanah itu benar-benar
buatan manusia.
“Siapa orang yang kurang pekerjaan membuat terowongan aneh ini?” tanya lelaki
itu dalam hati.
Parra Hiswara merasa harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tak boleh terlalu
lama kebingungan. Karena jika hal itu terjadi, ia akan kehilangan kesempatan keluar dari
terowongan bawah tanah. Setelah apa yang terjadi itu ia berharap akan ada orang yang
menolong.
Beberapa jenak setelah sampai di ujung Parra Hiswara menjumpai sebuah
pertigaan, ia dihadapkan pada dua pilihan, ke kiri ataukah ke kanan. Dibantu oleh cahaya
yang sangat minim dari korek apinya Parra Hiswara melihat jalan ke kiri mengarah turun
sebaliknya yang ke kanan menanjak naik.
“Turun atau naik?” pertanyaan itu diucapkan pelahan.
Belum tuntas Parra Hiswara dalam menimbang, sesuatu mengejutkannya.
“Ya Tuhan,” desis yang keluar dari mulutnya.
Parra Hiswara merasa bisa melihat dengan lebih jelas ke arah kanan pada lorong
yang menanjak, juga bisa memandang lebih jelas ke arah kiri, pada terowongan yang
menurun, karena masing-masing dari arah berbeda itu muncul bias cahaya yang entah
berasal dari mana. Parra Hiswara meyakini adanya sumber cahaya terang itu setelah
mematikan korek apinya.
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“Akan menghadapi apakah aku setelah terperosok di tempat ini?” tanya suami
Mahdasari itu dengan jantung berdenyut amat kacau.
Dan pilihan yang diambil adalah pilihan yang paling masuk akal menurut
hitungannya. Bagaimanapun Parra Hiswara ingin selamat, ingin segera keluar dari dalam
goa bawah tanah itu, arahnya adalah ke atas, bukan ke bawah. Pilihan untuk membelok
ke kanan akhirnya yang diambil, dan manakala ia sampai ke akhir dari tanjakan itu,
pandangan matanya terantuk pada sesuatu yang menyebabkan ia terbelalak.
Sebuah ruangan, kali ini bukan dari dinding padas namun berupa sesuatu yang rata,
berupa lingkaran dengan garis tengah sepanjang lima belasan meter. Namun bukan ruang
berbentuk aneh itu yang menyebabkan jantungnya berhenti berdenyut. Parra Hiswara
yang menghitung menemukan tujuh meja batu pipih mengkilat dalam posisi melingkar
seolah menjadi ruji-ruji ruangan itu, sementara pada bagian tengah terdapat meja batu
pula yang berbeda dari tujuh yang lain karena bentuknya lingkaran, bukan segi empat.
Alasan bagi jantung Parra Hiswara untuk berhenti berdenyut adalah bukan bendabenda yang ia temukan itu akan tetapi lebih pada orang-orang yang sedang pulas masingmasing di atasnya. Hanya satu ‘tempat tidur’ yang kosong tidak ada penghuninya,
sementara meja-meja batu pualam yang lain terisi.
“Aku sedang bermimpi. Semua ini pasti mimpi,” gumam Parra Hiswara.
Namun meskipun ia mengkucal matanya berulang kali, pandangan matanya tidak
berubah. Jatuh dari ketinggian yang dialaminya merupakan peristiwa nyata, maka apa
yang dilihatnya juga sesuatu yang nyata. Lumpuh kaki Parra Hiswara dihadapkan sesuatu
yang tidak masuk akal itu. Sikap ilmiahnya goyah, bahwa selama ini ia tidak percaya
pada adanya hantu atau segala sesuatu yang tidak masuk akal maka kini peristiwa paling
tidak masuk akal itu bahkan tersaji tepat di depannya.
Parra Hiswara bersandar dinding, berusaha menenangkan kakinya yang tiba-tiba
buyutan, berusaha keras menenangkan tangannya yang mendadak mengalami gejala
Parkinson, sekaligus berusaha keras mengayunkan kembali detak degup jantungnya yang
terhenti. Dan ketika hatinya mulai tenang, ia gunakan kesempatan itu untuk
memerhatikan siapa saja dan benda apa saja yang ada di ruangan itu.
Ruangan itu cukup terang, Parra Hiswara bisa memerhatikan dengan sangat jelas.
Soal dari mana cahaya berasal adalah dari sesuatu yang menancap di dinding, obor yang
entah berbahan bakar apa namun agaknya tidak pernah padam dan tetap bertugas
menerangi ruangan itu tiada henti mungkin dari sejak ruangan itu dibuat dan akan
berakhir entah kapan. Nyalanya yang sedikit kemerahan bagai gayung bersambut
dipantulkan kembali oleh benda-benda entah apa, berupa bongkahan mirip pecahan batu
yang menempel di dinding.
Sebutir pada jarak paling dekat, Parra Hiswara memungutnya.
“Intan?” tanya pemuda itu pada diri sendiri.
Gemerlap benda itu sejenak menggoda naluri bisnisnya, setidaknya muncul
pertanyaan, berapa nilai benda itu bila dijual.
Namun bukan intan sekepalan telur bebek itu yang paling mencuri perhatiannya,
akan tetapi lebih pada sosok tidur telentang di meja bundar yang dikelilingi enam orang,
atau mestinya tujuh orang karena satu meja batu kosong tidak berpenghuni. Enam orang
itu yang lelap di altar bagian luar dan melingkar itu, ketika Parra Hiswara memerhatikan
lebih cermat, mereka terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki. Sementara pada
bagian tengah di atas altar berbentuk bulat, seorang perempuan tidur…….telanjang!
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Cukup lama Parameswara termangu memandangi orang itu.
“Cantiknya,” gumam Parra Hiswara.
Apa yang diucapkan Parra Hiswara belum cukup untuk sebuah reportase atas
perempuan bertempat di pusat lingkaran dengan posisi seperti dilindungi oleh enam
orang yang lain. Perempuan itu, dari ujutnya sepantasnya berusia dua puluh lima tahun.
Tetapi entah berapa sebenarnya usia yang dimiliki menilik tentu telah bertahun-tahun ia
tidur panjang, tentu tua sekali.
Kecantikannya terlihat benar-benar sempurna karena tidak selembar kain pun yang
menutupi tubuhnya. Rambutnya terurai panjang, dengan kening berrajah mirip bekas
luka. Parra Hiswara yang melangkah kian mendekat merasa betapa tubuh itu sungguh
menggairahkan, memancing kisi-kisi nafsu kelelakiannya yang menyebabkan tak tersisa
secuil pun jejak bayangan Mahdasari isterinya.
“Siapa perempuan ini?” pertanyaan itu berkecamuk sangat riuh.
Parra Hiswara menyapukan pandangan matanya pada enam orang yang lain yang
tidur lelap, amat lelap namun jelas tidur terlihat dari ayunan mengombak di dada masingmasing. Saat ada tujuh batu pipih mirip meja namun hanya ada enam orang menyisakan
satu batu pipih tanpa penghuni, hal itu segera menumbuhkan pertanyaan dalam hatinya.
Parra Hiswara yang memerhatikan agak lebih lebih cermat melihat telapak tangan
masing-masing orang yang tidur mengelilingi perempuan cantik itu terdapat rajah, seperti
sesuatu yang mengeram melingkar di bawah kulit di atas daging, bentuknya mirip ular.
“Menilik jumlahnya, mestinya ada orang ke tujuh,” gumam Parra Hiswara.
“Kaubenar,” terdengar sebuah jawaban.
Parra Hiswara terlonjak dengan derajat kekagetan melebihi disengat ular, disambar
petir atau terhantam pohon roboh. Rasa kagetnya bahkan bersambung, beruntun bertubitubi. Di belakangnya seseorang telah berdiri, yang bagaimana kehadirannya ia tidak
mengetahui.
Parra Hiswara tersentak karena bertemu orang di goa bawah tanah itu. Apa yang
dihadapinya benar-benar menghancurkan sikap ilmiahnya. Selama ini ia tidak pernah
percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal, kini ia harus berhadapan dengan biang
kemustahilan. Di depannya kini berdiri seseorang dengan usia sebaya dirinya, namun
yang kembali mengkacaukan denyut jantungnya adalah kenyataan bahwa orang itu
memiliki wajah sempurna sama dengan dirinya, hanya pakaian yang dikenakan yang
membedakannya. Berhadapan dengannya, Parra Hiswara merasa seperti sedang berada di
depan sebuah cermin.
“Siapa kau?” tanya Parra Hiswara, melontarkan rasa penasaran di sela takut dan
gugupnya.
“Dirimu!” jawab orang itu. “Aku adalah kau, tetapi aku mempunyai nama berbeda.”
Parra segera Hiswara bingung. Penasarannya dengan cepat menggapai puncak.
Ada dorongan sangat kuat untuk meludah karena mendadak mulutnya penuh
dengan cairan, namun Parra Hiswara mengambil pilihan untuk menelan. Orang itu
melangkah sejengkal ketika Parra Hiswara melangkah mundur, tindakan yang sebenarnya
sia-sia karena ia terhalang dinding. Parra Hiswara sama sekali tidak tahu cara menghindar
dari orang yang seratus persen memiliki kesamaan ujut dengan dirinya, kecuali jenis
pakaian yang dikenakan. Orang itu mengenakan pakaian yang kuno sekali.
“Maksudmu?” tanya Parra Hiswara meletup.
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“Aku adalah kamu,” jawab orang itu, “namun namaku bukan nama yang sedang
kaugunakan, namaku Parameswara.”
Tidak perlu harus menghapalkan, nama itu dengan segera terpahat di benaknya.
Parameswara, setidaknya terdapat jarak cukup dekat dengan nama miliknya, Parra
Hiswara. Adakah itu sebuah kebetulan? Mungkin ya, setidaknya hal itu melengkapi
kebingungan yang masih melibasnya karena orang bernama Parameswara itu mengaku
juga dirinya. Sungguh terlalu sulit menerima apa kata orang itu sebagai sesuatu yang bisa
diterima akal karena jelas-jelas berada di tempat yang tidak sama.
“Apa yang kaumaksud, kau adalah aku?” tanya Parra Hiswara.
“Kenyataannya memang begitu. Tidur panjangku akhirnya tiba saatnya akan
berakhir, pertemuan ini memang telah terancang lama, delapan ratus tahun lebih aku
menunggu dan akhirnya tiba waktunya.”
Hah? Delapan ratus tahun?
Parra Hiswara bertambah bingung. Apa pun yang diucapkan orang itu ia tidak bisa
memahami. Parra Hiswara merasa berbeda dengan orang itu meski ia tak bisa menampik
kenyataan paling membingungkan karena orang itu memiliki wajah sama dengan dirinya,
kesamaan itu bahkan sampai pada tingkat seratus persen. Mata sama, raut muka sama,
gondrongnya rambut juga sama. Hanya pakaian yang dikenakan yang berbeda.
“Siapa mereka ini?” tanya Parra Hiswara.
“Mereka semua musuhmu!” jawab orang itu.
Sebuah jawaban yang membuatnya menggigil.
“Musuhku? Mengapa aku harus merasa mereka adalah musuhku? Apa urusanku
dengan mereka?”
Orang berpakaian aneh itu berjalan melingkar di sela antara orang-orang tidur itu.
“Ya. Perempuan itu musuhmu, tujuh orang pemilik pertanda ular melingkar di
telapak tangan itu adalah pengawalnya,” jawab orang itu.
Parra Hiswara bingung. Selama hidupnya ia menjalaninya dengan damai. Ia
berusaha menjadikan semua orang yang dikenalnya sebagai sahabat, tak seorang pun ia
punya musuh. Namun kini tiba-tiba orang itu memberitahu ia punya musuh. Orang-orang
yang tidur masing-masing di atas altar batu itu adalah musuhnya. Perempuan sangat
cantik yang tidur telanjang itu pula?
Soal pertanda aneh berupa ular melingkar? Parra Hiswara yang memerhatikan
dengan lebih cermat menemukan sesuatu yang tak jelas di masing-masing telapak tangan
orang-orang itu. Sesuatu berwarna hitam melingkar berada di balik kulit di atas daging.
Benarkah sesuatu berwarna hitam itu ular? Parra Hiswara terkejut ketika melihat benda
melingkar itu bergerak menggeliat, seperti ular yang berganti posisi. Parra Hiswara
mengayunkan kaki dan memerhatikan lebih cermat telapak tangan perempuan yang tidur
telanjang tepat di ruang itu untuk memastikan perempuan itu juga memilikinya.
“Perempuan itulah musuh utamamu,” orang mengaku bernama Parameswara itu
memberi tekanan.
Semakin gemetar Parra Hiswara atas nama bingung, atas nama rasa tidak paham
yang berkepanjangan. Terperosok di lorong bawah tanah itu telah membingungkannya,
menemukan orang-orang tidur itu telah membingungkannya, kemudian bertemu dengan
orang yang mengaku dirinya namun memiliki nama berbeda, hal itu juga
membingungkannya. Orang itu menyebut mereka yang sedang tidur pulas itu adalah
musuhnya lebih membingungkan lagi. Atas alasan apa ia harus merasa bermusuhan
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dengan orang-orang tidur itu, apalagi seorang di antaranya begitu cantiknya, wajahnya
amat bersih mempesona, payudaranya memiliki keindahan yang tak akan tertandingi.
Parra Hiswara mengalihkan pandangan matanya, tertuju pada lempengan batu pipih
mirip meja yang kosong. Altar yang tersisa itu, tidak ada penghuninya.
“Seharusnya kau yang menempati. Sebagaimana seharusnya aku juga, namun
karena dengan tegas aku menempatkan diri sebagai musuh mereka, aku tidak sudi
memanfaatkan dalam penantian waktu yang panjang, aku pilih terjaga, aku pilih tetap
memicingkan mata meski itu sangat membosankan. Terakhir aku mengintip dunia luar itu
aku lakukan sekitar empat ratus tahun yang lalu,” seperti bisa mengintip apa yang ada di
benaknya, orang itu mendahului menjelaskan.
Jawaban itu menyumbang penyebab tangannya yang makin gemetar. Seketika bulu
kuduknya kembali bangkit. Kaki-kakinya mendadak lemas seperti kehilangan tenaga.
Parra Hiswara memerhatikan deretan enam orang yang tidur lelap itu dengan penuh
perhatian. Satu-persatu wajah berbeda-beda itu diperhatikan bahkan dipahatkannya di
dinding otaknya, masing-masing mereka memiliki usia sebaya dirinya. Yang juga tidak
luput dari perhatiannya, empat orang lelaki itu memiliki wajah tampan, dua perempuan
yang lain memiliki wajah cantik meski tidak secantik perempuan telanjang yang berada
di tengah.
“Siapa mereka? Dan mengapa kau mengatakan aku bermusuhan dengan mereka?
Ada urusan apa aku dengan orang-orang ini?”
Orang yang mengaku bernama Parameswara itu tersenyum.
“Jawabnya ada di keteguhan hatimu,” jawab orang itu.
Jawaban itu memaksa Parra Hiswara termangu.
“Mengapa? Kenapa ada hubungannya dengan keteguhan hatiku?”
“Kau harus mencarinya sendiri. Bila hatimu teguh, hatimu kukuh, maka kau akan
menemukan mata rantai peristiwa yang menjeratmu ke dalam takdir yang tidak bisa
kauhindari. Kau terperosok melalui lubang itu, kau telah membuka pintu takdirmu.”
Bukannya duduk persoalan yang dihadapinya semakin jelas, Parra Hiswara tambah
bingung. Tambah tidak jelas. Tidak satu pun persoalan yang ia hadapi dapat dipahami
dengan jelas. Semua tak masuk akal, semua berada di wilayah metafisika, terjerembab ia
di wilayah non ilmiah. Bila boleh memilih, tentu lebih menyenangkan semua yang ia
rasakan secara nyata itu berada di wilayah tidur, wilayah mimpi yang ketika terbangun
lenyap semuanya.
“Orang-orang ini musuhku?” tanya Parra Hiswara dengan suara amat ragu.
“Ya,” jawab orang itu.
“Artinya, jika kau adalah aku, aku adalah kau, maka mereka musuhmu pula?” tanya
suami Mahdasari itu.
Orang itu tertawa, suaranya bernada rendah, terdengar sangat empuk dan memenuhi
ruang.
“Kaupintar,” jawab orang itu. “Ya, orang-orang tidur ini musuhku.”
“Mengapa bukan kau yang menyelesaikan persoalanmu dengan mereka?”
Kembali tawa orang itu terdengar memenuhi ruang.
“Aku tak mungkin menumpas mereka karena aku adalah bagian dari mereka. Aku
tak bisa melakukan karena suatu hal yang menyebabkan aku tak mungkin berbuat itu.
Namun kelak kau yang bisa melakukan. Kau adalah aku dengan masa yang berbeda. Itu
masalahnya.”
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Meski merasa agak jelas namun sebenarnya Parra Hiswara bertambah bingung. Apa
pun yang diucapkan orang yang agaknya berasal dari masa silam itu tak satu pun yang
bisa dipahami. Bahwa orang itu mengaku berasal dari masa lalu dengan usia yang amat
panjang melebihi usia manusia pada umumnya, hal itu sangat membingungkan.
“Jadi kau berasal dari masa silam?” tanya Parra Hiswara.
Untuk menjawab pertanyaan itu, orang itu mengangguk.
“Ya,” jawabnya.
“Dari zaman kapan?”
Untuk pertanyaan itu orang itu merasa perlu menimbang sedikit agak lama.
“Dari hitungan waktu delapan ratusan tahun yang lalu,” jawab orang itu.
Sungguh sebuah jawaban yang membuat Parra Hiswara merasa miris. Jantungnya
pontang-panting dalam memacu darah gugupnya ke seluruh saluran arteri dan vena di
sekujur tubuhnya. Menghadapi orang itu, menghadapi segala apa yang dilihatnya, maka
benar-benar runtuh sikap ilmiah yang menjadi nafas hidupnya, yang selama ini ia yakini
dan selalu dipegang dengan teguh.
Parra Hiswara memerhatikan seluruh ruangan, pertanyaan yang terlontar dari
mulutnya sebenarnya merupakan gambaran kecemasan hatinya. Parra Hiswara merasa
tidak betah berlama-lama berada di tempat itu dan ingin segera keluar. Namun dengan
segera muncul pertanyaan, bagaimana cara keluar dari ruangan itu? Bahkan bisakah ia
keluar dari ruangan itu dengan selamat?
“Bagaimana cara keluar dari tempat ini?” tanya Parra Hiswara.
“Hanya melalui sebuah pintu dan pintu itu pun bersyarat, sementara melewati pintu
yang lain tak mungkin kaulakukan karena tetanggamu akan menguruk pintu masukmu.”
Parra Hiswara terkejut. Namun orang itu memberi alasan yang sangat masuk akal
dan tak terbantah.
“Seseorang telah turun mungkin dengan maksud menolong, orang itu meninggalkan
benda ini. Aku tak tahu apa gunanya.”
Orang yang berwajah sama dengan dirinya itu menyerahkan sebuah senter, alat
penerang yang dibawa Hirkam dan tertinggal di dasar sumur. Parra Hiswara
menyalakannya. Cahaya benda itu mengagetkan orang di depannya. Bisa jadi karena
untuk pertama kali orang itu berurusan dengan benda bernama senter. Cahaya yang
dikenalnya mungkin hanya berasal dari lima, yaitu dari matahari, dari bintang-bintang,
bulan di langit, obor dan perapian. Listrik atau baterai jelas merupakan hal yang masih
baru baginya.
Namun soal syarat, apa maksudnya?
“Apa yang dimaksud bersyarat?”
Orang bernama Parameswara berasal dari masa silam itu berjalan memutar ruangan
dengan pandangan mata diarahkan pada perempuan cantik yang tidur lelap tanpa busana.
Pandangan orang itu, Parra Hiswara bisa menerjemahkan sebagai tatapan mata penuh
kebencian. Entah mengapa, atau oleh karena alasan apa. Parra Hiswara membeku di
tempatnya ketika orang itu membalikkan badan dan melangkah pelahan mendekatinya.
“Takdir melibasku. Keterlibatanku dengan perempuan ini menyebabkan aku
melakukan kekeliruan dengan mengawini kakak perempuanku sendiri,” ucap
Parameswara seperti kepada diri sendiri.
Parra Hiswara menyimak dengan seksama. Namun dengan segera pula orang itu
membelokkan pembicaraannya.
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“Bunuh aku.”
Parra Hiswara terperanjat.
Namun ia memang tak salah dengar. Bagai melihat sebuah permainan sulap, orang
itu membusai dengan sedikit agak kasar bagian rambut kepalanya dilanjutkan dengan
gerakan sambil meremas-remas. Parra Hiswara terbelalak ketika mendapati di tangan
orang itu telah tergenggam sebilah keris. Parameswara menyerahkan keris itu kepada
Parra Hiswara hal yang membuatnya lebih terbelalak lagi. Tontonan aneh itu memberi
sumbangan rasa pusing yang kian menjadi.
“Apa ini?” tanya Parra Hiswara.
“Keris itu bernama Sang Kelat. Bunuh aku dengan keris itu.”
Parra Hiswara bingung namun masih menyisakan akal waras untuk membuka
bungkusan kain putih itu.
“Keris?” gumamnya.
“Ya. Jika kauingin kembali ke asalmu, satu-satunya cara hanyalah dengan
menggunakan benda itu untuk membunuhku. Aku adalah pintu untuk kembali ke asalmu,
tanpa itu kau tak akan bisa kembali. Kau tak punya pilihan lain kecuali harus
menggantikan kedudukanku. Tugas berat menjaga ketenteraman itu selanjutnya menjadi
milikmu.”
Parra Hiswara mengamati keris dalam genggaman tangannya. Pengetahuannya atas
benda macam itu tak lebih dari senjata kuno, senjata masa silam, senjata yang tidak
efektif dibanding jenis senjata yang ada di zaman sekarang. Atau tepatnya, pengetahuan
Parra Hiswara atas benda itu tak lebih dari asesoris hajatan temanten Jawa. Orang
berdandan cara jawa, tidak lengkap penampilannya tanpa keris. Soal banyak orang
menempatkan keris pada posisi khusus, misalnya sebagai benda bertuah atau bahkan
dianggap berjiwa dan oleh karenanya sampai diberi sesaji segala, ia merasa tidak
memiliki secuil pun informasinya. Dibanding pistol atau senapan, kemampuan keris tidak
ada apa-apanya. Jangkauan peluru yang melesat ketika ditembakkan tentu lebih jauh dan
lebih efektif daripada ayunan keris. Bahkan dengan pedang pun kalah jangkauan. Namun
cerita-cerita komik atau dongeng cerita silat menempatkan benda bernama keris seolah
memiliki kekuatan sangat dahsyat.
Namun yang menyita perhatiannya adalah permintaan orang itu, hanya dengan
membunuhnya ia akan menemukan pintu untuk kembali ke asal dari mana sebelumnya ia
datang. Mengerikan sekali jika yang diucapkan orang itu benar. Padahal orang dari masa
silam itu tentu tak mungkin bercanda.
“Gila,” letup Parra Hiswara.
“Kau tidak sedang gila, kau waras, seperti aku juga waras. Permintaanku tidak
berasal dari permintaan tidak waras.”
Parra Hiswara merasa harus meletupkan bebannya. Himpitan itu terlampau berat
dan butuh penyaluran.
“Aku tidak mau,” Parra Hiswara membantah.
Orang itu mendengus.
“Kalau begitu kau akan mati membusuk di tempat ini. Kau tak punya kesempatan
untuk memandang matahari lagi. Kau tak akan mendapat kesempatan bertemu dengan
keluargamu. Kalau kaupunya istri, kau tak akan bertemu lagi dengan istrimu atau orang
tuamu, atau kakak dan adikmu. Mereka semua akan mengira kaumati di sini, dugaan
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mereka benar, kau memang akan mati di sini. Untuk bertahan hidup butuh makan padahal
di sini tidak ada yang bisa kau makan untuk menyambung umurmu.”
Parra Hiswara sungguh bingung dan mati langkah. Parra Hiswara merasa tersudut
tanpa punya pilihan.
“Kenapa aku harus membunuhmu? Mengapa pula kauingin mati?”
Orang itu sama sekali tidak menampakkan perubahan apa pun dari permukaan
wajahnya. Datar dan tak berekspresi.
“Pada umumnya orang-orang berangan-angan berumur panjang. Senang apabila
bisa menggapai usia panjang. Angan-angan yang demikian itu didorong oleh rasa takut
terhadap kematian. Bagiku, terlalu melelahkan menunggu kedatangannya. Delapan ratus
tahun aku menunggu kehadiranmu, kau akan menolak?”
Parra Hiswara melangkah mundur. Rasa herannya mencuat.
“Sebenarnya kenapa kaubisa memiliki usia demikian panjang?”
Orang itu menerawang, lamunannya barangkali terbang ke wilayah waktu yang
telah jauh sekali menjadi bagian dari masa silam. Delapan ratus tahun, artinya melewati
hari demi hari yang pasti terasa berkepanjangan tanpa ujung.
“Sebuah takdir. Aku minum sesuatu yang pada zamanku diperebutkan oleh orang
banyak. Akibatnya seperti ini. Aku melintasi waktu lama sekali, aku kebal terhadap rasa
sakit. Aku hanya bisa mati oleh orang yang merupakan belahan tubuhku. Kamu orangnya
yang ditakdirkan menjadi perantara kematianku.”
Parra Hiswara menggerayangi rambutnya, menggaruk tanpa alasan gatal.
“Aku tidak pernah bermimpi menjadi pembunuh,” ucapnya gemetar. “Jangan beri
aku pilihan yang tidak masuk akal macam itu. Tolong aku, tunjukkan bagaimana caranya
aku keluar.”
Orang mengaku bernama Parameswara itu mendengus. Ia tetap berdiri di
tempatnya, tatapan matanya tak bergeser sambil menengadah.
Pada saat yang demikian itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Parra Hiswara
terkejut ketika merasakan desir angin yang mengibarkan pakaian yang dikenakan orang
di depannya, disusul oleh suara lengking yang belum pernah didengarnya. Suara yang
memang layak membuatnya cemas.
“Apabila kau tidak mau memenuhi permintaanku, pemilik suara itu yang akan
memangsamu. Aku jamin ia akan melakukan dan aku tak bisa menolongmu. Kalau
memang kehadiranmu kali ini tidak bisa menjadi pembuka pintu gerbang kematianku, tak
apa, mungkin telah menjadi nasibku untuk bertahan di tempat ini delapan ratus tahun
lagi.”
Parra Hiswara tidak bisa mencegah rasa takutnya, apalagi manakala suara itu
terdengar lagi, seperti menggeram, seperti mengaum, getarnya memantul ke seluruh
ruangan.
“Binatang apa itu?” tanya Parra Hiswara.
Parameswara tersenyum. Bagi Parra Hiswara pemilik suara mengaum dahsyat itu
sangat menakuitkan sebaliknya bagi orang itu, monster mengerikan itu tidak berpengaruh
apa-apa.
“Sebenarnya hanya seekor kelelawar. Hanya saja ia berukuran besar,” jawab
Parameswara.
Parra Hiswara memutar tubuh, suara itu jelas berasal dari terowongan atau lubang
vertikal yang sebelumnya telah ia lewati.
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“Kelelawar?” tanya Parra Hiswara heran.
“Ya! Warnanya putih!” Orang yang mengaku bernama Parameswara itu menambah
keterangan yang diberikannya.
Gugup dan rasa takutnya yang kian menghimpit menjadikan Parra Hiswara tidak
punya pilihan lain. Tawaran yang diberikan orang itu terpaksa ditimbang-timbang. Parra
Hiswara bahkan mencabut keris dari wadahnya. Diamat-amatinya dengan penuh
perhatian bilah keris berwarna suram itu.
“Apa yang harus aku lakukan dengan Sang Kelat ini?” tanya Parra Hiswara dengan
suara aneh.
Orang itu mendekat.
“Aku tidak perlu mengajari apa yang harus kaulakukan, setelah itu, simpan keris itu
sebagaimana aku menyimpannya. Karena kau adalah aku, maka kaubisa melakukan.”
jawabnya.
Parra Hiswara berusaha menguasai diri untuk tidak menggigil dari rasa ngeri
membayangkan cara penyimpanan keris itu. Orang dari masa silam itu harus membusai
gondrong rambutnya untuk mengeluarkan keris itu berarti benda itu disimpan menyatu
tubuh mungkin di sela-sela benak, mungkin cara penyimpanannya tak sekadar melipat di
sela angan-angan.
Parra Hiswara memejamkan mata, namun dengan bulat menyisihkan keraguannya.
Deras tangan kanannya mengayunkan jenis senjata masa silam itu ke arah dada orang di
depannya. Ketika suami Mahdasari merasa senjata itu tenggelam ia membuka mata.
Darah menyembur dari dada yang jebol membasahi wajahnya, membasahi tubuhnya yang
bertelanjang dada. Gugup Parra Hiswara berusaha membasuh muka.
Padahal, apa yang terjadi itu sebenarnya bukan sekadar darah yang muncrat, namun
proses pengalihan telah terjadi. Proses transfer sedang berlangsung.
Apalagi manakala tangan orang yang mengaku bernama Parameswara itu
menggapainya, menyentuh serta menggenggam erat tangannya. Parra Hiswara membantu
meneguhkannya dengan membalas amat erat genggamannya. Kesakitan sedang terjadi,
atau tepatnya sekarat sedang berlangsung.
Parra Hiswara terbelalak saat memiliki kesempatan sangat utuh memerhatikan apa
yang menimpa orang yang telah dibunuhnya. Sebuah proses bergerak sangat cepat namun
berlangsung tanpa luput dari perhatiannya. Tubuh laki-laki masa silam itu melapuk. Parra
Hiswara memerhatikan sangat jelas bagaimana pembusukan itu berlangsung, luruh
menjadi serpihan-serpihan lembut. Akan tetapi proses itu ternyata masih bersambung
manakala ‘reruntuhan’ raga itu mengasap dan langsung bergerak, berusaha memutar diri
seiring kabut berwarna putih yang entah bagaimana prosesnya, semakin tebal dan
semakin tebal.
Parra Hiswara masih menyisakan kesadaran untuk menyimpan keris itu seperti apa
yang dicontohkan Parameswara. Keris itu diangkat ke kepala. Belum lagi ia meniatkan
penyimpanan, keris itu langsung lenyap hilang jejaknya. Apa yang terjadi menyisakan
rasa takjub yang tak bisa disingkirkan dengan mudah.
Parra Hiswara gugup karena suara melengking yang terdengar entah dari bagian
mana itu menggema lagi, mengembalikan Parra Hiswara pada ketakutan amat sangat.
Jelalatan suami Mahdasari Madasari itu mencari-cari, mana arah pintu yang akan
membawanya keluar dari ruang bawah tanah yang menjanjikan mimpi buruk itu. Akan
tetapi apa yang dicarinya tidak ditemukan.
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Suara itu terdengar mendekat.
“Mati aku,” Parra Hiswara meletupkan ketakutannya.
Akan tetapi Parra Hiswara tidak memiliki waktu cukup untuk sekadar kebingungan,
bahkan untuk memerhatikan perubahan dahsyat yang terus berjalan. Kabut yang bermula
berasal dari serpihan tubuh manusia masa silam bernama Parameswara itu terus bergerak
memutar, semakin lama semakin cepat, terus berputar dan terus mengaduk diri. Asap tak
berbau namun pekat itu bahkan semakin menebal, menebal dan menutupi pandangan
matanya. Parra Hiswara bingung ketika tidak melihat jari-jari tangannya, pandangan
matanya terantuk pada sesuatu yang serba putih.
Putarannya menimbulkan suara menderu, kekuatannya dengan cepat menyadarkan
Parra Hiswara betapa ia bisa terhisap dan terputar oleh beliung itu? Beliung? Barangkali
itu kata yang paling tepat meski terjadi di tempat yang tidak tepat.
Suara bergetar mengerikan itu terdengar pada jarak amat dekat.
Namun Parra Hiswara telah sampai pada batas kemampuannya menahan diri dalam
melawan pusaran angin itu, kakinya tidak mampu berdiri tegak. Terhuyung-huyung yang
dialaminya adalah awal dari terputar tubuhnya. Berhadapan dengan angin bergerak liar
itu, Parra Hiswara ternyata bukan apa-apa, tak punya kekuatan untuk melawannya. Akan
tetapi menjelang ketajaman pandangannya berkurang matanya masih sempat menangkap
gerakan sesuatu yang melayang membentangkan sayap.
Seekor kelelawar, namun bukan kelelawar dalam ukuran normal yang tak lebih dari
seekor burung kecil, bahkan jauh lebih besar dari ukuran kalong. Bentang sayapnya
selebar satu meter dengan warna putih karena tidak memiliki pigmen. Beringas binatang
yang sebenarnya pemangsa buah-buahan itu mencoba menerobos pusaran angin dan
menyambarnya. Parra Hiswara yang terputar merasa, telapak tangan kirinya menghantam
binatang itu. Sebuah goresan kecil setidaknya tertinggal di telapak tangannya.
Kelelawar itu terhempas keluar, akan tetapi seperti memiliki sebuah alasan kuat,
binatang bersayap itu melayang dan berancang-ancang untuk berbalik menyiapkan
sebuah serangan.
Pusaran angin melibasnya, ikut menghisap binatang itu untuk terputar dengan
dahsyatnya, sebagaimana Parra Hiswara yang lebih dulu melayang terhisap kekuatan
beliung. Berapa lama hal itu berlangsung? Parra Hiswara merasa kejadian yang ia sebut
tidak ilmiah tak lebih dari beberapa kejab. Ia tetap sadar, pikirannya tetap utuh ketika
akhirnya udara berpusing itu mereda dan membuatnya terhuyung-huyung dan terbanting.
Lebih lega lagi ketika menatap langit matanya menyentuh bintang-bintang gemerlapan.
Bintang-bintang gemerlapan!
“Hah? Aku sudah berada di luar?”
Namun yang dilihatnya memang benar bintang-bintang gemerlapan.
“Malam hari? Bagaimana mungkin?”
Lolos dari terowongan bawah tanah itu ternyata belum merupakan jaminan ia
terbebas libasan peristiwa-peristiwa tak masuk akal. Parra Hiswara melihat jarum-jarum
pada jam tangannya. Posisi jarum jam itu menunjuk ke angka dua belas siang. Sungguh,
kejadian ia terperosok itu baru beberapa waktu yang lalu, belum ada satu jam, sekarang,
hanya beberapa waktu setelahnya siang telah dikuasai oleh gelapnya malam.
“Tetapi mengapa sekarang sudah malam?” tanya suami Mahdasari itu bingung.
Parra Hiswara berusaha sekuat tenaga menguasai diri, berusaha meyakinkan diri
bahwa ia telah terbebas dari suara mengaum berasal dari mulut binatang aneh yang belum
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ia ketahui seperti apa ujutnya namun orang dari masa silam itu menyebut kelelawar.
Kelelawar berwarna putih? Dalam waktu hitungan satu persekian detik ketika udara
berputar ia sempat melihatnya, dengan ukuran bukan kelelawar normal, setidaknya besar
sekali untuk ukuran kelelawar, ditambah lagi dengan suaranya yang mengerikan. Suara
yang demikian pantasnya berasal dari mulut harimau atau berasal dari singa.
“Aku tak bermimpi, apa yang aku alami benar-benar nyata,” gumam Parra Hiswara.
Namun mimpi buruk itu rupanya masih harus berkelanjutan ketika Parra Hiswara
merasa berada di tempat yang tak dikenali. Kekagetan itu beruntun ketika kesadarannya
benar-benar utuh dihadapkan pada sesuatu yang tidak masuk akal.
“Candi? Candi apa ini?”
Parra Hiswara terhuyung-huyung dengan jantung harus dipegang kuat-kuat supaya
tidak ambrol. Parra Hiswara merasa mestinya berada tak jauh dari rumahnya, akan tetapi
lingkungan yang berada di depannya kali ini bukan tempat yang dikenalnya.
Parra Hiswara yang berusaha menguasai diri, berusaha mengembalikan otaknya
untuk berpikir rasional, berusaha sekuat tenaga menerima semua pengalaman itu sebagai
sesuatu yang nyata dan tidak menempatkannya ke dalam posisi sedang gila, walaupun
rangkaian kejadian itu mungkin hanya pantas terjadi di pikiran tidak waras.
Parra Hiswara memerhatikan keadaan dengan cermat, memerhatikan di mana kini ia
sedang berada, ternyata pandangan matanya benar, tatapan matanya pada benda-benda di
sekitarnya tidak salah, bahwa ia berada di pelataran sebuah candi. Candi apa? Di mana?
Padahal tak ada bangunan macam itu di Singasari, bahkan di seluruh sudut kota Malang
dan sekitarnya. Tak berapa jauh dari rumahnya memang terdapat sebuah candi yang
konon dibangun oleh Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardani10 untuk menghormati
Prabu Kertanegara, raja Singasari yang terbunuh dalam pemberontakan yang dilakukan
Raja Jayakatwang dari Gelang-gelang. Ukuran candi Singasari itu terlalu kecil dibanding
candi yang kini tersaji mendadak di depan matanya.
Pengenalannya terhadap candi Borobudur di Magelang atau candi Jonggrang di
Prambanan yang sering ia lewati ketika hilir mudik antara Yogya dan Solo, pun kompleks
candi di dataran tinggi Dieng yang memberi kesan mistis karena selalu dikemuli kabut
tebal, semua itu menjadi referensi betapa candi yang kini dilihatnya memiliki ujut yang
aneh, bentuk yang tidak sebagaimana umumnya. Candi macam itu belum pernah ia lihat
sebelumnya. Kabut yang melayang tebal menutupi bagian tengah candi menyebabkan
Parra Hiswara mengalami kesulitan menebak bagaimana ujut bagian tengah itu.
Parra Hiswara memerhatikan dengan lebih cermat, tidak hanya ujut candi itu akan
tetapi juga lingkungan di sekitarnya.
Dalam siraman cahaya bulan yang benderang, Parra Hiswara menemukan
kenyataan betapa candi itu berada di sebuah ketinggian menilik udara yang dingin. Kabut
tebal sedang turun menandai dugaan itu. Di sekitar candi utama yang amat besar layak
disebut meraksasa dikepung pohon bambu yang menyumbangkan suara berderit-derit
karena gesekan antara batang dengan batang yang lain sebagai akibat angin yang sedang
berhembus dengan deras.
“Seberapa besar candi ini?” tanya Parra Hiswara yang merasa amat penasaran.
10

Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardani, di masa muda bernama Sri Gitarja, adalah anak Raden
Wijaya dari Gayatri. Tribuanatunggadewi naik takhta menduduki Istana Majapahit setelah Jayanegara
dibunuh oleh Ra Tanca. Pada masa pemerintahan Tribuanatunggadewi inilah Patih Gajah Mada
mengumandangkan Sumpah Palapa.
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Didorong oleh rasa ingin tahu yang mengembari rasa ketakutan luar biasa, Parra
Hiswara mengayunkan kaki mengelilingi candi tak dikenal itu. Parra Hiswara layak untuk
terkejut mendapati betapa ia membutuhkan waktu cukup lama yang dengan demikian
memberi ukuran besar yang layak menyebabkannya ia terkaget-kaget dan tidak percaya.
Dalam siraman cahaya bulan, Parra Hiswara mencermati relief yang terpahat bagus di
dinding candi, namun muatan pesan apa pun di dinding candi itu sama sekali tidak
dipahaminya. Bagaimanapun juga Parra Hiswara merasa dirinya bukan seorang
arkeolog.
“Luas sekali,” desisnya, “jauh lebih luas dari keliling bagian dasar candi Borobudur
di Magelang. Bagaimana dengan bagian atasnya?”
Parra Hiswara yang berada di pelataran semakin tergoda dan amat kuat dorongan
yang ia rasakan untuk menjelajah naik ketinggian candi akan tetapi bersamaan dengan itu
rasa takutnya muncul. Rangkaian pengalaman yang dilewatinya menyebabkan ia merasa
cemas, pun perubahan waktu yang dialaminya menyebabkan ia takut. Hal yang membuat
jantungnya bertambah kebat-kebit adalah ketika kabut di bagian tengah sedikit menyibak,
maka tampaklah dua buah menara yang menjulang tinggi. Seberapa tinggi menara itu,
sayang Parra Hiswara kembali kehilangan jejaknya karena kabut kembali bergulung.
Parra Hiswara menengadah memerhatikan bulan yang bergerak timbul tenggelam di
antara putih mega-mega. Sebuah kesempatan muncul untuk menandai di mana ia sedang
berada ketika sebagian langit sedang bersih. Bulan yang berada beberapa jengkal dari
puncak gunung itu membantunya.
“Gunung….warna merah semburat di puncak itu menandai ada lahar yang keluar.
Gila, di belakangku juga ada gunung. Daerah mana ini?”
Di depannya sebuah gunung, di belakangnya juga ada gunung. Otak Parra Hiswara
segera berputar memindai gunung apa saja yang berdiri bersebelahan macam itu. Tentu
tak sulit untuk mengenang Merapi dan Merbabu di wilayah antara Yogyakarta, Magelang
dan Boyolali. Gunung macam itu juga ada di wilayah Wonosobo, setidaknya dua gunung
berdiri bersanding mirip pasangan temanten yang orang menyebutnya Sumbing dan
Sindoro.
“Aku tak mungkin berada di tempat-tempat yang sangat jauh macam itu, aku berada
di Singasari Malang, masih di wilayah Malang. Aku terperosok ke dalam tanah yang
ambrol, ketika aku keluar dari tempat itu, mestinya aku berada tak jauh dari tempat itu,”
Parra Hiswara berusaha meyakinkan diri.
Parra Hiswara mulai terganggu oleh keadaan itu. Ia bertelanjang dada sementara
udara yang mengepungnya adalah udara dingin, gemetar tubuhnya merupakan gambaran
upaya yang dilakukan dalam menghadapi udara dingin itu.
“Aku harus segera keluar dari tempat ini dan mencari tahu di mana sebenarnya aku
berada.”
Parra Hiswara melangkah mundur meninggalkan tengah-tengah pelataran, dan
bergegas turun melewati sebuah undak-undakan yang dikepung oleh lebat berbagai
pepohonan. Kabut membungkus candi yang ditinggalkannya sekaligus menghadang
langkah ke depan yang akan dilewatinya.
“Mungkin aku sedang gila, mungkin semua yang kualami ini tidak nyata. Mungkin
pikiranku sudah rusak, hard disk di otakku dan sistemnya amburadul, tidak waras. Saat
ini aku sedang tidur, semua yang kualami hanya mimpi belaka, masalahnya kemudian
adalah bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari mimpi ini. Aku harus bangun, aku
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harus membuka mata untuk bisa bertemu lagi dengan istriku. Istriku bisa bingung dan
menyelanggarakan selamatan kematianku.”
Ingat Mahdasari isteri yang dicintainya, Parra Hiswara merasa dadanya sesak.
Menggunakan cahaya senter Parra Hiswara berusaha mengenali jalan turun. Dari
kerlap kerlip lampu tak seberapa jauh yang terlihat ketika sekilas kabut tebal itu
menyibak, Parra Hiswara yakin berada tidak jauh dari sebuah perkampungan. Soal di
mana kini ia berada, Parra Hiswara yakin tidak lagi berada di Singasari, juga tidak di
wilayah Malang dan sekitarnya. Dua gunung berdiri berdampingan macam itu tak ada di
Malang, bahkan diubek sampai ke Jawa Timur pun tidak akan pernah ditemukan karena
memang tak ada gunung yang berdiri berdampingan.
Parra Hiswara berhenti melangkah dan amat pelahan ia menoleh.
Apa yang mendadak melintas di benaknya ternyata benar. Parra Hiswara bergegas
kembali.
“Ya Tuhan!”
Candi yang menjadi pintu kembali ke alam nyata itu murca, lenyap tiada jejaknya.
Yang ada kini tinggal lekuk-lekuk bukit dengan lebatnya pepohonan, yang tak berubah
hanya rimbun pohon bambunya.
“Hilang!” desis pemuda itu.
Menyisihkan rasa ngeri yang sebenarnya bergumpal-gumpal, Parra Hiswara
menyapukan cahaya senternya namun bagai hilang ditelan bumi, apa yang dicarinya
benar-benar raib tanpa jejak. Walaupun Parra Hiswara berlarian berusaha menemukan
kembali, candi itu enggan menampakkan diri lagi. Suara anjing menggonggong riuh
sekali di kejauhan mengagetkan sekaligus menyadarkan bahwa sebaiknya ia segera
meninggalkan tempat itu.
“Aku harus segera menjauh dari tempat ini,” ucap Parra Hiswara panik.
Bulan timbul tenggelam di antara mega-mega dan mendung yang tebal di sebagian
langit. Parra Hiswara berhasil turun dan menemukan jalan raya. Setidaknya dua orang
pengendara yang lewat mengabaikannya saat ia mengacungkan tangan meminta bantuan.
Pengendara motor yang terakhir lewat bahkan langsung ngebut tancap gas karena
mengira ia akan berniat jahat.
Seorang lelaki yang menikmati malam dengan membakar kayu-kayu kering di
sudut perempatan jalan terkejut melihat kemunculannya yang bertelanjang dada di udara
udara sedang dingin menggigit. Parra Hiswara bergegas jongkok ikut menghangatkan
diri.
“Apa nama tempat ini, Pak?” tanya Parra Hiswara dengan ramah.
Orang itu memandanginya dengan curiga. Bahwa ia tidak berpakaian, hal itu segera
memunculkan penasaran, bisa jadi ia penjahat. Lebih dari itu, rupanya orang itu bahkan
tak tahu sedang berada di mana. Akan tetapi orang itu rupanya memiliki hati yang bersih,
baginya berprasangka atau curiga pada orang lain tanpa alasan merupakan warna hati
yang tak bermanfaat. Ia melihat, orang yang baru datang tanpa berpakaian di udara yang
demikian dingin menggigit, tentunya sangat membutuhkan pertolongan. Atau, bila mau
jujur, kemunculan Parra Hiswara “dari sebuah tempat yang selama ini membangun rasa
penasaran di hatinya” harus dimanfaatkan mencari jawab atas beberapa pertanyaan yang
mengganggu hatinya.
“Nama tempat ini Selo,” jawab orang itu.
Parra Hiswara yang sudah menggigil kedinginan itu tambah menggigil.
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Selo? Penyebutan nama itu benar-benar membuat kepalanya serasa retak.
Dugaannya ternyata benar. Kekacauan dimensi ruang dan waktu telah melemparkan
jauh ke tempat yang tidak terduga. Selo, orang Jawa punya mengartikan sebagai batu,
sebagaimana Selo gilang berarti batu yang mengkilat gemilang. Selo juga berarti sela-sela
atau berada di antara dua benda. Selo yang amat berkesesuaian dengan apa yang ia lihat
sekarang adalah tempat yang berada di antara Merbabu dan Merapi. Beberapa tahun yang
lalu puncak dua gunung itu pernah ia taklukkan melalui pendakian yang dilakukan
berombongan dengan teman-teman sekampusnya.
“Kalau begitu, itu Merapi?” tanya Parra Hiswara lagi sambil memandangi puncak
gunung itu yang tampak kemerahan.
Orang itu mengangguk pelahan.
“Ya Tuhan,” gumam Parra Hiswara.
Merapi yang menjulang dengan puncak berada di sudut empat puluh lima derajad
dari tempatnya berada, rupanya sedang hamil tua. Bila dipandang dari arah barat dan
selatan tentu terlihat lebih jelas bagaimana geliat lahar yang turun kemerahan disusul oleh
suara gemuruh. Sebenarnyalah pada saat yang bersamaan, orang-orang di daerah Kwilet
di Muntilan dan desa-desa sekitarnya, pun mereka yang berada di wilayah Deles di
Klaten bahkan juga mereka yang berada arah lebih tinggi memerhatikan aliran lahar yang
turun sebagai sebuah tontonan yang indah dan menarik perhatian.
Maka gugup suami Mahdasari mengusap wajahnya. Parra Hiswara mengarahkan
pandangan matanya ke orang berjaket tebal itu.
Parra Hiswara melepas cincin yang dikenakannya dan menyerahkan benda yang
memiliki makna khusus itu padanya. Parra Hiswara harus merelakan cincin pernikahan
miliknya untuk ditukar dengan pertolongan yang sangat ia butuhkan. Untuk pulang
kembali ke Malang membutuhkan uang, belum lagi, bagaimana ia harus menjelaskan
pada Mahdasari, pada sanak tetangga atau setiap kenalannya bahwa ia yang hadir lagi
bukan makhluk dalam golongannya para hantu.
“Itu cincin perkawinanku, matanya berlian. Tolong antar aku ke Prambanan untuk
menemui temanku. Aku juga membutuhkan baju, aku sangat kedinginan.”
Parra Hiswara memilih Prambanan karena di sana ada orang yang dikenal dengan
baik yang diharapkan mampu membantu membereskan sebagian masalahnya. Orang itu
memeriksa cincin yang diterimanya, sejenak ia berpikir seperti mengukur berapa harga
cincin itu. Orang itu tersenyum.
“Ini cincin pernikahan?” ucapnya sambil melepas jaket yang dikenakan.
Parra Hiswara mengangguk.
“Aku akan menolongmu, tetapi aku tak perlu cincin ini,” jawab orang itu sambil
menoleh mengarahkan pandang matanya ke lekuk-lekuk lereng yang berada di punggung
Gunung Merbabu.
Parra Hiswara terkejut. Orang itu menyerahkan jaketnya.
“Maaf, jaketnya agak bau,” kata orang itu sambil tertawa, “karena sudah beberapa
hari belum dicuci.”
Parra Hiswara merasa sangat terbantu. Jaket itu akan menghangatkan tubuhnya.
“Kalau boleh aku tahu, apa kau baru pergi mengunjungi alas pring11?” tanya orang
itu.
11

Alas Pring, jawa, hutan bambu
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Parra Hiswara berusaha menguasai diri. Pembuat perapian di tepi jalan itu agaknya
mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Dengan gugup Parra Hiswara memakai
jaket kulit berlapis tebal pada bagian dalam. Menghadapi dingin menggigit tulang, jaket
itu benar-benar sangat membantu.
“Ada banyak pohon bambu di sana,” jawabnya agak antusias, “jadi tempat apa itu?”
Orang itu tidak segera menjawab, yang ia lakukan hanya diam karena memang tak
tahu jawabnya.
“Aku tidak tahu ada apa di tempat itu. Namun akulah satu-satunya orang yang
merasa yakin ada sesuatu yang aneh di sana. Ketika kusampaikan hal itu kepada orangorang atau para tetangga, mereka menertawakan aku dan menganggapku gila. Sejauh ini
aku terus mengamati tanpa berani mendekat terutama pada malam hari. Tetapi, benar apa
yang kukatakan bukan? Bahwa di sana ada sesuatu yang tidak wajar?”
Parra Hiswara tak punya pilihan lain kecuali mengangguk.
“Namaku Surtan Panca!” Orang itu memperkenalkan diri.
Parra Hiswara menerima uluran tangan mengajak berjabat tangan itu.
“Parra Hiswara,” jawab Parra sambil menerima uluran jabat tangan yang diberikan.
“Kau berasal dari mana?”
“Malang,” Parra Hiswara menjawab. “Lumayan hangat sekarang, terimakasih
jaketnya.”
Surtan Panca melengkapi pertolongan yang diberikan dengan mengajaknya singgah
ke rumahnya yang berada tepat di perempatan yang salah satu ruasnya menuju ke selatan.
Nun jauh ke sana, sebuah jalan beraspal bagai menantang siapa pun yang berniat
menaklukkan ketinggian Merapi. Sekitar beberapa kilometer ke depan terdapat posko
ditandai tulisan besar The New Selo. Pendakian beberapa ratus meter lagi akan ditemukan
daerah penuh bongkahan batu yang disebut Pasar Bubrah atau Pasar Bubar. Yang disebut
Pasar Bubar itu sama sekali tidak ada pasarnya, itu hanya sebuah nama. Tempatnya
sendiri hanya berupa bongkahan bebatuan.
Segelas kopi yang disajikan istri tuan rumah menghangatkan tubuhnya.
“Terimakasih,” ucap Parra Hiswara yang keluar dari kedalaman hati yang sungguh
tulus.
Parra Hiswara beberapa kali mencubit lengannya, sebuah upaya untuk menyadarkan
diri barangkali benar berada di wilayah mimpi. Namun keadaan tak berubah, ia benarbenar mengalami terlempar dari kekacauan dimensi antara ruang dan waktu. Jarak Jakarta
ke Yogyakarta dengan pesawat membutuhkan sekitar lima puluh menit hingga satu jam,
jarak yang memisahkannya sekitar limaratusan kilometer. Jarak sejauh itu bila ditempuh
dengan kereta api tercepat membutuhkan tujuh sampai delapan jam. Sebaliknya dengan
apa yang ia alami bahkan lebih cepat lagi. Dalam hitungan detik, pusaran angin yang
terjadi di bawah tanah rumah kontrakannya telah melemparkan dan menempatkan ke
lembah di belahan Merapi dan Merbabu.
“Ya Tuhan,” Parra Hiswara mengkucal rambutnya.
Parra Hiswara tersadar.
“Mobil sudah siap, mari.”
“Aku telah merepotkan,” kata Parra Hiswara.
“Tidak apa-apa,” jawab Surtan Panca.
Surtan Panca mengarahkan mobilnya ke barat, di arah sana masuk wilayah
Magelang ada candi Borobudur yang dunia menganggapnya sebagai satu dari tujuh
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keajaiban dunia. Sebelum jalan raya yang menghubungkan Yogyakarta dan Magelang
Surtan Panca membelokkan kendaraannya ke kiri, merupakan jalan pintas terdekat ke
Prambanan. Di sepanjang perjalanannya, otak Parra Hiswara sangat riuh berjejal-jejal
oleh semua masalah yang dialaminya. Parra Hiswara amat ingin membuangnya meski
hanya sejenak, namun kantuk masih berada amat jauh dari simpul syarafnya. Surtan
Panca sebenarnya sangat ingin tahu peristiwa apa yang dialami penumpangnya, namun
Parra Hiswara telah terkulai. Tak enak bagi Surtan Panca untuk membangunkannya.
Yang ia lakukan hanyalah berkonsentrasi pada stir yang dipegangnya.
Sebenarnya sejak dengan posisi di arah barat daya dari gunung Merapi, tampaklah
pemandangan yang amat menggetarkan. Gunung Merapi memuntahkan laharnya dengan
jarak luncuran hingga ke lereng-lereng. Muntahan yang paling dahsyat bahkan sampai
membakar hutan di bawah. Pemandangan macam itu bukan hal yang aneh bagi Surtan
Panca karena sudah sering melihat, keadaan sebaliknya bagi Parra Hiswara yang sungguh
amat tertarik. Akan tetapi meski apa yang dilihatnya merupakan peristiwa langka Parra
Hiswara tidak memerhatikan dengan sepenuh hati. Peristiwa tidak masuk akal yang ia
alami jauh lebih heboh dan menyita perhatian.
Parra Hiswara merasa tangan kirinya mulai gatal. Alergi? Mungkin muncul sebagai
akibat tidak tahan menghadapi udara yang dingin, atau mungkin…..
Sementara tanpa sepengetahuannya di angkasa dan sebenarnya tidak jauh saja,
sesuatu melayang mengayuh udara. Bentangan sayapnya tidak kalah dari ukuran sayap
burung rajawali bondol yang sering ditayangkan di televisi, warnanya putih karena albino
atau tidak memiliki pigmen.
Binatang mirip kelelawar, berukuran lima kali lipat lebih besar dari kalong itu ada
kalanya terbang lebih merendah.

5.
(Rangakaian peristiwa tahun 1136 saka.)
Ken Rahastri benar-benar tidak sadar sedang berada dalam bahaya. Ombak yang
amat besar siap menggulungnya dan memberi jaminan pasti akan membanting tubuhnya
untuk kemudian menabrak berbagai pepohonan, bahkan bebatuan. Namun pada saat yang
demikian itulah, tiba-tiba terdengar teriakan melengking, disusul sosok yang melesat
cepat menyambar tubuhnya. Ombak yang gagal menyambar mangsa itu terus menyerbu
bergemuruh menghantam tebing dan bahkan melampauinya. Air yang deras memporakporandakan semak dan perdu tepian hutan itu. Sosok yang merenggut tubuh Ken Rahastri
itu berdiri tegak di atas tebing.
“Rahastri, kau kenapa?” bentak orang itu setelah meletakkan tubuhnya.
Ken Rahastri masih bingung. Kesadaran pikirannya belum pulih, atau masih dijejali
oleh kecemasan atas nasib Parameswara.
“Rahastri, kau kenapa?” sekali lagi orang itu berteriak.
Kesadaran yang semula terkunci itu akhirnya berhasil mencari celahnya.
“Ayah!” Ken Rahastri meletup.
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Dengan ganas gadis itu mengguncang tubuh ayahnya. Mahisa Branjang ~ demikian
ayah Ken Rahastri itu biasa dipanggil memandang wajah anaknya dengan perasaan amat
heran. Mahisa Branjang akhirnya menjadi cemas saat hanya melihat Ken Rahastri sendiri
di tempat itu.
“Ada apa?” tanya Mahisa Branjang dengan segenap tanda tanya.
“Paman Parameswara ayah,” jawab Rahastri sangat gugup.
Gadis itu benar-benar mengalami kesulitan mengungkapkan isi hatinya.
“Cepat katakan, ada apa dengan Parameswara?” tanya Mahisa Branjang dengan
suara tegas amat tak sabar.
Dengan amat sangat gugup Ken Rahastri menebar pandang. Namun apa yang telah
terjadi tak mungkin diralat, Parameswara telah hilang ditelan cleret tahun.
“Paman Parameswara, ditelan cleret tahun,” jawab Ken Rahastri dengan amat
terbata.
Laki-laki berusia nyaris setengah abad itu sungguh kaget. Cahaya kilat muncrat
menerangi wajahnya.
“Apa yang terjadi?” kejar Mahisa Branjang.
Dengan terbata-bata Ken Rahastri menceritakan apa yang terjadi. Bahwa
Parameswara adiknya telah mengalami bencana dihisap oleh cleret tahun menyebabkan
Mahisa Branjang kaget. Namun apalah yang bisa dilakukan lelaki itu, hujan turun dengan
deras, badai bagai mengamuk. Sungguh tak ada yang bisa dilakukan menghadapi keadaan
alam yang mengumbar kemarahan macam itu.
“Mengapa kau tidak mencegah pamanmu melakukan perbuatan gila itu?” Mahisa
Branjang benar-benar kecewa.
“Aku sudah mencegah ayah,” jawab Rahastri, “tetapi paman Parameswara tidak
mau mendengar. Tiba-tiba saja paman Parameswara meloncat menghajar ujung cleret
tahun itu dengan Aji Riung Laut.”
Mahisa Branjang termangu. Mahisa Branjang tiba-tiba saja curiga, ada sesuatu yang
tak wajar yang mendorong Parameswara melakukan perbuatan konyol itu. Parameswara
mestinya tahu, ajian sedahsyat macam apa pun tidak akan bisa dihadapkan pada kekuatan
alam yang luar biasa seperti angin lesus atau puting beliung yang sebagian dari banyak
orang menyebut pusaran angin itu dengan nama cleret tahun. Perbuatan itu sungguh
bodoh, sama dengan bunuh diri. Parameswara dengan sengaja bunuh diri? Mungkinkah
itu?
“Rahastri,” kata Branjang meminta perhatian.
Pelahan sekali Rahastri memandang ayahnya.
“Kaupulanglah mendahului. Kudaku aku ikat di dekat Sendang Paron. Beritahu
Ibumu atas apa yang terjadi. Kumpulkan segenap siswa perguruan dan suruh mereka
menyusul kemari. Kemudian suruh pula seseorang memberitahu Eyang Ajar Kembang
Ayun di Pesanggaran.”
Ken Rahastri memandang ayahnya dengan tatapan mata cemas.
“Ayah sendiri, apa yang akan ayah lakukan?”
Mahisa Branjang menebar pandang, menyapu kegelapan. Suara gemuruh badai dan
ombak menderu-deru menjadi satu.
“Aku akan berusaha menemukan mayat pamanmu,” jawab Mahisa Branjang.
Jawaban itu membuat Ken Rahastri tercekat. Hatinya bagai tersayat pisau, bukan
pisau tajam, namun pisau tumpul yang tentu terasa ngeres dan menyakitkan. Akan tetapi
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meski berusaha untuk ingkar macam apa pun, apa yang terjadi itu tidak mungkin diubah.
Parameswara yang beberapa saat lalu bersamanya, telah lenyap entah ke mana.
“Cepat, pergi!” bentak Mahisa Branjang.
Ken Rahastri tak kuasa menahan sedih. Gadis itu menangis sesenggukan. Dengan
sekuat tenaga anak tunggal pemangku perguruan olah kanuragan Badran Arus itu berlari,
menerobos kegelapan malam. Bayangan tubuhnya berkelebat cepat seperti bayangan
hantu, melejit lincah bagaikan seekor kijang.
Mahisa Branjang memandang alam sekitarnya. Ketika cahaya kilat muncrat dan
disusul dengan suara gemuruh petir, sejenak membantu Mahisa Branjang itu untuk
memerhatikan keadaan di sekelilingnya. Badai memang sedang marah. Secuil harapan
untuk bisa menemukan Parameswara dalam keadaan hidup, pupus. Bisa dipastikan
Parameswara pasti sudah mati. Tidak ada yang mampu hidup menghadapi keganasan
badai macam itu, apalagi menghadapi pusaran puting beliung, biang segala macam cleret
tahun.
“Mengapa kaulakukan itu Parameswara?” bisik Mahisa Branjang seperti untuk diri
sendiri.”Apakah kau sengaja bunuh diri? Dengan cara itu kau mengelak dari tanggung
jawab yang dibebankan Ki Ajar?”
Mahisa Branjang terus memerhatikan keadaan di sekelilingnya. Didorong semacam
kemampuan aji Sapta pangrungu12, sebuah kemampuan untuk mendengarkan segala
suara melalui penajaman daya tangkap gendang telinga, Mahisa Branjang berusaha
menyisir dan memilah segala macam suara yang riuh.
Namun yang ia peroleh hanya suara gemuruh.
Mahisa Branjang kemudian mengambil ancang-ancang. Lelaki itu segera melenting
dan melesat cepat, menyusur panjang pantai yang terus dihantam oleh ombak dengan
susul-menyusul.
Berita musibah yang menimpa Parameswara itu benar-benar mengejutkan serta
membuat geger perguruan Badran Arus. Kentongan telah dipukul bertalu-talu, serentak
semua murid perguruan keluar dari barak masing-masing. Nyai Ken Widati istri Mahisa
Branjang benar-benar kaget dan terpukul. Saat berada di hadapan ayahnya Ken Rahastri
masih bisa menahan diri. Akan tetapi di hadapan Ibunya, gadis cantik itu meluapkan
tangis dengan tersedu-sedu. Begitu gugupnya Nyai Ken Widati sehingga sulit membuka
mulut.
“Widoro!” teriak Nyai Mahisa Branjang memanggil sebuah nama dan meminta
perhatian.
Seorang siswa perguruan datang mendekat.
“Ya Nyai,” jawab salah seorang pemuda yang berkumpul. “Bagaimana Nyai? Apa
yang harus aku lakukan?”
“Jangan bertindak terlalu lamban. Cepat kerahkan semua murid perguruan untuk
membantu mencari Parameswara! Salah seorang dari saudaramu, suruh dia menghadap
Ki Ajar di Pesanggaran untuk menyampaikan apa yang terjadi.”
“Baik Nyai,” jawab pemuda bernama Widoro itu sigap.
Beberapa orang pemuda murid padepokan itu segera berangkat. Perjalanan mereka
yang diterangi oleh nyala obor, tampak seperti barisan lampor dipandang dari kejauhan.
Sementara seorang pemuda yang lain yang diyakini sangat lincah jika berkuda, bergegas
12

Sapta pangrungu, jawa, arti harfiahnya tujuh pendengaran, adalah kemampuan aji kanuragan dalam
mempertajam kemampuan mendengar
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menempuh perjalanan ke Pesanggaran untuk melaporkan bencana yang menimpa anak
kedua Ki Ajar itu. Maka Suropati membedal kudanya dengan cepat bagai anak panah
yang lepas dari busurnya.
Berbeda dengan keadaan di pantai saat terjadi badai, Perguruan Kembang Ayun
justru dipayungi oleh langit yang cerah. Apalagi saat itu bulan purnama terlihat bulat
sempurna, mendorong para siswa melatih diri dengan giat.
Perguruan Kembang Ayun yang juga terletak di arah selatan Gunung Raung itu
bukanlah perguruan yang bisa dianggap sembarangan. Perguruan berwibawa itu dipimpin
dan dikendalikan oleh seorang kakek tua yang sudah buntas ing kawruh13 dalam bidang
olah kanuragan. Tak hanya kemampuan olah kanuragannya yang sundul langit namun
juga memiliki ketajaman mata hati yang terbentuk karena laku prihatin14 yang dilakukan
tanpa kesudahan, bahkan terbilang sejak Ki Ajar masih muda.
Ki Ajar Kembang Ayun sedang bersemadi di bilik pribadinya ketika Suropati
datang gemrojog tanpa larapan15. Kedatangan murid perguruan Badran Arus itu diterima
oleh Ki Ajar Pratanggopati, saudara muda Ki Ajar Kembang Ayun yang ketinggian ilmu
kanuragannya juga sulit diukur.
“Aku menghadap Ki Ajar,” kata Suropati sambil memberikan penghormatan.
Dari wajahnya jelas tersirat bahasa cemasnya.
“Ada apa?” tanya Ki Ajar Pratonggopati.
“Aku melaporkan bencana.”
Ki Ajar Pratonggopati yang semula mengira kedatangan Suropati itu hanya akan
membawa berita biasa, kaget.
“Bencana apa?”
“Parameswara, ditelan cleret tahun.”
Ki Ajar Pratonggopati terlonjak sangat kaget. Berita yang dibawa Suropati itu
ternyata bukan berita sembarangan. Tatapan matanya meminta penjelasan lebih lanjut.
“Saat senja tadi, Parameswara bersama Rahastri semula berlatih di tepi pantai. Lalu
terjadi badai dan hujan deras, lalu muncul angin lesus yang amat besar. Parameswara
mencoba menghadapi angin lesus itu, namun ia tidak mampu dan bahkan terhisap. Tubuh
Parameswara hilang.”
Ki Ajar Pratonggopati terbelalak. Berita itu memiliki derajad lebih mengagetkan
dari ledakan petir. Lebih menyentakkan dari munculnya ular paling beracun melintas tak
jauh dari kakinya.
“Bagaimana keadaannya?” desak Ki Ajar Pratonggopati yang cemas.
Suropati menggeleng lunglai.
“Para murid perguruan Badran Arus semua telah diberangkatkan ke pantai untuk
mencarinya, Ki Ajar,” jawabnya.
Ki Ajar Pratonggopati lebih kaget lagi. Tangan Suropati dipegang agar pemuda itu
mengarahkan pandang matanya kepadanya.
“Jadi Parameswara hilang?”
Suropati mengangguk tegas.
“Tubuhnya belum ditemukan,” jawabnya dengan wajah menunduk.
13

14

Buntas ing kawruh, jawa, tuntas atas segala ilmu pengetahuan
Laku prihatin, jawa, melakukan tindakan tertentu (misalnya berpuasa dengan syarat tertentu) untuk
mengsah ketajaman mata hati.
15
Gemrojog tanpa larapan, jawa, datang dengan mendadak dan langsung mencuri perhatian

34
Ki Ajar Pratonggopati mematung, tak mampu mencegah datangnya cemas.
“Baiklah, aku terima laporanmu, aku akan meneruskannya kepada Ki Ajar
Kembang Ayun yang tengah bersemadi.”
Suropati membungkuk memberikan penghormatannya.
“Aku langsung mohon diri Ki Ajar. Aku akan menyusul teman-teman yang lain
untuk ikut berusaha menemukan Parameswara.”
Ki Ajar Pratonggopati mengangguk.
“Ya, pergilah!” jawab Pratonggopati singkat.
Sebagaimana di perguruan Badran Arus, maka para cantrik16 dan siswa perguruan
Kembang Ayun terperanjat mendengar musibah yang menimpa Parameswara. Bagi
mereka, Parameswara yang masih muda itu seorang sahabat yang layak ditangisi jika
tertimpa musibah. Lebih dari itu, Parameswara adalah anak kedua Ki Ajar Kembang
Ayun yang telah disiapkan menggantikan ayahnya, memimpin perguruan Kembang Ayun
di Pesanggaran. Anak pertama Ki Ajar, Mahisa Branjang tidak bersedia mewarisi
kekuasaan itu karena telah mengembangkan perguruan sendiri di Badran Arus. Sedang
anak yang terakhir seorang gadis, Dyah Narasari, tentu tidak mungkin diangkat menjadi
pimpinan perguruan.
Namun entah karena alasan apa Parameswara menolak jabatan itu. Sebagaimana
Branjang menyimpan curiga, Ki Ajar Pratonggopati juga bertanya-tanya, karena hal
itukah maka Parameswara melakukan tindakan konyol, berani menantang cleret tahun,
sebuah gejala alam yang seolah menjadi tangan Sang Pencipta.
Ki Ajar Pratonggopati telah berada di bilik semadi saudara seperguruannya. Ki Ajar
Ageng Kembang Ayun sedemikian larutnya dalam semadi. Untuk beberapa saat Ki Ajar
Pratonggopati justru menjadi ragu, apakah selayaknya ia membangunkan kakaknya itu.
Namun akhirnya Ki Ajar Pratonggopati memang tidak punya pilihan lain. Sentuhan
tangan di pundak menyebabkan Ki Ajar Kembang Ayun terusik.
“Ada apa?” tanya Ki Ajar Kembang Ayun sambil masih tetap memejamkan mata.
“Maafkan aku karena harus mengganggumu kakang,” kata Ki Ajar Pratonggopati
dengan suara nyaris berbisik. “Parameswara terkena masalah yang cukup berat.”
Ki Ajar Kembang Ayun membuka mata. Dengan tatapan mata sejuk dan tenang,
lelaki tua itu memandang saudara muda seperguruannya.
“Masalah apa yang menimpa anakku Parameswara?”
Ki Ajar Pratonggopati menghela desah amat berat.
“Menurut laporan yang dikirim oleh anakmu mbarep17, Parameswara sedang
berlatih di tepi pantai ditemani saudara sepupunya. Lalu terjadi badai dan hujan deras.”
Ki Ajar Pratonggopati menelan ludah. Ternyata terasa sulit baginya untuk melapor
kejadian yang sebenarnya.
“Hanya badai dan hujan deras. Apakah Parameswara tak mampu menghadapi
keadaan itu?” Ki Ajar Kembang Ayun mengurai rasa herannya.
“Parameswara menantang cleret tahun!” Ki Ajar Pratonggopati berbisik.
Rona di wajah tua Ki Ajar Kembang Ayun berubah mendengar jawaban itu.
“Parameswara menantang cleret tahun? Apa Parameswara itu sudah tidak waras
atau bagaimana?” desis pimpinan perguruan KembangAyun di Pesanggaran itu.
16

Cantrik, jawa, abdi sebuah padepokan atau perguruan pada zaman dulu.
17
Mbarep, jawa, anak pertama
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Dengan gamblang Ki Ajar Pratonggopati mengulang laporan yang diberikan
Suropati. Bagaimanapun tenangnya, bagaimanapun mengendapnya, akan tetapi Ki Ajar
Kembang Ayun tetap orang tua yang akan cemas jika mendapat laporan bencana, apalagi
bencana itu menimpa anaknya. Lelaki tua berambut putih itu termangu seperti berusaha
menenteramkan diri. Ki Ajar Kembang Ayun yang selalu tenang, ternyata bisa resah.
Pintu ruang semadi kemudian terbuka. Seorang gadis dengan membawa cemas
datang menerobos.
“Ayah. Ayah sudah mendengar berita tentang kakang Parameswara?”
Ki Ajar yang menunduk itu dengan pelahan menatap anak gadisnya. Dyah Narasari,
anak bungsu Ki Ajar Kembang Ayun tidak kalah kaget mendengar warta yang menimpa
kakaknya. Ki Ajar Kembang Ayun hanya bisa menekan dada. Bahwa kematian itu bisa
menimpa siapa saja, dengan cara yang bermacam-macam adalah hal yang biasa. Namun
anaknya mati karena dihisap cleret tahun? Terlalu sulit bagi Ki Ajar Kembang Ayun
untuk mencerna keadaan itu.
Narasari yang menunggu jawaban ayahnya, merasa degup jantungnya berpacu lebih
kencang. Dyah Narasari tidak sabar.
“Bagaimana Ki Ajar?” tanya Ki Ajar Pratonggopati menyadarkan saudara tuanya.
Ajar Kembang Ayun mengangguk pelahan.
“Kita menyusul ke pantai,” jawab Ki Ajar kembang Ayun dengan nada sangat
lemah.
Dyah Narasari merasa kakinya mendadak lemas. Untuk berdiri seperti tak punya
kekuatan. Bahkan untuk sekadar menangispun tidak.
Tidak berapa lama kemudian beberapa ekor kuda telah berderap meninggalkan
halaman padepokan. Beberapa orang di antaranya membawa obor yang belum
dinyalakan, yang barangkali nantinya akan dibutuhkan.
Di tepi pantai laut selatan, hujan telah mereda. Cahaya bulan bahkan beberapa kali
sempat menerobos sela-sela mendung yang sudah tidak tebal lagi. Angin menyapu
mendung itu ke arah lain namun demikian ombak masih tetap menggila. Dengan dibantu
oleh para murid perguruan yang telah datang menyusul, Mahisa Branjang menyusur
pantai yang porak poranda diacak-acak ombak yang terus datang bergulung-gulung.
Ombak pertama pecah, disusul oleh ombak berikutnya dengan suara gemuruh, pecah pula
saat menghantam tebing.
Harapan Branjang untuk menemukan Parameswara dalam keadaan hidup semakin
menipis. Sehebat apa pun Parameswara itu tidak akan berkutik menghadapi gejala alam
yang sangat liar. Apalagi jika puting beliung itu melemparkannya ke arah laut. Andaikata
demikianlah yang terjadi, apalah yang bisa dilakukan oleh Parameswara?
“Apakah kita perlu menggunakan perahu, Guru?”
Salah seorang muridnya memberikan usulan yang sebenarnya sudah lahir di dalam
benaknya. Dengan menggunakan perahu maka pencarian atas mayat Parameswara akan
bisa dipercepat. Akan tetapi dengan keadaan ombak yang menggila mencari ke laut
dengan menggunakan perahu adalah hal yang malah membahayakan.
“Kita harus menunggu ombak tenang lebih dulu. Tak mungkin menggunakan
perahu dengan keadaan cuaca yang amat buruk.”
Seorang murid datang berlari-lari dengan membawa obor. Rupanya ia menemukan
sesuatu. Mahisa Branjang menyongsongnya.
“Ada apa?” tanya Mahisa Branjang.
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“Aku menemukan ini Guru!”
Mahisa Branjang menggigil.
“Di sebelah mana kautemukan ikat kepala ini?” desak Branjang.
“Dibawa ombak,” jawab orang itu.
Keterangan itu memperjelas keadaan, bahwa tubuh Parameswara jelas terlempar ke
laut. Tidak mungkin cleret tahun Puting beliung itu menghempaskannya ke daratan.
Ken Rahastri yang kembali ke tempat kejadian merasa remuk hatinya melihat ikat
kepala itu. Ikat kepala dari batikan bercorak wulung. Ken Rahastrilah yang dulu membeli
ikat kepala itu di pasar dan menghadiahkannya kepada Parameswara.
“Rahastri,” kata Branjang.
Rahastri yang menunduk itu menoleh.
“Ya, ayah,” jawab gadis itu lirih, nyaris tak terdengar.
“Coba kauulangi lagi, ceritakan peristiwa itu.”
Rahastri menunduk. Dengan terbata-bata Rahastri bercerita.
“Tadi itu paman sedang berlatih menghadapi ombak, ia berenang ke sana kemari
dan menguji kelincahannya dengan berlari di atas permukaan air. Lalu, dari sana muncul
cleret tahun yang besar sekali. Pohon gurdo yang tumbuh di sana tercabut.”
Rahastri menghentikan penuturannya. Tenggorokannya serasa terhambat.
“Apakah pamanmu tidak tahu datangnya bahaya?”
Rahastri yang menunduk itu menengadah dan menebarkan tatapan matanya ke arah
laut. Amat sulit menerima kenyataan yang pahit itu.
“Paman Parameswara tahu kedatangan angin lesus itu ayah. Paman Parameswara
bahkan sudah keluar dari air. Aku sudah mencegahnya akan tetapi paman Parameswara
tidak peduli. Angin lesus itu bergerak semakin dekat, disongsongnya pusaran itu dengan
lontaran aji Riung Laut.”
“Perbuatan amat bodoh,” desis Branjang. “Parameswara benar-benar tidak bisa
mengukur diri. Bahkan ayah Ki Ajar Kembang Ayunpun tak akan sanggup menghadapi
Angin lesus macam itu.”
Para siswa yang memegang obor, ikut menyimak apa yang dituturkan oleh Ken
Rahastri. Seolah mereka tidak ingin kehilangan satu kalimat sekalipun. Ken Rahastri tak
kuasa meredam sedihnya. Air matanya kembali menetes.
“Lanjutkan Rahastri,” lanjut Mahisa Branjang.
“Paman Parameswara yang telah siap itu melenting menghindar sambil melontarkan
kekuatan Aji Riung Laut. Lontaran ajian itu tepat mengenai ujung lidah cleret tahun,
menyebabkan geraknya justru berubah berputar mengurung paman Parameswara.”
Mulut Rahastri akhirnya terkunci sebagaimana para siswa perguruan yang ikut
menyimak tidak ada seorang pun yang berbicara. Suasana menjadi hening kecuali oleh
gemuruh ombak.
“Kau melihat dengan jelas, saat-saat terakhir apa yang menimpa pamanmu itu?”
desak Branjang
Rahastri mengangguk.
“Paman Parameswara dihisapnya ayah. Angin lesus itu memutar tubuhnya dengan
amat cepat. Terhisap ke atas makin tinggi. Lalu petir meledak menyambar tubuh Angin
lesus itu.”
Branjang lebih kaget. Soal petir, Rahastri tidak menceritakan sebelumnya.
“Dihisap cleret tahun, masih ditambah disengat petir?” desak Branjang.

37
“Benar ayah, aku masih sempat melihat,” jawab Ken Rahastri.
“Lalu?” desak ayahnya.
“Aku tidak melihat jelas atas apa yang terjadi kemudian, karena aku kehilangan
kesadaran.”
Mahisa Branjang manggut-manggut. Dengan cerita itu semakin bisa dipastikan
Parameswara tak mungkin selamat. Dengan demikian Mahisa Branjang akan kehilangan
seorang adik, sebagaimana perguruan Kembang Ayun akan berduka, karena salah
seorang anak dari Ki Ajar Kembang Ayun telah tiada.
“Widoro,” kata Branjang sambil menoleh.
Widoro sigap menempatkan diri.
“Ya Guru!” jawab Widoro dengan sigap.
“Sampaikan kepada segenap nelayan yang tinggal di sepanjang pantai ini, kita
membutuhkan bantuan perahu mereka. Jika Laut sudah tenang, kita pergunakan perahu
untuk mencari Parameswara.”
“Baik Guru,” Widoro menjawab dengan sigap.
Sesigap itu pula pemuda itu dalam melaksanakan tugasnya.
Tepat tengah malam rombongan dari Pesanggaran yang dipimpin langsung oleh Ki
Ajar Kembang Ayun datang. Jumlah siswa yang membantu menyisir pantai bertambah
banyak. Dengan demikian pekerjaan itu bisa dilakukan dengan lebih cermat. Ki Ajar
Kembang Ayun yang tua dan letih itu berdiri memandangi bulan yang bulat amat
sempurna. Mahisa Branjang yang telah berada di sebelahnya belum memberikan laporan.
Seolah ada sesuatu mengganjal tenggorokannya.
“Hari apakah ini?” tanya Ki Ajar Kembang Ayun dengan nada yang amat datar.
“Saniscara, ayah,” jawab Mahisa Branjang.
Ki Ajar diam. Namun Branjang tahu, ayah yang sekaligus gurunya itu tengah
menghitung wuku, dan kemudian mencari hubungan, mengapa bencana itu menimpa.
Parameswara yang diharapkan akan menggantikannya menjadi pucuk pimpinan
perguruan Kembang Ayun telah tiada. Sebagai seorang ayah tentu Ki Ajar Kembang
Ayun sangat sedih.
“Mahisa Branjang!” kata Ki Ajar Kembang Ayun.
Mahisa Branjang lebih mendekat.
“Ya ayah!” jawab Branjang.
“Aku menginginkan, mayat adikmu harus bisa ditemukan. Gunakanlah berbagai
cara dan upaya untuk menemukannya.”
Mahisa Branjang mengangguk.
“Baik ayah.”
Dengan dipapah oleh Ki Ajar Pratonggopati, Ki Ajar Kembang Ayun menuju ke
tepian. Di sana sebuah tikar telah digelar. Ki Ajar Kembang Ayun kemudian duduk
bersila. Napas tuanya tampak tersengal.
Sang waktu terus merangkak, manakala melewati tengah malam badai telah tidak
ada bekasnya. Ombak tidak lagi terlampau bergemuruh. Beberapa perahu nelayan segera
didayung ke tengah samudra ketika keadaan sudah dianggap aman. Para nelayan yang
pada umumnya menghormati Ki Ajar Kembang Ayun, membantu mencari mayat
Parameswara dengan senang hati. Namun upaya itu sia-sia, tubuh Parameswara, entah dia
masih hidup atau sudah mati, belum juga ditemukan. Ketika Sang waktu terus bergerak
dan langit timur semburat merah oleh Sang Surya yang datang menyapa, pencarian
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terhadap tubuh Parameswara semakin dipertajam. Jumlah perahu yang datang membantu
semakin banyak, mereka menyebar dengan jarak jelajah semakin luas. Demikian juga di
sepanjang pesisir diperiksa dengan seksama, ibarat tak ada jengkal tanah yang
terlewatkan. Semua orang bekerja dengan tak kenal lelah.
Dari arah di mana Ki Ajar Kembang Ayun berada, terlihat pohon gurdo yang
tumbang. Pohon sebesar itu bisa tumbang, lalu apakah yang diandalkan oleh
Parameswara menghadapi angin lesus yang berupa puting beliung berputar itu.
Apa boleh buat. Parameswara tak mungkin hidup. Jika mayatnya tidak ditemukan,
mungkin tenggelam ke dasar samudra luas dan menjadi mangsa ikan-ikan. Apalagi ketika
pandangan diarahkan ke jauh ke sebelah selatan, tampak dua ekor ikan raksasa sedang
berloncatan timbul tenggelam. Ikan-ikan itukah yang memangsa tubuh Parameswara?
Hingga tengah hari, pencarian yang dilakukan belum membuahkan hasil. Suasana
sedih makin muram. Dyah Narasari yang datang menyusul hanya bisa menelan dukanya.
Bagi Dyah Narasari, Parameswara adalah seorang kakak yang amat baik. Saudara tua
yang disayanginya. Sementara bagi Ken Rahastri, Parameswara adalah seorang paman
yang dikasihi, yang ada kalanya dipanggil kakang karena hubungan batin yang ada dan
mereka simpan dengan rapat.
“Bagaimana Mahisa Branjang?” tanya Ki Ajar Kembang Ayun yang ingin
mendapatkan laporan.
Branjang menunduk. Branjang merasa laporan yang akan disampaikannya itu tentu
akan membuat ayahnya kecewa.
“Maafkan aku ayah. Masih belum ditemukan.”
Jawaban Mahisa Branjang itu terasa datar dan bergetar. Branjang amat kecewa.
Kecewa karena hanya untuk menemukan tubuhnya saja Branjang tidak mampu, juga
kecewa karena Parameswara begitu bodoh. Di mata Mahisa Branjang, tindakan
Parameswara itu memang disengaja. Parameswara memang sengaja mencari kematian.
“Kalau begitu, baiklah,” kata Ki Ajar Kembang Ayun. “Barangkali sudah menjadi
garis hidupnya, Parameswara memang harus mengalami hal seperti itu. Para Dewa di
langit sudah menggariskan Parameswara mati dengan cara seperti itu. Hentikan saja
pencarian.”
Branjang tercekat. Apa yang diucapkan ayahnya itu bagaikan sembilu mengiris.
Seolah sebuah sindiran sekaligus ungkapan kekecewaan karena Parameswara tak berhasil
ditemukan.
“Tidak, ayah!” Mahisa Branjang menolak, “pencarian akan terus kulakukan sampai
mayat adikku itu ditemukan. Sekarang, aku mohon ayah untuk kembali saja ke
Pesanggaran, biarlah aku yang akan terus mencari Parameswara.”
Bukan hanya Mahisa Branjang, akan tetapi juga segenap siswa perguruan Badran
Arus dan Kembang Ayun telah bersatu tekad untuk tetap melakukan pencarian dan tidak
akan kembali sebelum membuahkan hasil. Di dekat pohon pandan raksasa yang biasa
tumbuh di pantai, Ken Rahastri memandang luas lautan dengan tatapan mata yang nanar.
“Di manakah kau paman?” bisik Ken Rahastri pada diri sendiri.
Kesedihan gadis itu nyaris bagai kesedihan seorang gadis yang kehilangan kekasih,
lelaki yang dicintainya. Betapa inginnya gadis itu menganggap apa yang terjadi itu hanya
sekadar sebuah mimpi. Dan mimpi pun lenyap ketika terbangun.
Dyah Narasari yang semula beku, datang mendekatinya.
“Kautahu apa yang sebenarnya terjadi Rahastri?”
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Rahastri menoleh pada Bibinya. Bibirnya bergetar.
“Paman Parameswara ditelan cleret tahun, Bibi.”
Dyah Narasari tersenyum, senyum yang dirasakan agak sinis oleh keponakannya.
“Kakang Parameswara tidak ditelan cleret tahun. Tetapi dia bunuh diri. Dengan
sengaja ia membenamkan diri ke dalam cleret tahun itu. Dan kautahu apa penyebabnya
Rahastri. Hubunganmu dengan kakang Parameswara itu merupakan hubungan yang
salah. Hubungan yang janggal itu kini menelan korban.”
Ken Rahastri menelan kata-kata Bibinya itu dengan perasaan sakit. Namun Ken
Rahastri tidak bisa mengelak. Isi hati orang sulit ditebak, demikian juga dengan apa yang
ada di benak Parameswara saat mengambil keputusan membenturkan diri dengan angin
lesus. Ken Rahastri tiba-tiba tersadar. Kini bibinya menyalahkannya. Tidakkah sikap
Dyah Narasari itu juga sikap semua orang yang akan menyalahkannya. Semua orang
akan menyalahkan hubungan yang tidak patut terjadi antara dirinya dengan pamannya.
Paman menjalin cinta dengan keponakan, memang sesuatu yang tidak patut. Amat tidak
patut. Ken Rahastri menggigil oleh kesadaran itu. Dengan kejadian itu, semua orang akan
mengacungkan jari telunjuk padanya. Semua orang akan menuduh Rahastri yang menjadi
penyebab kematian Parameswara.
Perguruan Kembang Ayun di Pesanggaran benar-benar berkabung, duka kental
menyelimuti padepokan yang terletak di kaki Gunung Raung belahan selatan itu.
Hilangnya Parameswara sungguh merupakan kehilangan yang amat besar bagi perguruan
Kembang Ayun di Pesanggaran. Berita itu pun cepat menyebar. Beberapa perguruan
yang berada tidak seberapa jauh seperti perguruan Raung Rodha di Blambangan18, pucuk
pimpinannya datang melayat menyampaikan bela sungkawa. Juga pimpinan perguruan
Bajulmati yang terletak di ujung utara Banyuwangi datang melayat serta menyampaikan
bela sungkawa. Berita itu pun sampai pula ke Tanah Merah di Kalibaru, para mantan
siswa perguruan Kembang Ayun yang telah mendirikan perguruan sendiri bergegas
datang.
Siang berganti dengan datangnya sore, dan sore digeser kembali oleh datangnya
malam. Upaya menemukan Parameswara tidak membuahkan hasil. Rasanya semuanya
belum lega. Semua orang masih berharap Parameswara masih hidup meski hal itu
sebenarnya tak mungkin. Barulah kematian itu bisa dianggap kematian yang sebenarnya
manakala mayat Parameswara ditemukan.
Mahisa Branjang akhirnya memang harus melihat kenyataan. Upaya menemukan
tubuh Parameswara sia-sia belaka. Besar kemungkinan mayat adiknya itu dijatuhkan ke
tengah laut oleh angin ribut puting beliung yang meringkusnya. Dan, boleh jadi tubuh
adiknya itu menjadi santapan ikan-ikan, mungkin ikan-ikan itu adalah sepasang ikan
raksasa yang akhir-akhir ini sering menampakkan diri timbul tenggelam di laut selatan
itu.
Para siswa yang ditugaskan menemukan Parameswara telah ditarik pulang. Hanya
ada beberapa nelayan yang dengan suka rela terus melakukan pencarian. Dengan penuh
pengabdian mereka melakukan pencarian, semata-mata karena kecintaan mereka pada
perguruan Kembang Ayun. Dalam kehidupan sehari-hari Ki Ajar Kembang Ayun telah
banyak membantu mereka melalui petunjuk bercocok tanam, mengobati mereka yang
18
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sakit dan karena nyaris semua masalah bisa terselesaikan bila dibawa ke Kembang Ayun
di tanah Silir Pesanggaran.
Malam berikutnya di hari Radite itu perguruan Kembang Ayun terang benderang
oleh banyaknya obor yang dinyalakan. Di halaman perguruan itu tidak lagi terdengar
suara teriakan-teriakan keras para siswa yang berlatih namun digantikan oleh keheningan
yang senyap. Semua orang berduka, semua orang larut dalam kesedihan.
Bulan purnama telah lewat sehari namun cahayanya tetap benderang. Beberapa ekor
kalong tidak peduli dengan duka yang tengah menimpa perguruan Kembang Ayun itu,
mereka terbang dari dahan ke dahan, hinggap dari pohon pepaya dengan buah matang,
terbang ke pohon mangga yang juga berbuah matang. Buah jambu diobrak-abrik oleh
kelelawar yang suaranya mencicit. Jambu-jambu muda berjatuhan. Di bawah pohon
jambu dersono, putik malai yang runtuh berwarna merah tebal bagai permadani.
Dyah Narasari tak betah berada di ruang dalam. Gadis itu berjalan mondar-mandir
di pringgitan. Udara yang sebenarnya terasa sejuk amat gerah baginya. Dyah Narasari
kemudian melangkah ke halaman depan. Bintang-bintang jadi perhatiannya.
“Kau akan ke mana Narasari?” Ki Ajar Taji Gading menyapanya.
Taji Gading juga berhak disebut Ki Ajar, karena ia masih saudara seperguruan
dengan Ki Ajar Kembang Ayun, sebagaimana Ki Ajar Pratonggopati.
“Bersediakah paman menemaniku?” Dyah Narasari balas bertanya.
Ki Ajar Taji Gading bangkit dan kemudian berjalan mendampingi Dyah Narasari.
Gadis itu terus berjalan tanpa berbicara ke jalan melewati regol dinding pagar. Beberapa
orang siswa perguruan memberikan penghormatan kepadanya.
“Kenapa kakang Parameswara melakukan perbuatan itu paman?” Dyah Narasari
membuka percakapan sambil berjalan.
Ajar Taji Gading tak segera menjawab.
“Tak seorang pun yang tahu jawabnya, Narasari,” jawab Ki Ajar Taji Gading.
“Apakah karena keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Ken Rahastri
ditentang oleh semua pihak?”
Ki Ajar Taji Gading mencerna sejenak, lalu manggut-manggut seperti berusaha
menemukan jawaban yang paling sesuai.
“Sulit mencerna jalan pikiran Parameswara,” Ki Ajar Taji Gading mengawali
kalimatnya “Mestinya Parameswara mampu menggunakan akalnya, bahwa amat tak
pantas ia menjalin hubungan cinta kasih dengan Ken Rahastri, anak Branjang.”
Dyah Narasari kecewa sekali. Andai saja Rahastri itu orang lain yang tidak ada
hubungan darah, tentu semuanya tidak akan ada yang keberatan. Akan tetapi Ken
Rahastri itu anak kakaknya, anak Mahisa Branjang saudara tuanya. Hanya orang yang
keblinger dan tidak mampu menggunakan akal waras tega mencintai keponakan sendiri.
Hanya binatang yang tak bisa membedakan hal itu.
Dyah Narasari berdesah dengan tarikan napas berat, seolah udara yang ada tidak
cukup untuk mengisi paru-parunya.
“Sebenarnya, apa angin lesus itu, paman?”
Seumur-umur Dyah Narasari hanya sekali melihat cleret tahun, dan itu pun cleret
tahun yang kecil saja. Narasari tak pernah berpikir betapa cleret tahun memiliki kekuatan
yang amat dahsyat, yang ternyata sanggup menjebol pohon bramastana19, padahal pohon
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itu bukan pohon sembarangan. Hanya kekuatan raksasa yang akan sanggup mencabut dan
mencabik-cabiknya.
Cleret tahun berkesanggupan melakukan itu.
“Bagaimana paman?” Dyah Narasari mengulang.
Ki Ajar Taji Gading menebar pandang.
“Tak jelas bagaimana cleret tahun itu tercipta. Ada sebagian orang yang percaya,
angin meliuk itu disebabkan Dewa Bayu marah. Dewa Bayu murka kepada umat manusia
yang tidak tahu diri. Maka menjelmalah cleret tahun sebagai peringatan.”
Narasari menoleh pada pamannya. Narasari rupanya membutuhkan jawaban yang
bukan sekadar dongeng.
“Beri aku cerita yang masuk akal, paman,” desaknya.
Ki Ajar Taji Gading tersenyum.
“Aku juga punya pertanyaan seperti itu Dyah Narasari. Aku sering merenung dan
mencari jawab, apa sebenarnya angin lesus itu. Mengapa ia bisa berputar serta sanggup
memporak-porandakan apa pun. Namun meskipun paman telah memeras pikiran untuk
menemukan jawabnya, paman tidak berhasil mengetahui apa rahasianya, atau mengapa
benda macam itu ada.”
Dyah Narasari merasa tak puas dengan jawaban itu.
“Ayah Ageng Kembang Ayun menguasai ajian Riung Laut yang sangat dahsyat.
Aku pernah melihat sendiri, ayah mengayunkan ajian itu yang dihantamkan pada pohon
jati tahun. Pohon jati tahun itu tumbang. Bagaimana kalau ayah Ageng Kembang Ayun
dihadapkan dengan angin lesus itu?”
Ki Ajar Taji Gading tertawa. Lelaki dengan ikat kepala hitam itu tidak menjawab
dan membiarkan Dyah Narasari mencari jawabnya sendiri. Dyah Narasari kemudian
membayangkan, entah apa jadinya jika perkampungan di mana ia tinggal dijarah badai
dan angin lesus. Jika pohon raksasa saja bisa tumbang, tentu rumah-rumah akan
berantakan tak keruan dilibas.
Malam menukik. Kabut Gunung Raung mulai turun.
Senyap makin terasa di padepokan dengan bangunan utama berupa pendapa besar
dengan beberapa pringgitan di kiri kanan dan belakangnya. Namun para siswa, para
cantrik dan para putut menghabiskan malam itu dengan melekan20.
Tak seorang pun yang tidur.
Kabut gunung yang turun menebar ke mana-mana. Meski kabut itu tidak terlampau
tebal namun membatasi jarak pandang.
Adalah Ken Rahastri di Badran Arus yang membayangkan kabut itu seolah ombak
laut selatan yang telah menelan pamannya. Kabut yang bila teraduk dan terus bergerak
akan berubah menjadi pusingan dahsyat. Rahastri yang termangu di depan jendela terus
mengikuti ke mana arah gerak lamunannya. Dan kabut berhawa dingin itu seperti
memanjakannya, menuruti dan mengikuti ke mana pun lamunan gadis berbalut duka itu
melayang.
Tiba-tiba gadis itu tersentak. Ada sesuatu yang mengagetkannya. Rahastri
membuka jendela lebih lebar dan mengkucal-kucal matanya. Akan tetapi sosok yang
dilihatnya agak samar itu tetap tegak di tempatnya. Dengan pelahan Ken Rahastri
membuka pintu kamarnya lebih lebar dan segera meloncat keluar. Nyaris Rahastri
20

Melekan, jawa, begadang
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meledak dan berteriak. Tetapi sosok yang berada di depannya itu buru-buru meletakkan
telunjuk jari ke bibir, sebuah isyarat agar ia tidak bersuara.

6.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011.)
Dokter Wisnu merasa tidak nyaman oleh rasa kantuknya saat harus membuka pintu
karena gedoran yang keras. Gedoran itu semula hanya ketukan, akan tetapi karena
ketukan saja tidak membangunkannya maka derajadnya dinaikkan menjadi sebuah
gedoran. Dilakukan itu oleh pasangan suami istri yang gelisah oleh keadaan aneh yang
dialami oleh anak lelakinya yang teriakan kesakitannya terdengar sampai ke seberang
jalan.
“Sebentar,” Dokter Wisnu menjawab.
Dokter Wisnu membuka ruang prakteknya dan mempersilahkan tamunya masuk.
Namun dengan segera Dokter Wisnu kaget. Dokter Wisnu memandangi tamu-tamunya
dengan tanpa berkedip.
“Lhoh, kok kamu?” Dokter Wisnu meletup.
Pasangan suami istri itu hanya tersenyum.
Dokter Wisnu mengenal mereka sejak masih kuliah. Yudawastu dan Tantri Praba
adalah teman seangkatan akan tetapi masing-masing mengambil jurusan berbeda.
Yudawastu mengambil jurusan ilmu hukum sementara Tantri Praba ~ bagaimanapun
wanita ini tidak mungkin dilupakan karena pernah menempati sebagian hatinya dan
menjadi salah satu penyebab mengapa ia pilih melajang sampai sekarang ~ memilih
jurusan pendidikan. Setelah dua belas tahun berlalu, maka kali inilah pertemuan itu
terulang kembali.
“Ada masalah apa?” tanya Dokter Wisnu sambil berusaha menguasai diri.
“Ada sesuatu yang aneh pada anakku. Tolong diperiksa apa penyakitnya,” jawab
Tantri Praba.
Dokter Wisnu mengalihkan pandang matanya kepada Yudawastu.
“Telapak tangan kanannya,” tambah Yudawastu yang bernama lengkap Yudawastu
Widhiyaksa.
Bocah berusia sepuluhan tahun itu berusaha sekuat tenaga menahan rasa nyeri.
Agaknya ia sangat kesakitan dengan adanya benda aneh yang mengeram di telapak
tangan kanannya. Dokter Wisnu memeriksa dengan penuh perhatian, bahkan raut
wajahnya berubah menjadi amat tegang. Kondisi alergi akut diyakini akan segera
menimpa bocah itu.
“Anakku kenapa?” tanya ibu bocah itu.
Dokter Wisnu menyapu wajah suami isteri itu bergantian dengan tidak menutupi
gelisahnya. Gelisah itu dengan sendirinya menular. Tantri Praba meraih kepala anaknya
dan bergegas memberikan kehangatan melalui pelukan.
“Ada apa dengan anakku?” Yudawastu Widhiyaksa membutuhkan jawaban dengan
amat segera.
“Siapa nama anakmu?” tanya Dokter Wisnu.
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“Elang Bayu Bismara, panggilannya Bayu atau Bismara,” jawab Tantri.
Dokter Wisnu menatap penuh selidik.
“Sejak kapan Bayu ketempatan benda aneh di telapak tangannya ini?” lanjutnya.
“Tiga jam ini,” jawab Ibunya. “Sore tadi ia biasa saja, main sepak bola dengan
teman-teman barunya. Tetapi mungkin kehujanan setelah itu menjadi penyebabnya? Ia
menjerit-jerit ketika sedang tidur dan kami mengalami kesulitan membangunkan. Apa
boleh buat, suamiku sampai harus menamparnya supaya ia bangun. Sesuatu ternyata telah
berada di tangannya.”
“Sesuatu yang ada kaitannya dengan mimpinya?” tanya Dokter Wisnu.
“Ya,” jawab Yudawastu Widhiyaksa.
Lalu suasana menjadi hening, amat senyap karena hari telah larut malam. Rumahrumah sebelah di perumahan mewah itu tak satu pun yang masih membuka pintu. Dalam
siraman cahaya senter di ruang praktek itu, sesuatu terlihat meringkuk di telapak tangan
Bismara. Bocah itu merasa sangat menderita dan sebagaimana perkiraan Dokter Wisnu,
gejala alerginya makin memuncak.
“Gatal, mah. Gatal!” keluhnya sambil menggaruk sekujur tubuhnya.
“Ditahan sayang, ditahan ya,” jawab Ibunya dengan kesedihan yang bukan
kepalang.
Dokter Wisnu bingung, atau lebih tepatnya ia merasa cemas. Yang bisa ia lakukan
hanyalah tindakan standard dengan mencoba mengatasi alerginya tetapi tidak berani
mengusik sesuatu di telapak tangan bocah itu. Apa yang menimpa bocah itu, jelas sama
dengan pasien Dokter Rustamaji beberapa hari sebelumnya, di antara hiruk pikuk mereka
yang merayakan datangnya tahun baru, dokter Rustam mati menjadi korban operasi yang
dikerjakannya.
Sebuah kasus aneh dalam ilmu kedokteran. Operasi terhadap sesuatu meringkuk di
telapak tangan itu.
“Yuda dan Tantri, kalian sahabat-sahabatku, karena ada hubungan sangat khusus
itulah maka ijinkan aku bicara apa adanya, kalian siap mendengar?” tanya Dokter Wisnu
sambil menyiapkan anti histamin untuk meredam alergi pasiennya.
Bagai bersepakat Yudawastu Widhiyaksa dan Tantri mengangguk bersamaan.
“Ya,” Tantri menambahi dengan ucapan.
“Kejadiannya malam tahun yang baru. Dokter Rustamaji, dokter yang sangat senior
dan dulu dosenku menemui ajalnya karena mengoperasi kasus macam ini. Jujur aku harus
mengatakan, sebagaimana apa yang diucapkan dokter Rustamaji, bahwa kasus yang
dihadapinya adalah bukan kasus biasa, kasus macam ini belum ada referensinya di ilmu
Kedokteran. Aku sama sekali tidak bisa memberikan penjelasan ilmiah apa pun. Yang
jelas, dan sungguh merupakan pelajaran luar biasa, aku tak boleh mengeluarkan benda di
telapak tangan itu karena ia punya kemampuan membunuh. Dokter Rustamaji mati lebih
karena mengalami keracunan luar biasa. Sementara pasiennya,….”
Wajah Tantri Praba dan suaminya amat tegang. Penjelasan yang diterima itu sangat
mengerikan karena menyangkut nasib anak mereka.
“Pasiennya bagaimana?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
“Pasiennya seorang pemuda belum berumur dua puluh lima tahun, sejak memiliki
benda aneh macam milik anakmu itu, ia mengalami amnesia.”
Yudawastu Widhiyaksa dan istrinya saling pandang. Kecemasan yang menyapu
wajah mereka semakin memuncak.
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“Benda apa sebenarnya yang berada di tangan anakku itu, dokter?” Tantri Praba
bertanya.
“Kaulihat benda itu bisa menggeliat?”
Tantri memerhatikan telapak tangan anaknya dengan cermat. Kebetulan dan atau
tepatnya seperti membenarkan pertanyaan Dokter Wisnu atau lebih tepat lagi seperti
mengancam untuk jangan coba-coba mengeluarkan dari telapak tangan itu, benda tidak
dikenal itu menggeliat.
“Benda itu hidup atau makhluk hidup entah apa yang numpang seperti parasit di
telapak tangan anakmu. Dokter Rustam baru mengawali menginjeksikan anastesi tepat di
benda hidup itu, tak jelas bagaimana kejadiannya, yang jelas Dokter Rustam tak lagi bisa
kita temui sekarang.”
Gugup pasangan suami isteri itu, mereka gelisah dan tidak bisa memahami kenapa
bencana macam itu bisa menimpa anak mereka. Bismara baru berusia sebelas mau ke dua
belas tahun, masih bocah dan belum bisa disebut remaja. Mengapa dalam usia seperti itu
harus mengalami peristiwa mengerikan macam itu.
Padahal, persoalannya bukan usia. Singgungan dengan benda tidak dikenal itu bisa
menimpa siapa saja tak pandang usia. Lebih tepat jika dilakukan pendekatan takdir.
“Tolong lakukan sesuatu Dok,” ucap Yudawastu Widhiyaksa yang tak tega melihat
penderitaan anak lelakinya.
Pelahan tetapi pasti, proses terjadinya alergi itu terlihat dengan sangat jelas. Bayu
memiliki tenaga luar biasa untuk melawan siapa pun yang berusaha mencegahnya
menggaruk bagian-bagian tubuhnya yang gatal, padahal gatal itu merata di sekujur
tubuhnya, apa pun yang tersentuh tangannya pasti sedang terasa amat gatal.
Pucat pias Tantri Praba menyaksikan perubahan muka anak lelakinya. Hidungnya
menebal kemerahan, matanya agak memerah seperti orang sedang memendam amarah,
lalu bintil-bintil muncul di mana pun, di leher, di lengan, di tangan dan di muka, maka
lenyap wajah Elang Bayu Bismara menjadi wajah lain. Tantri dan suaminya tak mungkin
mengenali wajah itu sebagai wajah anak lelaki kesayangannya jika tidak mengikuti dari
sejak awal, bagaimana perkembangan itu terjadi dari semula.
“Mama, sakit,” keluh bocah itu dengan suara nyaris habis.
Namun anti alergi yang diminum bocah itu agak lumayan membantu. Beberapa
jenak setelah itu gatal-gatal di tangannya mereda dan kulitnya kembali rata. Pengaruh
kantuk sebagai akibat sampingan anti histamin menyebabkan ia mengantuk luar biasa
apalagi dosis yang diberikan harus lebih melebihi takaran semestinya. Beberapa jenak
setelah itu, bocah itu lelap.
“Bagaimana selanjutnya?” tanya Tantri setengah berbisik. “Lantas bagaimana
kehidupan anakku dengan benda itu menempel di tangannya? Ia akan tetap di sana
sebagai parasit? Bagaimana kalau ia berkembang biak? Bagaimana Dokter?”
Dokter Wisnu hanya bisa menghela napas, sejujurnya ia angkat tangan tidak bisa
berbuat apa-apa.
“Yang bisa aku janjikan adalah, aku akan membawa kasus ini sebagai kasus baru
dan sangat aneh yang harus dicermati di jurnal kedokteran bulan depan. Apalagi secara
nyata kasus ini meminta korban nyawa dokter yang berusaha mengoperasinya. Kurasa,
semua dokter akan mengarahkan perhatiannya pada anakmu. Percayalah padaku, semoga
ditemukan cara untuk mengeluarkan dari tangannya.”
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Yudawastu Widhiyaksa yang termangu bisa memahami itu. Apa yang dialami
Bismara memang merupakan kasus baru, seperti penyakit-penyakit lain yang pernah
malang melintang awalnya juga menempati posisi seperti itu. Penyakit malaria yang
banyak meminta korban, ebola yang menggegerkan Afrika dan atau Aids yang baru
setahun yang lalu ditemukan obat penangkalnya.
“Soal amnesia?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
“Aku tak tahu apakah yang demikian juga akan terjadi pada anakmu. Dalam hal
kasus yang ditangani almarhum Dokter Rustam, orangnya amnesia. Ia tidak ingat siapasiapa, tidak ingat orang tuanya, bahkan gara-gara itu rencana pernikahannya ditunda
tanpa batas waktu.”
Apa yang dikatakan Dokter Wisnu benar, kecemasan itu menjadi kenyataan.
Esok harinya ketika matahari kembali menyapa, ketika setelah semalaman
Yudawastu Widhiyaksa dan istrinya menunggui tidur anaknya harus dibenturkan pada
kenyataan pahit dan menyedihkan.
“Di mana aku?” Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya.
Tantri Praba yang merasa sebagai ibu kandung yang melahirkannya, meraung-raung
menangis ketika Bismara tak hanya bertanya di mana berada, akan tetapi juga
pertanyaan-pertanyaan lain.
“Aku siapa? Siapa namaku?”

7.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka.)
Ken Rahastri yang terkejut tidak bisa menguasai diri. Ia telah meloncat keluar dari
jendela biliknya. Isi dadanya nyaris meluap menjadi sebuah banjir bandang yang tidak
tertahan. Ken Rahastri mengkucal-kucal matanya, akan tetapi sosok yang kini berada di
depannya sama sekali tidak berubah.
“Kakang Parameswara?” suaranya serasa tertelan.
Parameswara tersenyum, ia lakukan itu untuk meyakinkan Ken Rahastri bahwa
yang berada di depannya bukan hantu. Benar-benar dirinya.
“Ini aku,” jawab pemuda itu.
Ken Rahastri cemas apa yang dialaminya itu hanya sebuah mimpi yang akan hilang
manakala kesadarannya kembali. Ken Rahastri mencubit lengan sendiri, ternyata terasa
sakit. Berarti memang kemunculan pamannya yang dikira mati itu bukan mimpi. Ken
Rahastri juga menyentuh lengan Parameswara, sentuhan di tangan pamannya itu tidak
menyebabkan pamannya lenyap. Sosok di depannya itu benar-benar nyata.
Akan tetapi justru karena itu perasaannya meluap. Ken Rahastri akan berteriak
membangunkan semua orang, memberitahukan kedatangan Parameswara namun dengan
sigap Parameswara meloncat dan mendekap mulutnya.
“Jangan berteriak Rahastri. Ayo, ikuti aku.”
“Kau, masih hidup kakang?” Ken Rahastri merasa sangat penasaran.
Gugupnya tak juga lenyap.
“Ceritanya panjang Rahastri.”
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Ken Rahastri amat senang bukan kepalang. Dengan bergegas ia ikuti ke mana
langkah paman yang ia panggil olehnya kakang itu. Parameswara menuntunnya melalui
pekarangan samping dan kemudian melalui jalan setapak menuju bulak panjang. Meski
Ken Rahastri merasa heran, akan tetapi ia ikuti terus langkah kaki itu.
“Kenapa kauajak aku ke sini kakang?”
Parameswara tidak menjawab, ia pandangi bulan di langit. Kabut tebal yang turun
menyebar ke mana-mana.
“Kakang, ternyata kau masih hidup? Bagaimana kau masih hidup, atau, apakah kau
ini hantu?” Rahastri tak mampu menguasai diri.
Parameswara tertawa sejuk.
“Rahastri, aku ingin mengajakmu minggat.”
Apa yang diucapkan Parameswara itu ternyata bukan jawaban dari pertanyaan yang
diberikan Ken Rahastri kepadanya, hal itu menyebabkan Ken Rahastri terlonjak.
Minggat?
“Kakang Parameswara akan membawaku minggat?” penasaran gadis itu.
Ken Rahastri lebih mendekat dan memerhatikan wajah pamannya itu. Wajah yang
amat tampan namun sarat dengan beban itu diusapnya. Jelas bukan mimpi.
“Kau akan membawaku minggat ke mana?” tanya gadis itu bingung.
Parameswara mengulurkan tangan. Ken Rahastri menerimanya dengan tanpa
keraguan. Keduanya saling genggam. Beberapa jenak Ken Rahastri bahkan menjatuhkan
diri ke dalam pelukan pamannya.
“Kita pergi Rahastri. Kita minggat sejauh-jauhnya ke sebuah tempat yang tak akan
diketahui oleh siapa pun, di sana kita bisa menjadi suami isteri tanpa ada orang yang
mengusik.”
Rahastri tercekat. Sesuatu seperti mengganjal leher.
“Tetapi aku keponakanmu, paman.”
Parameswara menggeleng.
“Kau bukan keponakanku Ken Rahastri, dan aku bukan pamanmu. Kau dan aku
tidak ada hubungan darah. Ki Ajar Kembang Ayun itu bukan ayahku.”
Ken Rahastri merasakan permukaan jantungnya berdesir, bagaikan dirambati
beberapa ekor semut.
“Janganlah paman menjadi anak yang deksura21, yang kehilangan rasa hormat dan
menjadi durhaka terhadap orang tuanya,” kata Ken Rahastri.
Parameswara menggeleng.
“Tidak ada siapa pun di dunia ini orang yang aku hormati setulus hati karena cinta
dan kasihnya yang diberikan kepadaku seperti ayahku, ayah Ajar Kembang Ayun di
Pesanggaran. Aku sangat mencintai dan menghormatinya.”
Mencuat ke dua alis Ken Rahastri.
“Mengapa kakang Parameswara menyebut tidak ada hubungan darah?” Rahastri
sangat penasaran.
Parameswara menyempatkan menghimpun tarikan napas amat dalam.
“Ada orang yang memberitahu aku, bahwa aku ini bukan anak Ki Ajar Kembang
Ayun. Aku juga tidak pantas mewarisi kekuasaan sebagai pucuk pimpinan perguruan
Kembang Ayun.”
21

Deksuro, jawa, durhaka
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Rahastri manggut-manggut, alisnya lagi-lagi mencuat. Rasa penasarannya mulai
terbangun dan beranak-pinak. Namun di sela rasa penasaran itu Ken Rahastri masih
sempat menikmati rasa takjubnya mendapati kenyataan, betapa Parameswara ternyata
masih hidup. Bencana angin lesus itu tak sampai merenggut jiwanya.
“Jadi, kau hanya anak angkat Ki Ajar?” tanya Rahastri.
Parameswara mengangguk menyebabkan Ken Rahastri merasa janggal.
Akan tetapi Parameswara meyakini ucapannya.
“Aku hanya anak angkat beliau. Hal itulah yang menyebabkan aku kukuh pada
pendirianku, tidak ada halangan yang tidak pantas atau batas yang tidak patut yang aku
hadapi.”
Ken Rahastri perlu mencerna ajakan itu beberapa saat. Ken Rahastri merasa lega
karena ternyata memang tidak ada hambatan hubungan darah yang merintangi keinginan
mereka, namun mengikuti Parameswara minggat yang berarti pergi dari kampung
halaman dan berpisah dengan orang tua yang dikasihinya merupakan hal yang amat tidak
mungkin.
“Siapa orang yang memberitahu, bahwa kau bukan anak Eyang Ageng Kembang
Ayun di Pesanggaran?” desak Ken Rahastri.
Parameswara menggeleng.
“Kenapa kakang?”
Parameswara berdesah.
“Aku tidak tahu siapa orang itu karena saat ia muncul serta menemuiku dari gelap
malam, wajahnya ditutup kain hitam. Orang itulah yang memberitahu jati diriku. Orang
itu mengatakan dan mampu memberikan bukti kepadaku, bahwa aku memang tak berhak
mewarisi kekuasaan ayah Ki Ajar Kembang Ayun.”
Ken Rahastri pun manggut-manggut pelan.
“Mengapa kakang Parameswara tidak menerima kenyataan itu? Mengapa kakang
tidak membicarakannya saja secara terbuka dengan Eyang? Kalau semua orang akhirnya
tahu, bahwa kakang Parameswara ternyata hanyalah anak angkat, maka semua orang
akan memaklumi hubungan kita.”
Parameswara menggeleng.
“Tidak Rahastri,” jawab Parameswara. “Aku memang harus pergi. Kebetulan sekali
semua orang sudah menganggapku mati ditelan angin lesus, semua orang akan
menganggap aku telah tiada. Aku akan pergi.”
Ken Rahastri mencuatkan alisnya semakin tinggi. Rahastri tetap sulit memahami.
Mengapa harus minggat?
“Aku akan mencari orang tua kandungku,” Parameswara melengkapi.
Rahastri kembali manggut-manggut dan termangu beberapa jenak.
“Jadi, kakang Parameswara merindukan keberadaan orang tua kandung yang telah
mengukir jiwa dan raga kakang?”
Pertanyaan itu memaksa Parameswara tersenyum. Pemuda tampan itu menggeleng.
“Tidak Rahastri. Aku hanya tidak bisa mengerti mengapa ada orang yang begitu
tega membuang anaknya sendiri. Binatang saja tidak sekejam itu. Seharusnya, jika ada
seorang lelaki dan perempuan berani berbuat maka harus berani menghadapi akibat.
Lihatlah aku ini yang ternyata anak buangan. Mungkin saja ibu yang melahirkan aku itu
seorang wanita yang hina, yang tidak punya derajad. Aku dibuangnya begitu saja seperti
orang membuang kotoran.”
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Bergegas Rahastri memeluk Parameswara. Ucapan itu terasa mengerikan.
“Jika demikian, untuk apa kakang harus pergi mencarinya?”
Suara Parameswara kemudian terdengar amat datar, “aku ingin tahu, seperti apa
ujut mereka. Aku akan memperkenalkan diri sebagai Parameswara, anak hina yang
mereka buang. Kalau perlu aku akan meludahi mereka.”
Menggigil Rahastri. Gadis itu tak mengira di dalam hati pamannya ada perasaan
mengerikan seperti itu.
“Kau mau ikut?” tanya Parameswara kemudian.
Ken Rahastri melepaskan diri dari pelukan Parameswara dan dengan seksama
dipandanginya lelaki yang telah menjerat hatinya itu.
“Persoalannya tidak sesederhana yang kaubayangkan kakang. Minggat itu berarti,
aku harus berpisah dari ayah dan Ibuku. Tegakah kau memisahkan aku dari mereka?”
Parameswara terbungkam mencernakan ucapan keponakannya itu. Sebenarnyalah
memang berat bagi Ken Rahastri untuk meninggalkan orang tuanya.
“Tetapi, apa kau akan menerima begitu saja calon suami yang disodorkan ayahmu
padamu itu? Kau menerimanya?”
Apa yang diucapkan Parameswara itu memang menohok hatinya. Anak pimpinan
perguruan Badran Arus itu bagaikan makan buah simalakama, menghadapi keadaan yang
serba membingungkan. Dimakan ibu mati, tidak dimakan Bapak yang mati, keduanya
merupakan pilihan yang sama beratnya.
“Kalau aku tidak mau, apakah kakang tetap akan pergi?”
“Ya!” jawab Parameswara dengan yakin.
Rahastri kemudian terdiam. Mulutnya terkunci. Gadis itu tidak bisa menguasai
gejolak perasaannya. Sejenak kemudian air matanya mulai bergulir menetes membasahi
pipi. Lembut Parameswara mencium kening keponakan yang dicintainya itu.
Kabut yang turun melayang-layang menyebar ke segenap sudut. Dari kejauhan
terdengar lolong serigala yang melengking menyayat sangat memilukan. Untuk beberapa
saat Parameswara dan Rahastri diam tidak bersuara, keheningan itu dikuasai oleh suara
jangkrik dan cenggeret yang bersahutan.
“Aku tidak mungkin ikut, paman,” terdengar serak suara Rahastri itu.
Rahastri tidak lagi memanggil kakang namun mengubahnya ke panggilan yang
seharusnya digunakan, paman. Parameswara tidak kaget mendengar jawaban itu. Bahwa
akan seperti itulah jawaban yang diterimanya membuat Parameswara sangat maklum dan
mengerti.
“Aku tidak akan sanggup meninggalkan ibu. ibu tentu sangat bersedih kehilangan
aku, anaknya semata wayang. Ayahku juga akan sangat kehilangan. Aku tidak mungkin
melukai perasaan mereka dengan melakukan sesuatu yang tak mereka kehendaki. Bahkan
sebagai tanda bakti dan cintaku pada mereka, aku menerima perjodohan dengan calon
suamiku yang belum pernah kulihat ujutnya. Aku yakin tidak ada orang tua yang akan
menyengsarakan hidup anaknya. Pilihan ayah dan ibu atas calon suamiku, tentunya sudah
dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Aku tak mungkin ikut.”
Parameswara tersenyum walau betapa getirnya.
Parameswara harus melihat kenyataan, jika Rahastri tidak mungkin mengikutinya
adalah hal yang memang seharusnya. Bakti seorang anak kepada orang tua seharusnya
mengalahkan cinta seorang gadis kepada lelaki. Bahkan Parameswara harus mengakui,
apa yang dilakukan itu, seandainya benar ia membawa minggat Rahastri, adalah
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merupakan tindakan pengecut. Ki Ajar Kembang Ayun yang ia hormati tentu
menyalahkannya.
“Kalau begitu, aku akan pergi tanpamu!”
Serak sekali suara itu. Perih sekali Ken Rahastri menerimanya.
“Sekarang kembalilah. kakang Branjang tentu akan kebingungan melihat kau tidak
ada di rumah.”
Ken Rahastri mendadak merasakan ngilu dan nyeri di ujung hatinya. Sehari yang
lalu hatinya telah dibuat pontang-panting karena mengira Parameswara tewas ditelan
cleret tahun, sekarang ia akan kehilangan? Benar-benar kehilangan? Ken Rahastri
mempererat pelukan. Di sisi yang lain, Rahastri benar-benar tidak siap berpisah dari
pamannya itu.
Pada saat yang demikian itulah, tiba-tiba keduanya terlonjak kaget, oleh sebuah
suara bergelak yang tak diketahui dari mana asalnya. Parameswara dan Rahastri segera
melepas pelukan, keduanya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
“Siapa itu?” suara Parameswara terdengar lantang, akan tetapi tenggelam dalam
tebalnya kabut yang turun.
Parameswara dan Rahastri tidak perlu menunggu lebih lama karena sejenak
kemudian berkelebat bayangan orang dengan jubah hitam dan wajah diselubungi topeng.
Parameswara mengenali orang itu. Akan tetapi Parameswara diam menunggu orang itu
lebih dulu menyapanya.
“Bukan main,” orang itu berbicara sambil tertawa. “Semua orang telah kautipu
dengan baik Parameswara. Semua orang mengira kau sudah mati ditelan cleret tahun.”
Orang itu menggunakan suara perut, ia lakukan itu dalam rangka mengubah warna
suara agar jangan bisa dikenali. Beberapa bulan yang lalu Parameswara bertemu dengan
orang berjubah itu. Orang itulah yang membongkar rahasia kedudukannya di Perguruan
Kembang Ayun, Bumi Pesanggaran. Akan tetapi meskipun Parameswara telah berusaha
mengenalinya Parameswara tidak berhasil mengetahui jati dirinya. Ketika Parameswara
memaksakan kehendak dengan menggunakan ilmu kanuragan, Parameswara kaget
karena orang itu memiliki kemampuan olah kanuragan yang tinggi, Parameswara bukan
tandingan orang itu.
Yang jelas, meskipun orang itu menguasai ilmu kanuragan dari jalur perguruan
Kembang Ayun, ternyata juga menguasai ilmu dengan jurus-jurus aneh berasal dari jalur
perguruan lain. Bahwa orang itu menyelubungi dirinya dengan menggunakan topeng,
seandainya topeng itu dibuka, Parameswara tak bisa mengenalinya karena di balik topeng
itu ternyata masih ada topeng yang lain, di balik wajah masih ada wajah yang lain. Ketika
bertemu pertama kali, dari lapisan topeng yang dikenakan, ia menunjukkan topeng yang
lain dengan raut muka berbeda.
Orang itu masih tertawa, Ken Rahastri penasaran.
“Kau sungguh cerdik Parameswara. Bahkan aku sendiri mengira kaubenar-benar
mati ditelan cleret tahun itu, rupanya itu hanya sebuah cara yang kaugunakan untuk
melarikan diri. Pintar sekali kau Parameswara!” ucap orang itu.
Orang berjubah dengan wajah disembunyikan di balik topeng itu tertawa berderai.
Ken Rahastri tak bisa menahan rasa penasarannya.
“Siapa kau?” bentaknya.
Orang itu terdiam beberapa jenak menjeda waktu.
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“Aku? kau bertanya siapa aku? Sayang sekali aku keberatan membuka jati diriku
Ken Rahastri.”
Orang itu ternyata mampu menyebut nama gadis itu dengan benar, seolah telah
mengenalnya dengan cukup baik. Ken Rahastri, tanpa ragu berjalan mendekatinya. Akan
tetapi orang itu tidak mau didekati, orang itu melangkah mundur.
“Kau Eyang Ajar Taji Gading?” Rahastri mencecar.
Oleh pertanyaan itu, orang berjubah itu terdiam namun diam itu segera disusulnya
dengan suara tertawa yang bergema dan terdengar tidak wajar. Jelas Sebuah upaya untuk
membuat suaranya menjadi tidak wajar agar tak mudah dikenali.
“Ajar Taji Gading? kau mengira aku Taji Gading? Kau tentu sedang berolok-olok.
Tentu saja aku bukan Ajar Taji Gading itu,” jawab orang itu.
Ken Rahastri memerhatikan tubuh itu dengan seksama. Namun ujut tubuh orang itu
yang agak bongkok membuat Rahastri harus mengesampingkan beberapa nama. Tak ada
orang bertubuh bongkok di perguruan Badran Arus. Juga tidak ada di Kembang Ayun.
Termasuk Ki Ajar Taji Gading yang amat menyayanginya tidak bertubuh bongkok. Lalu
siapakah orang itu?
“Kau Eyang Pratonggopati?” kembali Rahastri bertanya.
Mendengar nama tersebut disebut menyebabkan orang itu tertawa makin bergelak.
Tebakan yang meleset rupanya membuat orang itu merasa geli.
“Aku bukan Pratonggopati si pengecut itu. Aku juga bukan Ki Ajar Taji Gading
yang lebih pengecut lagi. Aku adalah aku,” jawab orang itu semakin memancing Rahastri
untuk penasaran.
Parameswara melangkah mendekat, orang berselubung itu bergeser ke samping.
“Kaumuncul lagi, paman, tentu bukannya tanpa maksud,” Parameswara mengambil
alih. “Apa yang kauinginkan dari pertemuan ini?”
Orang berjubah yang menyelubungi diri menggunakan topeng itu tidak tertawa lagi.
Orang itu melangkah ke arah bongkahan batu sebesar anak sapi dan duduk berjongkok di
atasnya.
“Kau akan pergi Parameswara? Kau akan mencari orang tuamu? Apakah kau sudah
tahu siapa nama orang tuamu dan berada di mana?”
Parameswara nyaris tersedak. Pertanyaan orang itu memang agak sulit dijawab.
Jujur saja Parameswara harus mengakui, ia belum tahu arah mana yang harus dituju, jadi
bagaimana ia bisa pergi tanpa alamat yang harus didatangi, tidak mengetahui nama yang
harus ditemui.
“Aku memang belum tahu, ke mana arah yang harus kutempuh,” Parameswara
menjawab.
Orang itu tertawa lebih keras. Suaranya melengking tinggi menjadi semakin sulit
untuk dikenali. Beberapa tahun yang lalu Parameswara pernah sangat jengkel dan tidak
sabar, dengan kecepatan yang tinggi Parameswara meloncat menyambar topeng yang
dikenakan orang itu, namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Kali ini Parameswara
sama sekali tidak ingin mengulanginya karena sadar tak ada gunanya.
“Kalau kau tidak tahu ke arah mana perjalanan yang harus kautempuh, kau akan
pergi ke mana? Mengapa tidak kautanyakan saja kepada ayah angkatmu itu, di mana ayah
kandungmu berada. Kalau sudah kauperoleh keterangan itu, barulah kaupergi.”
Apa yang diucapkan orang itu memang terasa benar. Seharusnya Parameswara
mendapatkan keterangan itu lebih dulu. Masalahnya mempersoalkan hal itu kepada Ki
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Ajar Kembang Ayun, apakah tidak akan membuat hati pimpinan perguruan Kembang
Ayun itu kecewa? Setelah kasih sayang yang dilimpahkan selama ini, itukah balasan
yang ia berikan?
Ken Rahastri tidak sabar.
“Mengapa tidak kaubuka saja topengmu itu, paman? Kita bisa berbicara dengan
leluasa. Aneh rasanya apabila kami berbicara dengan orang yang tidak jelas. Seperti
berbicara dengan hantu.”
Namun lelaki bertopeng itu memiliki jawabnya.
“Jangan!” jawab lelaki itu sambil meloncat turun dari atas batu. “Wajahku sangat
jelek, aku takut ada orang yang menjerit ketakutan setelah melihat ujutku. Bahkan hantu
pun masih kalah jelek dari wajahku!”
Ken Rahastri berancang-ancang. Ken Rahastri rupanya punya gagasan memaksa
orang itu untuk membuka topengnya. Parameswara segera menggamitnya tangannya
mencegah Ken Rahastri melakukan itu. Melihat itu orang bertopeng itu tertawa pendek,
seolah menertawakan apa yang akan dilakukan gadis itu.
Di saat yang demikian itulah baik Parameswara dan Ken Rahastri terbelalak. Tubuh
orang bertopeng itu mengalami perubahan. Orang bertopeng itu tiba-tiba menjadi kabur
dan semakin kabur, menjadi tidak jelas. Parameswara dan Ken Rahastri seperti terjebak
di wilayah pesona sihir, menyaksikan ujut orang bertopeng itu semakin samar dan samar,
di antara ada dan tidak ada untuk kemudian lenyap sama sekali.
Orang itu lenyap.
“Kakang!” Ken Rahastri terlonjak dan gaduh. “Orang itu menghilang, orang itu
lenyap kakang. Jagad Dewa Batara22, ilmu apa yang dipergunakan orang itu?”
Jika Ken Rahastri merasa amat penasaran, demikian pula dengan Parameswara.
Tubuh orang berjubah itu telah lenyap dari pandangan mata, namun ketajaman telinga
Parameswara masih mampu menangkap jejak langkah menjauh, lebih kentara lagi ketika
kaki siapa pun orang itu menginjak ranting yang kemudian patah.
Ken Rahastri dan Parameswara saling pandang.
“Ilmu apa yang digunakan orang itu?” desis gadis itu.
Parameswara menggeleng kepala sebagai jawaban.
“Siapa pula orang itu?”
Bagaimanapun, kehadiran orang itu dan pameran kemampuannya yang luar biasa
sungguh membuat Parameswara kagum dan penasaran. Parameswara pernah mendengar
adanya aji kanuragan yang disebut panglimunan, ilmu yang menyebabkan siapa yang
menguasainya memiliki kemampuan melenyapkan diri dari pandangan mata. Akan tetapi
keberadaan kemampuan seperti itu amat tidak masuk akal dan hanya seperti dongeng
belaka. Kini Parameswara dengan Ken Rahastri melihatnya secara langsung. Benarkah
kemampuan itu merupakan bentuk ajian Panglimunan? Baik Ken Rahastri maupun
Parameswara sungguh ngeri membayangkan bagaimana jadinya kalau ilmu macam itu
dikuasai oleh orang yang berjiwa jahat karena apalah yang bisa dilakukan orang
menghadapi musuh yang tidak kelihatan, apalagi apabila orang yang mampu menghilang
dari pandang mata itu punya kegemaran melampiaskan nafsu olah asmara.
“Siapa orang itu?” kali ini suara Rahastri terdengar agak berbisik.
Parameswara menyempatkan merenung sejenak.
22

Jagad Dewa Batara, jawa, Ya Tuhan

52
“Aku tidak tahu siapa dia, sebaliknya orang itu tahu diri kita dengan baik,” jawab
Parameswara.
“Dia masih berada di sekitar kita?” Ken Rahastri bertanya dengan nada cemas.
“Orang itu sudah menjauh Rahastri. Meski orang itu melenyapkan diri di balik aji
semacam aji panglimunan, tetapi jejak kakinya masih bisa ditangkap dengan ketajaman
telinga.”
Baik Ken Rahastri maupun Parameswara merasa tak sendiri lagi karena ada pihak
ke tiga di antara mereka. Lebih dari itu, apa yang telah disampaikan orang bertopeng
yang menyelubungi diri di balik jubah itu, memang harus menjadi pertimbangannya.
Tidak mungkin Parameswara pergi tanpa arah. Parameswara merasa, sebaiknya ia
menghadap ayahnya sebelum berangkat.
Tetapi apakah Ki Ajar Kembang Ayun akan mengijinkan? Ki Ajar Kembang Ayun
bahkan bersikukuh memilihnya sebagai penggantinya untuk memimpin kelangsungan
perguruan Kembang Ayun di Pesanggaran. Manakala Parameswara menerima limpahan
kekuasaan itu, pada saat itulah bukan hanya pewarisan tahta atas Perguruan Kembang
Ayun bakal diterimanya, akan tetapi juga kunci ruang perbendaharaan pusaka, di mana di
dalam ruang perbendaharaan pusaka itu tersimpan berbagai catatan olah kanuragan dari
jalur perguruan Kembang Ayun. Pada puncaknya nanti, Ki Ajar Kembang Ayun dan para
sesepuh perguruan akan menuntaskan mewariskan segenap kemampuan olah kanuragan
yang mereka kuasai. Dan di balik semua itu, sebuah tanggung jawab amat berat berada di
pundaknya.
Parameswara bingung.
“Bagaimana kakang?” tanya Ken Rahastri.
“Orang-orang itu sudah menganggapku mati. Jika aku muncul kembali di Kembang
Ayun, maka semua orang akan heboh.”
Ken Rahastri memandang raut wajah pamannya dengan seksama.
“Sebenarnya apa yang telah terjadi pada kakang Parameswara? cleret tahun itu aku
lihat dengan ganas meringkus tubuh kakang. Aku mengira kakang tidak mungkin hidup.
Bahkan aku melihat, petir menyambar cleret tahun itu. Ternyata kakang masih hidup dan
muncul dengan keadaan segar bugar. Bagaimana kakang bisa bertahan hidup?”
Rasanya tidak hanya Rahastri, semua orang di perguruan pasti akan merasa heran
melihat Parameswara ternyata masih hidup.
“Aku sendiri tidak mengerti Rahastri. Ketika tubuhku dililit oleh kekuatan angin
lesus itu, aku terkejut oleh kekuatannya yang ternyata memang luar biasa. Ketika tubuhku
terputar ke atas dan lidah petir itu menyengatku, aku kehilangan kesadaran sama sekali.”
Ken Rahastri mencuatkan kedua alis. Rasa ingin tahunya mengental.
“Lalu, apa yang kakang rasakan saat pertama kali siuman?”
Parameswara termangu, pemuda itu merenung.
“Bagaimana?” desak Ken Rahastri.
Parameswara berbalik dan memandang keponakannya.
“Ketika aku siuman,” kata Parameswara, “aku tergolek di tepi pantai. Tubuhku
dijilat lidah ombak dan penuh pasir. Hanya itu yang aku ingat, tidak ada lainnya lagi.”
Ken Rahastri merasa cerita itu terlampau sederhana. Namun nyatanya Parameswara
memang tidak punya cerita lain. Ketika tersadar Parameswara mendapati dirinya berada
di pelukan ombak, dipermainkan seperti batang pisang yang hanyut dari muara sebuah
sungai.
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“Apa yang kaulakukan membuat jantungku nyaris putus kakang,” kata Rahastri,
“aku melihat apa yang menimpamu hal itu menyebabkan aku tidak kuat dan pingsan. Saat
aku siuman, aku nyaris digulung ombak. Tetapi untung ayah menyelamatkanku di saat
yang paling gawat. Ayah pun menjadi panik mendengar laporanku. Para siswa perguruan
Badran Arus maupun Kembang Ayun dikerahkan untuk mencarimu. Bahkan pada saat ini
Eyang Ajar tengah berduka karena mengira kaumati. Sebaiknya kau segera ke Kembang
Ayun.”
Parameswara menghela desah resah.
“Aku lebih senang kalau dianggap sudah mati, Rahastri.”
Ucapan kekanak-kanakan itu tentu tidak membuat Ken Rahastri senang.
“Kakang tidak mau menerima pelimpahan kekuasaan? Atau, karena kakang merasa
sakit hati karena tidak bisa memiliki aku?”
Ucapan itu bagai sebuah sindiran yang menyayat menyapa permukaan hatinya.
Parameswara termangu. Kesempatan itu ia pergunakan dengan baik untuk merenung,
bertanya pada diri sendiri menemukan alasan yang paling benar atas nama kejujuran.
“Baik,” ucapnya datar.
Rahastri tidak mengalihkan pandangnya dari wajah pemuda itu.
“Baiklah bagaimana kakang?” kejar Ken Rahastri.
“Aku akan kembali ke Kembang Ayun. Bagaimanapun rasa bimbang dan cemas
harus aku singkirkan. Aku akan menyampaikan semuanya kepada Ki Ajar. Aku berharap
semuanya bisa melepas kepergianku, aku akan mengikuti ke mana pun gerak hatiku.”
Rahastri pun merasa desir tajam. Akankah pertemuan ini menjadi pertemuan yang
terakhir baginya? Mungkinkah kelak akan berjumpa lagi?
“Aku akan pulang dulu Kembang Ayun untuk berpamitan, dan kaupulanglah.
Bersikaplah seolah kau tidak pernah bertemu denganku.”
Ken Rahastri menunduk, tak kuasa mendamaikan diri. Air matanya menitik, larut
bersama duka hatinya. Namun Parameswara lebih tabah menghadapi perpisahan itu.
Parameswara melangkah meninggalkan Rahastri. Kabut yang tebal seperti menelan
tubuhnya, untuk kemudian lenyap tak ada jejaknya.
Dengan masih menangis, Rahastri berlari pulang.
Di pendapa Perguruan Badran Arus beberapa siswa gelisah. Nyai Ken Widati, isteri
Mahisa Branjang yang mula-mula kaget karena tak menemukan anak gadisnya di dalam
bilik. Mahisa Branjang yang baru kembali dari Kembang Ayun kaget mendapati laporan
isterinya. Beberapa siswa perguruan yang ada dibangunkan untuk mencari Ken Rahastri.
Namun belum lagi mereka bergerak, yang akan mereka cari sudah pulang. Mahisa
Branjang tentu saja tidak senang melihat ulah anak gadisnya itu.
“Dari mana saja kau?” tanya Branjang dengan nada tidak berkenan.
Rahastri bingung. Haruskah pertemuannya dengan Parameswara yang ternyata
masih hidup itu diceritakan kepada ayahnya? Tetapi apa salahnya kalau diceritakan, toh
nantinya ayahnya akan tahu.
Ken Rahastri menunduk.
“Dari mana kau malam-malam begini Rahastri?” kali ini ibunya yang bertanya
dengan nada sejuk.
“Aku menemui paman Parameswara,” jawab Ken Rahastri dengan nada datar.
Petir serasa meledak di pendapa itu.
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Mahisa Branjang dan isterinya terlonjak. Demikian juga dengan segenap murid
yang ada terperanjat mendengar jawaban Ken Rahastri. Gadis itu mengatakan baru saja
menemui Parameswara. Apa artinya? Jawaban Ken Rahastri itu sekaligus menjadi sebuah
gemuruh yang memenuhi segenap dada. Jika Rahastri baru saja menemui Parameswara
bukankah itu berarti Parameswara masih hidup? Mahisa Branjang pun merasa lehernya
seperti tercekik oleh kaget. Demikian juga isterinya.
“Pamanmu masih hidup?” desak Mahisa Branjang.
Rahastri mengangguk.
“Paman Parameswara ternyata masih hidup,” Rahastri mempertegas.
Semua orang yang ada masih juga tersentak. Serentak terdengar tarikan napas lega.
Namun Branjang masih belum percaya pada apa yang dikatakan anak gadisnya.
Nyai Ken Widati memegang pundak anak gadisnya.
“Benarkah pamanmu masih hidup Rahastri?” tanya perempuan itu dengan penuh
harapan.
Ken Rahastri mengangguk.
“Mana dia?” ayahnya mengejar.
Ken Rahastri menoleh ke pintu gerbang, seolah memberitahu Parameswara ada di
kegelapan sana.
“Paman Parameswara akan pergi jauh ayah. Itulah sebabnya paman Parameswara
memerlukan bertemu denganku untuk pamit.”
Mahisa Branjang dan isterinya saling pandang. Pasangan suami istri itu terkejut,
mereka tidak segera memahami apa maksud anaknya.
“Semula paman Parameswara bermaksud pergi dengan diam-diam. Namun aku
berhasil mengingatkannya untuk berpamitan kepada Eyang Ajar.”
Mahisa Branjang tambah bingung.
“Akan pergi ke mana dia?” desaknya.
“Katanya, kakang Parameswara akan pergi untuk mencari orang tua kandungnya.”
Penjelasan yang diberikan Ken Rahastri itu lagi-lagi bagaikan sebuah petir yang
meledak memekakkan telinga justru di saat langit sedang bersih dan tidak ada mendung
selembar pun.
“Bagaimana Parameswara bisa tahu, dirinya sebenarnya bukan anak kandung Ki
Ajar?” tanya Nyai Mahisa Branjang dengan rasa heran.
Pertanyaan itu sekaligus membenarkan bahwa Parameswara memang bukan anak
kandung Ki Ajar Kembang Ayun.
“Jadi benar, paman Parameswara itu bukan anak kandung Eyang Ajar? Jadi paman
Parameswara itu sebenarnya orang lain?”
Pertanyaan Ken Rahastri itu membuat ayahnya tak senang.
“Jangan berpikir macam-macam Rahastri. Meskipun Parameswara itu bukan adik
kandungku, namun keberadaannya tak ubahnya adik kandung. Ia tetap pamanmu, bukan
orang lain,” letup Mahisa Branjang.
Ken Rahastri menunduk. Ken Rahastri semula sempat berharap, dengan kenyataan
yang ada seperti itu ayahnya akan mengijinkannya terus melanjutkan hubungan cinta
kasihnya. Namun ternyata Mahisa Branjang berhati batu, dengan demikian semakin
tertutup kemungkinan baginya untuk bisa melanjutkan membangun angan-angan.
“Semua itu merupakan sebuah rahasia yang tersimpan dengan rapat. Lalu siapa
yang membocorkan?” tanya Branjang kepada isterinya.
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Nyai Mahisa Branjang itu ikut berpikir keras.
“Syukurlah karena ternyata Parameswara masih hidup meski persoalan yang timbul
ternyata semakin ruwet,” ucap Isteri Mahisa Branjang.
Penasaran itu masih menggantung.
“Atau barangkali kautahu Rahastri? Apa Parameswara bercerita sesuatu?” desak
ayahnya.
Ken Rahastri teringat kepada orang bertopeng yang baru saja dijumpainya. Siapa
sebenarnya orang yang berada di balik topeng itu? Yang jelas orang itulah yang telah
membongkar jati diri Parameswara, memberitahu pamannya tentang siapa dirinya, atau
bahkan dari mana asal-usulnya.
“Aku tidak tahu siapa sebenarnya orang itu ayah. Orang itu memakai topeng agar
tak dikenali. Orang itu juga menguasai ilmu yang luar biasa. Aji Panglimunan.”
Baik Mahisa Branjang maupun isterinya tersentak. Para siswa perguruan mengikuti
pembicaraan yang terjadi itu dengan seksama.
Dengan gamblang Ken Rahastri menceritakan semua yang diketahuinya. Persoalan
yang dipaparkan Ken Rahastri itu ternyata bukan persoalan sembarangan. Mahisa
Branjang yang dalam sekian tahun ikut menyimpan rahasia itu tak bisa menyembunyikan
gelisahnya.
“Demikianlah ayah,” lanjut Rahastri “Orang bertopeng itu yang memberitahu
paman Parameswara. Orang itu pula yang mungkin meracuni hatinya sehingga paman
Parameswara merasa tidak pantas mewarisi kepemimpinan perguruan Kembang Ayun.”
Mahisa Branjang manggut-manggut. Kini persoalannya agak terbuka lebih jelas.
Rupanya Parameswara ngotot menjalin hubungan cinta dengan Ken Rahastri karena
merasa tidak ada halangan yang bisa menjadi hambatan. Mengijinkan dan merestui
hubungan itu? Pernah pikiran semacam itu dilontarkan oleh isterinya. Namun Mahisa
Branjang bersikukuh tidak membenarkan. Bagi Mahisa Branjang, Parameswara tetaplah
adiknya. Tentu tak mungkin kedudukan seorang adik berubah menjadi seorang menantu.
Lebih dari itu, Mahisa Branjang telah mengikat janji dengan seorang sahabat. Untuk
menandai keakraban persahabatan itu, dijodohkanlah anak-anak mereka.
Namun yang membuat Branjang penasaran adalah keterangan yang diberikan Ken
Rahastri, bahwa orang itu menguasai sejenis ajian yang disebut Panglimunan.
“Kauyakin, orang itu menguasai aji Panglimunan?” desak Branjang pada anak
gadisnya.
“Paman Parameswara menyebut nama ajian itu ayah,” Ken Rahastri memperjelas.
“Kau melihat bagaimana orang bertopeng itu mengetrapkan ajian itu?” Branjang
kembali mendesak serasa ada sesuatu yang mencemaskannya.
Ken Rahastri mengangguk.
“Semula aku bermaksud mengejutkannya ayah,” kata Rahastri, “dengan sebuah
serangan mendadak aku akan menyambar topeng yang dikenakannya agar aku tahu siapa
orang itu sesungguhnya. Tetapi paman Parameswara mencegah apa yang kulakukan.
Rupanya paman Parameswara sudah pernah melakukan hal itu tetapi tidak berhasil. Lalu,
orang itu meloncat turun dari batu. Tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak jelas. Semakin
kabur dan kemudian lenyap.”
Keterangan yang diberikan Ken Rahastri itu telah meyakinkan Mahisa Branjang
bahwa ilmu yang dipamerkan orang bertopeng itu jelas ajian Panglimunan. Sebuah ajian
yang sebenarnya menjadi milik perguruan Kembang Ayun dan disepakati untuk tidak
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dipelajari karena sangat berbahaya. Dengan demikian ternyata perguruan Kembang Ayun
kecolongan, ada orang yang dengan diam-diam mempelajari ilmu terlarang itu.
“Aku akan kembali ke Kembang Ayun,” kata Mahisa Branjang dengan tiba-tiba.
“Tolong siapkan kudaku, buka pintu gerbang, cepat.”
“Aku ikut, ayah,” pinta Rahastri.
Namun Mahisa Branjang tidak mengijinkan seorang pun ikut. Juga ketika isterinya
mengusulkan diri untuk ikut suaminya tidak mengijinkan. Beberapa orang siswa yang
biasanya bertugas mengawal ke mana pun Mahisa Branjang pergi, kali ini tidak diijinkan
mengikutinya. Seperti ada sesuatu yang dicemaskan, penjagaan atas perguruan diperketat.
Suara kentongan dipukul dengan nada doro muluk23 sebagai pertanda keadaan yang
aman, namun juga dilepas dengan nada tertentu sebagai isyarat pada siapa pun untuk
waspada. Mahisa Branjang membedal 24kudanya seperti anak panah yang lepas dari busur
melesat cepat membelah malam. Ada perasaan lega karena ternyata Parameswara yang
diduganya sudah mati itu masih hidup, sekaligus ada rasa resah karena ulah adiknya itu.
Meski sebenarnya kuda tunggangannya telah membalap amat cepat, Mahisa Branjang
merasa masih kurang cepat. Teriakan yang dilakukan adalah dalam rangka agar kuda itu
berderap lebih kencang dan lebih kencang lagi.
Sepeninggal Mahisa Branjang, Nyai Ken Widati tidak tidur di biliknya sendiri akan
tetapi menunggui anak gadisnya yang semata wayang itu.
“Apa yang dikatakan Parameswara padamu, Rahastri?” Ken Widati bertanya
dengan lembut penuh kasih sayang.
Pada Ibunya Rahastri bisa lebih terbuka.
“Paman Parameswara mengajakku minggat,” jawab Ken Rahastri.
Nyai Ken Widati terlonjak. Akan setega itukah adik iparnya dengan membawa
minggat Ken Rahastri?
“Paman Parameswara amat mencintaiku ibu. Paman Parameswara merasa tak ada
halangan di antara kami berdua untuk menjalin hubungan, karena paman Parameswara itu
orang lain.”
Tajam pandang mata Ibunya.
“Kauterima ajakan itu?” Ken Widati bertanya datar.
Ken Rahastri menggeleng.
“Aku tidak mau. Aku katakan pada paman Parameswara, jika aku ikut, aku akan
membuat ibu sedih dan bingung.”
Ken Widati termangu. Di mata Ken Widati, Parameswara seorang adik ipar yang
baik. Pemuda yang memiliki sifat baik. Ken Widati tahu, banyak sekali gadis di sekitar
perguruan Kembang Ayun di Pesanggaran maupun Badran Arus yang berangan-angan
menjadi isterinya, banyak para orang tua yang memiliki anak gadis menanti lamarannya.
Untunglah Parameswara memiliki sikap dan jiwa yang baik. Pemuda itu sama sekali tak
memiliki kegemaran mempermainkan perempuan.
Parameswara di samping memiliki ilmu kanuragan yang tinggi hal itu tidak aneh
karena ia adalah salah seorang anak dari Ki Ajar Kembang Ayun, juga ringan tangan.
Parameswara tidak segan-segan membantu kesulitan siapa pun. Lebih dari itu pemuda itu
bukan jenis lelaki yang gemar mempermainkan perempuan, seperti kumbang yang
23

24

Doro muluk, jawa, isyarat kentongan untuk nada aman.
Membedal, jawa, dari kata dasar bedal, melecut kuda tunggangan agar berderap kencang
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hinggap di setiap kembang. Pendek kata sebagai seorang pemuda, Parameswara adalah
pemuda idaman.
Di hati kecil, Ken Widati tak keberatan anak gadisnya menjalin hubungan dengan
pamannya itu, karena pada kenyataannya Parameswara tidak sedarah, Parameswara orang
lain. Akan tetapi Ken Widati tidak mungkin berseberangan sikap dengan suaminya.

8.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Yogi Sutisna terbelalak ketika membuka pintu, di hadapannya berdiri hantu.
Gemetar Yogi Sutisna ketakutan, dan ekspresi wajah itu menyebabkan tamu yang datang
kebingungan. Tamu hantu itu.
“Yogi, ini aku. Ada apa?” tanya Parra Hiswara.
Pontang-panting Yogi Sutisna berusaha menguasai diri, namun ia merasa yakin
yang berdiri di hadapannya benar-benar hantu meski sosoknya Parra Hiswara teman
karibnya, meski ia berdiri secara nyata di atas dua kakinya yang,…. menginjak tanah?
Yogi Sutisna mengarahkan pandangan matanya ke bawah.
“Yogi ini aku, Parra Hiswara,” Parra Hiswara menegas dengan suara yang tegas.
Yogi Sutisna memerhatikan Parra Hiswara, memerhatikan pula laki-laki lain yang
belum dikenalnya yang datang bersama sahabatnya itu, juga ke mobil yang diparkir di
halaman, juga ke lalu lalang kendaraan yang melintas, juga pada hari yang saat itu sedang
tengah malam.
“Apa yang terjadi? Mengapa kau ketakutan melihatku?” tanya Parra.
Akan tetapi pandangan mata Yogi Sutisna memang benar-benar ketakutan. Hal
aneh itu memaksa Parra Hiswara memutar otak.
“Ya Tuhan,” gumam Parra Hiswara setelah tersadar dan paham maksudnya. “Kamu
pasti memperoleh kabar jika aku mati? Benar begitu?”
Yogi Sutisna mengangguk. “Ya.”
Parra Hiswara melangkah mondar-mandir.
“Kau menelpon dan mendapat jawaban kalau aku mati?”
Yogi Sutisna berusaha keras mendamaikan diri. Ia harus mengkoreksi berita tentang
kecelakaan yang menimpa temannya itu tidak benar.
“Bukan aku yang menelpon tetapi baru saja aku menerima telepon dari Malang.
Teman-teman di sana kebingungan, malam ini juga aku siap berangkat. Tetapi,…”
Parra Hiswara segera mengangkat tangannya.
“Sebuah peristiwa tidak masuk akal menimpaku,” Parra Hiswara memotong. “Aku
tak mengerti apa yang terjadi, aku tidak mengerti apa yang menimpaku, aku bahkan tak
tahu pertemuanku dengan kamu kali ini merupakan peristiwa nyata atau hanya mimpi,
tetapi agaknya aku tidak bermimpi, apa yang aku alami benar-benar peristiwa nyata.
Sikap ilmiah yang kuyakini selama ini benar-benar runtuh. Aku tidak tahu bagaimana
menghadapinya.”
Yogi Sutisna memandang Parra Hiswara dan orang yang datang bersamanya
bergantian. Untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan Parra Hiswara benar, sekali
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lagi ia memerhatikan telapak kakinya yang menginjak tanah. Yogi berusaha tersenyum
dan kemudian seperti tiba-tiba tersadar, bahwa agak terlampau terlambat baginya untuk
mempersilahkan masuk.
“Tak usah membangunkan isterimu,” kata Parra Hiswara.
Yogi Sutisna menggeleng. “Istriku pulang ke orang tuanya. Kami berada di ambang
perceraian.”
Parra Hiswara terkejut, namun sebenarnya juga tak terlampau terkejut. Sudah sejak
lama ia mengikuti perkembangan rumah tangga temannya itu. Yogi Sutisna layak merasa
kecewa ketika memergoki dengan mata kepalanya sendiri isterinya melakukan selingkuh
dengan lelaki lain. Beberapa tahun yang lalu Yogi Sutisna pernah curhat terkait rencana
untuk berpisah. Saat itu ia menyarankan untuk merenungkan ulang, akan tetapi juga tidak
menyayangkan jika perceraian itu terjadi mumpung belum ada anak.
“Sebenarnya terjadi peristiwa apa?” tanya Yogi setelah dua tamunya duduk.
Parra Hiswara memejamkan mata dalam upaya mempersiapkan diri menuturkan
peristiwa yang dialaminya, peristiwa yang sungguh tak masuk akal itu. Dari saku celana
yang berlepotan ia mengeluarkan sesuatu. Yogi Sutisna tak segera terpusat perhatiannya
kecuali ketika tiba-tiba Parra Hiswara menyalakan korek apinya di sebelah benda itu.
Seketika cahaya berpendar-pendar semburat muncrat ke mana-mana.
“Apa itu?” tanya Yogi.
Parra Hiswara menyempatkan memandang sahabatnya lebih tajam untuk mencari
kesan macam apa yang muncul dari wajah itu.
“Mungkin intan, atau entah apa namanya. Setidaknya benda ini, juga senter yang
kubawa ini, merupakan saksi dari peristiwa aneh yang kualami. Cobalah kaubayangkan
bagaimana paniknya ketika aku terperosok masuk ke dalam tanah yang tiba-tiba merekah,
ambrol saat aku menggalinya dan dalam hitungan menit aku terlempar dari dimensi ruang
dan waktu. Kugali tanah itu di belakang rumah kontrakanku karena WC-ku mampet dan
penuh, maka kupandang perlu membuat tandon septic tank yang baru. Kulakukan itu
sejak jam delapan pagi, mestinya sekarang aku masih berada di siang hari…..Sungguh
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang kualami padamu.”
Jarum jam di rumah Yogi Sutisna menunjuk ke angka satu tengah malam,
sementara jarum jam di tangannya masih menunjuk angka satu siang. Kekacauan ruang
dan waktu boleh saja memanipulasi keadaan pikiran Parra Hiswara tetapi tidak mampu
memanipulasi jam tangan itu. Parra Hiswara yakin pada kebenaran jam di tangannya.
“Ceritakan saja,” jawab Yogi Sutisna.
Maka bertuturlah Parra Hiswara dari awal hingga akhir rangkaian keajaiban yang
dialaminya. Dimulai ketika jengkal demi jengkal ia mengayunkan alat penggali tanahnya
dan kemudian terperosok masuk ke dalam lorong sumur sangat dalam yang mestinya
akan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping andai sampai ke dasar.
Yogi Sutisna menyimak cerita itu dengan penuh perhatian, sebagaimana Surtan
Panca yang mengantar Parra Hiswara dari kaki Merapi Merbabu hingga Prambanan ikut
menyimak dengan penuh perhatian. Amat gamblang Parra Hiswara dalam bertutur serasa
tidak ada satu pun bagian cerita aneh itu yang luput dari perhatian. Bagai banjir bandang
kisah itu mengalir, apalagi Parra Hiswara menceritakan dengan didorong emosi.
“….dan candi tempat aku keluar dari pusaran angin itu lenyap ketika aku menoleh.
Benar-benar lenyap, yang ada kemudian hanya lebatnya rumpun bambu dan pepohonan
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yang lain. Dan manakala aku turun, aku bertemu dengan Mas Surtan Panca ini yang lalu
menolong mengantar aku kemari.”
Parra Hiswara mengakhiri kisahnya dengan menarik napas amat sangat panjang.
Lalu hening, bahkan terasa amat hening. Jam dinding yang mengayun lengannya
ikut menyimak kisah aneh itu. Yogi Sutisna akhirnya bisa menerima kehadiran temannya
itu sebagai sesuatu yang nyata, kedatangannya tidak berada dalam dimensi berbeda. Ia
bukan hantu akan tetapi benar-benar Parra Hiswara teman kuliahnya yang bisa dipegang
tangannya.
Dengan suasana yang kemudian menjadi sangat hening, semua perhatian kemudian
tertuju pada bias cahaya beraneka warna yang keluar dari benda gemerlap yang tergeletak
di atas meja. Parra Hiswara memainkan senter ke benda itu, biasnya memantul-mantul ke
dinding.
“Aku yakin benda itu intan, dan harganya tentu sangat mahal. Bisa di atas harga
seratus milyard. Kamu akan kaya sekali.”
Berapa pun harga benda itu, Parra Hiswara sama sekali tidak memerhatikannya.
Peristiwa di ruang segi lima di bawah tanah dengan orang-orang yang tidur lelap di sana,
semua itu jauh lebih menyita perhatiannya, memberikan kecemasan jauh lebih dahsyat
meski di sisi lain ia dihadapkan pada kemungkinan akan menjadi orang yang kaya-raya
oleh intan sekepalan tangan itu.
“Ternyata dugaanku selama ini benar,” kata Surtan Panca memecah keheningan
mengeluarkan isi hatinya.
Parra Hiswara dan Yogi menoleh dan secara bersama-sama mengarahkan pandang
matanya padanya.
“Kenapa?” tanya Yogi Sutisna.
“Selama ini aku curiga tempat itu memang menyembunyikan sebuah rahasia. Saat
kusampaikan kecurigaan itu pada masyarakat, tidak seorang pun yang percaya. Anjinganjing yang gelisah saat berada pada jarak dekat dengan bukit bambu itu selalu membuat
aku bertanya-tanya ada apa di tempat itu. Ternyata candi? Pantas khusus tempat itu
memiliki keanehan tertentu. Kabut lebih sering menyambanginya, meski di musim
kemarau sekalipun. Aku mengira, setahun sekali di bulan purnama, ujut candi itu
menampakkan diri meski hanya berupa auranya.”
Parra Hiswara membeku.
“Candi yang hilang,” gumamnya.
Yogi Sutisna merapatkan dua telapak tangannya.
“Sekarang bagaimana?”
“Aku tak tahu,” jawab Parra Hiswara sambil meletupkan beban. “Aku tak tahu apa
yang harus kulakukan. Di Singasari Malang, orang-orang sudah menganggapku mati.
Saat ini pun pasti sedang diselenggarakan selamatan, kemunculanku akan menggegerkan
keadaan. Kupikir, yang kubutuhkan saat ini adalah siapa yang bisa menjelaskan semua
ini. Aku butuh orang yang bisa menerangkan apa yang kualami.”
Parra Hiswara bangkit dan melangkah mondar-mandir. Sejenak ia sempatkan
berdiri di tengah pintu dan memerhatikan jalanan yang tak pernah sepi oleh lalu lalang
kendaraan yang mengarah ke Yogya atau ke Solo. Rasa gatal di telapak kakinya agak
mengganggu, Parra Hiswara menggaruknya tanpa memerhatikan benda apa yang
membuatnya merasa gatal macam itu.
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Yogi.

“Tetapi siapa orang yang bisa diharap bisa menjelaskan semua kejadian itu?” balas

Surtan Panca juga tidak memiliki jawabnya.
“Orang di bawah tanah itu, ia yang mengaku bernama Parameswara, yang mengaku
aku adalah dirinya, dirinya adalah aku. Dan orang itu berkata, semua jawaban yang aku
butuhkan tergantung dalam seberapa keras upayaku mencarinya.”
Parra Hiswara memejamkan mata berusaha sangat keras mengenang kembali
percakapannya dengan Parameswara, sosok masa silam yang berwajah sama tepat dengan
dirinya bak pinang dibelah dua, atau mungkin lebih sesuai jika disebut kembar sempurna.
“Siapa mereka? Dan mengapa kau mengatakan aku bermusuhan dengan mereka?
Ada urusan apa aku dengan orang-orang ini?”
Parra Hiswara sangat ingat bagaimana orang yang mengaku bernama Parameswara
itu tersenyum. Garis mulut dan keningnya tak mungkin ia lupakan.
“Jawabnya ada di keteguhan hatimu,” jawab orang itu saat itu.
Kenangan itu lagi-lagi menyebabkan Parra Hiswara menggigil.
“Mengapa?” Parra Hiswara saat itu balas bertanya.
Dan kala itu Parameswara menjawab, “kau harus mencarinya sendiri. Bila hatimu
teguh, hatimu kukuh, maka kau akan menemukan mata rantai peristiwa yang menjeratmu
ke dalam takdir yang tidak bisa kauhindari. Kau terperosok melalui lubang itu, kau telah
membuka pintu takdirmu.”
Parra Hiswara berjalan mondar-mandir mirip seterika sambil meremas-remas
tangan kiri. Rasa gatal di telapak tangan kirinya mengundang tangan kanan untuk
menggaruknya. Padahal, andai ia menyempatkan memerhatikan penyebab rasa gatal itu.
“Temani aku pulang,” Parra Hiswara meletup. “Kau keberatan mengantar aku ke
Malang?”
“Sama sekali tidak,” Yogi Sutisna menjawab, “bukankah aku memang telah siap
untuk berangkat?”
Parra Hiswara membalikkan badan dan menoleh ke arah Surtan Panca. Namun
dengan segera Surtan Panca mendahului berbicara.
“Aku akan kembali. Mungkin bantuan yang bisa kuberikan adalah dengan ikut
mengamati bukit bambu itu secara khusus, kelak kalau bertemu lagi, siapa tahu aku
mempunyai banyak informasi awal yang bisa aku berikan. O ya, ini kartu namaku, alamat
dan telepon HP.”
Parra Hiswara mengangguk senang.
“Baguslah, untuk itu aku mengucapkan banyak terimakasih,” jawab Parra Hiswara
antusias. “Bantuan itu memang aku butuhkan. Jika tidak berhasil menyibak permasalahan
apa sebenarnya yang sedang aku hadapi, mungkin aku akan bermuara di rumah sakit
jiwa. Terimakasih telah menolong mengantarku kemari.”
Parra Hiswara dan Yogi Sutisna mengantar kepulangan Sutan ke halaman.
Lambaian tangan yang diberikan Parra Hiswara didorong oleh rasa takjub yang tiada
habis-habisnya.
Parra Hiswara tersadar.
“Ada apa?” tanya Yogi.
“Jaketnya,…tertinggal.”
“Kaupinjam darinya?”
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“Ya,” jawab Parra Hiswara. “Bayangkan betapa dinginnya aku ketika tahu tahu
berada di sela Merapi dan Merbabu tanpa baju, aku hanya mengenakan celana kombor
yang kupakai ini. Lihat, masih berlepotan tanah bukan? Dinginnya minta ampun. Orang
itu menyelamatkan aku dengan meminjamkan jaketnya.”
Yogi Sutisna mengangguk.
“Kita berangkat sekarang?”
“Ya,” jawab Parra Hiswara.
Maka perjalanan menempuh jarak kurang lebih empat ratus kilometer pun dimulai.
Dengan pikiran bermuatan penuh, amat penuh, Yogi Sutisna yang memegang stir
membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun hari yang telah larut malam dan
kendaraan berkurang drastis kepadatannya dan apalagi didukung kondisi jalan yang
halus, penunjuk kecepatan di dashboard melejit pada angka antara seratus sampai seratus
dua puluh kilometer per jam.
“Tidurlah,” Yogi Sutisna memberi saran.
Parra Hiswara menempatkan diri bersandar.
“Aku sedang berusaha, tetapi bagaimana bisa, muatan di otakku full, berjejal dan
penuh,” jawab Parra Hiswara.
Namun desau angin yang berpapasan dengan kendaraan serta penat yang
dialaminya menggiring Parra Hiswara kehilangan keutuhan kesadarannya dan menjebol
sekat yang membatasi wilayah mimpi dan alam nyata. Alam nyata di mana pikirannya
berada mulai bergoyang, lalu bergoyang lagi lebih keras dan akhirnya membawanya ke
persilangan antara sisa kesadaran dan kentalnya wilayah mimpi, hingga akhirnya Parra
Hiswara benar-benar berada di area mimpi, total dan lelap.

9.
Parra Hiswara merasa berada di sebuah tempat, akan tetapi entah di mana.
Persilangan dari alam nyata menuju wilayah mimpi itu terjadi dengan sangat lembut
menjadikan Parra Hiswara merasakan sebagai sesuatu yang nyata, nyata, sangat nyata.
Demikian pula dengan kuda yang ia belai punggungnya, sangat nyata. Parra Hiswara
berada di atas punggung kuda? Hal itu ia rasakan sangat nyata! Desau angin yang
membelai tubuhnya, sejuknya angin pegunungan yang memenuhi rongga paru-parunya
sungguh nyata.
Malam penuh bintang dengan langit sangat bersih, namun amat ramai oleh suara
berbagai binatang malam yang bersahutan riuh rendah. Di kejauhan terdengar suara
puluhan anjing menggonggong bersahutan, bukan mewartakan adanya setan lewat tetapi
lebih karena anjing-anjing itu ketakutan dan berlarian. Di arah yang lain juga terdengar
suara harimau mengaum berbalas auman harimau lain, namun bukan sedang
memamerkan kegarangannya, akan tetapi binatang-binatang itu sedang melenguhkan
kecemasan.
“Ada apa dengan kepanikan binatang-binatang itu?” tanya Parra Hiswara yang amat
penasaran.

62
Setelah merasa menghabiskan waktu untuk sebuah perjalanan panjang, setidaknya
demikianlah Parra Hiswara merasa, malam itu ia menyempatkan diri untuk istirahat
sekaligus memberi kesempatan kepada kudanya untuk juga beristirahat. Udara malam tak
begitu dingin, akan tetapi nyamuk-nyamuk yang beterbangan sangat mengganggunya.
Parra Hiswara membuat perapian lagi di arah yang lain untuk membendung binatang
penghisap darah yang jumlahnya tidak bisa dihitung itu, berdengung-dengung di
telinganya. Namun Parra Hiswara salah hitung. Nyamuk-nyamuk itu sama sekali tidak
terpengaruh oleh perapian yang dibuatnya yang terbaca itu dari rasa gatal yang tidak
hanya menyerang kakinya akan tetapi juga di telapak tangannya, leher, kening dan bagian
tubuh yang terbuka.
Waktu tengah menjamah wilayah melewati tengah malam. Parra Hiswara yang
beranjak berbaring bergegas bangun saat kudanya meringkik. Parra Hiswara sangat
mengenali kudanya, maka ia sangat mengenali kegelisahannya. Kuda tunggangannya
yang tengah berbaring itu bangkit dan berdiri. Kuda itu kembali meringkik pelahan. Parra
Hiswara yang tanggap atas isyaratnya segera ikut bangun dan memerhatikan keadaan.
Dengan telinganya Parra Hiswara mencoba mencermati keadaan. Akan tetapi tak ada
sesuatu yang mencurigakan.
“Ada apa?” tanya Parra Hiswara.
Kudanya menjawab dengan meringkik kecil.
Parra Hiswara berusaha menyaring segala macam suara dan memerhatikan suasana,
namun Parra Hiswara tak menemukan sesuatu yang janggal. Meski demikian Parra
Hiswara yakin kudanya memiliki ketajaman pendengaran jauh lebih tajam dari
telinganya, kuda itu tentu melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Parra Hiswara
bertambah heran melihat kuda tunggangannya menunjukkan sikap gelisah. Bahkan
kegelisahan kuda itu kian menjadi.
“Ada apa?” Parra Hiswara mengulang bertanya.
Parra Hiswara yang merasa penasaran itu segera berdiri tegak. Kali ini dengan
sengaja Parra Hiswara memusatkan segenap perhatiannya pada segala suara yang
tertangkap telinganya. Dalam sikap yang demikian Parra Hiswara sebenarnya sedang
membangunkan aji sapta pangrungu, bentuk aji kanuragan yang bisa dimanfaatkan
menangkap suara yang amat lemah sekalipun.
Akhirnya Parra Hiswara memang mendengar sesuatu, suara gemuruh dan riuh,
gemerasak bagaikan suara barisan hantu.
“Suara apa itu?” tanya pemuda itu kepada diri sendiri.
Kudanya semakin gelisah. Kuda itu merasa ada sesuatu yang ditakutkan. Parra
Hiswara yang akhirnya mampu menangkap suara yang lamat-lamat terbawa angin dari
kejauhan merasa heran karena tak berhasil memastikan dan menemukan jawaban,
kegiatan apa yang terdengar riuh itu. Suara gemuruh itu datang kian dekat menyebabkan
kudanya langsung lari lintang-pukang, berderap kencang meninggalkannya. Parra
Hiswara melihat rupanya memang benar-benar ada sesuatu yang ditakuti kudanya.
Parra Hiswara tetap berdiri tegak di tempatnya dengan telinga yang ia buka lebarlebar, Parra Hiswara menyimak suara yang begitu riuh yang terbawa angin itu dengan
lebih cermat. Parra Hiswara mencoba memerhatikan dan memilah-milah namun yang ia
dapat hanya sekadar riuhnya suara tanpa bisa menerka dengan tepat, suara apa itu.
Pemuda itu bertambah heran saat tiba-tiba melihat beberapa ekor kijang berlari kencang,
seperti berusaha menyelamatkan diri. Rasa penasaran Parra Hiswara makin menjadi
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ketika melihat beberapa binatang besar juga berlarian. Dua ekor kerbau hutan berderap
cepat ke arahnya nyaris menabraknya. Harimau lari tunggang-langgang melintasinya dan
tidak tidak menganggapnya sebagai santapan.
“Suara apa itu?” tanya Parra Hiswara pada diri sendiri. “Mengapa perbawanya
demikian besar sehingga binatang-binatang berlarian mencari selamat?”
Suara riuh itu semakin mendekat. Rasa heran Parra Hiswara hingar-bingar ketika
kemudian melihat sesuatu yang luar biasa.
“Kalong?” Parra Hiswara terperanjat. “Kelelawar berukuran besar, waah, banyak
sekali.”
Akhirnya sumber suara yang riuh itu memang terjawab. Parra Hiswara terbelalak
menyaksikan ampak-ampak25 yang ternyata binatang-binatang kalong dengan jumlah
tidak terhitung. Seperti barisan lampor kalong itu terbang ke utara dengan suara mencicit
yang riuh rendah. Maka Parra Hiswara mulai memahami kenapa kudanya ketakutan
ketika akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri seekor kerbau hutan terjebak,
dikeroyok binatang malam itu dengan ganasnya.
“Gila,” Parra Hiswara tidak bisa menahan rasa kagetnya.
Kalong adalah hewan sejenis kelelawar yang berukuran lebih besar. Binatang itu
pemakan buah-buahan, bukan pemakan daging. Mengapa perilakunya berubah?
Pertanyaan itu dengan sangat segera mengganggu benaknya.
Namun Parra Hiswara tetap berdiri tegak di tempatnya. Dari tempat ia berada, Parra
Hiswara menyaksikan ribuan binatang menyusui yang bisa terbang itu semakin mendekat
ke arahnya. Bahkan beberapa ekor yang berada paling dekat mulai mengitarinya.
Tak tercegah Parra Hiswara merasa ngeri. Pemuda itu siap berancang-ancang untuk
menghindar melarikan diri. Parra Hiswara melihat ada sebuah sungai yang bisa
digunakan untuk menghindar dari binatang-binatang berperilaku aneh dan tidak wajar itu.
Jika ia ambyur ke dalam sungai dan menyelam, kalong itu tentu tidak bisa berbuat apaapa.
Namun rasa ingin tahunya mendorong pemuda itu untuk bertahan. Dengan ranting
yang terbakar ujungnya Parra Hiswara menghalau kalong itu agar tidak mengganggunya.
Seekor tersambar ayunan ranting, kalong itu terkapar mati. Namun yang lain
berdatangan, jumlahnya makin banyak. Ribuan yang lain beterbangan merata di segala
penjuru.
Parra Hiswara tidak menduga gerakan kalong-kalong itu ternyata demikian cepat
dan ganas. Ketika Parra Hiswara menyadari keadaan dengan utuh, ia agak terlambat
karena kalong-kalong itu telah mengepungnya. Parra Hiswara terlambat untuk
menyelamatkan diri. Parra Hiswara tak mempunyai pilihan lain kecuali mempertahankan
diri. Seekor kalong yang menyambar berhasil dihantam dengan ayunan ranting, akan
tetapi beberapa ekor yang lain menyambarnya bersamaan. Parra Hiswara berloncatan
berusaha menjauhkan diri. Akan tetapi binatang bersayap lebar itu memiliki kegesitan
luar biasa.
Parra Hiswara gugup dan mengayunkan rantingnya dengan cepat dan sekuat tenaga
untuk membentuk perlindungan yang sangat rapat, akan tetapi jumlah kalong yang
beterbangan mengitarinya semakin banyak dan semakin padat. Selincah apa pun pemuda
itu, menghadapi kalong-kalong dengan jumlah tidak terhitung yang menyerang susul25

Ampak-ampak, jawa, sesuatu di kejauhan yang banyak sekali sehingga nampak seperti kabut, misalnya
ribuan ekor burung.
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menyusul menyebabkan Parra Hiswara kalang-kabut. Akan tetapi jumlah binatang yang
ujutnya mengerikan itu sangat banyak. Bagai ampak-ampak, kalong yang jumlahnya
ribuan itu mengepungnya. Sedemikian banyaknya binatang itu sehingga di antara mereka
saling menunggu giliran untuk menyerang.
Apa boleh buat, Parra Hiswara tak punya pilihan lain. Pemuda itu segera melompat
menjauh dari kerumunan binatang itu, dengan cepat Parra Hiswara bersedekap
memusatkan lima inderanya, menyatukan nalar lan budine26.
Dibangunkan dengan tergesa-gesa, maka sejenak kemudian sebuah pusaran angin
berputar cepat mengelilingi tubuhnya. Semakin lama semakin cepat dan semakin cepat.
Kalong-kalong yang bermaksud menerobos pusaran angin terlempar dan teremas.
Kelelawar itu berjatuhan dalam keadaan mati. Parra Hiswara mempertajam pusaran angin
itu. Udara mampat yang berputar melindungi tubuhnya makin melebar. Kalong-kalong
yang mencoba menerobos terputar untuk kemudian terlempar jauh. Udara yang pekat
menyebabkan sayap-sayapnya lumpuh.
“Kalau sudah begini, apa yang bisa kalian lakukan ha? Majulah kalian semua!”
Parra Hiswara berteriak menantang.
Pusingan angin yang melindunginya itu membubung semakin tinggi. Jika semula
angin ribut itu hanya berputar mengelilingi tubuhnya, akhirnya Parra Hiswara merasa
sudah tiba waktunya angin itu bergerak. Maka angin lesus itu menggeliat cepat
meninggalkan Parra Hiswara yang tetap berdiri tegak, meliuk mengitarinya sambil
memperdengarkan suara mencicit. Kalong-kalong yang terjebak pada pusaran angin
berpusing itu ikut terputar. Angin ribut itu berputar kencang, semakin lama semakin
menggila. Kalong-kalong yang telah berubah perilakunya itu terhisap dan terputar untuk
kemudian terlempar dengan keadaan sudah tak bernapas lagi.
“Andai mereka adalah kalong biasa, aku tak akan membantainya, namun binatang
itu rupanya sangat kelaparan dan telah berubah perilakunya. Kalong adalah binatang
pemakan buah-buahan. Manakala kalong telah berubah menjadi binatang pemakan
daging, hal itu sungguh membahayakan kehidupan umat manusia Bukan hanya umat
manusia, juga keseimbangan kehidupan binatang lainnya.”
Udara berputar itu kian meraksasa. Ukurannya memang dibiarkan menggila. Berapa
pun jumlah kalong yang berusaha melawan, pusaran angin itu siap menampung.
Namun rupanya, ada pihak yang tidak senang melihat perbuatan pemuda itu.
Seseorang yang sebenarnya sudah cukup lama mengawasinya.
“Hentikan perbuatanmu, anak muda,” teriak orang itu.
Parra Hiswara terlonjak. Sumber suara itu demikian dekat dengan telinganya.
Parra Hiswara terkejut karena begitu berbalik sudah ada seseorang yang berdiri
tegak di belakangnya, tanpa diketahui bagaimana ia bisa hadir di tempat itu. Sekejab
Parra Hiswara bagai dibelit oleh pesona sihir melihat ujut orang itu. Seorang wanita
dengan rambut berkibar ditiup angin dengan wajah yang jelita.
“Kau bermaksud membantai binatang piaranku dengan menggunakan permainan
pusaran angin itu?” wanita itu bertanya.
Parra Hiswara yang terpesona gugup. Pemuda itu seperti kehilangan akal.
“Kau siapa?” tanya Parra Hiswara setelah menenangkan diri.
“Namaku Prabanjara Uwwara Kenya pemuja Batari Kali,” jawab Wanita itu datar.
26

Nalar lan budine, jawa, pikiran dan hati
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Pada umumnya, batara adalah sebuah sebutan untuk Dewa yang bersemayam di
kahyangan. Batara Guru adalah Raja dari para Dewa yang membawahi beberapa Dewa
yang lain. Sebaliknya sebutan Batari adalah untuk Dewa wanita sebagaimana Durga
mendapat sebutan Batari Durga. Parra Hiswara merasakan sesuatu yang janggal pada
nama itu. Tetapi Parra Hiswara kemudian bersimpulan, wanita di depannya itu hanyalah
wanita aneh, dengan nama yang aneh pula dan menggembalakan peliharaan yang aneh
pula.
“Kalong-kalong itu piaraanmu?” tanya Parra Hiswara dengan heran.
Parra Hiswara tidak menyangka kalong-kalong dengan jumlah ribuan dan perilaku
yang berubah menjadi ganas itu ternyata ada pemiliknya, ada yang memelihara.
“Ya,” jawab perempuan cantik itu.
“Wanita apa pula orang ini?” pikirnya.
Parra Hiswara menoleh ke arah pusaran angin yang telah dilepas dan dibiarkan
terbang menjadi dirinya sendiri. Udara yang tenang tidak mendukung pusaran angin itu
untuk hidup dan berkembang. Angin lesus itu kemudian terlihat meliuk ke arah selatan.
Kalong-kalong dalam jumlah yang tak terhingga masih beterbangan di atas. Parra
Hiswara menjadi yakin binatang-binatang itu piaraan wanita yang berdiri di depannya,
terbukti dengan siulan panjang yang dilakukan mencegah binatang-binatang itu melayang
turun. Parra Hiswara bahkan melihat, binatang bersayap lebar itu melanjutkan terbang
berarak ke utara.
Parra Hiswara menatap wanita itu dengan mata tak berkedip.
“Sebenarnya aku tidak begitu peduli dengan kegemaran dan urusan orang lain. Aku
tidak peduli ada orang yang memiliki kegemaran memelihara ular atau harimau sekalipun
asal orang itu mampu menjaga agar binatang piaraannya itu tidak membahayakan orang
lain. Tetapi, aku melihat binatang piaraanmu itu berbahaya. Kalong-kalong itu tak wajar.
Biasanya kalong-kalong binatang pemakan buah buahan. Tetapi kalong-kalong itu telah
mengeroyokku. Bahkan kulihat seekor kerbau mati dikeroyok.”
Wanita cantik itu hanya tersenyum. Parra Hiswara harus mengakui betapa
cantiknya. Senyumnya benar-benar mampu menghanyutkan iman laki-laki mana pun.
Tetapi Parra Hiswara juga melihat, betapa di balik kecantikan dan senyum yang
mempesona itu bersembunyi bahaya yang mengintai serta berkesanggupan
menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan dan bencana.
“Kau sudah mengetahui namaku,” kata wanita yang mengaku bernama Prabanjara
Uwwara Kenya pemuja Batari Kali. “Sebaliknya namamu siapa, anak muda?”
Parra Hiswara merasa heran karena wanita yang usianya hanya terpaut sedikit
dengan dirinya, bahkan mungkin lebih muda itu menyebutnya anak muda, terasa sekali
wanita itu meremehkan, atau menganggap Parra Hiswara terlampau kecil dibanding
dirinya.
“Namaku Parra Hiswara,” jawab Parra Hiswara tegas.
Perempuan cantik itu mendekat.
“Apabila bukan karena takdir, aku sudah membunuhmu karena kau lancang
membantai binatang piaranku.”
Parra Hiswara bertambah heran.
Wanita cantik itu kemudian bersiul sangat panjang dan melengking. Parra Hiswara
kaget saat melihat sesuatu berwarna putih melesat dengan cepat dari atas dan hinggap di
pundak wanita itu. Ketika diperhatikan lebih cermat, binatang itu ternyata kalong yang
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berkulit aneh, warnanya putih bersih, namun matanya kemerahan. Tatapan mata kalong
itu beringas.
“Tunggu!” cegah Parra Hiswara melihat wanita itu akan pergi.
“Ada apa?” jawab Batari kali dengan bertanya.
“Apa yang kaumaksud dengan takdir?” desak Parra Hiswara.
Wanita cantik itu tersenyum.
“Kelak kau akan tahu, beberapa tahun mendatang kau akan menemukan apa yang
menjadi jawabnya. Pada saatnya nanti kau akan merasa, kau memang punya urusan
denganku,” jawabnya.
Parra Hiswara penasaran.
“Urusan apa?” tanya Parra Hiswara yang tidak sabar.
Batari Kali menoleh, senyumnya mengembang.
“Bersabarlah,” ucap wanita itu. “Cepat atau lambat, takdir yang kumaksud pasti
akan datang.”
“Aku tak akan membiarkanmu pergi dari tempat ini sebelum kau mengatakan,
takdir apa yang kaumaksud.”
“O ya?” balas wanita itu dengan nada sinis. “Modal kemampuan apa yang akan
kaugunakan untuk mencegahku? Angin lesus itu?”
Parra Hiswara merasa wanita di depannya itu tersinggung. Wanita itu mengibaskan
lengannya, kelelawar putih yang hinggap di pundaknya itu melesat terbang membubung
tinggi. Parra Hiswara merasa heran ketika melihat wanita dengan kecantikan luar biasa
itu membuka ikat kepala yang membelit kening.
Parra Hiswara terhenyak.
“Ha?” Parra Hiswara mengkucal-kucal matanya.
Namun apa yang dilihatnya tak berubah. Di kening wanita itu terdapat sebuah mata,
mata ke tiga. Parra Hiswara gemetar menggigil. Parra Hiswara bahkan tak bisa mengucap
apa pun. Meskipun sulit percaya, Parra Hiswara harus melihat keganjilan dari segala
macam biang keganjilan. Wanita itu benar-benar memiliki sebuah mata yang terletak
tepat di kening. Bila mata itu terpejam terlihat sebuah lekukan seolah ada garis pada
kening itu.
Parra Hiswara merasa dadanya rontok dan degup jantungnya berhenti ketika dari
mata ke tiga yang terletak di kening itu muncrat sebuah cahaya yang menghajar sebuah
batu besar yang teronggok di sisi kanannya. Batu sebesar anak gajah itu meledak, pecah
berantakan. Debu mengepul dari batu pecah itu, serpihannya terasa pedih ketika
menjamah kulit tubuh Parra Hiswara. Apa yang terjadi itu membuat Parra Hiswara hanya
bisa terbelalak.
Wanita aneh itu kemudian bersiul melengking. Kalong berwarna putih yang
berputar di atas melesat turun dan hinggap di pundaknya. Tak peduli pada Parra Hiswara
wanita itu membentangkan tangannya, seperti bersayap wanita itu terbang melesat cepat
membubung ke langit, kemudian lenyap ditelan kegelapan malam.
Parra Hiswara gemetar.
Parra Hiswara mendekat ke bongkahan batu yang telah menjadi serpihan-serpihan
kecil. Jika serangan yang melesat dari tatapan mata itu menghajar kepalanya, Parra
Hiswara sulit membayangkan apa yang akan terjadi dengan otaknya. Parra Hiswara terus
mengarahkan pandangan matanya ke arah mana perempuan pemilik mata tiga itu lenyap
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dari pandangannya. Pada arah tatapan matanya, di sana mendung sedang tebal dan petir
muncrat memamerkan gelegarnya.

10.
Suaranya yang memekakkan telinga menyentakkannya dan melemparkan Parra
Hiswara kembali ke alam nyata. Terkejut Yogi Sutisna melihat temannya tersentak dan
berteriak. Bergegas Yogi Sutisna berusaha menepikan kendaraan dengan mesin masih
tetap menyala.
“He, ada apa?” tanya Yogi yang amat kaget.
Parra Hiswara tersengal, bahkan tercekik. Yogi Sutisna bergegas menginjak pedal
rem dan melepas pedal gas sambil memarkir mobilnya. Yogi membuka tutup botol
kemasan dan segera menyerahkan pada temannya. Parra Hiswara meneguk air kemasan
itu dengan segala gugupnya. Jelalatan tatapan mata Parra Hiswara memerhatikan suasana
di luar kendaraan.
“Di mana kita sekarang?” tanya Parra Hiswara.
Yogi Sutisna yang terheran-heran tak dengan segera menjawab pertanyaan itu.
“Kamu mimpi buruk?” tanya Yogi.
“Lebih dari sekadar mimpi buruk,” jawab Parra Hiswara.
Yogi Sutisna tak dengan segera memahami dan memerhatikan bagaimana Parra
Hiswara benar-benar seperti orang yang kehausan. Parra Hiswara bahkan mengguyurkan
sisa air kemasan itu ke rambutnya. Parra Hiswara bergegas keluar dari mobil dan berjalan
mondar-mandir dengan mengusung segala kebingungannya. Demikian paniknya Parra
Hiswara, berulang kali ia menjambaki rambutnya sendiri, berulang kali menghentakkan
kaki ke tanah dengan sangat kasar seolah melalui caranya ia berharap sesuatu muncul
dari tanah yang terbelah.
Yogi Sutisna menyusul.
“Lebih dari sekadar mimpi buruk tadi bagaimana?” tanya Yogi.
Namun Parra Hiswara tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia berusaha mengenali
di mana sedang berada.
“Kita baru saja melewati perbatasan Jawa Tengah dan Timur,” tahu apa yang ada di
benak temannya Yogi Sutisna mendahului menjawab.
Parra Hiswara segera mengenali tempat itu, dengan demikian perjalanan yang
ditempuh sudah lebih dari seratus kilometer. Tempat di mana sekarang ia berada bila
siang hari banyak digunakan oleh para pengendara beristirahat sambil menikmati kelapa
muda yang dijual berderet-deret kurang lebih di sepanjang satu kilometer tepi kanan
maupun kiri jalan raya besar itu.
Dengan lunglai bagai orang yang telah terperas tenaganya, Parra Hiswara
melangkah ke bangku bambu panjang tidak jauh dari tumpukan kupasan kelapa yang
telah mengering. Parra Hiswara duduk namun dengan segera bangkit lagi, ia pilih
berjalan mondar-mandir lalu duduk lagi. Niat berbaring ia batalkan, ia pilih menjambaki
rambutnya sendiri.
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Yogi Sutisna hanya memerhatikan apa yang diperbuatnya. Yogi Sutisna bersilang
tangan di dada.
“Kamu mimpi apa?”
Parra Hiswara memerhatikan wajah temannya sebaliknya Yogi Sutisna balas
memandang dengan segenap raut muka bingung. Parra Hiswara memejamkan mata,
sekuat tenaga ia berusaha mengumpulkan kenangannya atas peristiwa luar biasa yang
terjadi sekita lima jam sebelumnya. Akan tetapi Parra Hiswara yang dari awal telah
mengalami benturan-benturan kejadian tak masuk akal harus mengakui bukan perkara
gampang menerima pengalamannya itu sebagai sebuah kenyataan.
“Parameswara,” gumamnya.
Yogi Sutisna menyimak penyebutan nama itu.
“Kamu bermimpi bertemu lagi dengan orang bernama Parameswara itu?”
Parra Hiswara menggeleng.
“Bukan begitu,” jawab Parra Hiswara. “Aku bermimpi diriku adalah Parameswara.
Aku sedang berada di sebuah tempat yang luas, aku melihat ada banyak sekali binatangbinatang berlarian ketakutan, kuda tungganganku juga harus melarikan diri dariku karena
ketakutan, suara gemuruh yang tidak jelas berasal dari apa yang menjadi penyebab semua
ketakutan itu.”
Yogi Sutisna menyentuh lengan sahabatnya, minta waktu untuk menyela.
“Kendaraanmu kuda?”
Parra Hiswara memejamkan mata untuk mencoba merekonstruksi kembali apa yang
dialami dalam mimpinya. Parra Hiswara mencoba mengenali mengapa kendaraannya
seekor kuda, mengapa bukan mobil, mengapa bukan motor?
“Kudaku ketakutan dan bahkan berlari meninggalkan aku, binatang-binatang hutan
berlarian menyelamatkan diri, bahkan juga harimau. Lalu muncul jawaban dari suara
yang gemuruh itu yang ternyata berasal dari ribuan ekor kelelawar berukuran besar,
kelelawar besar, binatang-binatang itu terbang bersama-sama bagaikan kabut pekat
meninggalkan suara gemerasak, apalagi mereka terbang rendah.”
“Binatang-binatang itu seperti kita pernah melihat di Makasar?” Yogi Sutisna
menyela.
Yogi Sutisna masih memiliki kenangan itu. Dulu saat melakukan penelitian di
Makasar, Sulawesi, di sebuah kampung penduduk membiarkan ribuan ekor kalong hidup
serasi dengan masyarakat setempat tanpa ada yang mengusik ketenangan mereka.
Awalnya, seseorang memelihara beberapa pasang, namun dari yang semula hanya
beberapa pasang itu berkembang menjadi puluhan, menjadi ratusan dan bahkan menjadi
ribuan. Siang malam binatang bersayap lebar itu menimbulkan suara berisik namun sudah
sangat akrab dengan telinga penduduk. Sisi positip dari keberadaan kalong-kalong itu,
desa di mana kelelawar dalam ukuran raksasa itu dipelihara terbebas dari hama tikus.
Tikus-tikus ketakutan dan pilih pergi dari wilayah itu, termasuk nyamuk. Tidak jelas,
apakah kalong-kalong itu memangsa nyamuk, atau gelombang suaranya menyebabkan
para nyamuk merasa tidak nyaman. Bahkan ular juga jarang berada di tempat itu.
“Seperti di Makasar?” ulang Yogi Sutisna sekali lagi.
Parra Hiswara mengangguk membenarkan.
“Terus?” pancing Yogi Sutisna yang melihat Parra Hiswara masih mengalami
kesulitan mengusai diri.
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“Binatang-binatang itu berubah sifat. Harimau berlarian menyelamatkan diri,
kerbau hutan dan binatang apa pun yang semula berada di padang luas melarikan diri,
semua itu menjadi pertanda kalong-kalong itu tak lagi doyan buah, tetapi ia suka segala
sesuatu yang serba berdarah,” Parra Hiswara menambah.
Yogi Sutisna termangu beberapa jenak. Akan tetapi di mata Yogi Sutisna, mimpi
tetaplah mimpi. Seberapa pun mengerikan mimpi itu, tetaplah mimpi, sesuatu yang
abstrak, sering pula berisi kejadian-kejadian tanpa bentuk.
“Tetapi itu mimpi kan?” celetuknya.
Parra Hiswara sontak meradang, celetukan sahabatnya itu menyentuh pegas rasa
jengkelnya. Tiba-tiba Parra Hiswara yang semula duduk itu berdiri dan berjalan hilir
mudik.
“Bagaimana caraku meyakinkan kamu persoalan yang kualami, termasuk mimpiku
bukan sesuatu yang sepele?” ucap Parra Hiswara dengan napas yang tersengal. “Aku
terperosok ke dalam goa bawah tanah, aku melihat orang-orang tidur, aku bertemu
dengan orang yang mengaku sebagai diriku bernama Parameswara, bukan Parra Hiswara,
lalu aku terlempar demikian jauh, saat terperosok aku berada di Malang, di pekarangan
rumah kontrakanku, tetapi begitu muncul aku berada di tempat yang tidak masuk akal,
aku berada di antara bangunan-bangunan candi yang langsung lenyap setelah aku
melangkah turun meninggalkannya, tempat candi murca itu di kaki Merapi dan Merbabu,
berada di antara dua gunung. Merapi dan Merbabu yang jaraknya ratusan kilometer dari
tempatku semula. Masih kurangkah semua itu? Mimpiku nyata, benar-benar nyata. Aku
tidak merasa mimpiku lumrah seperti biasanya. Pertama, aku bertemu dengan perempuan
cantik bernama Prabanjara Uwwara Kenya pemuja Batari Kali itu di bawah tanah dalam
keadaan tidur telanjang, aku punya kesempatan sangat luas memerhatikan dirinya yang
sedang tidur itu. Aku melihat ada semacam luka di keningnya yang ternyata luka itu.”
Parra Hiswara berhenti dan menggigil.
“Ya Tuhan, Aku menandai, lipatan luka di kening itu rupanya mata ke tiga yang
terpejam. Bayangkan, bayangkan rangkaian peristiwa yang kualami itu, semua itu benarbenar hadir sebagai sesuatu yang nyata. Kamu tidak boleh menganggap mimpiku tadi
sebagai kembang tidur.”
Parra Hiswara berjalan mondar-mandir sambil meremas-remas rambutnya dengan
gemas, jengkel dan bahkan marah. Isi kepalanya riuh oleh upayanya merekonstruksi
semua yang dilihat dan dialami. Sekuat tenaga Parra Hiswara berusaha merangkairangkaikan semua informasi yang ia miliki.
“Di goa itu, ketika pusaran asap mulai melibasku, aku sempat melihat walau tidak
cukup jelas bagaimana ujut kalong berwarna putih yang bahkan sempat menyambar
tanganku. Dalam mimpi tadi, aku melihat ujutnya dengan lebih jelas. Bahkan amat jelas,
tatapan matanya yang kemerahan menjadi pertanda ia benar-benar doyan darah, doyan
daging, amat mengerikan.”
Lalu hening, suasana beberapa jenak menjadi senyap. Beberapa kendaraan lalu
lalang ada pula yang beriringan terdiri dari beberapa kendaraan besar dan kecil, bus-bus
melaju kencang, truk yang sarat muatan terlihat merayap di jalan tanjakan, sementara
beberapa kendaraan yang antre di belakangnya seperti tak sabar ingin segera mendahului
truk itu.
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Parra Hiswara merogoh saku jaket yang ia pakai. Dengan penuh perhatian ia
mencermati sekepalan intan yang kini berada dalam genggaman tangannya. Ditimpa oleh
kendaraan yang lalu lalang, intan itu menyemburatkan cahaya dengan aneka warna.
“Ada banyak sekali benda macam ini di ruang bawah tanah, di bawah rumah
kontrakanku itu. Kamu berminat?”
Jenis pertanyaan yang tidak terduga itu menyebabkan Yogi Sutisna malah terdiam,
ia tidak memiliki jawaban yang harus diberikan.
“Nilai benda ini mahal sekali,” Parra Hiswara melanjutkan.
Yogi Sutisna menyunggingkan senyum, ia segera bergeser menempatkan diri agak
menjauh.
“Kita lanjutkan perjalanan lagi?” tanya Yogi.
Parra Hiswara menengadah, mengarahkan pandangan matanya kepada sahabat
karibnya.
“Benda ini mahal sekali, kamu tidak ingin memiliki?” ulangnya.
Yogi menggeleng. “Benda itu mungkin bisa menimbulkan bencana padaku, bisa
jadi akan ada yang tak ikhlas bila benda itu jatuh di tangan orang yang tidak berhak.
Kelelawar berwarna putih itu boleh jadi akan memburu pemegang benda itu sampai ke
liang semut.”
Parra Hiswara menanggapi apa yang diucapkan sahabatnya itu dengan serius,
sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Benda-benda berharga yang membawa kutukan
sudah pernah ia dengar kisahnya. Intan bernama Kohinoor menyimpan kisah mistis.
Siapa pun yang menyimpan atau menguasai permata itu akan mati mengenaskan. Apakah
benda yang kini berada dalam genggaman tangannya juga menyimpan kekuatan kutukan
macam itu?
“Kita melanjutkan perjalanan?”
Parra Hiswara yang mulai tenang mengangguk.
“Aku yang pegang stir,” Parra Hiswara meminta.
“Jangan, kamu tidak akan bisa berkonsentrasi.”
Parra Hiswara tidak bisa menolak alasan itu, dengan jiwa sedang tak stabil, bisa saja
ia mengambil tindakan yang tak terduga. Jika ia membanting stir dengan mendadak
karena kaget oleh sesuatu yang muncul dari kedalaman benaknya, hal itu akan bisa
menimbulkan kecelakaan.
Yogi Sutisna kembali membawa kendaraannya melaju di antara kepadatan lalu
lintas yang memenuhi jalan raya. Namun Yogi Sutisna tidak terpancing untuk menginjak
pedal gasnya dalam-dalam, meski juga tidak bisa disebut pelan. Di sebelahnya, pikiran
Parra Hiswara tertuju pada istrinya. Memikirkan keadaannya, Parra Hiswara merasa
gelisah. Dianggap hantu merupakan keadaan yang sangat tidak nyaman, sebagaimana
Yogi Sutisna di awal perjumpaan kembali telah menganggapnya sebagai hantu. Lantas
bagaimana dengan isterinya? Bagaimana dengan Mahdasari?
Parra Hiswara memijit kening atas nama pusing.
“Apa yang sedang kaupikir?” tanya Yogi Sutisna.
Parra Hiswara tidak menoleh, juga tidak menjawab. Pandangannya jatuh ke
pepohonan yang semua bergerak cepat ke belakang. Secepat kendaraan melaju, di langit
bulan juga bergerak cepat timbul tenggelam menyusup bayangan pepohonan.
Mendadak Parra Hiswara merasa jantungnya akan berhenti berdenyut.
“Berhenti,” teriaknya dengan amat kasar.
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Yogi Sutisna segera menepikan kendaraannya dan menginjak pedal rem. Rasa ingin
tahunya terpancing.
Parra Hiswara bergegas membuka pintu dan mengarahkan perhatiannya ke sesuatu
yang melayang di angkasa, jaraknya tak begitu jauh, namun benda apa yang ia lihat
mampu memacu jantungnya untuk bekerja lebih kencang.
“Ya Tuhan,” desisnya.
Yogi Sutisna menempatkan diri berdiri di sebelahnya.
“Apa?” tanya lelaki yang kehidupan rumah tangannya berada di ambang
kehancuran itu.
Yogi Sutisna ikut mengarahkan pandangan matanya tertuju ke arah sama dengan
arah pandangan mata Parra Hiswara. Diterangi cahaya bulan yang benderang, nun di atas
sana terlihat sesuatu terbang membubung dengan bentangan sayapnya yang lebar dengan
warna sangat mencolok. Ayunan sayapnya sangat khas selayaknya gerakan sayap
kelelawar. Jantung Yogi Sutisna berdegup lebih kencang ketika binatang bersayap lebar
namun memiliki ukuran lebih besar dari kalong itu meluncur pada jarak sangat dekat dan
terlihat sangat jelas untuk kemudian hinggap di dahan pohon mahoni yang tumbuh di tepi
jalan. Mata binatang itu kemerahan.
“My God,” Yogi Sutisna berdesis.
Yogi Sutisna kini merasa melihat bukti nyata yang tak terbantah, bahwa apa yang
diceritakan dan dialami Parra Hiswara sungguh nyata.
“Ia mengikuti kita,” bisik Parra Hiswara dengan suara nyaris lenyap.
Yogi Sutisna merapatkan tubuhnya ke pintu mobil bagian belakang. Yang muncul
di benaknya adalah kemungkinan menggunakan bedil berburunya dan diarahkan ke
binatang bersayap itu. Berbekal pengalamannya sebagai pemburu, ia yakin pasti mampu
mengarahkan tembakannya tepat pada bagian dadanya. Sasaran yang lebih kecil dan
berada pada jarak lebih jauh bisa digapai, apalagi objek kali ini berukuran besar dan
berjarak tak lebih dari dua puluh lima meter. Jika harus mengarahkan ke bagian matanya
sekalipun, Yogi Sutisna merasa bisa menggapainya.
Parra Hiswara mengesampingkan ketakutan yang sempat menggilasnya. Parra
Hiswara merasa perjalanan pengalaman anehnya sudah kelewatan. Tanpa keraguan ia
melangkah mendekati binatang itu. Dengan sengaja Parra Hiswara menantangnya,
tangannya bahkan bertolak-pinggang.
Yogi Sutisna mengarahkan bedilnya, lurus ke sasaran. Namun Parra Hiswara yang
melihat perbuatannya bergegas mencegah.
“Jangan dulu, kita lihat apa maunya. Ia bukan binatang sewajarnya, setidaknya ia
mempunyai kecerdasan dan sedang punya keperluan,” ucap Parra Hiswara.
Yogi Sutisna menurunkan laras senjatanya.
Binatang bersayap berbentuk kelelawar itu tetap berada di tempatnya. Parra
Hiswara merasa telah dua kali melihat binatang yang dari tampilannya tampak jelek
mengerikan itu, dengan demikian kali ini adalah yang ke tiga. Pertama ketika ia berada di
lorong bawah tanah, sesaat menjelang terlibas pusaran angin yang melemparkannya
menembus batas dimensi ruang waktu, ia sempat menandai ujut binatang itu yang
berusaha menyambarnya. Pertemuan ke dua dengan binatang itu terjadi di mimpinya, itu
terjadi baru saja.
Beberapa saat waktu bergulir, yang terjadi seperti saling menunggu. Binatang itu
bergayut di dahan tak melakukan apa-apa. Ketika Parra Hiswara mendadak curiga adanya
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kemungkinan binatang itu tidak sendirian, dengan segera ia mengarahkan perhatiannya
ke pepohonan, siapa tahu perempuan cantik bermata tiga itu hadir di tempat itu, atau
siapa tahu ratusan atau ribuan ekor kalong yang menyapanya melalui mimpi berada di
sekitarnya. Namun Parra Hiswara tidak melihat kemungkinan itu. Binatang berwarna
putih itu amat mungkin hanya sendiri.
“Kauyakin bisa mengenainya?” Parra Hiswara bertanya.
“Yakin,” jawab Yogi Sutisna.
Parra Hiswara sampai pada putusan yang telah ditimbangnya.
“Baik, tembaklah,” kata Parra Hiswara.
Parra Hiswara menempatkan diri berdiri di belakang Yogi Sutisna dengan bedil
berburu yang diarahkan tepat ke sepasang mata berwarna kemerahan. Yogi Sutisna
menerapkan rumus nabitepi dengan baik. Nabitepi adalah rumus untuk menjadi
penembak yang baik. Yogi menghentikan napas, merapikan bidikan dan siap tarik picu.
Ledakan berasal dari bedil itu rupanya lumayan mengagetkan binatang itu, binatang
berasal dari masa lampau yang usia panjangnya membawanya tersesat jauh hingga zaman
sekarang. Binatang bersayap itu lebih terperanjat lagi ketika melihat benda amat kecil
bergerak cepat menerjang tubuhnya. Parra Hiswara maupun Yogi Sutisna meyakini
hantaman peluru itu tentu menyakitinya.
Kelelawar besar itu tersentak kaget dan dengan segera membubung mengarahkan
geraknya lurus pada Yogi Sutisna, namun dengan segera Yogi Sutisna merendahkan
tubuh yang apabila kelalawar raksasa itu memaksakan geraknya ia akan menabrak mobil.
Kelelawar yang tidak berhasil menggapai sasaran itu mengayuh sayapnya membubung ke
udara, melesat sangat cepat semakin lama semakin tinggi. Dengan penuh perhatian Parra
Hiswara dan Yogi Sutisna mengikuti gerak binatang itu melalui tatapan matanya.
Binatang itu terbang seperti mengarah ke bulan, ujutnya semakin lama semakin
kecil untuk kemudian lenyap tidak ada jejaknya.
“Aku mengenainya,” bisik Yogi Sutisna, “aku yakin mengenainya.”
Suasana menjadi hening, senyap. Suara yang riuh berasal dari lalu lalang kendaraan
yang melaju meramaikan alur lalu lintas dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Timur.
Dihimpit beban yang demikian berat kembali Parra Hiswara mengeluh. “Aku tak
tahu, mengapa aku harus mengalami keadaan rumit macam ini. Aku tak tahu mengapa
aku yang terpilih takdir aneh ini.”
Benturan demi benturan yang dialami memang layak menyebabkan Parra Hiswara
cemas. Persoalan yang datang dengan tiba-tiba dan melilitnya dengan beringas adalah
merupakan persoalan yang tak bisa dianggap sepele dan semua itu terjadi begitu saja.
Libasan takdir aneh yang menerpanya datang dengan mendadak tanpa bermimpi atau
memperoleh firasat apa pun sebelumnya. Parra Hiswara bersandar mobil sambil
menjambaki rambut. Meski Parra Hiswara yang bingung, akan tetapi derajad bingung
yang sama ikut menulari dan menggilas Yogi Sutisna.
“Kepada siapa?” Parra Hiswara berbisik.
Meski diucapkan dalam bisikan, Yogi Sutisna bisa mendengar pertanyaan tidak
lengkap dengan getar memelas itu dengan cukup jelas.
“Kepada siapa apa maksudnya?” Balas Yogi.
“Kepada siapa aku bisa meminta penjelasan paling masuk akal terhadap apa yang
kualami ini. Kepada siapa aku bisa bertanya?” tanya Parra Hiswara amat parau.
Yogi Sutisna tentu tidak memiliki jawaban pertanyaan itu.
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“Kita lanjutkan perjalanan?” balas Yogi Sutisna.
Namun Parra Hiswara masih terpancang pada kebingungannya.
“Coba bayangkan,” ucapnya bergetar. “Bagaimana aku harus menjelaskan keadaan
yang aku alami ini kepada isteriku yang pasti menganggapku telah mati, bagaimana aku
menjelaskan kejadian aneh ini pada mertuaku. Ke depan, apa saja yang akan kuhadapi?
Padahal aku merasa sangat yakin, ini hanya awal belaka.”
Yogi Sutisna tidak memiliki komentar apa pun.
“Berangkat?” tanya Yogi Sutisna.
Parra Hiswara mengangguk, namun menjelang masuk ke dalam mobil ia
menyempatkan menengadah memerhatikan angkasa, mencari sesuatu yang barangkali
membubung berputar di atas sana. Hal yang sama dilakukan Yogi Sutisna.
Mobil yang perjalanannya sejenak terganggu itu kembali melaju.

11.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Malam di perguruan Kembang Ayun yang hanya terpisah beberapa desa jaraknya
dari perguruan Badran Arus, suasana benar-benar tintrim27, sepi senyap. Beberapa buah
obor yang dipasang telah padam karena kehabisan minyak. Hanya obor utama yang
terletak di depan pendapa yang dijaga jangan sampai padam. Persediaan minyak jarak
atau minyak lemak untuk obor itu cukup untuk pagi berikutnya bahkan sampai sepekan
ke depan.
Parameswara termangu di kegelapan dirundung keraguan. Semua orang perguruan
telah menganggapnya mati karena dililit angin lesus atau yang dikenal cleret tahun. Jika
kini Parameswara muncul, bisa jadi akan dianggap hantunya yang gentayangan. Semua
orang akan terkejut dan heboh dan oleh karenanya merupakan pilihan yang sulit. Namun
Parameswara tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya Parameswara menyingkirkan jauhjauh semua keraguan, dengan tenang pemuda itu melangkah melintasi regol dan melepas
suara batuk yang meminta perhatian.
“Siapa itu?” tanya seorang siswa padepokan yang sedang melintas.
Parameswara menyiapkan jawaban. “Aku,” jawab Parameswara pendek.
Namun suara Parameswara adalah suara yang gampang dikenali. Pemuda yang
menjaga obor supaya tidak padam itu kaget, lalu terperanjat bukan kepalang.
Segera obor dicabutnya, bahkan dua sekaligus, satu dipegang tangan kiri, satu yang
lain dipegang tangan kanan.
“Kau?” tanya pemuda itu dengan mata serasa akan lepas.
Parameswara berusaha tersenyum, meski sungguh senyum yang terasa aneh.
“Ya,” jawab Parameswara.
Butuh waktu lama diperlukan siswa perguruan itu untuk meyakini siapa yang kini
berdiri di depannya.
“Kau masih hidup?” Suara pemuda itu nyaris tertelan oleh gemuruh di dadanya
sendiri.
27

Tintrim, jawa, amat senyap
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Rasa gembiranya benar-benar meluap melihat Parameswara ternyata masih hidup.
Parameswara tersenyum ketika pemuda itu memerhatikan kakinya, dengan obor di tangan
ia mencermati apakah kakinya menginjak tanah ataukah melayang. Kalau melayang bisa
dipastikan dia bukan Parameswara tetapi hantu.
“Kau mengira aku sudah mati? Dan kau mengira aku yang ada di depanmu ini
hantu?” tanya Parameswara.
Pemuda itu terlonjak, dan berteriak-teriak tak terkendali. Suaranya langsung pecah
menyita perhatian.
“Parameswara masih hidup. Parameswara masih hidup.”
Bukan hanya berteriak, namun kentongan juga dipukul bertalu-talu. Beberapa siswa
yang tidur bergelimpangan di pendapa berloncatan sambil mencabut senjata, mereka
mengira padepokan mereka mendapat serangan, apalagi nada kentongan yang dipukul
adalah tanda bahaya. Ketika mereka tahu duduk persoalannya, dan apalagi ketika melihat
Parameswara anak kedua guru mereka masih hidup, seketika meluaplah kegembiraan
mereka. Parameswara yang baru saja muncul itu dikepung dengan berbagai pertanyaan.
Parameswara hanya tersenyum.
Di biliknya Dyah Narasari yang sulit tidur terlonjak kaget oleh suara kentongan itu.
“Terjadi apakah di pendapa itu?” tanya Dyah Narasari pada seorang murid yang
sedang lewat dengan langkah bergegas.
“Kakakmu kembali,” jawab pemuda itu dengan gugup.
“Ha?” Dyah Narasari kaget dan kemudian menggigil.
Parameswara, kakak yang disayangi itu kembali? Pemuda itu masih hidup? Dengan
bergegas Dyah Narasari meloncat turun dan berlari. Ki Ajar Kembang Ayun yang
mendapat laporan dari Ki Ajar Pratonggopati tersenyum, senyum yang sederhana sebagai
gambaran kelegaannya melihat anaknya ternyata masih hidup. Ki Ajar yang sudah tua
dengan segudang pengalaman dan hati yang amat mengendap itu tidak perlu berlonjaklonjak gembira. Parameswara yang sudah pulang itu segera diarak masuk ke dalam bilik
pribadi Ki Ajar. Akan tetapi hanya Dyah Narasari dan Ki Ajar Pratonggopati yang boleh
menemani masuk ke ruangan itu.
Parameswara yang mungkin merasa bersalah dan telah membuat kecemasan di
perguruan, dengan amat takjim bersujut mencium kaki Ki Ajar Kembang Ayun. Dyah
Narasari tidak pernah melihat kakaknya melakukan itu sebelumnya. Dyah Narasari tidak
kuasa menahan rasa haru melihat apa yang dilakukan kakaknya itu. Dyah Narasari segera
mengusap pipinya yang basah.
“Maafkan aku Ki Ajar,” kata Parameswara dengan suara amat serak saat menekuk
tubuh mencium kaki ayahnya.
Ki Ajar Kembang Ayun tersenyum. Rambut pemuda yang bersujut di kakinya itu
diusapnya. Bagaimanapun, setelah berita tentang bencana itu diterima Ki Ajar merasa
amat kehilangan. Hanya sebuah kejaiban bila Parameswara yang dilibas angin lesus itu
bisa kembali.
“Apa kau dengan sengaja menantang angin lesus itu Parameswara? Nampaknya
kauberhasil mengalahkan, menilik kau ternyata bisa kembali dengan selamat?” tanya Ki
Ajar Kembang Ayun.
Parameswara diam, tidak menjawab, tepatnya ia mengalami kesulitan menjawab.
“Kami semua sudah cemas kakang. Kami mengira kau sudah mati dihempaskan
cleret tahun itu,” Dyah Narasari menambah.
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Parameswara masih menundukkan wajah.
“Mungkin karena sudah menjadi takdirku, Narasari,” jawabnya, “aku sendiri juga
sulit memahami. Kekuatan cleret tahun yang aku hadapi itu ternyata amat besar. Hanya
keajaiban yang terjadi karena ternyata aku tidak apa-apa.”
Semua memang layak tersenyum karena tidak perlu berduka. Ki Ajar Kembang
Ayun merasa lega karena rencananya tak perlu berubah. Dengan lenyapnya Parameswara,
Ki Ajar sempat bingung memikirkan nasib perguruan Kembang Ayun. Untunglah anak
kedua yang disayangi itu telah kembali. Masa depan Kembang Ayun dengan demikian
tidak perlu dibingungkan lagi. Namun Ki Ajar atau siapa pun tidak ada yang bisa
menebak isi hati pemuda itu. Dalam laut mungkin bisa diterka, kedalaman hati justru sulit
dikira. Parameswara bingung dalam mencari cara menyampaikan keinginan dan maksud
hatinya.
Dalam keadaan yang demikian itulah, terdengar suara derap kuda. Mahisa Branjang
yang baru datang menyerahkan kudanya kepada salah seorang siswa perguruan. Dengan
bergegas Branjang menuju ke bilik Ki Ajar Kembang Ayun, dan dengan senyum
merekah Dyah Narasari menjemput kedatangan kakak sulungnya itu.
“Nampaknya kakang sudah tahu ternyata kakang Parameswara selamat?” Dyah
Narasari bertanya.
“Ya,” jawaban Mahisa Branjang terasa datar. “Rahastri yang memberitahu.”
Ki Ajar Kembang Ayun tersenyum melalui matanya.
“Duduklah Branjang. Kita layak mengucap dan memujikan rasa syukur karena
Parameswara selamat dan telah pulang,” kata Ki Ajar Kembang Ayun dengan nada sabar
dan sareh28.
Mahisa Branjang memandangi wajah adiknya dengan tatapan mata penuh selidik.
Parameswara menunduk seperti sedang takut. Oleh keadaan janggal itu, baik Ki Ajar
Kembang Ayun maupun Ki Ajar Pratonggopati bisa menangkap adanya sesuatu yang tak
wajar. Namun Ki Ajar Kembang Ayun dan Pratonggopati merasa tidak perlu menelusuri
dan berharap sesuatu yang janggal itu akan terbuka dengan sendirinya.
“Peristiwa cleret tahun yang menimpamu kemarin itu, apa memang kau sengaja
Parameswara?” tanya Mahisa Branjang lugas dan ketus.
Pertanyaan yang membuat Ki Ajar Kembang Ayun tidak tahu ke mana arahnya
apalagi Parameswara tidak menjawab pertanyaan itu, Parameswara hanya menunduk.
Melihat adiknya ternyata diam seribu bahasa menyebabkan Mahisa Branjang bertambah
jengkel.
“Peristiwa itu memang benar kau sengaja Parameswara, agar semua orang mengira
kaumati?” desak Mahisa Branjang dengan suara yang lebih tegas.
Ki Ajar Kembang Ayun dan Ki Ajar Pratonggopati kaget. Dyah Narasari bergegas
pamer wajah penasaran. Parameswara menghela resah.
“Ada apa Mahisa Branjang?” tanya Ki Ajar Pratonggopati.
Mahisa Branjang tidak menoleh, dengan sikap itu ia menjawab pertanyaan Ki Ajar
Pratonggopati.
“Aku curiga apa yang dilakukan Parameswara itu hanya sekadar akal-akalannya
paman,” jawab Branjang sambil terus memandang wajah adiknya.
Pratonggopati makin merasa aneh.
“Apa maksudnya?” ulang orang kedua di perguruan Kembang Ayun itu.
28

Sareh, jawa, sabar menenteramkan hati
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Mahisa Branjang menyiapkan sebuah jawaban yang tegas dan mengagetkan.
“Parameswara tidak bersedia menjalankan perintah yang diberikan ayah untuk
memimpin perguruan ini. Ia ingin semua orang mengira dirinya mati. Dengan keadaan
seperti itu ia akan minggat dari Bumi Pesanggaran ini.”
Ki Ajar Kembang Ayun termangu dengan raut yang tidak menenteramkan hati
Parameswara. Wajah tuanya tampak keriput letih oleh perjalanan hidup yang panjang dan
oleh sebab itulah Ki Ajar bermaksud menyerahkan kepemimpinan perguruan yang amat
disegani di seluruh penjuru Jawa itu kepada Parameswara. Apa yang diucapkan Mahisa
Branjang cukup mampu memaksa wajah tua itu terkejut. Ki Ajar menoleh, dengan mata
tidak berkedip ia memandang Parameswara.
“Benar apa yang dikatakan kakakmu itu, Parameswara?”
Pertanyaan Ki Ajar Kembang Ayun itu memaksa Parameswara menundukkan
wajah. Parameswara merasa kian bersalah. Dengan amat berat Parameswara siap dengan
jawaban yang mungkin terasa pahit bagi ayahnya.
“Aku minta maaf, ayah,” jawab Parameswara bergetar.
Dyah Narasari beringsut dari tempat duduknya. Ada sebuah hal yang sulit diterima
dan dimengerti oleh Dyah Narasari.
“Kumohon ayah berkenan mengijinkan dan merestui perjalananku. Memang benar
apa yang dikatakan oleh kakang Branjang, aku bermaksud pergi.”
Ki Ajar Kembang Ayun dan Ki Ajar Pratonggopati saling melempar pandang dan
butuh waktu beberapa kejab untuk mencerna apa yang diinginkan Parameswara. Dyah
Narasari yang kemudian justru tersodok.
“Kakang Parameswara akan pergi?” tanya Narasari.
Parameswara mengangguk.
“Bagaimana dengan tugas yang harus kakang emban? Bukankah ayah memilih
kakang untuk menjadi pucuk pimpinan perguruan ini?” tanya gadis itu.
Parameswara yang semula menunduk agak menengadahkan kepala. Parameswara
menoleh sekilas kepada adiknya.
“Aku tidak bisa menerima tugas itu Narasari. Lebih dari itu aku tidak berhak,”
jawab Parameswara. Sebuah jawaban yang aneh.
Ki Ajar Pratonggopati, atau yang juga sering dipanggil dengan sebutan Tiyang
Ageng Pratonggopati mulai merasa curiga, ada sesuatu yang tak wajar pada pemuda di
depannya itu. Bahwa Parameswara berpendapat dirinya tak berhak menjadi pimpinan di
perguruan Pesanggaran, pasti ada orang yang mengipasinya.
“Kenapa kau merasa tak berhak Parameswara? ayahmu kakang Ajar Kembang
Ayun menjatuhkan pilihan kepadamu, tentu sudah dipertimbangkan matang-matang. Kau
masih muda, dengan demikian kau memiliki waktu yang cukup panjang untuk
memajukan perguruan ini,” kata Pratonggopati.
Namun Parameswara menggeleng.
“Atau karena Ken Rahastri?” tanya Narasari.
Pertanyaan itu seperti palu besar yang menghajar dada Parameswara dengan begitu
kuatnya. Menyebabkan dada menjadi sesak, Parameswara mengalami kesulitan untuk
bernapas.
“Kakang kecewa karena tak diijinkan menjalin hubungan dengan Ken Rahastri. Jadi
benar itu penyebabnya? Kalau memang benar itu penyebabnya, kakang ini termasuk
manusia apa binatang? kakang akan tega mengawini keponakan sendiri? Hanya binatang
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yang tak bisa membedakan mana keponakan, mana saudara, mana anak atau mana orang
tua.”
Pedas sekali sindiran itu. Membuat Parameswara sedikit tersengal.
“Jangan diam saja kakang. Berbicaralah,” bentak Narasari.
Parameswara menoleh pada adiknya. Suaranya terdengar datar,
“Kalau aku menginginkan Ken Rahastri, sebenarnya tidak ada batasan yang bisa
menghalangi kami. Sebagaimana kalau aku mengawinimu, juga tidak ada rintangan yang
menghadang,” jawab Parameswara dengan suara datar.
Narasari terlonjak, wajahnya merah padam. Anak bungsu Ki Ajar Kembang Ayun
itu menggigil. Ucapan Parameswara itu benar-benar menyentuh permukaan hatinya dan
meninggalkan rasa aneh. Namun Parameswara memang memberinya jawaban itu. Baik
Ki Ajar Kembang Ayun dan Ki Ajar Pratonggopati tidak merasa salah dengan dengan
jawaban itu. Hanya Mahisa Branjang yang tidak terlalu terkejut karena pemahaman atas
latar belakang yang telah lebih dulu diperolehnya.
Dyah Narasari tidak habis mengerti mengapa pikiran Parameswara sudah begitu
keblinger, tidak bisa membedakan warna hitam dari warna lainnya.
Parameswara yang menengadah itu menunduk lagi.
Namun bagi Ki Ajar Kembang Ayun maupun Ki Ajar Pratonggopati, jawaban
Parameswara atas pertanyaan Dyah Narasari itu telah menjadi petunjuk, bahwa rahasia
yang selama ini tersimpan rapat telah terbuka. Kini Parameswara mulai mempersoalkan
jati dirinya. Ki Ajar Kembang Ayun terpaksa menarik napas panjang, dengan tarikan
napas yang terasa nyeri di ulu hati.
“Siapa orang yang telah meracuni hatimu, Parameswara?” tanya Ki Ajar Kembang
Ayun dengan nada amat kecewa.
Parameswara kembali merasa gamang. Ki Ajar Kembang Ayun adalah orang yang
paling ia hormati dan cintai. Haruskah Parameswara melukai perasaan orang tua itu
dengan membongkar semua masalah yang diketahuinya, sekaligus meminta keterangan
yang belum diketahuinya.
Mahisa Branjang beringsut.
“Memang ada orang yang telah memberitahu Parameswara, ayah. Orang tidak
dikenal karena kemunculannya selalu diselubungi dengan teka-teki. Orang itu menguasai
Panglimunan.”
Kali ini Ki Ajar Kembang Ayun benar-benar kaget. Demikian juga Ki Ajar
Pratonggopati tidak bisa menutupi gugupnya. Dyah Narasari yang masih belum tahu
duduk persoalannya hanya bisa bingung sambil memandang wajah kedua kakaknya.
“Benar apa yang dikatakan kakangmu, Parameswara?” tanya Ki Ajar Kembang
Ayun.
Parameswara mengangguk.
“Apa benar orang itu menguasai aji Panglimunan?” kembali Ki Ajar bertanya.
Kali ini Parameswara tidak cukup menjawab dengan anggukan kepala. “Orang itu
memang menguasai Aji Panglimunan ayah. Tubuhnya bisa lenyap dari pandangan
mataku. Namun demikian, gerak tubuhnya masih bisa kutangkap dengan telingaku.”
“Apa yang dikatakan orang itu kepadamu?” tanya Ki Ajar Pratonggopati.
“Orang itu mengatakan, aku tidak berhak mewarisi kepemimpinan perguruan.
Orang itu juga mengatakan, aku bukan anak kandung Ki Ajar Kembang Ayun.”
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Ruangan itu menjadi hening. Parameswara seperti orang yang kelelahan karena
untuk membuka persoalan itu Parameswara membutuhkan segenap tenaga dan kebulatan
hati. Ki Ajar Pratonggopati juga terdiam seperti orang yang kehilangan akal. Namun yang
paling bergemuruh oleh kenyataan yang tidak terduga itu adalah Dyah Narasari. Gadis itu
kaget mendapati kenyataan Parameswara itu bukan saudara kandungnya.
“Ajian Panglimunan adalah ajian yang berbahaya sekali. Ajian panglimunan akan
menyebabkan tubuh orang yang menguasainya bisa lenyap, menghilang dari pandangan
mata. Karena bisa kasat mata itulah maka ajian itu menjadi berbahaya. Dengan tubuh
lenyap dari pandangan orang yang menguasai bisa berbuat seenaknya. Jika orang yang
menguasai ajian itu punya kegemaran terhadap wanita maka akan banyak wanita yang
terancam oleh tindak perbuatan asusila yang dilakukannya. Itu sebabnya aku melarang
siapa pun mempelajari ilmu itu. Tetapi siapa mengira kini muncul orang yang menguasai
ajian itu.”
Pandangan Ki Ajar Kembang Ayun terlihat sayu penuh keprihatinan.
“Adi Pratonggopati,” kata Ki Ajar Kembang Ayun.
“Bagaimana kakang?” jawab Pratonggopati.
“Coba kauperiksa ruang perbendaharaan pusaka. Lihat apakah kitab Sekar Langit
masih berada di tempatnya,” perintah Ki Ajar Kembang Ayun.
Ki Ajar Pratonggopati segera bangkit berdiri. Ki Gede Pratonggopati memberi
isyarat kepada Branjang untuk mengikutinya. Suasana di dalam ruang itu menjadi amat
senyap. Parameswara menunduk dalam-dalam sedang Dyah Narasari tidak tahu harus
bagaimana atau berbuat apa.
Ki Ajar Pratonggopati dan Branjang menuju ke ruangan tengah dari bangunan
induk itu. Dengan bersama-sama keduanya menggeser sebuah batu besar yang dalam
sehari-hari berguna sebagai meja. Namun begitu meja batu itu digeser, di bawahnya
ternyata terdapat sebuah lorong menuju ke sebuah ruangan di bawah tanah. Dengan
menggunakan obor Ki Ajar Pratonggopati dan Branjang masuk. Bau apek menjemput
hidung mereka.
Ki Ajar Pratonggopati merasa jantungnya bagaikan berhenti berdenyut setelah
membuka sebuah peti kayu, di dalam peti kayu itu kosong tidak terdapat apa-apa dengan
demikian benar apa yang dicemaskan Ki Ajar Kembang Ayun. Kedua orang itu bergegas
kembali memberikan laporan.
“Bagaimana?” tanya Ki Ajar Kembang Ayun.
“Kitab itu hilang ayah,” jawab Mahisa Branjang.
Tatapan mata Ki Ajar Kembang Ayun tertuju kepada saudara mudanya, seolah
bertanya mengapa bisa terjadi keadaan yang seperti itu. Namun Ki Ajar Pratonggopati
sama bingungnya dengan kakaknya. Wajah Ki Ajar Kembang Ayun berubah beku atas
nama rasa cemasnya, sekaligus karena membayangkan, siapa kira-kira orang yang telah
mencuri kitab Sekar Langit itu.
Dalam keadaan yang demikian itulah tiba-tiba Ki Ajar Kembang Ayun dan Ki Ajar
Pratonggopati menengadahkan kepala. Ada sesuatu yang menjadi perhatiannya, sesuatu
yang mengalir melalui udara menyapa apa pun dan siapa pun. Dyah Narasari mencoba
untuk ikut memerhatikan namun Dyah Narasari tidak berhasil. Demikian juga dengan
Mahisa Branjang dan Parameswara. Agaknya, apa pun yang mengalir di udara itu, hanya
Ki Ajar Kembang Ayun dan Ki Ajar Pratonggopati yang mampu menangkapnya.
Ki Ajar Kembang Ayun bangkit.
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“Ada apa ayah?” tanya Mahisa Branjang yang heran.
Ki Ajar Kembang Ayun memandang halaman pendapa yang tampak dari tempatnya
berada.
“Agaknya ada orang yang ingin dengan bertemu kita,” Ki Ajar berkata. “Ayo kita
keluar semua untuk menjumpai tamu itu.”
Dengan langkah tertatih Ki Ajar Kembang Ayun berjalan, dipapah dengan hati-hati
oleh Dyah Narasari di sebelah kanan dan Ki Ajar Pratonggopati di sebelah kirinya. Anak
pertama Ki Ageng yang memimpin perguruan Badran Arus menyusul di belakangnya
sementara Parameswara merasa isi dadanya semakin berdetak kencang.
Para siswa yang bergerombol di halaman sambil membicarakan Parameswara yang
kembali dengan selamat, serentak terdiam. Para siswa yang bergerombol itu mengira Ki
Ajar akan berbicara dengan mereka, ternyata tidak. Ki Ajar terus melangkah ke halaman,
bahkan terdiam sedikit lama, menengadah seperti mencari bintang yang hilang. Namun
apa yang diucapkan Ki Ajar mengagetkan mereka. Ki Ajar berbicara dengan orang lain.
“Keluarlah Ki Sanak29, bukankah kauingin bertemu denganku?” ucap Ki Ajar
Kembang Ayun dengan suara yang lantang.
Suara yang diucapkan oleh Ki Ajar Kembang Ayun itu bukan suara sewajarnya
karena didorong oleh tenaga yang berasal dari wilayah bawah sadar yang sudah tidak
terukur tingkatnya. Suara itu terdengar bergelombang menyusup gelap malam membuat
beberapa ekor burung hantu yang tengah mengintai tikus terbang berhamburan. Getar
suara itu juga memberi pengaruh nyata pada pohon jati yang meranggas, menyebabkan
daun-daunnya yang kering terkejut, tak mampu bertahan dari dahannya, daun-daun jati
itu pun luruh melayang ke bumi.
Agaknya Ki Ajar Kembang Ayun tidak perlu mengulang karena sejenak kemudian
terdengar suara tertawa yang bergema pula. Suara itu berada dalam jarak yang cukup
dekat, namun tidak seorang pun yang melihat sosok orangnya. Warna suara siapa pun itu
juga tak kalah sangar dari kekuatan yang dilepas Ki Ajar Kembang Ayun. Suara tawa itu
menggetarkan udara dengan cara kasar. Beberapa ekor tikus dalam jarak dekat bergegas
lari berhamburan menjauhkan diri. Suara itu agaknya menyakiti telinga mereka.
Ki Ajar Kembang Ayun memejamkan mata. Justru dengan ketajaman mata hati,
seolah menggunakan ilmu sapta panggraita30, Ki Ajar Kembang Ayun memperkirakan di
mana orang yang tertawa itu berada. Rupanya manakala bagi orang lain merupakan
sebuah kesulitan luar biasa untuk mengetahui letak orang yang tertawa itu, bagi Ki Ajar
Kembang Ayun dan adiknya bukanlah perkara yang sulit.
“Mengapa orang itu tidak muncul kakang?” bisik Narasari pada Mahisa Branjang.
Mahisa Branjang tidak menoleh.
“Orang itu menggunakan aji Panglimunan, Narasari,” jawab Branjang sambil
berbisik pula.
Dyah Narasari merasa tegang. Aji Panglimunan, sebuah puncak ajian yang mampu
membuat orang yang menguasainya hilang itu, keberadaannya nyaris seperti sebuah
dongeng yang sulit dipercaya. Kini Dyah Narasari menjadi salah seorang saksi, ajian itu
ternyata benar-benar ada. Dyah Narasari mendadak gelisah tersadar oleh kemungkinan
ayahnya akan mengalami kesulitan menghadapi siapa pun orang itu.
29
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Ki sanak, jawa, saudara
Sapta panggraita, jawa, tujuh (tingkat) ketajaman mata hati
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“Nampaknya kau merasa berkepentingan denganku Ki Sanak, tetapi mengapa
kauselubungi dirimu dengan ajian Panglimunan?” tanya Ki Ajar Kembang Ayun.
Ki Ajar seperti berbicara pada sesuatu yang tak ada.
Lagi-lagi terdengar suara tertawa bergelak seperti menertawakan segenap orang
yang berada di tempat itu. Para siswa perguruan Kembang Ayun merasa bingung dan
heran karena tidak melihat lawan bicara Ki Ajar. Mereka merasa aneh, karena ujut orang
itu tak terlihat namun terdengar suaranya.
“Aku memang berkepentingan denganmu,” orang yang menyelubungi diri di balik
ajian itu menjawab. “Perkara aku menutupi bayangan tubuhku dengan aji Panglimunan,
itu hanya sekadar sebuah cara agar ujutku yang sebenarnya tidak diketahui. Ada banyak
orang di sini yang akan membuatku malu.”
Ki Ajar Kembang Ayun termangu.
Parameswara yang dari awal telah menggunakan ketajaman telinganya, sudah tahu
di sebelah mana orang tidak kasat mata itu berdiri. Sebaliknya Mahisa Branjang dan
Dyah Narasari masih mencari-cari. Mahisa Branjang memejamkan mata, dengan cara itu
ia mencoba membedakan segala macam suara yang singgah di telinganya. Antara ular
yang merayap ingin tahu dan suara tikus yang melejit lari menjauh dari ular itu. Ternyata
sungguh sulit menebak di sebelah mana orang yang sedang menjadi perhatian itu berada.
“Katakan apa keperluanmu!” desak Ki Ajar.
Sejenak suasana sedikit hening dengan udara tetap mengombak. Waktu yang ada itu
dipergunakan untuk bergeser. Orang yang lenyap itu telah berpindah tempat. Akan tetapi
gerakan bergeser yang dilakukan oleh orang itu masih bisa ditangkap oleh Parameswara,
juga oleh Ki Ajar Kembang Ayun dan Ki Ajar Pratonggopati.
“Aku akan mengatakan dengan tegas kepadamu Ki Ajar,” terdengar sebuah suara,
“bahwa sebenarnya kau sama sekali tidak memiliki hak berada di bumi Pesanggaran ini.
Parameswara, anak yang kaupungut dari pinggiran jalan itu juga tidak berhak mewarisi
kekuasaan di perguruan Kembang Ayun. Kau tidak pantas menggunakan nama Ki Ajar
Kembang Ayun. Sebaiknya kaugunakan namamu yang sebenarnya, Padmanaba.”
Udara bagai digoyang.
Dibelejeti jati dirinya seperti itu, menyebabkan Ki Ajar Kembang Ayun merasa
dadanya sesak. Dyah Narasari yang belum tahu siapa sesungguhnya nama ayahnya itu
kaget mendapati nama Padmanaba disebut. Benarkah Ki Ajar Kembang Ayun itu juga
bernama Padmanaba? Jika demikian mengapa orang yang menyelubungi diri di balik
ajian Panglimunan itu menuduh ayahnya tidak berhak berada di perguruan Kembang
Ayun?
Namun siapa pun orang itu nampaknya gusar karena Parameswara disiapkan untuk
mewarisi kedudukan perguruan Kembang Ayun.
Perguruan Kembang Ayun memang layak menjadi sorotan. Perguruan yang di kaki
Gunung Raung sebelah selatan itu memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap
beberapa perguruan dan dunia olah kanuragan yang tersebar di seluruh jawa hingga
menyeberang ke pulau Bali. Bahkan pemerintahan Kediri di bawah Sri Kertajaya tidak
mungkin mengabaikan suara perguruan Kembang Ayun. Kedudukan perguruan Kembang
Ayun menjadi sorotan banyak pihak karena menjadi panutan nyaris seluruh jagad olah
kanuragan31. Dalam menghadapi kebijakan penguasa, banyak perguruan yang menunggu
bagaimana Kembang Ayun dalam bersikap. Lebih dari itu peran Ki Ajar Kembang Ayun
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yang diyakini sebagai pemegang kunci mantra terhadap terbukanya tabir pelindung air
terjun seribu angsa di mana di tempat itu tersimpan air suci yang memiliki khasiat akan
menjadikan siapa pun peminumnya menjadi sakti mandraguna. Air suci itulah yang oleh
banyak pihak disebut Tirtamarthamanthana Nirpati vasthra Vyassa Tripanjala. Konon
siapa orang yang mampu menenggak Tirtamarthamanthana tak hanya akan menjadi sakti
mandraguna namun sekaligus terbebas dari kematian, usianya akan sangat panjang,
mampu melintasi ratusan tahun.
Peran luar biasa macam itulah yang menyebabkan siapa pun yang terpilih sebagai
pimpinan perguruan akan menjadi pusat perhatian, apalagi jagad olah kanuragan juga
beranggapan siapa yang menjadi pimpinan perguruan Kembang Ayun dengan sendirinya
akan mewarisi mantra-mantra pembuka tabir itu dan bahkan memiliki peluang memiliki
Tirtamarthamanthana Nirpativasthra Vyassa Tripanjala untuk diri sendiri, padahal
sebagai penjaga pintu gerbang menuju keberasaan benda pusaka di air terjun seribu angsa
itu peluang itu terbuka sangat lebar.
Siapakah orang yang menggugat itu?
“Jadi kau berpendapat aku tak berhak menduduki jabatan pimpinan tertinggi di
Kembang Ayun?” pancing Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun.
Orang tak terlihat itu sigap dalam menyediakan jawaban.
“Ya,” jawab orang yang tak kelihatan itu dengan tegas.
Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun tersenyum lalu berubah menjadi tertawa datar.
Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun melangkah maju beberapa ayunan kaki. Pimpinan
perguruan Badran Arus Mahisa Branjang dan Dyah Narasari menduga orang yang tidak
terlihat itu sedang didekati. Parameswara yang memejamkan mata tahu orang itu sedang
melangkah mundur.
“Mungkin kaubenar,” kata Ki Ajar,” mungkin aku memang tidak berhak berada di
tempat ini. Siapa tahu malah kaulah orang yang mestinya berkuasa di sini, oleh karena itu
mengapa kau tak menampilkan diri. Mengapa harus malu sehingga kauperlu menghilang
seperti itu? Silahkan tampakkan ujutmu Ki Sanak.”
Orang tak kelihatan itu tertawa.
“Culas sekali kau Padmanaba. Mengapa sebaliknya tidak kauceritakan dengan
gamblang kepada semua orang, siapa sebenarnya dirimu. Dari mana asal-usulmu, hingga
kemudian kauberhasil berada di sini? Janganlah menunggu orang lain yang mengelupas
kulitmu,” suara orang itu bergelombang.
Ki Ajar Kembang Ayun tertawa. Nada suaranya terdengar tenang dan tidak merasa
terpancing oleh orang yang kasat mata itu.
Baik Ki Ajar Kembang Ayun maupun Ki Ajar Pratonggopati sebenarnya sudah bisa
menebak siapa sebenarnya orang yang bersembunyi di balik lindungan aji Panglimunan
itu merasa kecewa. Orang yang selama ini diberi kepercayaan, rupanya telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan itu. Orang itulah yang telah membongkar ruang
rahasia tempat penyimpanan kitab Sekar Langit. Namun Ki Ajar Kembang Ayun belum
merasa perlu membuka jati diri orang itu. Ki Ajar masih ingin mengetahui, apa saja yang
dikehendaki orang itu.
“Siapa pun kau Ki sanak, agaknya kau banyak mengetahui seluk-beluk perguruan
ini. Kau bahkan mengetahui asal-usul anakku Parameswara, kau bahkan menguasai Ajian
Panglimunan. Ajian yang menurutku sangat berbahaya karena jika disalah-gunakan bisa
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mencelakakan banyak orang. Bagaimana kaubisa menguasai ajian itu? Kau pasti mencuri
ilmu itu dari penyimpanannya?”
Orang yang tak kelihatan itu tertawa.
“Kau mengira aku tak berhak mempelajarinya Padmanaba?” balas orang itu dengan
suara menyimpan dendam. “Aku justru merasa sangat berhak. Bahkan jauh lebih berhak
daripada dirimu. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan aku karena telah mempelajari
kitab Sekar Langit. Justru kaulah yang telah mengebiriku, Padmanaba.”
Mahisa Branjang dan Parameswara saling pandang. Kini mereka sedikit
mempunyai gambaran, siapa orang yang telah mencuri dan mempelajari kitab Sekar
Langit itu. Dyah Narasari mendadak menjadi gelisah. Itu karena ia merasa amat akrab
dengan orang itu.
Ki Ajar menghela napas panjang dalam rangka mengisi semua lorong di paru-paru
yang terasa nyeri. Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun layak kecewa karena kepercayaan
yang diberikannya kepada orang itu telah diselewengkan amat jauh. Kini ada orang yang
telah menguasai aji panglimunan, artinya orang lain akan berada di dalam bahaya oleh
munculnya orang berkemampuan itu justru karena orang itu berpendapat, kemampuan aji
Panglimunan sebaiknya disebarluaskan, tidak malah dimusnahkan.
“Tidak ada gunanya kau berlama-lama memamerkan kemampuan itu Taji Gading.
Cepat menampaklah,” akhirnya Ki Ajar Kembang Ayun menyebut nama.
Dyah Narasarilah yang paling tak nyaman saat nama itu disebut. Mahisa Branjang
yang sudah menduga orang yang menggunakan aji Panglimunan itu adalah Ki Ajar Taji
Gading, masih tetap kaget meski sudah menyangka sebelumnya. Pun Para siswa yang
bergerombol menjadi saksi kejadian itu juga tidak kalah terperanjat. Segenap degup
jantung mereka serasa berhenti berdetak, tidak berayun lagi.
Malam yang sepi dan hening itu kembali dipecah oleh lontaran suara tawa yang
menggema memantul-mantul. Perhatian Parameswara tidak bergeser dari arah yang telah
diyakininya, di sana orang yang melenyapkan diri itu berada. Kemampuan Parameswara
yang cukup tinggi dalam menyerap berbagai suara yang disamarkan memang mampu
digunakan dengan tepat. Tak sulit bagi Parameswara untuk menentukan arah.
Dari arah yang diperhatikannya itu kabut kemudian bagai bergolak.
Semula hanya lamat-lamat belaka. Seperti ada bayangan tipis yang tak jelas, namun
semakin mengombak dan mengarah. Sesuatu yang tidak jelas itu mulai membentuk diri,
dari kabur dan samar-samar semakin lama semakin menemukan bentuk, ke sosok orang
berjubah. Parameswara merasakan dadanya berdesir.
Memang orang itu yang telah menemuinya serta membongkar jati dirinya, hingga
Parameswara kemudian tahu keberadaannya di Perguruan Kembang Ayun itu bukanlah
anak Ki Ajar Kembang Ayun. Seperti dikatakan oleh orang berjubah itu, Parameswara
mungkin dipungut dari pinggir jalan, dari kelompok anak-anak yang kleleran32.
Benarkah orang itu Taji Gading? pamannya sendiri?
“Kenapa kaulakukan semua ini, Taji Gading?” Ki Ajar Pratonggopati tidak bisa
menguasai diri.
Orang itu memang Ki Ajar Taji Gading. Orang itu telah membuka topengnya, di
belakang topeng yang dikenakannya ternyata masih ada selembar topeng tipis lagi.
Ketika orang itu mencopot topeng berikutnya, maka semua keluarga besar perguruan
Kembang Ayun dapat melihat dengan seksama, dia memang benar Ki Ajar Taji Gading,
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orang ke tiga paling berkuasa di Perguruan Pesanggaran setelah Ki Ajar Kembang Ayun
dan Ki Ajar Pratonggopati. Hal itu seketika menimbulkan rasa penasaran dan resah oleh
pertanyaan, kenapa Ki Ajar Taji Gading yang selama ini demikian baik dan sabar tibatiba berulah aneh.
Beberapa orang siswa menyalakan obor hingga halaman pendapa itu menjadi terang
benderang dan amat mampu menerangi semua wajah hingga tampak jelas. Dalam
siraman cahaya obor Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun memerhatikan wajah saudara
mudanya itu dengan amat kecewa. Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun layak merasakan
kecewa itu karena telah lebih dari tiga puluh tahun membina Taji Gading. Akan tetapi
rupanya tidak mudah menghapus keserakahan dari hati seseorang sebagaimana pepatah
telah menyebut, watuk33 masih bisa diobati, namun watak sembuhnya bersamaan dengan
kematian datang menjemput. Apalagi Taji Gading merasa dirinyalah yang lebih berhak
atas mantra-mantra pembuka pintu masuk tempat rahasia di air terjun seribu angsa, juga
dirinyalah yang lebih berhak atas perguruan Kembang Ayun setelah saudara kandungnya
tak lagi bergairah mengambil kembali takhtanya.
“Apa yang kaukehendaki, Taji Gading?” kembali Ki Ajar Pratonggopati mendesak.
Taji Gading mendengus kasar.
“Aku menghendaki perguruan ini kembali ke keadaannya semula, seperti sebelum
Padmanaba itu datang kemari,” jawab Ki Ajar Taji Gading dengan suara yang tegas dan
lantang.
Narasari terheran-heran. Anak bungsu Ki Ajar Kembang Ayun yang selama ini
akrab dengan Ki Ajar Taji Gading itu benar-benar tidak menyangka pamannya akan
bersikap seperti itu. Paman yang dalam sehari-harinya selalu bersikap sabar, ternyata
menyimpan bongkahan api yang siap membakar siapa pun. Dyah Narasari yang merasa
mengenal itu ternyata belum mengenal sama sekali.
“Persoalan apakah yang menyebabkan paman Gede Taji Gading berbuat seperti itu,
kakang?” bisik Dyah Narasari kepada Mahisa Branjang.
Namun Mahisa Branjang diam tidak menjawab. Perhatian Branjang lebih terpusat
kepada persoalan yang dibawa Ki Ajar Taji Gading. Mahisa Branjang bergeser mendekat
ke belakang ayahnya. Hal yang sama dilakukan Dyah Narasari sementara dengan jantung
yang dipacu lebih kencang Parameswara tetap berdiri tegak di tempatnya. Otak pemuda
itu berputar deras. Dari tempatnya Parameswara memerhatikan bagaimana pamannya
melangkah berkisar, seolah mempersiapkan arena perang tanding. Melihat sikap saudara
tuanya itu Ki Ajar Taji Gading juga bergeser.
“Mengapa tiba-tiba di dalam kepalamu muncul pikiran buruk seperti itu, Ajar Taji
Gading?” desak Pratonggopati.
Dengus yang dilontarkan Taji Gading terasa sangat sinis dan melecehkan.
“Jangan kau pernah mengira setelah waktu berlalu sekian lama aku akan berubah
pikiran Pratonggopati. Kini telah tiba saatnya bagiku untuk meluruskan yang bengkok ke
tempat yang seharusnya,” jawab Taji Gading itu dengan tegas.
Ki Ajar Pratonggopati sulit memahami. Kekecewaan yang ia rasakan sama dengan
apa yang dirasakan Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun. Ki Ajar Taji Gading melangkah
mundur ketika Pratonggopati maju selangkah.
“Kauingin menjadi pimpinan di perguruan Kembang Ayun ini? Kau menginginkan
jabatan itu, Taji Gading?”
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Ki Ajar Taji Gading itu tertawa bergelak.
“Bukan aku Pratonggopati,” jawab Taji Gading.
Pratonggopati mencuatkan alis. Parameswara, Mahisa Branjang dan Dyah Narasari
serentak terpancing rasa ingin tahunya.
“Lalu siapa?” desak Ki Ajar Pratonggopati.
“Orang yang paling berhak atas kedudukan pimpinan perguruan Kembang Ayun
telah datang. Dialah yang harus menjadi pimpinan perguruan Kembang Ayun.”
Dyah Narasari merasa sesuatu yang aneh. Di benaknya segera timbul pertanyaan
ada peristiwa apakah di masa lampau hingga pamannya itu menyebut sebuah nama yang
dianggapnya paling memiliki hak. Narasari terus menyimak serasa cemas kehilangan satu
kalimat pun dari percakapan yang terjadi itu.
“Siapa orang yang kaumaksud sebagai orang yang paling berhak dan akan segera
datang itu?” desak Pratonggopati, “Apakah Kuda Rangsang?”
Nama Kuda Rangsang disebut memang meninggalkan kesan yang aneh bagi Ki
Ajar Kembang Ayun sekaligus meninggalkan rasa nyeri. Sebenarnyalah pada kurun
waktu lampau, perguruan Kembang Ayun pernah dipimpin oleh Kuda Rangsang dengan
sepak terjangnya yang sangat tak terpuji. Hal itulah yang membuat Padmanaba bertindak
meredamnya. Apakah Kuda Rangsang kembali untuk meminta kekuasaan yang dulu
pernah dimilikinya? Atau ada hal lain mengingat bulan purnama yang dijanjikan, bulan
purnama dengan syarat khusus yang hanya akan terjadi empat puluh tahun sekali akan
segera datang, bulan purnama di mana ia harus membaca mantra pembuka pintu gerbang
air terjun seribu angsa, sekaligus itulah kewajibannya membuka peluang banyak orang
memperebutkan Tirtamarthamanthana Nirpativasthra Vyassa Tripanjala. Padahal di bulan
purnama yang akan datang itu bahkan Hantu Sabalangit pasti hadir sebagaimana para
orang sakti yang lain akan berdatangan di air terjun itu pula.
Semua perhatian tertuju kepada Ki Ajar Taji Gading yang diam membeku.
“Jangan hanya diam Taji Gading, jawablah pertanyaanku apakah Kuda Rangsang
bakal merebut kekuasaan di perguruan Kembang Ayun ini?”
Ki Ajar Taji Gading menengadah sejenak, memandangi bulan. Ia lakukan itu seperti
mencermati benda dengan ujut macam apakah bagian gelap di permukaan bulan itu. Ajar
Taji Gading kembali mengarahkan tatapan matanya pada saudara seperguruannya.
“Kakang Kuda Rangsang mungkin telah kehilangan nafsunya, akan tetapi tidak
demikian dengan Ranggasura,” jawabnya. “Aku dan kakang Kuda Rangsang sependapat
bahwa untuk selanjutnya kekuasaan atas perguruan ini dikembalikan kepada Ranggasura,
juga kekuasaan atas pembacaan mantra air terjun seribu angsa dikembalikan padanya.”
Nama Ranggasura ternyata terdengar lebih asing lagi, bahkan di telinga Ki Ajar
Pratonggopati dan Padmanaba. Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun atau Padmanaba tak
memiliki keterangan apa pun terkait nama itu.
“Siapakah Ranggasura itu?” desak Pratronggopati.
“Ranggasura, anak kakang Kuda Rangsang kini terpanggil jiwanya untuk menuntut
kembali apa yang menjadi haknya.”
Itu rupanya, alasan utama yang menyebabkan orang bertopeng yang ternyata Ki
Ajar Taji Gading sama sekali tidak menghendaki Parameswara menerima kekuasaan dari
ayahnya. Akan tetapi sebagaimana Dyah Narasari, Parameswara juga tak tahu persoalan
apakah yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan kini timbul masalah yang tampak
ruwet.
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“Taji Gading,” kata Ki Ajar Pratonggopati dengan suara bergetar sebagai ungkapan
rasa kecewanya. “Ketika dahulu kakang Padmanaba meringkus Kuda Rangsang dan
melumpuhkannya adalah karena perbuatan dan kejahatannya yang tidak termaafkan.
Dengan sikapmu yang seperti ini, dan apalagi dengan diam-diam kau telah mencuri kitab
Sekar Langit dan mempelajari Aji Panglimunan, apakah dengan demikian kau berencana
menghidupkan kembali upacara-upacara aneh yang meminta banyak korban itu?”
Untuk pertanyaan itu Ajar Taji Gading memiliki jawabnya.
“Itu bukan urusanmu Pratonggopati,” jawab Taji Gading, “yang aku kehendaki
pada saat ini adalah, pengembalian kekuasaan atas perguruan ini kepada orang yang
memang berhak memilikinya termasuk penguasaan atas bait-bait mantra pembuka
gerbang air terjun seribu angsa. Selanjutnya kakang Padmanaba harus pergi. Ia tidak
berhak berada di tempat ini. Termasuk kau.”
Ki Ajar Pratonggopati yang sangat kecewa itu terpaksa menghela sebuah tarikan
napas panjang untuk mengisi semua lorong paru-paru yang kosong. Ucapan Ki Ajar Taji
Gading menempatkan Dyah Narasari semakin tidak mengerti karena bukankah mengusir
ayahnya itu sama dengan mengusir dirinya pula?
“Masih ada kesempatan bagimu untuk menyadari keadaan dan meminta maaf pada
kakang Ageng,” desis Pratonggopati.
Ki Ajar Taji Gading tersenyum dan mendengus.
“Aku tak akan melakukan itu,” jawabnya dengan tegas.
Ki Ajar Pratonggopati rupanya amat tidak telaten dengan perdebatan yang terjadi.
Laki-laki kurus dengan rambut yang sudah memutih semua itu segera menyingsingkan
lengan baju. Melihat sikap itu maka segenap murid perguruan segera bergerak mundur
mengambil jarak untuk memberikan ruangan yang leluasa untuk berperang tanding. Para
siswa bergegas bertindak, beberapa obor yang semula dipadamkan segera dinyalakan lagi
sehingga tempat itu menjadi terang benderang.
“Apa yang akan kaulakukan?” tanya Ki Ajar Taji Gading.
Pandangan Ki Ajar Pratonggopati amat tajam menjamah wajahnya.
“Jika aku biarkan perbuatanmu, maka tatanan yang ada ini akan rusak. Daripada
nantinya menjadi bibit penyakit, maka lebih baik aku musnahkan saja sekarang.”
Ki Ajar Taji Gading tertawa terkekeh. Selama ini Ajar Taji Gading tidak pernah
beradu tanding olah kanuragan melawan Pratonggopati. Akan tetapi dengan diam-diam
ia telah menggembleng diri tanpa ada waktu sejengkal pun yang tak ia manfaatkan.
Dengan aji panglimunan yang berhasil ia kuasai, apa yang bisa dilakukan Pratonggopati
padanya?
“Kaupikir kau akan sanggup melawanku Pratonggopati? Namun baiklah, mari aku
layani apa yang kaukehendaki. Bahkan seandainya semua orang yang ada di sini ikut
turun mengeroyok, Taji Gading tidak akan takut.”
Persoalan telah bergeser. Masalah yang dibawa Ki Ajar Taji Gading tampaknya
tidak cukup diselesaikan dengan rembugan34. Ki Ajar Kembang Ayun dengan segala
keprihatinannya hanya memerhatikan apa yang akan dilakukan Pratonggopati dan Taji
Gading. Kedua saudara seperguruan itu saling menempatkan diri pada arah yang saling
bersimpangan. Keduanya siap berlaga mengadu ketinggian ilmu kanuragan. Para siswa
yang selama ini menuntut ilmu di Padepokan itu tergelitik rasa ingin tahunya untuk bisa
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melihat sejauh mana ketinggian ilmu yang dimiliki Ki Ajar Pratonggopati dan Ajar Taji
Gading. Sungguh sebuah kesempatan yang amat langka.
Setelah diam beberapa jenak, Ki Ajar Pratonggopati membuka dengan sebuah
gerakan kembangan35, gerak tangan saling silang sebagai pertanda persiapan sebuah
serangan. Hal yang sama dilakukan oleh Ki Ajar Taji Gading.
Dengan bersamaan kedua orang itu melejit, tubuhnya melenting saling serang.
Benturan pertama telah terjadi seolah menjadi awalan untuk meningkat pada
serangan berikutnya. Dengan gesit Ki Ajar Pratonggopati itu meliuk mengayunkan
lengan menyambar kepala, Ki Ajar Taji Gading bergerak menghindar dengan tangan
mengayun pula. Benturan yang terjadi memancing sebuah getar yang mengoyak udara.
Ki Ajar Pratonggopati terdorong mundur bersamaan dengan hal yang sama dialami Ajar
Taji Gading. Untuk meredam jangan sampai terjatuh, Ajar Taji Gading memanfaatkan
daya dorong itu itu untuk melenting ke udara dan melayang turun pelahan dengan tangan
membentang tak ubahnya kalangkyang menjelang hinggap di dahan.
Para siswa yang menyaksikan akibat benturan itu terkejut, dengan bergegas para
siswa itu memperlebar kalangan36 hingga arena perang tanding itu menjadi makin lapang.
Namun Ki Ajar Kembang Ayun tetap berdiri di tempatnya. Branjang dan Parameswara
serta Narasari segera bergeser mendampingi di kiri dan kanannya.
“Bukan main,” desis Taji Gading. “Kedalaman ilmumu ternyata makin sulit diukur
Pratonggopati.”
Pratonggopati tidak menjawab. Orang kedua di perguruan Kembang Ayun itu
menggeser kedudukan kaki kirinya kedepan dan agak berjongkok. Dengan kecepatan
sangat tinggi dan sulit diikuti geraknya, Ki Ajar Pratonggopati melejit melontarkan
sebuah serangan beruntun. Ayunan tangan kanannya, seandainya mengenai batu, maka
batu itu akan pecah berantakan. Akan tetapi lawannya adalah Taji Gading, saudara
seperguruannya yang tentu bukanlah bocah kemarin sore. Dengan bertumpu pada kaki
kirinya Taji Gading berputar cepat sebagai landasan kaki kanan yang mengayun deras
berputar menyambar. Pratonggopati yang melayang itu kaget melihat jebakan yang siap
menjemput. Ketika masih di udara dan mumpung masih sempat, Ki Ajar Pratonggopati
menggeliat dengan perhitungan yang cermat, tangan kanannya berubah menyambar
kepala. Berbalik Ajar Taji Gading yang terkejut menghadapi perubahan serangan yang
tak terduga itu. Ki Ajar Taji Gading tentu tidak mau kepalanya berantakan, maka Ki Ajar
Taji Gading bergegas menyilangkan kedua tangannya di atas kepala, lagi-lagi sebuah
benturan terjadi. Ki Ajar Pratonggopati melayang memanfaatkan kekuatan benturan itu
dan hinggap ke tanah dengan mantab. Sebaliknya Taji Gading terhuyung-huyung.
“Keparat,” Ki Ajar Taji Gading mengumpat.
Bagaimanapun serangan yang baru saja terjadi itu sempat merepotkannya.
Ki Ajar Taji Gading tidak perlu menunggu lebih lama untuk mengambil sikap.
Dengan gerakan cepat ke dua tangannya bergerak silang-menyilang membuat gerakan
kembangan. Kedua kakinya merendah. Gerakan yang sama rupanya telah dipersiapkan
oleh Ki Ajar Pratonggopati. Kedua lelaki yang semula bersaudara itu berubah menjadi
garang dan bagai saling mendendam.
Tatapan mata dua petarung itu saling mengintai celah. Bahwa ilmu olah kanuragan
yang digunakan bersumber dari perguruan yang sama menyebabkan keduanya sudah bisa
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menebak ke arah mana serangan akan diarahkan. Manakala demikian keadaannya, maka
kejelian dan perhitungan serta tingkat kemampuan bawah sadar yang dimiliki yang akan
berbicara dan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Maka perang tanding itu pun berlangsung dengan cepat merambah ke tingkat ilmu
kanuragan yang makin tinggi. Seumur-umur Parameswara maupun Dyah Narasari belum
pernah melihat kedua paman gurunya itu memamerkan ketinggian olah kanuragan yang
sudah mereka kuasai. Ketika akhirnya mereka mendapat kesempatan menyaksikan yang
belum pernah terjadi sebelumnya, mereka pun dibuat terbelalak.
Gesit bagai burung sikatan, Ki Ajar Taji Gading menyerang susul-menyusul dengan
serangan yang bergelombang. Namun Ajar Pratonggopati berubah menjadi batu karang.
Gempuran ombak macam apa pun dahsyatnya ternyata tidak menyebabkan batu karang
bergeser dari tempatnya. Menghadapi serangan beruntun itu ada saatnya Ki Ajar Pratonggopati harus melejit bagaikan ulat singgat justru mengagetkan lawannyan serta
memaksa Ajar Taji Gading berloncatan menghindar sambil mengumbar sumpah serapah.
Dyah Narasari yang selama ini bergaul dengan pamannya itu dan tak pernah mendengar
ia mengumpat, terkaget-kaget oleh berbagai perbendaharaan umpatan yang dikeluarkan.
Agaknya selama ini Ki Ajar Taji Gading mampu menyembunyikan sangat rapat watak
aslinya.
Pertarungan terus berlangsung dengan dahsyatnya. Kedua orang yang berlaga
mengadu nyawa itu telah memeras keringat. Tataran ilmu kanuragan yang mereka
gunakan merangkak selapis demi selapis ke tingkat yang lebih tinggi. Sambaran angin
akibat dari serangan-serangan yang mereka lakukan benar-benar membuat para siswa
perguruan terhenyak. Sebelumnya mereka nyaris tidak pernah menyaksikan pertempuran
macam itu. Ketika Ki Ajar Pratonggopati dan Ki Ajar Taji Gading kroda37 bagai singa
dan harimau, apa yang mereka lakukan sungguh mengerikan.
Sebaliknya bagi Parameswara, yang dalam waktu sekian lama ditempa oleh Ki Ajar
Kembang Ayun, pertarungan kedua paman gurunya itu benar-benar merupakan sebuah
pelajaran yang sangat berharga. Dengan seksama dan penuh perhatian Parameswara
memerhatikan cara Ki Ajar Pratonggopati bertahan dengan begitu kukuh dan rapat,
hingga amat sulit untuk ditembus, sebaliknya Parameswara juga mempelajari dengan
seksama bagaimana pamannya yang seorang lagi, Ki Ajar Taji Gading menyerang susulmenyusul bagaikan ombak dan prahara. Sulit untuk menebak siapa yang lebih tinggi
ilmunya, apakah Pratonggopati ataukah Taji Gading.
Sang waktu terus merambat merayap ke arah pagi, akan tetapi belum terlihat siapa
di antara keduanya yang akan unggul dalam perang tanding itu. Tiba-tiba saja bentuk
pertarungan yang terjadi berubah, Parameswara tertegun dan kemudian kaget. Branjang
dan Dyah Narasari tidak kalah terperanjatnya. Para murid perguruan yang menyaksikan
mungkin terlambat menyadari adanya perubahan yang terjadi. Setiap gerakan Ki Ajar
Taji Gading seperti bergelombang. Bayangan tubuhnya lenyap sejenak saat meloncat dan
muncul timbul tenggelam setiap kali bergerak dan tandang grayang38nya masih tetap
nggegirisi39.
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“Gila, ilmu apakah yang dipergunakan paman Taji Gading? aku belum pernah
melihat bentuk ilmu yang seperti ini. Apakah ini bagian dari ilmu yang dilarang dipelajari
itu?” Dyah Narasari sibuk bertanya dan mencari jawab.
Akan halnya Ki Ajar Pratonggopati, tiba-tiba saja mengalami kesulitan ketika
saudara seperguruannya itu menggunakan jenis ilmu kanuragan berbeda. Segera saja Ki
Ajar Pratonggopati harus berloncatan panjang untuk menghindar dari serangan yang
susul-menyusul dan sulit ditebak arahnya itu.
“Mau ke mana kau Pratonggopati?” teriak Taji Gading sambil menyusulkan sebuah
serangan.
Dengan beterbangan seperti kutu loncat Ki Ajar Taji Gading menyerang dengan
sangat ganasnya, tangan kanan dan kirinya bergerak susul-menyusul melontarkan
hantaman dengan kekuatan raksasa. Membuat kalang-kabut Ki Ajar Pratonggopati yang
harus menggeliat meliuk-liuk menghindari serangan itu.
“Kakang,” bisik Dyah Narasari, “apakah itu ilmu dari kitab Sekar Langit yang
hilang?”
Mahisa Branjang tidak menjawab karena Mahisa Branjang sama tak tahunya. Dyah
Narasari bermaksud bertanya kepada ayahnya, namun niat itu diurungkannya karena Ki
Ajar Kembang Ayun tidak menggeser perhatiannya dari perang tanding yang terus
berlangsung.
Perubahan yang terjadi itu menyebabkan Dyah Narasari merasa cemas. Dalam
pandang matanya Ki Ajar Pratonggopati makin terdesak oleh serangan yang dilontarkan
susul-menyusul itu. Para siswa yang menyaksikan perang tanding itu pun akhirnya juga
melihat perubahan yang terjadi. Mereka melihat gerakan-gerakan yang dilakukan Ki Ajar
Taji Gading benar-benar membingungkan. Setiap kali orang itu berloncatan maka ujut
tubuhnya bisa timbul tenggelam di antara ada dan tidak ada, di antara nampak dan tidak
tampak.
Hingga kemudian, sebuah hantaman kuat yang dilakukan Ki Gede Taji Gading itu
menghajar dada dengan telak, memaksa saudara seperguruannya berloncatan mundur dan
jatuh berguling-guling tepat di depan kaki Ki Ajar Kembang Ayun.
Namun Padmanaba hanya diam. Padmanaba atau Tiyang Ageng Ajar Kembang
Ayun sama sekali tidak tergerak untuk memberi bantuan pada saudara mudanya. Dengan
pelahan Ki Ajar Pratonggopati bangkit. Dari sudut bibirnya menetes darah merah.
Melihat itu Dyah Narasari cemas sebaliknya Ajar Taji Gading tertawa bergelak. Ajar Taji
Gading merasa puas.
“Sebaiknya kauminggir Pratonggopati. Sekarang kau bukanlah tandinganku. Aku
menginginkan Padmanaba. Ayo kakang Padmanaba, kauhadapi aku,” tantang Ki Ajar
Taji Gading.
Yang ditantang berlaga diam tidak menanggapi. Akan halnya Ki Ajar Pratonggopati
yang telah mengusap darah yang meleleh di sudut bibirnya mulai membuat kembangan
tangan baru. Gerakannya pelahan saja, namun memancing rasa ingin tahu. Parameswara
yang menduga akan terjadi perubahan memandangnya dengan tak berkedip. Parameswara
tahu, Ki Ajar Pratonggopati itu akan menggunakan ilmu kanuragan jenis lain
menghadapi tata kelahi yang digunakan Ajar Taji Gading.
Parameswara kemudian melihat adanya semacam bayangan tubuh yang tertinggal
setiap kali Ki Ajar Pratonggopati itu bergeser. Dengan pelahan bayangan tubuh yang
tertinggal itu lenyap. Bukan hanya Parameswara yang termangu menyaksikan pameran
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kemampuan kanuragan amat luar biasa itu, akan tetapi Branjang dan Dyah Narasari juga.
Dyah Narasari layak terkejut mendapati pamannya menggunakan aji kanuragan yang tak
pernah dikenal sebelumnya. Sebagai anak Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun, Narasari
merasa janggal dirinya tidak memiliki perbendaharaan apa pun terkait jenis ilmu aneh
macam itu.
Ki Ajar Taji Gading yang semula meremehkan lawannya, terbungkam mulutnya
melihat kemampuan yang dipamerkan Ki Ajar Pratonggopati itu.
“Ilmu apa yang akan digunakan Pratonggopati itu?” bisik Taji Gading dalam hati.
Ki Ajar Pratonggopati telah siap. Tumpuan kakinya yang sedikit ditekuk dan tangan
kiri setengah menuding ke depan, tangan kanan sedikit diangkat di arah belakang seolah
memberi jawab atas apa pun yang akan dilakukan Ki Ajar Taji Gading. Pendek kata Ki
Ajar Pratonggopati telah siap untuk diserang siap pula untuk menggempur. Ki Ajar Taji
Gading tidak lagi berani meremehkan karena lamat-lamat, di tangan kanan lawannya itu
muncul asap tipis menjadi pertanda, betapa besar kekuatan yang tersimpan di tangan
kanan itu. Taji Gading bergeser kekiri lalu bergeser lagi ke kanan. Tangan kirinya silangmenyilang, tangan kanannya diarahkan ke bumi serta kemudian diangkat tinggi-tinggi.
“Kau mengira kau sudah menang Taji Gading?” balas Ajar Pratonggopati dengan
nada rendah nyaris berbisik namun terdengar sangat sangar.
Meski berbisik, namun karena suara itu digetarkan menggunakan tenaga berasal
dari alam bawah sadar sebagai tumpuan, maka tiap orang yang ada di halaman perguruan
Kembang Ayun bisa mendengarnya.
“Nah, Apa yang akan kaulakukan sekarang?” kembali Pratonggopati yang sudah
waringuten40 itu berkata.
“Akan kulihat apa yang akan bisa kaulakukan,” balas Taji Gading.
Segera Taji Gading meloncat mengapungkan diri dan melesat dengan serangannya
yang amat cepat dan trengginas. Bayangan tubuhnya lagi-lagi timbul tenggelam, ada
saat-saat tertentu tubuhnya lenyap dari pandangan mata.
Namun Ki Ajar Pratonggopati benar-benar sudah mempersiapkan diri dengan
sebaik-baiknya untuk menghadapi serangan itu. Dengan cepat pula tubuhnya mengapung
dengan ringan di udara. Dengan gerakan yang sulit diikuti mata Ki Ajar Pratonggopati
berloncatan meninggalkan jejaknya di mana-mana, jejak yang membingungkan karena
tiba-tiba sosok Pratonggopati yang ada tidak hanya seorang, tetapi telah beranak-pinak
menjadi beberapa orang. Sambaran dahsyat yang dilakukan Ki Ajar Taji Gading ternyata
hanya mengenai tempat kosong.
Demikian Ki Ajar Pratonggopati berhenti meloncat maka bayangan-bayangan yang
tercipta itu memudar serta kemudian lenyap satu persatu. Apa yang dilakukan Ki Ajar
Pratonggopati itu memaksa Ki Ajar Taji Gading terheran-heran beberapa kejab. Namun
waktu yang ada itu digunakan dengan baik oleh Pratonggopati. Tangan kanannya yang
terangkat itu mengayunkan serangan dari jarak jauh. Ajar Taji Gading sungguh terlambat
menyadari keadaan. Gumpalan udara yang amat mampat mengejarnya.
Sebuah hantaman yang dirasakan seperti palu godam menghajar dadanya, hentakan
itu memaksanya jatuh berguling. Ki Ajar Taji Gading terpaksa menyeringai menahan rasa
sakit yang tak terkira. Darah segar muncrat dari mulutnya. Sebuah luka dalam tampaknya
segera menghadang sepak terjangnya.
40

Waringuten, jawa, basah kuyup oleh keringat
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Wajah orang ketiga di perguruan Kembang Ayun itu benar-benar merah padam
seperti kepiting direbus. Taji Gading sungguh tidak mengira akan mendapat gempuran
yang tidak terduga, yang dengan telak menghantam dadanya.
Dengan tertatih-tatih Taji Gading itu berdiri.
“Keparat,” umpatnya.
Namun Ki Ajar Pratonggopati tidak mau berbuat curang dengan memanfaatkan
waktu yang ada itu. Seandainya Ki Ajar Pratonggopati mau, dengan serangan susulmenyusul di saat Taji Gading terluka seperti itu maka Taji Gading tentu akan menjadi
bulan-bulanan. Namun Ki Ajar Pratonggopati justru memberinya kesempatan kepada
saudara seperguruannya untuk bangkit dan mengumpulkan lagi segenap kekuatannya.
Dengan tertatih-tatih Ki Gede Taji Gading itu bangkit. Napasnya tersengal.
“Keparat,” lagi umpatnya dengan kasar.
Pratonggopati tertawa pendek.
“Seharusnya kautahu diri Taji Gading. Keinginanmu mengembalikan Perguruan
Kembang Ayun pada anak keturunan Kuda Rangsang, itu sama halnya mengembalikan
perguruan ini ke masa masa gelap sebagaimana sepak terjang Kuda Rangsang sendiri.”
Ki Ajar Taji Gading menggeram marah.
“Dasar pengecut hina, lebih baik kaumati,” teriak Taji Gading.
Ki Ajar Taji Gading mengibaskan pakaiannya yang kotor oleh tanah. Halaman
perguruan itu sendiri telah berubah seperti pekarangan yang dibajak, siap ditanami.
Akibat dari perang tanding yang terjadi itu benar-benar sulit dimengerti, tanah bagai
diaduk dibalik-balik oleh tangan raksasa.
Ki Ajar Taji Gading yang telah berhasil menguasai diri itu kembali bermaksud
melanjutkan pertempuran. Sebaliknya Ki Ajar Pratonggopati segera mempersiapkan diri
pula. Agaknya Ki Ajar Taji Gading sangat marah dan telah menyiapkan aji pamungkas
yang menjadi andalannya. Sebaliknya Pratonggopati tentu saja tidak mau dilumat oleh
serangan yang mungkin sekali akan berupa banjir bandang.
Pratonggopati juga mempersiapkan diri.
Akan tetapi tiba-tiba Ki Ajar Kembang Ayun mengangkat tangan, memberi isyarat
kepada Pratonggopati untuk tidak melakukan apa pun.
“Batalkan niatmu adi Pratonggopati. Apa kau akan membunuhnya?” tanya Ki Ajar
Kembang Ayun atau Padmanaba dengan suara amat tenang.
Pratonggopati yang telah mengangkat tangan kanannya itu bergegas membatalkan
diri. Namun justru Taji Gading yang merasa tersinggung.
“Keparat,” Taji Gading mengumpat. “Kaukira aku takut ha? Menggapa kaucegah
dia, Padmanaba?”
Orang yang dipanggil Padmanaba itu diam. Pandangan matanya amat kecewa.
“Aku memberi kesempatan kepadamu untuk merenung, Taji Gading. Sadarilah
kekeliruanmu,” suara Ki Ajar Kembang Ayun terdengar penuh kesabaran.
Namun Ki Ajar Taji Gading memang tak mungkin mengubah sikapnya. Rupanya
Ki Ajar Taji Gading menyimpan perasaan kecewanya selama bertahun-tahun, perasaan
dendam dan mungkin sakit hati itu telah mengakar kuat di dalam hatinya. Kesempatan
yang diberikan Ki Ajar Kembang Ayun itu tentu tidak berarti apa-apa baginya. Ki Ajar
Taji Gading benar-benar telah bulat tuntutannya. Maka tiba-tiba saja orang itu meloncat
ke belakang, mengambil jarak yang cukup. Ajar Pratonggopati kembali mempersiapkan
diri namun kembali Ki Ajar Kembang Ayun mencegahnya.
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“Sebaiknya kaumati, Padmanaba,” teriak Taji Gading.
Masih dengan darah yang menetes-netes dari sudut mulutnya, Ki Gede Taji Gading
kembali menyiapkan sebuah serangan. Kali ini yang dihadapinya bukan Pratonggopati,
namun Ki Ajar Kembang Ayun yang dalam kesehariannya berujut lelaki tua yang lemah,
yang sering diserang batuk di waktu malam. Namun Taji Gading tahu siapa sebenarnya
Padmanaba itu. Itulah sebabnya Taji Gading tidak memulai perang tanding itu dari awal.
Taji Gading langsung mengetrapkan puncak kemampuan kanuragannya, ilmu kanuragan
yang berasal dari kitab Sekar Langit pula.
Taji Gading menggerakkan kedua tangannya silang-menyilang dengan pelahan.
Darah masih menetes-netes dari mulutnya namun tidak ia pedulikan. Segenap siswa
perguruan dan para cantrik yang mengabdi di Kembang Ayun memerhatikan apa yang
dilakukan Ki Gede Taji Gading itu dengan seksama.
Akhirnya, sebuah perubahan memang terjadi.
Bayangan tubuh Ki Ajar Taji Gading itu seperti bergelombang. Makin lama makin
kabur, semakin lamat-lamat dan tak begitu jelas. Ki Ajar Taji Gading kemudian lenyap
dari pandangan mata. Para siswa perguruan Kembang Ayun pun menjadi gempar. Ki Ajar
Taji Gading telah mengetrapkan Aji Panglimunan hingga ujutnya lenyap dari pandangan
mata. Dengan ajian yang aneh itu, Taji Gading nyaris bisa berbuat apa saja. Menyadari
kemungkinan terkena imbas bahaya, para siswa perguruan melangkah mundur memberi
ruang yang lebih lebar. Parameswara yang mencemaskan ayah dan sekaligus gurunya itu
segera menyiagakan diri demikian pula dengan Branjang dan Dyah Narasari. Akan tetapi
Ki Ajar Kembang Ayun yang bertubuh ringkih dan sakit-sakitan itu justru memberi
isyarat pada anak-anaknya untuk menjauh darinya.
Tak diketahui dari mana asalnya, terdengar sebuah suara Ki Ajar Taji Gading.
“Jangan salahkan aku jika hari ini kaumati, Padmanaba.”
Ki Ajar Kembang Ayun atau Padmanaba tidak menjawab, Lelaki tua itu justru
menyingsingkan lengan bajunya. Beberapa siswa yang akhir-akhir ini selalu mengikuti
perkembangan kesehatan Ki Ajar Kembang Ayun menjadi cemas. Apakah yang bisa
dilakukan Ki Ajar yang ada kalanya untuk pergi ke halaman menghirup udara pagi harus
dipapah oleh seorang cantrik untuk menghadapi Ki Ajar Taji Gading yang menguasai Aji
Panglimunan yang luar biasa itu.
Dari arah tidak kelihatan, Ki Ajar Taji Gading yang menyelubungi diri terdengar
menggeram seperti lengkingan seekor harimau marah. Kalau saja tubuhnya tampak, maka
akan terlihat Ki Ajar Taji Gading itu meloncat melontarkan serangan menyerang Tiyang
Ageng Kembang Ayun atau Padmanaba itu. Yang terlihat jelas karena kasat mata justru
apa yang dilakukan Ki Ajar Kembang Ayun. Pimpinan perguruan Kembang Ayun di
tanah Pesanggaran itu terlihat bergeser sekilas. Tangan kanannya tiba-tiba mengibas
cepat ke arah kirinya. Sebuah hantaman yang berasal dari serangan jarak jauh membuat
tanah yang menjadi sasarannya berhamburan. Para siswa pun terkejut bukan kepalang,
tak kurang Parameswara merasa jantungnya terpacu lebih cepat.
Serangan pendahuluan yang dilakukan Kembang Ayun itu rupanya bisa meredam
apa yang diperbuat Taji Gading. Dari sasaran terdengar tubuh melejit berguling-guling.
Parameswara dan Mahisa Branjang memasang ketajaman telinganya dengan sebaikbaiknya. Ada kalanya mereka berhasil menerka di mana Taji Gading berdiri, ada kalanya
pula mereka kehilangan jejak tak mampu menebak sama sekali. Hal yang demikian
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adalah karena Ajar Taji Gading berusaha menyerap segenap suara yang timbul dari gerak
tubuhnya.
Namun meskipun Taji Gading itu lenyap dalam pelukan Aji Panglimunan, ternyata
tidak menjadi hambatan bagi Padmanaba untuk menghadapinya. Ke mana pun Ajar Taji
Gading itu bergeser maka Padmanaba selalu mengikutinya melalui ketajaman telinganya.
Ada kalanya bahkan dengan mengandalkan ketajaman panggrahita, tak lagi
mengandalkan indera pendengarannya.
“Keparat,” terdengar Taji Gading mengumpat.
Parameswara bingung menyadari suara itu muncul dari beberapa tempat.
Lagi-lagi terdengar sebuah auman keras, pertanda Ki Ajar Taji Gading telah siap
menyerang. Ki Ajar Kembang Ayun bergeser sedikit. Tangan kanannya mengepal sambil
menunggu sementara kedua kakinya yang tampak ringkih membentuk sebuah pertahanan
yang pasti memberi jaminan tak gampang bagi Taji Gading untuk menerobosnya. Maka
dengan tiba-tiba Ki Ajar Kembang Ayun mengapung bersamaan dengan suara desir tajam
menyambar. Tubuh tua itu ternyata menyimpan kelincahan yang mengagumkan. Ki Ajar
Kembang Ayun melejit dan kemudian meliuk, tangan kirinya mengayun deras. Kembali
sebuah serangan jarak jauh dilepas, gumpalan adara yang padat mampat menyambar amat
deras menuju sasarannya.
Sebuah hentakan yang kuat lagi-lagi menyebabkan tanah berhamburan. Akan tetapi
rupanya serangan yang dilakukan Ki Ajar Kembang Ayun atau Padmanaba itu amat telak
mengenai sasaran. Terdengar suara tubuh berguling-guling. Bahkan Dyah Narasari bisa
menebak dengan mudah ke mana arah tubuh yang terlempar itu. Pun demikian juga para
siswa perguruan berlompatan mundur dalam upaya menghindar.
“Keparat kau Padmanaba,” terdengar umpatan Taji Gading yang kamanungsan41.
Tubuhnya Taji Gading bergelombang timbul tenggelam.
Ki Ajar Taji Gading yang berusaha mempertahankan aji Panglimunan itu merasa
kesakitan yang luar biasa. Darah segar membasahi mulutnya hingga berlepotan, serta rasa
sakit yang teramat nyeri menyebabkan orang itu tak mampu lagi mempertahankan Aji
Panglimunan. Tubuhnya yang semula lenyap menampak lagi. Di antara ada dan tiada Ki
Ajar Taji Gading terhuyung-huyung. Dyah Narasari bahkan bisa menebak, dari mulutnya
Ki Ajar Taji Gading mengeluarkan darah sedar.
“Keparat, bangsat,” umpatnya sekali lagi dengan amat kasar.
Umpatan itu mengagetkan semua orang. Kini terlihatlah dengan nyata betapa kasar
orang itu. Semua siswa yang menjadi saksi kejadian itu melihat betapa Ki Ajar Taji
Gading ternyata bukan lawan yang berarti bagi Ki Ajar Kembang Ayun meski orang itu
telah menguasai aji Panglimunan yang membuat tubuhnya bisa menghilang dari pandang
mata. Ki Ajar Taji Gading yang kamanungsan itu seperti hantu terlambat bersembunyi
terjebak oleh datangnya pagi.
Napasnya tersengal.
“Keparat kau, Padmanaba,” umpatnya sambil mengusap darah di bibirnya.
Dengan tenang Ki Ajar Kembang Ayun melangkah mendekat.
“Aku beri kesempatan padamu untuk menyadari keadaan, Taji Gading.”
Ajakan itu tentu tidak akan membuat Taji Gading berubah pikiran. Dengan tatapan
matanya yang tajam dan terasa sirik mengiris, Taji Gading serasa ingin mencengkeram
wajah orang yang dibencinya itu dan membetot matanya sampai keluar dari kelopaknya.
41

Kamanungsan, jawa, kondisi di mana seseorang mulai terkelupas jati dirinya.
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Sudah sekian lama Taji Gading harus bersandiwara, dan itu merupakan pekerjaan yang
paling memuakkan baginya. Untuk menyadari keadaan? Itu hal yang tidak mungkin
baginya. Ki Ajar Taji Gading tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Meski ia
terluka, namun luka itu segera dikesampingkannya. Dengan menggeram keras Ki Ajar
Taji Gading mempersiapkan serangan susulan.
Padmanaba menunggu.
“Keparat, Iblis laknat matilah kau di tanganku,” sebelum menyerang ki Ajar Taji
Gading masih menyempatkan diri untuk mengumpat. “Terimalah ini Padmanaba. Remuk
kepalamu, hancur melalui hantaman tanganku.”
Didorong oleh kemarahan dan kebencian, Ki Ajar Taji Gading melenting dengan
gerakan kaki mengayun menyambar dengan cepat. Jika Padmanaba tidak menghindar,
maka ayunan kaki itu akan menghajar kepalanya. Namun Ki Ajar Kembang Ayun yang
sudah tahu ke mana arah gerakan lawannya itu mengayunkan pula tubuhnya dengan arah
berlawanan dengan bertumpu pada salah satu kakinya. Melihat apa yang dilakukan Ajar
Kembang Ayun itu Taji Gading segera menggeliat mengubah arah serangan. Dengan
berjungkir balik, tangannya mencengkeram dari atas, tubuhnya meluncur deras. Tetapi
tentu saja bukan hal sulit bagi Ki Ajar Kembang Ayun untuk mengatasi keadaan yang
tidak terduga-duga itu. Dengan berguling-guling Ki Ajar Kembang Ayun menghindar.
Serangan yang berasal dari atas itu meluncur deras menghajar tempat kosong, lagilagi tanah bagai diaduk dan debu berhamburan. Namun tetap saja Ki Ajar Taji Gading
bukanlah lawan yang seimbang bagi saudara tuanya. Ketika sekali lagi benturan antara
tangan dan kaki terjadi, Ki Ajar Taji Gading terpental jauh dan berguling-guling di atas
tanah. Mulutnya semakin berlepotan darah.
Kali ini Taji Gading mengalami kesulitan untuk bangkit. Serangan yang baru saja
terjadi serasa melumpuhkan tubuhnya. Kedua kakinya ngilu dan matanya berkunangkunang. Serangan yang dilakukan Ki Ajar Kembang Ayun atau Padmanaba, ternyata juga
sekaligus menggerayangi letak simpul-simpul syarafnya hingga terasa kaku dan sulit
untuk digerakkan.
“Keparat kau Padmanaba. Apa yang baru saja kaulakukan padaku?”
Padmanaba mengelus dada. Sudah sekian lama Padmanaba bergaul dengan Taji
Gading. Siapa mengira kurun waktu yang sekian panjang itu tidak mengubah sikapnya.
Benar kata pepatah, watuk bisa disembuhkan tetapi tidak dengan watak. Perilaku Ajar
Taji Gading akan terbawa sampai mati.
“Sadarlah Taji Gading, gunakan kejernihan pikiranmu,” ucap Tiyang Ageng Ajar
Kembang Ayun dengan nada tak berubah, tetap sabar jernih dari segala kebencian.
Taji Gading menggeram. Umpatnya kasar.
“Kaulah yang tidak tahu malu Padmanaba. Kau bukan apa-apa di tempat ini. Kau
juga tidak mempunyai hak berada di sini.”
Tiyang Ageng Kembang Ayun memandang Taji Gading dengan napas mengombak,
bukan kemarahan penyebabnya tetapi lebih karena kecewanya.
“Kalau kau menghendaki, aku tentu tidak akan keberatan menyerahkan takhta
kepemimpinan perguruan ini kepadamu.”
Apa yang dikatakan Ki Ajar Kembang Ayun itu seperti tak mempunyai arah yang
jelas. Ki Ajar akan menyerahkan kekuasaan kepada Taji Gading? Apakah benar akan
semudah itu? Sejenak setelah mengunyahnya Taji Gading justru merasakannya sebagai
sebuah penghinaan yang menyakitkan. Namun Taji Gading benar-benar tidak bisa
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bergerak lagi. Aji Panglimunan yang digunakannya ternyata belum pantas dihadapkan
pada Padmanaba.
Padmanaba tidak terlampau lama memandanginya. Padmanaba bermaksud masuk
ke dalam pendapa.
Pratonggopati segera memberi isyarat kepada beberapa orang siswa untuk segera
meringkus Ki Ajar Taji Gading. Beberapa orang dengan cekatan segera bergerak, akan
tetapi beberapa orang siswa yang lain merasa ragu diganggu oleh sebuah pertanyaan,
apakah pantas Ki Ajar Taji Gading mendapat perlakuan seperti itu?
Di saat yang demikian itulah tiba-tiba terdengar suara tertawa yang bergema. Suara
tertawa yang terpantul-pantul dari segala sudut. Makin lama suara itu makin melengking
tinggi, terasa menusuk-nusuk gendang telinga. Suara aneh itu jelas bukan jenis suara
yang layak diremehkan. Beberapa orang siswa perguruan yang bermaksud meringkus
tubuh Ki Ajar Taji Gading terpaksa berloncatan mundur, karena merasa serangan melalui
gelombang suara itu lebih ditujukan kepada mereka. Padmanaba yang kemudian lebih
dikenal sebagai Ki Ajar Kembang Ayun menghentikan langkah. Suara tawa melengking
itu kemudian berhenti. Suasana menjadi sunyi dan senyap. Dyah Narasari merapatkan
diri pada kakaknya. Ternyata suara tertawa yang melengking tinggi itu mampu membuat
miris hatinya. Tak diketahui dari mana asalnya atau bagaimana bisa terjadi, tiba-tiba dari
jarak yang sangat dekat dengan tubuh Taji Gading yang tergeletak telah berdiri sosok
tubuh yang dibungkus jubah. Orang itu mengenakan topeng.
Kali ini Parameswaralah yang agak terkejut. Ujut orang berjubah itu juga sama
dengan ujut orang berjubah yang menemuinya. Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun
merasa ngilu ulu hatinya. Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun tentu mengenal dengan
baik siapa orang itu meski dengan menyelubungi diri di balik seribu topeng sekalipun.
“Siapa kau?” Pratonggopati memecahkan suasana.
Orang yang menyelubungi diri di balik topeng itu memandang Pratonggopati.
“Sudah lama sekali Pratonggopati, namun entah apakah waktu yang berlalu itu
menyebabkan kaulupa padaku?” jawab orang bertopeng yang baru muncul itu.
Pratonggopati terperanjat. Pratonggopati mengenali pemilik suara itu.
“Kuda Rangsang?” desisnya.
Begitu nama itu disebut, serentak yang hadir di pendapa itu merasa permukaan
jantungnya bagai digerayangi semut. Bukan oleh rasa ngeri membayangkan betapa tinggi
ilmu kanuragan yang dimiliki Kuda Rangsang, namun justru oleh sebuah ingatan bahwa
dulu perguruan Kembang Ayun memang pernah dipimpin oleh nama itu. Keberadaan
nama Kuda Rangsang bagi segenap siswa perguruan nyaris seperti dongeng abadi. Akan
tetapi perangai Kuda Rangsang yang tak terpuji menyebabkan Padmanaba datang untuk
meredam perbuatannya. Kuda Rangsang ditantangnya dan kemudian dikalahkan. Karena
kalah dalam perang tanding itulah maka Kuda Rangsang kehilangan perguruannya.
Perguruan Kembang Ayun di tangan Padmanabapun berubah arah. Apabila semula
perguruan Kembang Ayun adalah tempat orang-orang berkumpul dan membuat onar,
maka keadaan itu segera berubah di tangan Padmanaba. Ajian Panglimunan yang menjadi
andalan perguruan itu dilarang dipelajari.
Kini Kuda Rangsang itu muncul lagi. Apakah ia bermaksud mengambil kembali
perguruan yang pernah dimilikinya? Meski namanya telah disebut akan tetapi Kuda
Rangsang tidak berniat membuka topeng jelek yang dikenakannya. Hanya Tiyang Ageng
Kembang Ayun yang tahu mengapa Kuda Rangsang tidak mungkin membuka topengnya.
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Ki Ajar Kembang Ayun yang semula bermaksud naik ke pendapa berbalik lagi. Dengan
tenang Padmanaba mendekat dan memandangi orang yang menyebut diri Kuda Rangsang
itu. Di sebelahnya Ki Ajar Taji Gading tergolek lemah tanpa daya.
“Siapakah Kuda Rangsang itu kakang?” bisik Dyah Narasari kepada Branjang.
Mahisa Branjang menggeleng.
“Seperti yang mereka bicarakan itu Narasari. Kuda Rangsang adalah pemilik dari
perguruan Kembang Ayun ini,” jawab Mahisa Branjang sambil berbisik pula.
Dyah Narasari manggut-manggut. Duduk persoalan yang berhubungan dengan
pertikaian di masa lampau itu mulai dipahaminya. Rupanya, Ki Ajar Kembang Ayun
ayahnya, selain dijunjung dan dihormati oleh banyak orang, ternyata ada pula pihak yang
menyimpan dendam segunung anakan kepadanya. Agaknya dendam macam itu puluhan
tahun lamanya disimpan oleh Ki Ajar Taji Gading, yang di belakangnya ada seseorang
bernama Kuda Rangsang.
“Bagaimana kabarmu, Kuda Rangsang?” sapa Ki Ajar Kembang Ayun dengan nada
datar tidak menampakkan ketegangan atau pun dendam.
Kuda Rangsang tak segera menjawab. Wajah di balik topeng itu pilih berjongkok
dan menggerayangi beberapa simpul syaraf pada tubuh Ajar Taji Gading membebaskan
dari penderitaannya. Taji Gading akhirnya berhasil menggeliat. Akan tetapi ketika ia
mencoba berdiri, tubuhnya kembali terhuyung-huyung.
Kuda Rangsang memandangi Padmanaba. Sikapnya tak seperti Taji Gading. Meski
tidak terbaca dari raut mukanya yang terlindung dari balik topeng akan tetapi apa yang ia
ucapkan terdengar bersahabat, tak ubahnya pembicaraan yang terjadi antara dua sahabat
lama.
“Keadaanku selalu baik, Padmanaba. Gerak waktu yang telah sekian lama berlalu,
ternyata tidak menggeser ujutmu. Kau masih tetap muda dan tampan.”
Ki Ajar Kembang Ayun tersenyum. Bertemu dengan Kuda Rangsang ternyata bisa
sebagai seorang teman lama yang berjumpa lagi akan tetapi bisa pula sebagai seorang
musuh yang menyimpan gumpalan sakit hati yang bisa menjadi alasan untuk saling
bunuh.
“Kau tengah menyindirku Kuda Rangsang,” jawab Tiyang Ageng Ajar Kembang
Ayun. “Kau tentu sedang melihat ujutku yang semakin tua dan ringkih serta sakit-sakitan.
Taji Gading tentu sering memberikan laporan padamu, betapa setiap malam apalagi jika
udara dingin menggigit, aku sering bertarung melawan batuk. Macam-macam saja yang
harus kuhadapi di masa tua. Ada banyak penyakit yang menggoda di saat senja seperti
ini. Bagaimana dengan luka di wajahmu? Dan apa saja kegiatanmu selama ini? Di
sepanjang waktuku aku selalu membuka mata dan telinga namun tak ada kabar apa pun
yang kudapat tentangmu. Konon katanya kau menarik pajak dari para perampok yang kau
bina, mengapa kau memunguti uang receh macam itu?”
Tiba-tiba arah pembicaraan Padmanaba itu bergeser.
Yang ditanya terdiam. Pertanyaan itu tampaknya amat tidak disukainya.
Mendapati Kuda Rangsang diam tidak menjawab mendorong Ki Ajar Kembang
Ayun tertawa terkekeh, usianya benar-benar mengganggu suaranya karena harus berebut
sela dengan batuk. Namun rangsang untuk geli itu memang amat kuat. Bagi Tiyang
Ageng Ajar Kembang Ayun, peristiwa yang menjadi penyebab Kuda Rangsang harus
kehilangan ketampanannya memang menggelikan.
“Wajahmu tentu mengerikan, Kuda Rangsang?” ulang Padmanaba memancing.
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Kuda Rangsang ikut mengumbar batuk, meski batuk yang dibuat-buat.
“Amat mengerikan” jawab Kuda Rangsang. “Ujutku bahkan lebih mengerikan dari
dhemit42 penunggu pohon nyamplung raksasa. Hantu sendiri ketakutan dan lari terbiritbirit saat bertemu denganku. Itu sebabnya aku menggunakan wajah baruku ini, yang agak
tampan dan tak perlu ditakuti bocah-bocah. Soal aku memunguti uang receh kaubenar,
aku membina para perampok agar aku bisa mengumpulkan harta dengan cepat. Ada
banyak orang yang ingin memiliki kemampuan kanuragan, mereka antara lain para
perampok yang sekarang sedang merajalela di wilayah Bagelen. Dengan kedudukan yang
demikian itu, aku bisa menebar ketidak-tenteraman di mana-mana. Dan itu sungguh hal
yang menyenangkan bagiku.”
Padmanaba atau Ki Ajar Kembang Ayun manggut-manggut. Dyah Narasari merasa
heran setelah memperoleh simpulan, simpulan yang sama yang didapat Parameswara dan
Mahisa Branjang bahwa meskipun bermusuhan, antara Ki Ajar Kembang Ayun dan Kuda
Rangsang terjalin persahabatan yang erat. Boleh jadi sikap hidup berlawanan di antara
mereka yang menjadi penyebab permusuhan itu. Namun sikap hidup Kuda Rangsang itu
terasa aneh, kebanggaan macam apa yang bisa diperoleh dari membina para perampok
kecuali di hatinya memang tumbuh bulu-bulu hitam, berupa kegemaran membuat onar
kekacauan, sikap yang amat bertolak-belakang dengan Ki Ajar Kembang Ayun.
“Bagaimana dengan ilmu kanuragan yang kaupelajari? Selama ini aku bayangkan,
kau tentu terus menggembleng diri hingga ilmumu sundul langit. Pada saatnya kau akan
datang kepadaku untuk berperang tanding. Tingkatan aji Panglimunan yang kaugunakan
tentulah amat sempurna, tanpa meninggalkan jejak suara. Jika kau sudah sampai pada
tataran itu, apalah yang bisa dilakukan Padmanaba?”
Tak tercegah Parameswara merasa ngeri. Pamannya yang bernama Taji Gading itu,
meski telah mampu menghilang, namun jejaknya masih tertinggal dan bisa dilacak. Jika
tingkat ilmu Panglimunan itu sudah amat tinggi tidak akan meninggalkan jejak apa pun.
Bahkan Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun sekalipun mungkin tak mampu menangkap
bayangannya.
Pertanyaan itu menyebabkan Kuda Rangsang tertawa terkekeh.
“Kaubenar Padmanaba,” jawab Kuda Rangsang. “Bertahun-tahun aku mempelajari
dan menyempurnakan aji Panglimunan. Namun semua orang tahu siapakah Padmanaba
itu. Orang sakti yang di dalam tubuhnya bersemayam berbagai jenis ilmu kanuragan, aji
jaya kawijayan guna kasantikan43. Apa arti Aji Panglimunan jika kau membetengi dirimu
dengan tebalnya dinding aji Topeng Waja44?”
Parameswara termangu. Apa yang dikatakan Kuda Rangsang itu memang benar. Ki
Ajar Kembang Ayun memang menguasai ajian yang disebut Topeng Wojo itu. Sejenis
ilmu melindungi diri dengan melapisi tubuh menggunakan tebalnya kekuatan yang kasat
mata. Sifat Aji Topeng waja adalah perlindungan tak ubahnya lapisan dinding yang akan
menjawab serangan dalam bentuk apa pun. Sifat Aji Topeng Waja amat mirip dengan aji
Lembu Sekilan45. Pada aji lembu sekilan, serangan musuh akan selalu kurang sekilan.
42

Dhemit, jawa, hantu
Aji jaya kawijayan guna kasantikan, jawa, kemampuan olah kanuragan dan kesempurnaan olah batin.
44
Topeng waja, jawa, secara harfiah berarti topeng baja.
45
Lembu Sekilan, jawa, dua kata itu masing-masing berasal dari kata Lembu yang berarti sapi dan sekilan
yang berarti panjang atau jarak antara ujung jempol dan ujung jari manis saat direntangkan. Masyarakat
Jawa umumnya percaya Mas Karebet atau Jaka Tingkir yang menjadi menantu Sultan Trenggana dan
43
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Dalam waktu beberapa bulan ini, Parameswara juga telah dipersiapkan dengan latihanlatihan khusus untuk mewarisi aji Topeng Waja itu.
“Lalu apa keperluanmu datang kali ini Kuda Rangsang? Apakah benar seperti yang
dikatakan Taji Gading yang ternyata tidak bisa menghapus kesetiaannya padamu, kau
menghendaki perguruan ini kembali padamu?”
Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ki Ajar itu tiba-tiba saja memancing resah. Jika
keperluan Kuda Rangsang itu memang benar seperti yang dikatakan Padmanaba itu maka
akan terjadi lagi perang tanding yang mungkin lebih dahsyat. Apakah Ki Ajar Kembang
Ayun sanggup menghadapi Kuda Rangsang? Sebagian dari beberapa siswa merasa yakin
tak akan ada orang yang bisa mengalahkan Ki Ajar. Namun beberapa orang lagi menjadi
cemas, apakah Ki Ajar yang sakit-sakitan itu sanggup menghadapi lawan yang datang
untuk meminta pengembalian perguruan itu. Terlebih-lebih dari pembicaraan itu dapat
disimpulkan, Kuda Rangsang telah menggembleng diri bertahun-tahun lamanya untuk
membalas membuat perhitungan dengan Padmanaba.
Dyah Narasari, Branjang serta Parameswara segera mempersiapkan diri. Mereka
tidak akan membiarkan Ki Ajar berada dalam bahaya.
Namun Kuda Rangsang itu tertawa. Suaranya terdengar lunak.
“Padmanaba,” kata Orang berjubah itu, “jangan salahkan Taji Gading bila ia tidak
memiliki kesetiaan padamu. Taji Gading itu adikku, adik kandungku. Wajar jika Taji
Gading berbalik padaku ketika aku muncul lagi. Pun kedatanganku kali ini bukan untuk
mbarang amuk46. Persoalan perguruan Kembang Ayun, aku merasa malu untuk merebut
kembali darimu. Perguruan ini maju pesat dan berbau wangi ngambar arum47 di bawah
binaanmu. Tentu saja aku tak akan mempersoalkan. Hanya saja, andaikata anakku kelak
akan menghadap kepadamu untuk meminta kembali warisan ayahnya, aku sama sekali
tidak mengajarinya.”
Padmanaba manggut-manggut. “Siapakah nama anakmu yang kelak akan menagih
hutang kepadaku itu?”
“Hesti Ranggasura, itulah nama anakku.”
Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun mengangguk.
“Baik!” Ki Ajar menjawab tegas. “Perguruan ini akan menyambut kedatangan
Ranggasura itu dengan sangat meriah.”
Apakah arti dari disambut dengan meriah? Apakah itu berarti meriah dengan
pertumpahan darah? Sejenak Kuda Rangsang mengunyah dan merenungkannya, namun
segera ditepisnya pikiran itu. Untuk kedatangannya kali ini karena ada hal yang lebih
penting dari merebut kembali kekuasaan atas Kembang Ayun.
“Apakah kau masih ada keperluan lain?” kembali Ki Ajar Kembang Ayun bertanya.
Orang bertopeng yang menjadi pusat perhatian itu mengangguk.
“Benar Padmanaba,” jawabnya, “aku datang untuk mengingatkanmu atas sebuah
hal yang amat penting. Purnama yang dijanjikan tinggal beberapa saat lagi. Semoga kau
tidak melupakan Air Terjun Seribu Angsa.”

menjadi Raja Pajang menguasai ilmu Lembu Sekilan. SH Mintardja dalam Nagasasra dan Sabuk Inten
mempertegas hal itu.
46
Mbarang amuk, jawa, mengamuk. Dalam bahasa Jawa kata mbarang itu berarti mengamen, dengan
demikian mbarang amuk berarti menggelar acara (mengamen) mengamuk
47
Ngambar arum, jawa, secara harfiah berarti berbau wangi, terkenal
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Ucapan Kuda Rangsang itu amat jelas dan tidak perlu diulang kembali. Segenap
orang yang hadir di tempat itu mampu menangkap dengan sangat jelas apa maknanya.
Kuda Rangsang membimbing Taji Gading untuk bangkit berdiri. Kuda Rangsang dengan
wajah dibungkus jubah dan wajah disembunyikan di balik topeng itu melambaikan
tangan seolah salam perpisahan untuk semua orang yang hadir di tempat itu.
Ajian Panglimunan kembali membungkusnya. Tubuh Kuda Rangsang dan Taji
Gading seperti bergoyang seolah ada gerakan-gerakan bayangan yang menyelimuti tubuh
keduanya. Tubuh yang semula terlihat nyata itu mulai kabur, semakin kabur, semakin
berada di ruang antara ada dan tak ada. Untuk kemudian lenyap tak ketahuan jejaknya.
Kuda Rangsang dan Taji Gading lenyap.
Dengan cara yang aneh itulah Kuda Rangsang dan Taji Gading pergi meninggalkan
tempat itu. Untuk selanjutnya, tampaknya segenap murid perguruan Kembang Ayun di
Pesanggaran itu tak akan pernah melihat lagi Ki Ajar Taji Gading. Sejenak kemudian,
gemparlah para siswa. Bagi mereka peristiwa yang baru saja terjadi, sungguh luar biasa.
Selama ini para murid perguruan tak percaya aji Panglimunan itu ada. Kini mereka
melihat dengan mata dan kepala sendiri.
Untuk beberapa saat Ki Ajar Kembang Ayun masih berdiri seperti dililit oleh
pesona yang ditinggalkan oleh Kuda Rangsang dan Taji Gading. Dengan agak bergegas
Parameswara dan Dyah Narasari memegangi lengan Ki Ajar dan membimbingnya masuk
ke dalam pendapa.
Ki Ajar Pratonggopati memerintahkan kepada segenap murid untuk membenahi
halaman yang telah berubah seperti kebun yang baru saja disingkal dengan bajak. Ki Ajar
Pratonggopati bergegas menyusul ke ruangan dalam, ke bilik pribadi Ki Ajar Kembang
Ayun.

12.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Pagi pun datang menyapa Singasari, ini kota yang mendadak punya alasan untuk
membuat Parra Hiswara berdebar-debar. Lalu-lalang kendaraan tidak ada yang berubah,
pun geliat penduduknya tak ada yang berubah. Ketika melintas pusat kota, tidak ada yang
berubah, toko-toko buka seperti biasanya, juga pasar-pasar ramai seperti biasanya. Juga
kereta api yang melewati bawah jalan layang yang melintas di atasnya tidak ada yang
berubah, Kereta api selalu membunyikan klakson melengking panjang, isyarat agar
orang-orang yang riuh dalam kegiatan di pasar tumpah berhati-hati, semua tak ada yang
berubah, biru langit dan bau udaranya tidak berubah. Tidak berubah pula sebuah warung
sederhana di depan gedung olah raga yang di tempat itu ia sering mencari peluh dengan
bermain badminton, termasuk ratusan burung dara milik pemilik warung itu yang dipiara
dalam pagupon berukuran besar. Untuk para burung dara itu juga tidak ada perubahan
besar, setiap hari pemiliknya harus menyiapkan dua kilogram remah jagung.
Akan tetapi Parra Hiswara merasa yakin ada penyimpangan besar, ada sesuatu yang
berubah. Sejak ia menerobos dimensi waktu terlempar jauh dari kotanya lalu terjerembab
di sebuah tempat bernama Selo di kaki Gunung Merbabu dan Merapi, maka ada sesuatu
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yang ia yakini berubah. Ia terjerembab di bawah tanah saat pembuatan septick tank siang
hari, namun hanya satu jam berikutnya ia terlempar ke tengah malam, yang demikian
berarti ia telah melintasi dimensi ruang dan waktu, hanya dalam sejam siang berubah ke
malam dan hanya dalam sejak yang ia alami, ia terlempar jauh ke kaki Merapi, berjarak
hampir lima ratusan kilometer dari asalnya.
“Kenapa tidak berselisih waktu setahun sekalian, dan mengapa hanya sejauh Selo di
kaki Merapi, mengapa tidak di Belanda atau kemunculanku di kaki candi itu di kutup
utara atau kutup selatan, bahkan kalau masih ada di tempat yang lebih jauh lagi, di planet
lain yang aku tidak bisa pulang!” Parra Hiswara mengeluh.
Parra Hiswara mengurut keningnya. Paham terhadap kekalutan sahabatnya Yogi
Sutisna segera menepikan kendaraannya.
“Langkah apa yang perlu kita ambil?” tanya Yogi Sutisna.
Parra Hiswara merasa tidak punya jawabnya.
“Aku sangat bingung,” bisiknya dengan amat berat. “Kepalaku seperti mau pecah,
mungkin lebih baik pecah saja sekalian.”
Yogi Sutisna tidak berniat tersenyum, belakangan memang terlihat betapa kacau
keadaan Parra Hiswara. Rambutnya awut-awutan dan tubuhnya kotor sekali. Dalam
kondisi yang demikian yang dibutuhkan Parra Hiswara adalah mandi dan tidur. Namun
tidur pun rupanya bukan cara yang efektif untuk menenteramkan diri. Masalah yang ia
hadapi bahkan mengejarnya hingga ke wilayah mimpi. Parra Hiswara cemas, mimpi bisa
jadi wilayah yang lebih menakutkan daripada di alam nyata.
“Kau tidak mungkin pulang, bukan?”
Parra Hiswara mengangguk.
“Tentu,” jawabnya. “Aku sudah mati. Sebaiknya aku menunggu di hotel saja. Aku
percayakan sepenuhnya kepadamu untuk menyampaikan dongeng tentang pengalamanku
pada istriku. Tolong berikan penjelasan padanya menggunakan cara yang paling masuk di
akal, akan tetapi mungkin tak perlu semua orang mendengar. Kaubisa menyimpulkannya
sendiri apa yang harus kaulakukan.”
Yogi Sutisna mengangguk.
“Ya!” jawabnya, “aku tahu itu.”
Yogi bertindak cekatan. Dari mengantar Parra Hiswara untuk bersembunyi Yogi
langsung ke alamat yang dituju. Akan tetapi Yogi Sutisna rupanya masih harus terkejut
untuk kesekian kalinya. Rumah Parra Hiswara dikepung oleh banyak orang, bahkan ada
banyak Polisi di sana, yang demikian pasti karena terjadi sesuatu di rumah itu dan ada hal
tak wajar yang menjadi perhatian.
“Ada apa?” tanya Yogi sambil menepikan kendaraan.
Yogi Sutisna segera membaca adanya sesuatu yang tidak beres. Wajah-wajah yang
tampak tegang menjadi petunjuk orang-orang yang berkumpul itu tak sekadar berkumpul
oleh alasan berduka cita. Akan tetapi Yogi Sutisna tidak perlu merasa penasaran terlalu
lama. Kebetulan ada Rayana yang sangat dikenalnya.
“He!” sapa Yogi Sutisna.
Rayana yang berbalik kaget.
“Heh, kamu?” balasnya.
“Ada apa ini?” Yogi Sutisna langsung pada pertanyaannya.
Rayana Suriatmaja membawa Yogi Sutisna menjauh agar pembicaraan yang terjadi
tidak didengar orang lain.
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“Kaudatang karena ditelepon Hirkam?” tanya Rayana.
Yogi Sutisna mengangguk.
“Ya!” jawab Yogi, “tetapi agaknya masih ada peristiwa lanjutan yang terjadi hari
ini? Ramai sekali dan melibatkan Polisi segala!”
Rayana menyebar pandang matanya menyapu kerumunan orang.
“Peristiwa kemarin masih berlanjut hari ini, Mahdasari diculik.”
Berita itu sungguh mengagetkan. Yogi Sutisna merasa kakinya seperti dipatuk ular
paling berbisa. Dengan terbelalak Yogi Sutisna memandang sahabatnya, mata yang bulat
melotot itu serasa akan lepas dari kelopaknya.
Yogi Sutisna nyaris tidak bisa berbicara.
“Bagaimana kejadiannya?” itulah pertanyaan yang terlontar dengan mulut gemetar.
Dari balik kacamata hitamnya Rayana Suriatmaja memerhatikan wajah orang-orang
yang berdatangan semakin lama semakin banyak, didorong oleh rasa ingin tahu. Berita
tentang kejadian hari sebelumnya sudah menyebar merata dan hari ini bahkan muncul di
halaman pertama koran yang terbit di kota Malang dan Surabaya. Peristiwa lanjutan yang
menimpa Mahdasari pagi tadi sungguh menjadi magnet yang menyedot banyak orang.
Issu pun merebak dan bahkan bias.
“Kejadiannya tadi pagi, saat di luar masih gelap,” kata Rayana, “sebuah mobil yang
tidak jelas plat nomornya berhenti di sana itu. Seorang saksi mata menyebut, mobil jenis
van itu dinaiki enam orang yang semua berpakaian serba hitam. Enam orang itu lima di
antaranya turun sementara yang seorang menunggu di dalam mobil. Lima orang itulah
yang menculik Mahdasari dan hingga sekarang tidak diketahui bagaimana keadaannya di
mana pula keberadaannya. Polisi saat ini sedang menelusuri kejadian ini.”
Melalui tarikan napas pelan dan sangat berat Yogi Sutisna mengisi paru-parunya
sampai penuh. Ke depan Yogi Sutisna melihat, persoalan yang dihadapi sahabatnya akan
semakin ruwet.
“Bagaimana keadaan Hirkam?” tanya Yogi Sutisna.
Pertanyaan itu menyebabkan Rayana merasa tak nyaman.
“Pagi ini masuk Rumah Sakit!” jawab Rayana.
Betapa terkejutnya Yogi Sutisna.
“Kenapa?”
Rayana balas memandang.
“Melalui telepon Hirkam sudah bercerita kejadian kemarian?”
Yogi Sutisna mengangguk. “Ya!” jawabnya.
Rayana bersandar pagar, Yogi Sutisna melakukan hal serupa.
“Ketika berusaha menolong Parra Hiswara yang terperosok ke dalam tanah,” kata
Rayana, “Hirkam mendapati kenyataan di bawah tanah terdapat sebuah lobang sumur
yang amat dalam. Menggunakan tali carmentel statis Hirkam turun. Akan tetapi ia harus
buru-buru keluar dari sumur bawah tanah itu karena ada sesuatu yang menakutkannya.
Hirkam terkena cakaran di punggungnya yang agaknya menjadi masalah. Pagi tadi
badannya panas, ia harus dilarikan ke Rumah Sakit.”
Yogi Sutisna menyimak penuturan itu dengan napas serasa tercekik. Apa yang telah
menimpa sahabatnya rupanya juga memberi imbas tak hanya pada Parra Hiswara sendiri.
Pagi ini istrinya diculik orang yang masih ditambah dengan keadaan buruk yang menyapa
Hirkam. Segera saja dalam benak Yogi Sutisna muncul pertanyaan, bagaimana kalau luka
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itu berasal dari cakaran yang beracun. Sebagaimana dikatakan Parra Hiswara, makhluk
itu mungkin kelelawar berkulit putih yang membayangi perjalanan semalam.
“Apa yang harus kita lakukan?” tanya Yogi Sutisna.
Rayana Suriatmaja menggeleng.
“Ini kasus aneh,” katanya, “sejujurnya aku tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku
telah mencoba menghubungkan adakah penculikan yang menimpa Mahdasari pagi tadi
ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Akan tetapi aku tidak menemukan hubungan
dalam bentuk apa pun. Sulit memahami penculik itu, mengapa mereka harus menculik
orang yang sedang kena musibah?”
Yogi Sutisna mengangguk.
“Ya,” jawabnya, “kaubenar.”
Ditemani oleh Rayana Suriatmaja Yogi Sutisna menemui orang tua Mahdasari yang
sedang mendaki puncak bingungnya. Yogi Sutisna juga mengunjungi Hirkam di Rumah
Sakit, akan tetapi tidak ada yang bisa dilakukan karena sejak di bawa ke rumah sakit
Hirkam kehilangan kesadarannya. Dokter yang merawatnya bingung, lebih-lebih ketika
dokter itu telah mendapatkan sebagian data latar belakang luka aneh itu.

13.
Apa yang disampaikan Yogi Sutisna ketika kembali ke hotel sangat mengagetkan
Parra Hiswara karena bagaimanapun penculikan itu menyangkut keselamatan istrinya.
Terkatup mulut Parra Hiswara mengiring dadanya yang tak lagi mengayun. Kecemasan
yang timbul sulit dibendung, bahkan menggiring Parra Hiswara untuk merasa panik. Istri
adalah belahan hati, ketika istri diculik dan menghadapi banyak kemungkinan yang buruk
suami mana pun akan langsung menggapai puncak kegelisahannya.
“Istriku diculik?” Parra Hiswara menegaskan.
Yogi Sutisna mengangguk sambil menyerahkan dua koran terbitan berbeda yang
dipegangnya.
“Itu menyangkut beritamu kemarin,” kata Yogi, “koran yang terbit di Surabaya dan
Malang menempatkan kasusmu sebagai berita utama.”
Parra Hiswara sama sekali tidak tertarik pada berita apa pun yang ditulis koran pada
hari itu, pusat perhatiannya tertuju pada istrinya. Parra Hiswara tiba-tiba merasa harus
segera berkemas.
“He, apa yang akan kaulakukan?”
Parra Hiswara membalas tajam pandangan mata sahabatnya.
“Apa aku harus tinggal diam?” balasnya.
Yogi berdiri di belakang pintu.
“Benar,” jawab Yogi Sutisna, “akan tetapi langkah apa yang akan kauambil? Kau
akan pulang ke rumahmu dan bikin heboh? Aku jamin orang sekampung kamu akan lari
tunggang-langgang berhamburan karena ketakutan. Aku yang jauh di Prambanan saja
ketakutan setengah mati saat semalam kaudatang, apalagi para tetanggamu. Bagaimana
kau menjelaskan kehadiranmu?”
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Logika yang layak direnungkan. Parra Hiswara memang harus mengakui kebenaran
apa yang dikatakan sahabatnya. Namun di sisi lain, keselamatan istrinya harus mendapat
perhatian. Parra Hiswara harus berkejaran dengan waktu.
“Siang ini tak ada apa pun yang bisa kaulakukan, kalau kau mau keluyuran, kau
harus mengubah penampilanmu. Kau harus menggunakan rambut palsu. Di dahsboard
mobil aku ada wig yang bisa kaupakai. Pun agaknya kau juga harus mengubah wajah,
kaubutuh kumis palsu. Malam nanti kau baru bisa keluyuran.”
Parra Hiswara berjalan mondar-mandir sambil menyangga rasa bingungnya. Lelaki
yang mendadak harus berhadapan dengan masalah amat aneh itu merasa kepalanya sakit
sebelah.
“Dengan pamrih apa pihak tertentu menculik istriku? Minta tebusan?”
Yogi yang telah menimbang kemungkinan itu merasa juga tidak tahu jawabnya. Ia
menggeleng. HP bergetar tanpa suara. Karena HP diletakkan di saku celana di tempat
yang peka Yogi langsung bisa menandainya.
“Hallo,” jawab Yogi.
Parra Hiswara ikut menyimak.
“Yogi?” terdengar suara dari seberang.
“Ya,” balas Yogi Sutisna.
“Ini aku, Rayana, Aku harus mengabarkan sebuah berita yang sangat aneh, Hirkam
hilang.”
Yogi Sutisna terkejut.
“Apa?”
Rupanya di seberang sana Rayana juga dalam keadaan panik luar biasa.
“Baru saja,” balas Rayana. “Perawat dan dokter yang akan melakukan pemeriksaan
secara berkala tak menemukan Hirkam, padahal lima menit sebelumnya ada. Menurutmu
apa yang terjadi pada Hirkam?”
Pelahan Yogi Sutisna melirik ke sahabat di sebelahnya dengan mata yang melotot.
“Aku tidak punya pendapat apa pun,” jawab Yogi Sutisna.
Berita itu menambah rasa panik yang dialami Parra Hiswara juga menyumbang
derajad bingung yang lumayan signifikan pada Yogi. Migrain yang sedang mengganggu
kepala dirasakan Parra Hiswara semakin berdenyut, sedikit saja sentuhan pada rambutnya
menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Menghadapi migrain yang parah, penderitanya
bahkan beranggapan, kepala perlu dipecah untuk mengambil semacam cacing penyebab
migrain itu. Bila cacing yang menggeliat itu bisa diambil, migrain itu pasti lenyap.
“Aku harus mengurusi isteriku,” ucap Parra Hiswara, “akan tetapi keadaanku kini seperti
terpenjara. Aku bahkan tak bisa keluar dari kamar ini karena banyak sekali orang yang
mengenalku. Belakangan kusadari, sebuah kebetulan pegawai hotel ini tidak ada yang
mengenalku.”
Yogi Sutisna bisa memahami keadaan itu. Dari jendela kaca ia bisa melihat lalu
lalang di luar. Di arah selatan tampak kereta api merayap naik menuju Malang sementara
di jalan raya, kemacetan sedang terjadi entah apa penyebabnya. Udara rupanya sedang
panas dan berangin, debu-debu berhamburan dan daun-daun kuning luruh dari tangkai.
Sebagian rumput hias di samping hotel tampak kuning meranggas.
Parra Hiswara merasa gatal di telapak tangan kanannya, gatal yang mengganggu itu
tidak ia ketahui sejak kapan mulainya. Namun Parra Hiswara tidak menganggap gatal itu
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sebagai sesuatu yang luar biasa. Parra Hiswara beranggapan gatal yang mengganggu itu
nantinya akan sembuh bila diolesi obat yang sesuai.
Angin sedang deras dan memilin, debu-debu berputar. Dari dalam kamar Yogi
Sutisna memerhatikan pusaran angin itu sebagai tontonan yang menarik. Ia perhatikan
udara yang membelit itu sampai bubar dengan sendirinya. Yogi Sutisna beranjak duduk
di kursi.
Namun Yogi Sutisna terkejut melihat ekspresi wajah temannya. Mata Parra Hiswara
nyaris lepas memerhatikan jejak pusaran angin yang membelit benda apa pun itu.
“Ada apa?” tanya Yogi.
Parra Hiswara tak sekadar memejamkan mata dan menggerangi kepala, ada sesuatu
yang agaknya menyita perhatiannya. Yogi Sutisna mengarahkan pandang matanya pada
jejak pusaran angin yang sedang menyita perhatian sahabatnya. Akan tetapi meski angin
berputar itu sungguh mencuri perhatian Yogi Sutisna tidak harus menganggapnya sebagai
suatu hal yang luar biasa. Pusaran angin yang demikian bisa terjadi di mana-mana dan
bukan hal yang aneh.
“Kau kenapa?” pancing Yogi agar Parra Hiswara berbicara.
Parra Hiswara masih tetap pada sikap anehnya. Terpaksa Yogi Sutisna bergegas
bangkit dan menyentuh lengannya. Yogi Sutisna terkejut mendapati sahabatnya dalam
keadaan tegang, mata setengah terbelalak dan napas sedikit tersengal.
“Sakit kepala?” tanya Yogi Sutisna sekali lagi.
Parra Hiswara memejam itu akhirnya membuka mata. Pandang matanya ditujukan
ke luar jendela tembus melalui kaca. Namun yang dicari sudah tidak ada, berlalu bersama
mobil-mobil, bersama bus dan truk yang kembali bergerak.
“Angin lesus,” desis suami Mahdasari.
Yogi Sutisna terheran-heran. Angin berputar bukanlah hal yang aneh. Di kampung
halamannya tak jauh dari candi Prambanan ia sering melihat kejadian macam itu. Akan
tetapi agaknya pusaran angin itu telah menjilma menjadi semacam pembuka simpul yang
terkunci. Parra Hiswara mengerutkan dahi dalam rangka berpikir keras, apalagi sejenak
kemudian Parra Hiswara memejam mata.
“Apa?” ulang dan tegas Yogi.
Parra Hiswara saling mengaitkan jari tangannya.
“Aku merasa bisa membangunkan angin macam itu,” bisik Parra Hiswara serius.
Yogi Sutisna tidak segera memahami apa maksud sahabatnya.
“Bisa membangunkan bagaimana?” tanya Yogi.
Parra Hiswara membuka mata. “Dalam mimpiku semalam saat aku bertemu dengan
perempuan mata tiga itu, aku menggunakan pusaran angin untuk menghadapi ribuan ekor
kelelawar yang berubah menjadi binatang ganas itu.”
Yogi Sutisna menyimak dengan penuh perhatian. Sejalan dengan banyak peristiwa
aneh yang telah dilihatnya Yogi Sutisna menempatkan diri untuk tidak perlu terkagetkaget lagi bila harus mengalami lagi. Yogi Sutisna bangkit dan menempatkan diri tepat di
depan sahabatnya.
“Ya, lalu?” tanya laki-laki yang bertempat tinggal sudut wilayah Prambanan itu.
Parra Hiswara memandang sahabatnya dengan tak berkedip.
“Aku bisa, aku akan mencobanya,” jawab Parra Hiswara seperti berdesis.
Parra Hiswara tidak sekadar menjawab dengan mulut akan tetapi ia juga menjawab
dengan perbuatan. Melalui jendela yang tidak terbuka tetapi bisa melihat keluar lewat
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bingkai kacanya Parra Hiswara bermain-main sesuatu yang tidak masuk akal. Melalui
ketajaman mata hati dan pemusatan pikiran Parra Hiswara mencoba mempengaruhi udara
yang mengalir bergejolak. Parra Hiswara terkejut mendapati dirinya benar mampu
melakukan. Udara di luar jendela tiba-tiba terkejut oleh kekuatan yang berusaha masuk
menguasai mereka. Meski udara itu bermaksud bergerak sesuai kodratnya, akan tetapi
dorongan untuk berputar itu benar-benar tidak bisa dilawan. Debu-debu mulai bergerak
menyesuaikan diri, bahkan semut yang ikut terbang termasuk seekor kupu-kupu yang
melintas dalam jarak yang amat dekat.
Yogi Sutisna yang terkejut bukan kepalang.
“Gila,” letupnya amat kaget.
Tak hanya satu, Yogi Sutisna melihat dua.
“Bagaimana kaubisa melakukan itu?” desis laki-laki nyaris menduda berasal tak
jauh dari Candi Rara Jonggrang itu.
Parra Hiswara tidak menjawab karena sedang berkonsentrasi dengan mainannya.
Udara yang saling membelit itu semakin besar dan membesar. Dua pusaran angin yang
menghamburkan debu-debu, sampah daun-daun dan pembungkus plastik terus bergerak
memutar meliuk-liuk seperti tarian penyanyi dangdut yang lupa diri. Apa yang terjadi di
luar jendela halaman samping hotel di tepi jalan raya dan membelakangi sawah itu tidak
hanya membuat Yogi Sutisna terbelalak namun nyaris semua orang yang menyaksikan
terkejut. Tak ada hujan tak ada mendung tak ada angin deras tiba-tiba muncul dua batang
pusaran angin yang saling tersinggung, masing-masing siap melabrak pesaingnya.
Mobil-mobil berhenti seketika didorong rasa ingin tahu. Sopir truk, sopir bus, sopir
tronton dan pengayuh becak semua menginjak pedal rem. Kemunculan pusaran angin
adalah merupakan sesuatu yang langka apalagi bila terjadi bukan di waktu yang tepat.
Umumnya pusaran angin terjadi pada saat hujan dan badai dan bila hal itu terjadi menjadi
bahaya yang mengancam keselamatan. Rumah-rumah bisa hancur dan pepohonan bisa
ambruk dan tumbang. Namun yang kali ini, lesus itu tampil bagai dengan sengaja untuk
menyita perhatian.
Parra Hiswara masih mengendalikan itu dan bahkan mempertajam permainannya.
Pusaran angin itu makin lama makin besar, apabila ukurannya semula hanya kecil saja
makin lama pusaran angin itu meraksasa dan terus membesar hingga akhirnya berukuran
sebesar paha. Akibat dari putarannya benar-benar luar biasa, semburat debu yang terjadi
bagai tebalnya kabut apalagi pusaran angin itu melintas tanah kering. Setelah beberapa
waktu berlalu akhirnya tiba saatnya Parra Hiswara menyatukan dua pusaran angin itu.
Dengan kendali otaknya Parra Hiswara saling mendekatkan kedua pusaran angin. Ketika
lesus itu saling berbenturan langsung bubar menyemburatkan sampah ke mana-mana.
“Gila,” ucap Yogi Sutisna sangat takjub, “kurasa tak ada orang di dunia ini yang
memiliki kemampuan langka seperti yang kaupunya.”
Parra Hiswara tidak menjawab. Parra Hiswara sedang berada dalam keadaan sama
takjubnya meski dengan latar belakang berbeda. Sementara di jalan raya yang mendadak
macet, jejak pusaran angin itu masih menyita perhatian. Semua orang menjadi bingung,
semua orang memerlukan waktu yang lebih lapang untuk menenangkan diri setelah
digilas takjub yang amat mendera.
Pemilik warung kecil tidak jauh dari tempat itu kebingungan karena mendapati
warungnya yang kotor sekali.
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14.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka.)
Setelah hingar bingar oleh ulah Ki Ajar Taji Gading yang tak terduga dan apa yang
dilakukan orang bertopeng yang tak pernah diketahui bagaimana wajahnya kecuali hanya
namanya, Kuda Rangsang. Di sudut ruang bilik pribadi Ki Ajar Kembang Ayun, Mahisa
Branjang duduk terpaku bersandar saka. Demikian juga Dyah Narasari menempatkan diri
menunggu apa yang akan disampaikan ayahnya kepada Parameswara. Sedikit agak jauh
duduk bersila Ki Ajar Pratonggopati juga bersikap menyimak sementara Parameswara
yang tengah menjadi pusat perhatian merasa betapa tidak nyaman keadaan itu.
“Parameswara,” Ki Ajar Kembang Ayun membuka percakapan.
Parameswara mengangguk.
“Ya, ayah,” jawab Parameswara.
Tidak berkedip dan penuh keprihatinan pimpinan Kembang Ayun memerhatikan
sikap salah tingkah anaknya.
“Apakah kau masih tetap pada pendirianmu untuk pergi?”
Parameswara menunduk. Pertanyaan itu membuat Parameswara semakin serba
salah. Parameswara tidak segera menjawab karena untuk yang sekadar membuka mulut
kini ia rasakan sangat sulit luar biasa. Ribuan ekor semut bagai merayapi punggungnya,
bukan di permukaan kulitnya akan tetapi berjalan bersama darah sambil mengkili-kili
menimbulkan rasa risih dan gatal.
“Jawablah Parameswara,” bisik Ki Ajar.
Akhirnya sebuah anggukan pelahan dilakukan dengan penuh keyakinan diberikan
Parameswara. Tidak hanya itu, Parameswara yang duduk bersila itu mengangguk nyaris
seluruh tubuhnya. Pontang-panting Parameswara berusaha menguasai diri agar jangan
sampai menitikkan air mata.
“Ya, ayah,” jawab Parameswara setelah membulatkan hati, “aku memang akan
pergi untuk sesuatu yang akan menyiksa batinku bila aku tidak melakukan. Mohon ayah
berkenan merestui perjalananku.”
Pelahan Ki Ajar Kembang Ayun menebar pandang. Napasnya yang tua teramat
kembang kempis. Tatapan lelaki tua itu singgah sejenak kepada Mahisa Branjang namun
sesaat kemudian Ki Ajar kembali mengarahkan pandang matanya pada anak lelakinya
yang amat disayanginya itu.
“Akhirnya memang telah tiba saatnya aku akan membeber jati dirimu Parameswara.
Benar apa yang dikatakan Taji Gading padamu, kau bukanlah anak kandungku. Dengan
demikian memang tidak ada halangan bagimu untuk menjalin hubungan dengan Ken
Rahastri karena bagimu Ken Rahastri itu orang lain sebagaimana Mahisa Branjang itu
bagimu juga orang lain.”
Parameswara merasa bagai dibelit seekor ular raksasa. Apa yang diucapkan Ki Ajar
itu benar-benar janggal dan tidak masuk akal. Mahisa Branjang yang menunduk juga
mendongak nyaris bersamaan dengan Parameswara. Parameswara bergegas menunduk
kembali, hatinya bergolak. Apa yang disampaikan ayahnya bagai sebuah sindiran yang
amat menikam, menusuk langsung ke tengah dadanya tembus ke pusat jantungnya.
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“Mahisa Branjang,” kata Ki Ajar sambil menoleh pelahan pada Branjang, “apakah
kau akan menolak jika aku mempunyai sebuah permintaan?”
Mahisa Branjang yang mengetahui ke mana arah pertanyaan ayahnya itu menjadi
gelisah. Ia merasa yakin tebakannya benar.
“Permintaan apa ayah?” tanya Mahisa Branjang.
Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun tersenyum sambil mengumbar teka-teki yang
mengundang gelisah. Ki Ajar Pratonggopati berwajah datar menyembunyikan dengan
amat rapat warna hatinya.
“Ambil Parameswara sebagai menantumu,” kata Ki Ajar Kembang Ayun.
Mahisa Branjang benar-benar merasa dihimpit, disudutkan ke tempat yang paling
tidak menyenangkan. Mahisa Branjang berbalik kepada Narasari adiknya akan tetapi
Narasari pun tak kalah bingung. Juga ketika Mahisa Branjang menoleh kepada Ki Ajar
Pratonggopati, pamannya itu juga tidak bisa memberikan pendapat apa-apa. Apa boleh
buat Mahisa Branjang harus melemparkan wajah bingungnya kembali kepada Ki Ajar
Kembang Ayun. Namun Ki Ajar Kembang Kembang Ayun sedang memerhatikan wajah
anak bungsunya dengan tatap mata amat penuh minat.
“Bagaimana Mahisa Branjang?” kata Ki Ajar, “apakah kau merasa tidak mungkin
mengambil Parameswara sebagai menantumu? Kau tidak perlu menyimpan ganjalan apa
pun karena Parameswara tak mempunyai hubungan darah denganmu.”
Mahisa Branjang tidak punya pilihan lain. Meski Mahisa Branjang telah merasa
membuat kesepakatan dengan seorang sahabatnya untuk menjodohkan anak-anak
mereka, kesepakatan itu terpaksa harus diubah karena permintaan ayahnya. Bagi Mahisa
Branjang merupakan sebuah dosa yang besar dan tak termaafkan jika tak bisa memenuhi
permintaan Ki Ajar yang usianya sudah sangat tua itu.
Pelahan Mahisa Branjang mengangguk.
“Baik ayah. Aku tidak keberatan,” jawab Mahisa Branjang.
Suara Mahisa Branjang itu terdengar serak dan bergetar menyebabkan ruangan itu
bagai teraduk oleh jawaban Branjang itu. Dyah Narasari mendadak merasa ada sesuatu
yang menggelembung di perutnya membuat sesak napasnya. Namun Narasari bingung
tak tahu menggunakan cara pandang yang bagaimana.
Semua orang kini memandang ke arah Parameswara. Parameswara yang menunduk
itu tidak bisa menguasai diri. Meski Parameswara sudah berusaha namun tetap saja mata
membasah. Bahkan air mata itu kemudian bergulir melewati pipi jatuh di pangkuannya.
Tidak pernah terjadi sebelumnya pada Parameswara, dalam ingatan Narasari, baru kali
inilah ia melihat kakaknya itu menitikkan air mata.
“Tidak ayah,” jawab Parameswara serak, “aku memang anak yang tidak tahu diri
bagi ayah juga seorang adik yang keterlaluan bagi kakang Mahisa Branjang. Kini aku
telah sadar memang tak pantas bagiku untuk mencintai dan memiliki Ken Rahastri. Aku
mohon maaf ayah.”
Leher Dyah Narasari tercekik oleh suara kakaknya yang tersendat itu. Parameswara
yang menengadah menampakkan matanya yang merah basah dan bibir gemetar bagaikan
orang yang buyutan. Tak hanya bibirnya yang luput dari kendali juga jemari tangannya.
Parameswara membungkuk bersudut di depan ayahnya sampai menyentuh tanah.
“Aku merestuimu Parameswara. Pun Juga Branjang tidak keberatan mengambilmu
sebagai menantu. Kini tidak perlu ada ganjalan lagi,” ulang Tiyang Ageng Ajar Kembang
Ayun.
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Hati Parameswara teriris oleh ucapan Ki Ajar karena bagi Parameswara sungguh
itulah sindiran yang terasa paling ngeres di permukaan hatinya. Jangankan Parameswara,
bahkan Ki Ajar Pratonggopati yang telah sekian tahun merasa amat mengenal semua sifat
dan perilaku saudara tuanya kebingungan karena tidak tahu akan menuju ke arah mana
pembicaraan Ki Ajar itu. Benarkah permintaan Ki Ajar pada Branjang agar mengambil
Parameswara sebagai menantunya itu bersungguh-sungguh atau hanya sekadar sebuah
cara untuk menggelitik hati Parameswara?
“Bagaimana Parameswara?” suara Ki Ajar tenang.
Parameswara belum juga mampu menguasai gelisahnya. Air matanya masih
menggenang di kelopak matanya, beberapa tetes bahkan terlanjur bergulir jatuh di
pangkuannya sejalan dengan ingus yang menggoda dari lobang hidungnya. Wajah Tiyang
Ageng menjadi tidak jelas karena air mata.
“Aku mohon maaf ayah. Atas seijin ayah dan kakang Mahisa Branjang juga atas
ijin dan restu paman Pratonggopati aku memilih pergi. Bagiku, untuk menemukan ayah
kandungku saat ini merupakan persoalan yang paling mendesak. Mohon Tiyang Ageng
Ajar Kembang Ayun berkenan memberi petunjuk arah mana yang harus aku tempuh
untuk menemukan mereka?”
Rupanya, Parameswara memang telah bulat pada keputusannya. Tiyang Ageng Ajar
Kembang Ayun tahu tidak ada gunanya mencegah Parameswara pergi lebih dari itu
menghalang-halangi keinginan Parameswara bertemu dengan orang tua kandungnya
merupakan hal yang tidak mungkin karena memang menjadi hak mutlak pemuda itu jika
berniat mengetahui jati dirinya, untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya, untuk
mengertahui siapa orang yang telah mengukir dan melukis jiwa raganya.
“Baiklah,” kata Ki Ajar. “Kurestui kaupergi.”
Parameswara menggigil mendengar jawaban itu.
Keputusan Ki Ajar itu seperti sebuah hentakan palu yang menyentakkan ruang itu.
Di samping merasa lega, Parameswara merasakan keputusan yang diambil Ki Ajar
sekaligus sebuah dosa besar yang harus disangganya. Parameswara yang merasa amat
bersalah menghirup udara dengan tarikan napas panjang seolah udara yang ada di ruang
itu belum cukup untuk mengisi paru-parunya.
“Pergilah kau ke Kediri, ayah kandungmu bernama Panji Ragamurti.”
Sebuah palu pahat bergerak kasar di permukaan otak pemuda itu.
“Panji Ragamurti?” Parameswara mengulang nama itu dengan berbisik.
Ki Ajar Kembang Ayun mengangguk.
“Ya. Itulah nama ayahmu.”
Parameswara mengulang menyebut nama itu beberapa kali dalam hati, bagaikan
memahatkan nama itu ke dinding benaknya agar jangan sampai lupa.
“Panji Ragamurti,” ucapnya dengan amat lirih didukung isi dada yang bergetar
kasar.
Itulah untuk pertama kalinya ia menyebut sebuah nama dengan gemetar karena
nama yang disebutnya itu bukan sembarang nama. Lewat perantara Panji Ragamurti
itulah ia lahir ke dunia ini. Itulah nama yang belakangan sangat mengganggu hatinya dan
menumbuhkan berbagai pertanyaan yang tidak kunjung ada jawabnya. Tak kurang Dyah
Narasari dan Mahisa Branjang terimbas wibawa yang besar dari penyebutan nama itu.
Sebenarnya, Parameswara ingin menanyakan lebih jauh kepada Ki Ajar Kembang
Ayun itu, oleh alasan apakah Panji Ragamurti itu tidak mengasuh dan membesarkan anak
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kandungnya sendiri atau mengapa Parameswara sampai bisa berada di tempat di mana ia
tumbuh dan berkembang itu. Akan tetapi meski pertanyaan itu begitu menggoda hatinya
Parameswara memilih untuk tidak mempersoalkan. Parameswara yakin kelak ia akan
menemukan semua jawaban dari teka-teki yang menyesakkan dadanya itu tidak perlu
harus menanyakan hal itu pada Ki Ajar saat itu juga.
“Adakah keterangan lain yang bisa kuperoleh, ayah?”
Agaknya Parameswara membayangkan bakal sulit baginya menemukan sebuah
nama Panji Ragamurti di Kediri. Mencari sebuah nama Panji Ragamurti dari sekian
banyak orang tentu bukan pekerjaan gampang.
Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun kemudian membuka sebuah peti. Sudah sekian
lama Parameswara dan juga Branjang atau Dyah Narasari tahu di dalam sebuah peti itu
tentu terdapat sesuatu yang sangat penting. Selama ini Ki Ajar Kembang Ayun membuat
aturan aneh yang sangat ketat tidak seorang pun diijinkan membuka peti kayu itu. Ki Ajar
ternyata mengambil sebuah lencana berukir terbuat dari logam sejenis perunggu. Lencana
itu diserahkan pada Parameswara. Parameswara menerima dan mengamat-amati benda
itu. Rasanya tidak ada sesuatu yang aneh atau luar biasa.
“Lencana itu milikmu,” kata Ki Ajar.
Parameswara merasa telapak tangannya dingin.
“Milikku?” Parameswara merasa heran.
Ki Ajar Kembang Ayun mengangguk pelan.
“Lencana itu yang melekat pada tubuhmu ketika saat pertama aku menemukanmu,
lencana itu nantinya yang akan mempertemukanmu dengan orang yang kaucari,” terang
Ki Ajar Kembang Ayun.
Beberapa buah wejangan masih diberikan Padmanaba atau Ki Ajar Kembang Ayun
pada Parameswara. Dengan takjim dan penuh perhatian Parameswara menyimak semua
sesorah48 itu. Amat larut jiwa Parameswara sejalan air matanya yang terus menetes dan
membasahi pipinya.
Sang waktu bergulir mendekati arah pagi. Rupanya Ki Ajar Kembang Ayun tidak
tega melepas Parameswara begitu saja. Untuk perjalanan jauh yang akan ditempuhnya,
Ki Ajar membekalinya dengan uang secukupnya. Untuk agar perjalanannya bisa ia
tempuh dengan mudah Parameswara membawa kuda jantan kesayangannya. Kuda itu
berwarna abu-abu dan merupakan kuda yang bukan sembarangan karena induknya
berasal dari timur Pulau Bali. Kuda itu diberi nama Sapu Angin karena derap larinya
yang kencang bagai angin.
Ketika matahari akan terbit, saat mana langit sebelah timur semburat oleh warna
merah saga, segenap murid perguruan Kembang Ayun bersiap diri melepas Parameswara.
“Apakah kau tidak akan kembali ke tempat ini, kakang Parameswara?” tanya Dyah
Narasari dengan suara serak.
Parameswara tidak memberi jawaban dan hanya dipeluknya Dyah Narasari dengan
sangat lekat. Hati Mahisa Branjang agak gronjalan saat adiknya minta diri pula dengan
mencium tangannya. Ki Ajar Kembang Ayun mengelus kepalanya ketika Parameswara
pamit dengan melakukan sujut di depannya pun tak kurang Pratonggopati melimpahinya
dengan gumpalan restu.
Beberapa jenak kemudian, Kuda Sapu Angin telah melesat cepat membelah kabut
dini hari meninggalkan perguruan Kembang Ayun. Suara derap itu makin lama makin
48
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jauh tidak hanya memantul-mantul di dinding pagar dan pepohonan namun juga di setiap
dada para penghuni padepokan perguruan Kembang Ayun. Sebenarnyalah sepeninggal
Parameswara seperti ada sesuatu yang hilang, sungguh rasa kehilangan yang benar-benar
menyedihkan.
Sejalan dengan waktu yang bergeser Ki Ajar Kembang Ayun memanggil segenap
murid perguruan yang diminta berkumpul di pendapa. Adalah bersamaan dengan langit
timur semburat merah ketika Ki Ajar Kembang Ayun atau Padmanaba mulai berbicara.
“Anak-anakku semua,” Ki Ajar Kembang Ayun mengawali dengan suara yang amat
tenang dan sejuk. “Sebagaimana kalian semua telah mengetahui, anakku Parameswara
telah pergi meninggalkan perguruan untuk sebuah keperluan yang tak mungkin dicegah.
Kita semua harus ikhlas melepas keberangkatannya ke Kediri mencari ayah kandungnya.
Kita berharap semoga apa yang diinginkan Parameswara itu bisa terpenuhi.”
Suasana senyap. Segenap yang hadir menyimak pembicaraan Ki Ajar dengan penuh
perhatian.
“Manusia berencana, akan tetapi Dewa di langit punya ketetapan,” lanjut Tiyang
Ageng Ajar Kembang Ayun. “Semula kita berharap Parameswara bersedia memimpin
perguruan ini setelah aku semakin tua dan tidak mampu. Akan tetapi ternyata pagi ini kita
semua melepas keberangkatan Parameswara yang teguh pada keputusannya mencari dua
orang tua kandungnya. Untuk yang diinginkannya itu, kita semua tak berhak mencegah
karena memang menjadi haknya.”
Ki Ajar Kembang Ayun menebar tatap mata. Dengan kepergian Parameswara itu
memang muncul beberapa pertanyaan siapakah orang yang akan ditunjuk Ki Ajar untuk
memimpin perguruan apalagi setelah semua mengetahui bagaimana sikap Ki Ajar Taji
Gading yang ternyata masih setia kepada kakak kandungnya yang sekaligus pemimpin
perguruan yang lama, Kuda Rangsang. Pertanyaan lain yang juga sangat mengganggu
adalah peringatan yang diberikan Kuda Rangsang pada Ki Ajar tentang perjanjian di Air
Terjun Seribu Angsa yang tinggal beberapa purnama lagi. Perjanjian apakah itu? Nyaris
sebagian besar para siswa perguruan tak seorang pun tahu di manakah letak Air Terjun
Seribu Angsa itu juga tidak ada seorang pun yang tahu ada persoalan apakah di tempat
itu.
Ki Ajar Kembang Ayun kembali siap melanjutkan ucapannya.
“Anak-anakku semua. Setelah hari ini Parameswara tidak lagi berada di antara kita,
untuk jangka waktu yang panjang pula, dimulai sejak besok aku akan pergi untuk sebuah
keperluan yang amat penting. Oleh karena itu segala hal yang menyangkut kelangsungan
perguruan ini aku serahkan kepada Ajar Pratonggopati. Tegasnya aku mengangkat Ajar
Pratonggopati sebagai pimpinan perguruan.”
Semua yang mendengar kaget. Pratonggopati sendiri tak menyangka. Orang kedua
di Kembang Ayun itu bergeser mendekat.
“Kuharap kau mau menerima tugas yang aku berikan ini, Pratonggopati, karena aku
tak melihat ada orang lain lagi. Branjang tentu saja sibuk dengan perguruannya sendiri di
Badran Arus. Jangan khawatir untuk jenis pekerjaanmu, kau hanya memimpin perguruan
agar bisa berjalan sebagaimana mestinya sementara tugas yang paling tak menyenangkan
yaitu yang berkaitan dengan penjagaan atas mantra-mantra pembuka tabir pelindung air
terjun seribu angsa, itu tetap menjadi tanggung-jawabku. Ke depan aku akan berusaha
memutus mata rantai tugas aneh itu sehingga Kembang Ayun tak perlu terbebani. Setelah
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aku pikir lebih jauh, mengapa pula aku harus mewariskan tugas tidak masuk akal itu pada
Parameswara, tugas menjaga datangnya purnama selama puluhan tahun.”
Ki Ajar Pratonggopati mengangguk. Ki Ajar Kembang Ayun agaknya tidak ingin
berlarut-larut dengan keputusannya itu. Sebuah umbul-umbul lambang perguruan segera
diserahkan kepada Pratonggopati. Ki Ajar Pratonggopati tak bisa menolak. Akan tetapi
jika ada kecemasan di dalam hati Dyah Narasari adalah ketika memikirkan usia ayahnya
yang sudah tua namun masih harus menempuh perjalanan jauh. Tentu Ki Ajar akan
mengalami banyak kesulitan dengan perjalanan yang akan ditempuhnya itu.
“Mohon maaf Tiyang Ageng. Kalau aku boleh tahu, Tiyang Ageng akan pergi ke
mana?” tanya salah seorang murid.
Pertanyaan itu sebenarnya juga akan dilontarkan Dyah Narasari. Ki Ajar seperti
termangu, tatapan matanya sejuk.
“Aku akan pergi ke sebuah tempat. Letak tempat itu di salah satu lereng Gunung
Kampud49 pada bagian lereng yang oleh banyak orang disebut Air Terjun Seribu Angsa.
Disebut Seribu Angsa karena di sekitar air terjun itu hidup banyak sekali angsa, beratusratus dan mungkin bahkan lebih dari seribu.”
Murid perguruan yang penasaran itu kembali bertanya. Ia mengajukan sebuah
pertanyaan yang amat mendesar mengingat Ki Ajar Kembang Ayun sudah sangat tua.
“Ada keperluan apakah Ki Ajar pergi ke tempat itu? Mengapa harus Ki Ajar sendiri
yang berangkat? Bukankah Ki Ajar dapat memberikan perintah kepada kami, tanpa harus
Ki Ajar sendiri yang pergi?”
Ki Ajar tersenyum. Ki Ajar tahu, semua siswa perguruan itu mencemaskannya.
Pertanyaan itu mewakili wajah semua yang hadir, pertanyaan itu juga mewakili Dyah
Narasari dan Mahisa Branjang.
“Anak-anakku semua,” Ki Ajar berbicara dengan nada sejuk, “untuk perjalananku
ini tidak bisa tidak memang harus aku sendiri yang pergi. Aku tak mungkin mewakilkan
pada siapa pun.”
Serentak para siswa perguruan itu saling pandang antara satu dengan lainnya.
Keadaan kesehatan Ki Ajar kali ini, benar-benar mencemaskan mereka. Ki Ajar sangat
memaklumi kecemasan yang bersumber dari rasa cinta para murid perguruan itu, maka
itulah sebabnya Padmanaba itu perlu menjelaskan mengapa ia harus datang ke Air Terjun
Seribu Angsa.
Gunung Raung dibalut kabut amat tebal, bumi Bondowoso di arah barat sedikit ke
utara dari arah Gunung itu rupanya sedang terancam oleh turunnya hujan deras.

15.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
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Kampud, di zaman Majapahit, Gunung Kampud sangat terkenal yang amat mungkin berubah menjadi
Gunung Kelud di zaman sekarang. Kelahiran Raden Tetep yang ketika dewasa berubah nama menjadi
Hayam Wuruk, ditandai dengan meletusnya Gunung Kampud dan gempa bumi di sebuah wilayah bernama
Pabanju Pindah, demikian berita Pararaton maupun Desa Wernana (Nekarakrtagama) menyampaikan hal
yang sama.
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Amnesia yang dialami Elang Bayu Bismara menyebabkan Tantri Praba merasa
sudah kehilangan anak laki-laki kesayangannya, namun rupanya kehilangan itu tidak
hanya sampai itu. Bingung Tantri Praba mendapati semua hilang, bahkan ganjal pintu
ikut-ikutan hilang, hanya warna cat dinding yang tersisa sementara jendela yang terbuka
menyisakan rasa bingung yang tak bakal berkesudahan. Pohon belimbing yang sedang
berbunga terlihat dari jendela mengayun-ayun dipermainkan angin yang tak begitu deras,
di seberang jalan terlihat sebuah truk melaju dengan meninggalkan asap hitam yang
kelewatan. Menghadapi asap macam itu kendaraan yang berada di belakangnya pasti riuh
sesak dengan segala serapah.
“Ya Tuhan, apa yang terjadi?” letup perempuan itu dengan mata terbelalak.
Tantri Praba tidak cukup punya persediaan akal waras untuk berusaha memahami
semua benda yang hilang dari kamar anaknya. Tempat tidur lenyap, komputer lenyap,
almari lenyap dan bahkan kain korden jendela ikut-ikutan lenyap. Di sejengkal waktu
yang bergeser, keanehan itu meraja-lela di benak Tantri Praba menyebabkan lehernya
tercekik dan diyakini bakal menyebabkan kesulitan bernapas. Kesadaran yang tersisa
hanya bisa digunakan untuk meratap, sebuah tingkah yang biasanya menjadi pelengkap
bingung. Tangannya terjulur akan tetapi tidak dengan niat menyentuh apa pun. Di kamar
yang mendadak kosong itu mau menyentuh apa?
“Bayu, kamu di mana?“ letup pertanyaan itu dari mulutnya.
Sebuah pertanyaan yang sia-sia dan terasa aneh karena kamar itu jelas-jelas telah
kosong tak ada isinya. Tempat tidur hilang, almari hilang. Yang sulit dipahami siapa yang
melakukan pekerjaan aneh itu dan untuk apa pula harus melakukan, padahal untuk
mengeluarkan semua perabotan dalam kamar di lantai atas itu harus dilakukan oleh
paling tidak dua orang, untuk menggotong tempat tidur tak mungkin dilakukan sendiri
dan pasti butuh waktu lama.
Maka mendadak Tantri Praba merasa kakinya gemetar.
“Bayu!” teriak Tantri Praba dengan volume lebih tinggi.
Namun teriakan itu berjenis tertahan dan karenanya tak memperoleh jawaban.
Apa yang terjadi itu jelas bukan persoalan yang sepele dan mungkin bisa dianggap
sebuah penculikan dan perampokan. Penculikan karena anaknya yang semula berada di
kamar hilang, disebut perampokan karena semua perabotan di kamar lantai atas lenyap
tidak ada jejaknya. Bahkan ternyata keset pun ikut hilang. Perampok macam apa yang
juga mengambil pembersih telapak kaki itu?
Tantri Praba bergegas turun untuk berbagi kepanikan namun tidak ada siapa pun di
rumah. Yu Rusila pembantunya sejak kemarin pamit pulang karena anak perempuannya
hamil dan harus ada yang bertanggung-jawab. Menghadapi keadaannya yang demikian
permintaan ijin Yu Rusila untuk mudik dan menyelesaikan masalahnya tidak mungkin
ditolak. Suaminya belum pulang menyebabkan rumah itu terasa begitu senyap. Sejak pagi
Widyaksa disibukkan oleh urusan kantor.
Lantas siapa yang bisa dimintai bantuan menghadapi keadaan yang demikian?
Demikian panik dan demikian lemah kakinya dalam menyangga tubuhnya hampir
saja Tantri Praba jatuh di turunan tangga ke lima. Akan tetapi sesampai anak tangga yang
paling bawah Tantri Praba tertegun. Suara batuk berasal dari lantai atas itu menyebabkan
ayunan kakinya terhenti. Suara Bayukah itu? Tantri Praba merasa perlu meyakinkan
ketajaman pendengarannya. Bergegas tergesa Tantri Praba kembali ke kamar anak lelaki
semata wayangnya. Tertegunlah amat tertegun Tantri Praba ketika membuka daun pintu,
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dikucalnya mata dan dikucalnya kembali untuk memastikan apa yang dilihatnya sungguh
nyata.
“Sudah gilakah aku?”
Tantri Praba bingung. Darahnya berhenti mengalir. Sisa tenaga yang dimiliki benarbenar terkuras yang membuatnya harus bersusah-payah untuk tetap berdiri. Matanya
yang terbelalak bagai nyaris lepas dari kelopaknya. Bibir yang terkendali adalah bibir
yang indah, apalagi bila ada polesan gincu tipis mewarnainya akan tetapi apabila bibir itu
bergetar tak terkendali terlihat jelek sekali.
Dan meski waktu sejengkal berlalu, perempuan cantik masih juga bingung.
Kepalanya berdenyut keras atas nama keanehan yang tersaji di depannya. Bayu
yang hilang diculik meringkuk di pembaringannya sementara semua perabotan yang
dirampok masing-masing kembali ada di tempatnya, termasuk keset, termasuk korden,
termasuk meja komputer, piano dan poster-poster yang melekat di dinding. Semua berada
di tempat masing-masing, pun sepiring donat kegemaran bocah itu, tetap berada di atas
meja.
Tantri Praba merasa kepalanya layak pecah.
“Ya Tuhan,” desisnya. “Sudah gilakah aku? Tadi aku tidak melihat apa pun. Kini
semua kembali di tempat masing-masing.”
Terbelalak Tantri Praba memerhatikan semua yang telah kembali.
Tantri Praba memerhatikan anaknya yang dengan amat pelahan memejamkan mata,
tatapan mata bocah itu tak lagi bercahaya seolah ada sesuatu yang hilang dari kedalaman
jiwanya sementara Ibu mana yang tidak remuk hatinya mendapati keadaan anaknya yang
seperti itu? Tantri Praba bergegas beralih memerhatikan kulit bocah itu. Jejak alergi yang
merajalela di sekujur kulitnya telah hilang akan tetapi meninggalkan beberapa luka bekas
cakaran karena begitu hebatnya rasa gatal yang terjadi bagai tidak tertanggungkan. Tantri
Praba tak mungkin lupa bagaimana mata anaknya menjadi kemerahan membeliak-beliak
sementara sesuatu yang diyakini sebagai sumber alergi itu masih meringkuk diam di
tempatnya, di telapak tangannya.
Benda yang meringkuk di balik kulit di atas daging dan nyata-nyata sebagai benda
hidup itu telah meninggalkan banyak keanehan, namun agaknya semua itu masih belum
cukup. Baru saja keanehan itu terjadi lagi, bahkan sangat luar biasa. Adakah semua itu
berkaitan dengan benda tak dikenal di balik kulit itu? Tantri Praba selanjutnya memberi
perhatian pada semua benda yang semula ikut-ikutan menghilang. Di sentuhnya sudut
meja yang terasa amat nyata, juga cangkir teh yang masih berisi separuh.
“Apa yang kaurasakan Bayu?” tanya Tantri Praba dengan nada berbisik.
Namun pandang mata bocah itu mewakili adanya sesuatu yang hilang. Bocah itu
membuka mata dan balas menatap.
“Ini mama sayang,” ucap Tantri Praba yang mulai benci pada kata amnesia.
Bayu balas menatap kegelisahan perempuan yang duduk di sudut pembaringannya.
Bocah itu mengerutkan kening seperti berpikir, seperti berusaha mengingat namun tidak
berhasil, seperti mencari sebuah jawab dari pertanyaan yang ternyata tidak ia peroleh.
Akan tetapi Bayu tahu, siapa pun perempuan itu, ia sungguh sangat menyayanginya.
“Kamu masih tidak ingat apa pun?” tanya Tantri Praba lagi dengan berbisik.
Bayu tidak mengangguk dan tidak menggeleng. Dengan penuh perhatian bocah itu
memerhatikan telapak tangannya, mencermati sesuatu dalam genggamannya. Tanpa
alasan yang jelas atau hanya ia sendiri yang tahu mengapa, bocah itu tersenyum. Itulah
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senyum yang memporak-porandakan hati ibunya. Bagi Bayu, rupanya benda melekat di
telapak tangan itu telah berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan.
“Ya Tuhan,” letup Tantri Praba. “Aku benar-benar kehilangan anakku!”
Mondar-mandir Tantri Praba memerhatikan semua benda, menatap wajah-wajah
dalam poster yang tiba-tiba tampak aneh, menatap permukaan meja belajar yang penuh
dengan buku-buku yang sebagian di antaranya tidak teratur rapi, menatap komputer dan
bola basket yang berdampingan dan semua pernik benda yang menjadi kesayangan
anaknya. Semua benda apa pun di ruangan itu dari yang paling sederhana sekalipun
mampu menyumbang biang kengerian yang sanggup merontokkan jantungnya.
Namun meski menghadapi keadaan anaknya yang mengalami peristiwa luar biasa
semalam dan masih berlanjut dengan apa yang baru terjadi, Tantri Praba masih mampu
mengikat jantungnya dengan kuat, setidaknya sampai sekarang, dan entah sampai kapan.
Andaikata keanehan-keanehan itu muncul bertubi-tubi, bisa jadi otot-otot pengikat
jantungnya benar-benar akan rontok.
Tantri Praba kembali duduk di bibir pembaringan dan mengulurkan tangan dengan
niat membusai rambut ikal anaknya. Namun Tantri membatalkan. Telepon genggam
bergetar di saku bajunya menyita perhatian. Wajah suaminya muncul di layar. Gerak
bibirnya selalu terlambat seperkian detik dari suara yang didengar.
“Bagaimana keadaan Bayu?” tanya Yudawastu Widhiyaksa di layar monitor itu.
Jawaban seperti apa yang akan diberikan pada suaminya. Tantri Praba mengarahkan
kameranya ke pembaringan dan memutar ke seluruh sudut ruangan dengan harapan
suaminya bisa melihat secara langsung keadaan anaknya.
“Kalau bisa cepat pulang!” ucap Tantri Praba gelisah.
Yudawastu Widhiyaksa di seberang sana rupanya sedang terjebak pada pekerjaan
yang tidak bisa segera ditinggalkan. Sebenarnya Tantri Praba sangat memahami itu.
“Aku upayakan,” jawab Yudawastu Widhiyaksa, “aku akan pulang diam-diam.
Tetapi tidak terjadi apa pun bukan?”
Tantri Praba tidak menggeleng juga tidak mengangguk.
“Baiklah,” jawab suaminya. “Aku akan pulang lebih awal. Aku sudah membuat
janji dengan seseorang yang mungkin bisa membantu kita menolong Bayu.”
Tantri Praba segera mengerutkan keningnya.
“Siapa?” tanya Tantri Praba.
“Seseorang yang memiliki kemampuan supranatural.”
Jawaban suaminya menyebabkan Tantri Praba tertegun. Berurusan dengan
seseorang berkemampuan supranatural atau mengaku-ngaku berkemampuan supranatural
adalah hal yang tidak mungkin ia lakukan kemarin dan sebelumnya. Namun sejak Bayu
mengalami masalah yang sangat serius dan aneh, meminta bantuan pada mereka
merupakan kemungkinan yang paling masuk akal. Mana dan apa yang bisa dilakukan
ketika sikap dan cara pandang ilmiah tidak mampu menjelaskan kejadian yang menimpa
anaknya kecuali menggunakan cara pandang metafisika?
“Baik, semakin cepat semakin baik!”
Di seberang sana, Yudawastu Widhiyaksa yang sedang memegang telepon
selulernya terdiam seperti ada yang direnungkan. Tiba-tiba saja Yudawastu Widhiyaksa
merasa curiga.
“Benar tidak terjadi sesuatu?” tanya laki-laki itu sambil memerhatikan raut wajah
istrinya yang begitu sedih di layar.
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Bagaimana tidak terjadi sesuatu? Seisi kamar anaknya bahkan debu-debunya lenyap
hilang dari pandang mata. Bagaimana yang demikian bisa dikatakan tidak terjadi sesuatu?
Akan tetapi Tantri tidak punya cukup kekuatan untuk bersikap tenang menyikapi hingarbingar yang sedang dialaminya.
“Memang ada sesuatu,” jawabnya. “Nantilah kalau kau sudah pulang.”
Hubungan telepon itu kemudian berakhir. Tantri Praba bergegas turun ketika dari
lantai atas itu melihat mobil yang menurunkan kecepatan dan kemudian berbelok masuk
ke halaman rumahnya. Tantri Praba mengenali siapa yang berkunjung, ia sosok yang
memang diharapkan kedatangannya, setidaknya dengan orang yang datang itu ia bisa
berbincang tentang keadaan anak lelakinya.
“Selamat siang,” sapa Dokter Wisnu.
Tantri Praba mengangguk sambil membuka pintu lebih lebar. Agak canggung
Tantri Praba mempersilahkan tamunya untuk duduk bila mengenang hubungan yang
pernah terjalin di masa silam. Sebaliknya Dokter Wisnu melihat wajah tuan rumah
sedang dalam keadaan amat tegang.
“Aku sudah menemukannya!” ucap Dokter Wisnu langsung pada pokok persoalan
yang dibawanya.
Berbinar raut wajah Tantri Praba.
“Sudah ditemukan cara mengatasinya?”
Tantri Praba terkejut melihat tamunya menggeleng.
“Bukan itu yang aku maksud,” jawab Dokter Wisnu. “Aku berhasil menemukan
orang yang memiliki kasus seperti anakmu yang mengakibatkan Dokter Rustamaji mati.
Aku ingin kau bertemu dengannya dan membandingkan keadaan anakmu dengan
keadaannya. Namanya Anak Agung Budayasa.”
Tantri Praba termangu. Nama yang baru disebut itu mengingatkan Tantri Praba
pada dari mana ia berasal.
“Orang Bali?” tanya Tantri Praba.
Dokter Wisnu mengangguk.
“Bagaimana?” tanya Dokter yang masih membujang itu. “Kau tidak berminat untuk
menemuinya? Aku pikir dengan kau menemuinya maka akan ada semacam pembanding
yang bisa dikaji.”
Tantri Praba merapatkan kedua telapak tangannya sambil matanya tidak berkedip
dalam memandang lawan bicaranya, tatapan yang kemudian menyebabkan ia merasa
serba salah. Hampir lima belas tahun yang lalu, Dokter Wisnu yang ketika itu masih
seorang mahasiswa pernah mengutarakan rasa suka kepadanya, pengungkapan rasa cinta
yang ditolaknya. Belakangan ketika ada indikasi suaminya menduakannya Tantri Praba
menyimpan penyesalan, apalagi ketika dari teman-temannya ia mengtahui Dokter Wisnu
mengambil pilihan hidup sendiri tanpa mementingkan kehadiran seorang pendamping.
“Selama ini,” kata Tantri Praba. “Aku menempatkan sikap ilmiah tidak ubahnya
sebuah agama. Aku tidak percaya hal-hal yang berada di koridor metafisika. Aku tidak
percaya supranatural, aku tidak percaya pada dukun. Namun kali ini, aku tak tahu harus
berkata apa. Apakah aku masih boleh meyakini apa yang baru terjadi ada penjelasan
ilmiahnya seperti yang dulu kau pernah bilang? bahkan orang kesurupan pun masih ada
penjelasan ilmiahnya!”
Dokter Wisnu memandang Tantri Praba dengan tidak berkedip. Dokter Wisnu bisa
menakar seberapa besar beban yang disangga mantan teman akrabnya melihat dari
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bahasa wajahnya, dari bibirnya yang gemetar, dari tarikan napasnya yang mengombak
dan dari tangannya yang mendadak menunjukkan gejala buyutan.
“Apa yang terjadi?”
Dengan ringkas padat dan jelas, Tantri Praba menumpahkan pengalamannya.
Terbelalak Dokter Wisnu. Akan tetapi Tantri Praba melihat keraguan di mata
sahabatnya.
“Aku memang sedang mengalami tekanan luar biasa!” kata Tantri Praba. “Akan
tetapi aku masih bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Ketika aku
masuk ke kamarnya, semua yang ada di kamar itu hilang. Kursi hilang, meja hilang, tak
ada satu benda pun yang tersisa. Bahkan pembungkus permen ikut-ikutan menghilang.
Meja menghilang maka donat di atas piring juga ikut-ikutan menghilang. Bagaimana
penjelasan ilmiahnya Dok?”
Dokter Wisnu bingung tak bisa memberi sumbangan komentar. Melihat kepanikan
Tantri Praba, dokter Wisnu akhirnya curiga peristiwa aneh itu memang nyata.
“Ilmiah atau tidak akhirnya tidak penting,“ lanjut Tantri Praba. “Menurutku, apa
yang sekarang dilakukan suamiku sudah benar. Ia sedang mencari bantuan dari orang
yang kami harapkan bisa menolong anakku. Dari dukun sekalipun atau apa pun namanya
asal bisa menolong anakku.”
Dokter Wisnu mengangguk dalam rangka berusaha memahami.
“Boleh aku memeriksa keadaan anakmu?” tanya Dokter Wisnu.
Tantri Praba mengangguk dan bergegas bangkit mengantar tamunya naik ke lantai
atas. Berdebar Tantri Praba ketika membuka pintu oleh curiga akankah peristiwa itu
terulang kembali. Tarikan napas panjang dilepas kembali ketika mendapati semua benda
masih utuh dan lengkap di ruang itu. Tantri Praba bergegas duduk di sebelah anaknya
yang tiba-tiba tersenyum dengan arti yang tidak jelas. Namun hubungan kasih sayang itu
masih terlihat jejaknya. Bocah itu tiba-tiba meringkuk memeluk tangan Ibunya. Sudah
lenyapkah amnesia itu? Melihat sikap bocah itu, pertanyaan itu mengganggu benak
Dokter Wisnu. Meski semua kenangan terhapus dari benaknya dan dengan demikian
Bayu tidak lagi mengenal Ibunya namun jejak kasih sayang yang diberikan Tantri Praba
masih bisa dikenali dengan baik.
“Jangan-jangan bukan amnesia, atau keadaan amnesia yang tidak permanen!” pikir
Dokter Wisnu.
Dengan ragu Dokter Wisnu menempatkan diri duduk di pembaringan pula. Tak
jelas apakah Bayu bisa membaca pikirannya, Bayu mengangsurkan telapak tangannya.
“Boleh aku periksa?” tanya Dokter Wisnu.
Bayu mengangguk.
Dengan tanpa menyentuh dan hanya memerhatikan Dokter Wisnu melihat benda
tak dikenal itu meringkuk. Mrinding Dokter Wisnu menyadari benda apa pun itu benarbenar hidup layaknya ular kecil. Meringkuk dengan kebutuhan makan tidak ubahnya
parasit, sudah begitu benda itu masih memunculkan banyak masalah. Semalam kondisi
alergi yang dialaminya demikian dahsyat. Dalam kasus serupa Dokter Rustamaji terpaksa
harus kehilangan nyawanya ketika berniat mengeluarkan paksa benda aneh itu. Rupanya
keadaan itu pun masih belum cukup, baru saja Tantri Praba mengalami keadaan yang tak
masuk akal. Mungkinkah kejadian mustahil yang terjadi itu masih karena benda yang
sama?
Dari dalam tasnya Dokter Wisnu mengeluarkan stetuskup dan melakukan tindakan
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standart. Dokter Wisnu tidak menemukan kejanggalan apa pun pada detak jantung bocah
itu demikian juga dengan suasana dalam perutnya. Berdesir tajam punggung dokter yang
berwajah tampan itu mendapati irama aneh ketika stetuskup ditujukan pada benda tidak
dikenal di telapak tangan itu. Denyut nadi di telapak tangan itu terasa amat kuat, seolah di
tempat itulah letak jantung.
Tantri Praba mengikuti apa yang dikerjakan Dokter Wisnu dari bahasa wajahnya.
“Bagaimana?” bisik Tantri Praba.
Dokter Wisnu hanya bisa menarik napas, wajah cemasnya dengan segera menulari.
“Apa yang berada di tangan anakmu itu makhluk hidup, ia numpang tinggal dan
hidup dengan cara seperti yang dilakukan parasit dengan kebutuhan makanan mengambil
dari darah anakmu. Aku tak mampu memberi jawaban melalui cara bagaimana makhluk
tak dikenal itu masuk ke dalam tubuh anakmu, apakah lewat makanan atau melalui kulit.
Kalau melalui kulit pasti ada bekas luka yang digunakan untuk masuk. Makhluk apa pun
itu ia berbahaya, bisa membahayakan Bayu sendiri atau orang lain sebagaimana apa yang
terjadi pada Dokter Rustam.”
Keterangan yang diberikan oleh Dokter Wisnu sebenarnya telah menjadi pemikiran
Tantri Praba dan suaminya, itulah sebabnya semalam ketika reaksi alergi itu telah mereda
pasangan suami istri itu memeriksa sekujur tubuh bocah itu bahkan termasuk dengan
menyibak helai demi helai rambut kepalanya. Akan tetapi memang terlalu banyak bekas
luka terutama di bagian tangan dan kaki bocah itu karena garukan tangan yang dilakukan
dalam keadaan gatal luar biasa.
“Semalam aku telah memeriksanya,” kata Tantri Praba, “yang ada hanya bekas luka
macam ini. Tidak ada jenis luka yang aneh. Aku juga tak yakin bila luka macam itu ada
mengingat Bayu memperolehnya saat tidur. Dalam mimpinya ia mengalami pergulatan
luar biasa yang buahnya seperti kita lihat semalam saat alergi dan sekarang.”
Dokter Wisnu mengalihkan perhatiannya dengan memerhatikan semua perabotan
yang ada di kamar lantai atas itu. Menyisir gambar-gambar poster yang nyaris memenuhi
semua sudut ruang, lalu komputer, almari, kulkas berukuran kecil.
“Semua menghilang,” kata Tantri Praba menjelaskan apa yang dialami.
Dokter Wisnu mengangguk sambil tangan kirinya memegang dagu dan tangan
kanan disilangkan di perut, khas gaya orang sedang berpikir. Dokter Wisnu menemukan
pendapatnya sendiri. Dokter tampan itu berusaha menghitung-hitung kemungkinan
penjelasan ilmiahnya.
“Semua hilang dan kembali?”
Tantri Praba mengangguk. Dokter Wisnu mengikuti dengan manggut-manggut.
“Mungkin kata yang tepat adalah menghilang, bukan hilang,” kata Dokter Wisnu,
“semua benda masih ada di tempatnya hanya saja halusinasi menyebabkan kau tidak bisa
melihatnya.”
Tantri Praba tahu, Dokter Wisnu sedang berusaha memberikan jawaban ilmiah, hal
yang juga sempat direnungkannya. Namun Tantri Praba yakin, apa yang terjadi itu bukan
halusinasi. Semua benda di kamar anaknya lenyap, termasuk Bayu juga ikut lenyap,
semua yang terjadi itu sangat nyata. Semua benda termasuk anaknya disebut menghilang
hal itu bisa diterima, namun apabila dituduh ia berhalusinasi ia tidak terima. Tantri Praba
sangat yakin apa yang ia alami itu benar.
Itulah sebabnya Tantri Praba menggeleng.
“Aku tidak sedang berhalusinasi,” ucapnya amat tegas. “Apa yang aku ceritakan
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tadi benar-benar terjadi.”
Meski ragu, Dokter Wisnu mengangguk.
Tiba-tiba Tantri Praba merasa perlu menanyai anaknya.
“Bayu sayang,” ucapnya dengan suara amat memelas. “Kamu masih belum ingat
mama?”
Meski Bayu memandang dengan tatapan mata amat larut namun tidak secuil kata
pun yang terlontar dari mulutnya.
“Bayu,” ulang Tantri Praba dalam bisikan, “ceritakan pada mama, mengapa semua
benda tadi menghilang? Apa yang terjadi? Berceritalah.”
Bayu memberikan tatapan mata amat aneh dan sulit untuk ditebak. Sebagai Ibu
yang melahirkannya Tantri Praba amat mengenali bahasa tubuh anaknya namun untuk
kali ini Bayu benar-benar berubah menjadi sosok yang tak lagi dikenalnya. Pelahan Bayu
menoleh mengarahkan pandang matanya ke cangkir di atas meja yang disusul dengan
mengarahkan jari telunjuknya. Tantri Praba dan Dokter Wisnu mencermati apa yang
dilakukan bocah itu.
Dokter Wisnu layak terjengkang melihat akibat dari perbuatan bocah itu. Tak hanya
Dokter Wisnu, Tantri Praba terbelalak dan tak mampu bicara. Meringkuk sambil
memeluk lengan Ibunya, Bayu tersenyum aneh, bagai menikmati rasa geli yang hanya ia
sendiri yang bisa memahami. Bayu tidak peduli meskipun akibat perbuatannya menjadi
sebuah gonjang-ganjing di dada Ibunya.
Tantri Praba sulit memahami. Dokter Wisnu bingung tuntas.
“Ya Tuhan,” letup Dokter Wisnu. “Bagaimana caramu melakukan?”
Tak ada penjelasan apa pun yang diberikan Elang Bayu Bismara, namun keanehan
itu rupanya masih harus berlanjut karena cangkir yang menghilang itu kemudian muncul
lagi dengan cara pelahan melalui sebuah proses yang bisa diikuti kejab demi kejab. Saat
lenyap, cangkir itu menghilang dengan cara seketika dan meninggalkan jejak asap yang
amat tipis nyaris tidak kentara, namun ketika muncul kembali melalui cara sebaliknya.
Cangkir itu menampak pelan dari tiada menuju ada, dari samar tak jelas dan mengombak
menuju ke ujut nyata, hingga akhirnya cangkir itu kembali ke tempatnya semula.
Dengan demikian Dokter Wisnu tak bisa membantah apa yang diutarakan oleh tuan
rumah pun dengan demikian Tantri Praba akhirnya tahu melalui cara macam apa semua
isi kamar itu menghilang. Butuh waktu lama bagi Tantri Praba untuk menenangkan diri
sebagaimana tak terlalu mudah bagi Dokter Wisnu untuk mendamaikan diri, itu sebabnya
ruang di lantai atas itu mendadak menjadi hening. Seumur-umur, Dokter Wisnu harus
mengakui baru kali ini bulu kuduknya bangkit. Mrinding oleh kesadaran yang mencuat
kasar, bahwa wilayah metafisika itu benar-benar ada. Di luar hal hal yang masuk akal ada
daerah yang tidak masuk akal.
Tantri Praba melongok melalui jendela ketika mendengar suara mobil masuk ke
halaman.
“Suamiku pulang, aku turun dulu!” kata Tantri Praba.
Dokter Wisnu mengangguk. Tak ada yang bisa dilakukan Dokter Wisnu kecuali
diam. Dokter Wisnu membalas tersenyum saat tiba-tiba Elang Bayu Bismara tersenyum.
Di depan pintu Tantri Praba menjemput suaminya.
“Siapa tamunya?” tanya Yudawastu Widhiyaksa ketika pintu dibukakan untuknya.
Tantri Praba memberi senyum untuk tamu yang datang bersama suaminya. Dari
cara berpakaian orang itu Tantri Praba langsung bisa menebak apa profesi orang itu.
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“Dokter Wisnu, sekarang di kamar Bayu!” jawab Tantri Praba.
Tantri Praba merasa aneh ketika harus berurusan dengan dukun, namun ia tidak
punya pilihan lain kecuali harus menerima kenyataan itu sebagai sebuah hal yang tidak
bisa dihindari. Ketika dokter tidak bisa menolong, meminta bantuan dukun merupakan
hal yang paling masuk akal untuk dilakukan.
Di kamar, sebagaimana yang biasa ia lakukan, Tantri Praba membantu melepas dasi
suaminya. Yudawastu Widhiyaksa membaca masalah yang amat serius di raut wajah
istrinya.
“Terjadi sesuatu?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Tantri Praba mengangguk.
“Ya,” jawabnya. “Persoalan anak kita rupanya amat sangat sangat serius. Tak ada
cara pandang masuk akal dalam bentuk apa pun yang bisa menjelaskan. Tadi anak kita
menghilang. Semua benda yang ada dalam kamarnya ikut-ikutan lenyap menghilang.”
Raut wajah Yudawastu Widhiyaksa berubah sangat tegang. Yudawastu Widhiyaksa
merasa apa yang dikatakan istrinya sudah cukup jelas dan tidak perlu diulang, akan tetapi
ada bergumpal rasa tak mengerti yang segera butuh penjelasan.
“Aku berharap tamu yang kaubawa pulang itu bisa membantu mengatasi,” lanjut
Tantri dengan arah pembicaraan yang agak berubah.
Yudawastu Widhiyaksa memandang tajam istrinya dan bahkan agak mengguncang
lengannya.
“Apa yang kaumaksud dengan anak kita menghilang?”
Dengan pelan dan dalam bisikan, Tantri Praba berusaha menjelaskan apa yang
terjadi. Tak sebagaimana ketika menjelaskan kejadian itu pada Dokter Wisnu yang sulit
percaya dan jelas menyangsikan sebaliknya tak terlampau sulit meyakinkan suaminya.
“Bayu lenyap?” ulang Yudawastu Widhiyaksa.
Tantri Praba mengangguk sambil menempatkan diri dipeluk suaminya.
“Apa yang terjadi itu sangat mengerikan,” bisik Tantri Praba, “aku tidak melihat
benda apa pun ketika masuk ke kamarnya. Tempat tidur tidak ada, meja, komputer dan
semua perabotan, seolah kamar itu baru saja dikosongkan. Aku amat panik, takut terjadi
sesuatu pada anak kita. Ketika aku berniat meminta pertolongan, aku mendengar suara
batuk ditahan. Aku kembali ke atas dan mendapatkan kembali semua yang menghilang
itu. Dokter Wisnu kemudian datang, ia tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan akan
tetapi Bayu membuktikan sesuatu.”
Yudawastu Widhiyaksa segera mengambil jarak dari wajah istrinya agar bisa
menatap dengan lebih jelas.
“Bayu membuktikan sesuatu apa?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Tantri Praba membuat jeda waktu sebelum menjawab, dari pintu yang agak terbuka
ia mengintip tamu yang duduk dengan mata jelalatan memerhatikan semua benda di
ruang tamu. Melihat sikap orang itu Tantri Praba merasa tidak nyaman.
“Cangkir di atas meja,” kata Tantri Praba, “cangkir berisi teh itu lenyap saat Bayu
mengarahkan jari tangannya. Dengan demikian dalang keanehan itu adalah Bayu sendiri.
Melihat kejadian itu secara langsung maka Dokter Wisnu tidak bisa membantah. Dokter
Wisnu datang karena berhasil menemukan jejak orang dengan kasus sama seperti anak
kita. Orang Bali yang dibernama Anak Agung Budayasa.”
Yudawastu Widhiyaksa merasa ayunan jantungnya berhenti. Tidak disangkanya
keadaan Bayu akan berkembang demikian jauh, melebar dari sekadar mengalami alergi
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parah bergerak ka amnesia. Yudawastu Widhiyaksa keluar dari kamar setelah berganti
pakaian dan mengajak tamunya ikut naik ke lantai dua. Dokter Wisnu yang sedang
memegang lengan Bayu bangkit menjemput mereka yang datang.
“Sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi,” ucap Dokter Wisnu.
Yudawastu Widhiyaksa mengangguk.
“Ya,” jawab Yudawastu Widhiyaksa, “istriku sudah bercerita.”
Dokter Wisnu menyempatkan memerhatikan laki-laki berdandan berlebihan yang
datang bersama Yudawastu Widhiyaksa. Celana panjang yang dikenakan orang itu
berwarna hitam dan amat longgar seperti pakaian yang umumnya digunakan oleh orang
Madura dalam adegan film maupun sinetron. Pakaiannya berwarna hijau tua dengan
lengan yang berukuran besar dan ikat kepala dari kain batik yang diikatkan pada kepala
yang aneh. Orang itu boleh bangga memiliki kepala besar mirip kasus hydrocepallus
dengan mata bagai melotot dikelilingi daerah mata yang serba gelap mirip dipulas
menggunakan celak berwarna hitam. Penampilannya sebagai dukun terasa lebih
meyakinkan dengan rambutnya yang gondrong dengan warna jujur, paduan antara hitam
kusam dan uban kelabu, jujur karena tidak disemir. Rambut gondrong itu hanya di bagian
pinggirnya sementara bagian tengah justru botak.
Anak-anak akan ketakutan melihat penampilan macam itu. Jangankan yang anakanak, bahkan para ibu umumnya sudah mrinding berada pada jarak cukup dekat. Gaya
yang aneh itu sudah cukup menjadi alasan membayangkan macam-macam, misalnya bila
diperkosa oleh orang itu, tak ada yang lebih mengerikan dari mengalami itu.
Dan reaksi tidak suka itu langsung datang dari Bayu. Bocah itu tiba-tiba duduk dan
memberikan tatapan mata gambaran amat tidak suka. Tantri Praba terkejut melihat reaksi
anaknya. Tantri Praba bergegas mendekatinya.
Namun Tantri Praba terlambat sekaligus dalam waktu sekejab itu memberi ruang
cukup lapang pada Yudawastu Widhiyaksa untuk kaget bukan alang-kepalang. Dalam
hitungan kejab, Bayu melenyap dari mata. Dengan jelas sangat jelas Tanti Praba melihat
jejak bayangan asap yang dengan segera lenyap digoyang udara.
“Bayu,” letup Yudawastu Widhiyaksa.
Yudawastu Widhiyaksa benar-benar mendapati kebenaran apa yang dikatakan
istrinya. Dokter Wisnu yang seratus persen percaya pada keganjilan itu ternyata masih
harus terkejut-kejut, andai Bayu memamerkan kemampuan anehnya itu seratus kali, maka
seratus kali pula Dokter Wisnu akan tetap terkejut.
Namun yang paling terbelalak adalah dukun berkepala besar itu.
Yudawastu Widhiyaksa yang berbalik bingung melihat orang itu bingung, padahal
justru dari orang berkepala besar itu sangat diharapkan bantuannya. Orang itu tentu
punya alasan untuk pucat pasi.
“Bagaimana pak?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Yudawastu Widhiyaksa sama sekali tidak menduga dan tak pernah membayangkan
orang yang diundangnya dan telah menerima uang panjar itu akan melakukan sesuatu
yang tidak terduga. Orang berwajah sangar dan berpenampilan sangar itu rupanya berhati
kerdil, hatinya kecil lebih kecil dari menir. Kecurigaan Tantri Praba selama ini pada
orang-orang yang menggeluti profesi sebagai dukun, para normal atau ahli metafisika
bahwa mereka bohong belaka ternyata benar. Ketika orang berkepala besar itu
dihadapkan pada kasus yang ternyata tak bisa dianggap main-main maka kecemasan yang
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muncul mendorong mengambil keputusan untuk bergegas hengkang mencari selamat
meninggalkan tempat itu.
Bergegas orang itu pergi bahkan tanpa pamit. Untuk segera minggat sejauh-jauhnya
dari tempat itu orang itu tahu jalannya, ia tahu anak tangga untuk turun ke lantai bawah
dan tahu harus bergerak ke mana untuk menuju halaman. Sesampai di tepi jalan orang itu
bahkan lari. Rupanya ia benar-benar takut ketahuan belangnya. Berhadapan dengan
bocah yang bisa menghilang, ia tahu tak mungkin bisa mengatasi, atau jangan-jangan ia
akan terseret ikut hilang. Hilang bisa kembali boleh disebut beruntung sebaliknya
bagaimana dengan hilang tak bisa kembali?
Tinggallah Tantri Praba bertiga dengan suami dan Dokter Wisnu, masing-masing
kehilangan mulut tak bisa berucap. Dari tiada menuju ke ada, dari kabur bergerak makin
jelas, anaknya yang lenyap menampak lagi namun tidak di atas pembaringannya. Bocah
itu telah berada di sudut kamar dan bergerak beranjak naik ke pembaringan.
Tantri Praba mendekat anaknya. Sebuah pertanyaan cerdas tiba-tiba muncul dari
mulutnya.
“Namamu siapa?” tanya Tantri Praba.
Bayu tersenyum aneh sambil memerhatikan telapak tangannya.
“Badra!” jawabnya.
Tantri Praba terkejut. Nama Badra jelas bukan nama bocah itu. Maka Dokter Wisnu
segera curiga karena munculnya dugaan kasus yang dihadapinya bukan amnesia akan
tetapi kepribadian ganda. Ketika kepribadian yang lain yang sedang menguasai bocah itu
maka jiwa pemilik tubuh yang sesungguhnya tersisih. Jawaban itu menyebabkan Tantri
Praba merasa amat terluka, jawaban itu berarti menganggap diri dan perannya sebagai ibu
tiada. Sesuatu yang asing dan tak dikenal merampas dan menempati raga anak lelakinya.
Di sisi lain, setelah sekian lama membungkam itulah saat pertama kali anaknya kembali
bersuara.
Dokter Wisnu mendekat dengan sikap bersahabat.
“Kamu merasa namamu Badra?” ulang Dokter Wisnu.
“Badrawati,” jawab Bayu lebih lengkap.
Jawaban yang memaksa Tantri Praba dan Dokter Wisnu saling lirik. Yudawastu
Widhiyaksa yang tak kalah panik ikut mendekat. Yudawastu Widhiyaksa membusai
kepala anaknya memaksa bocah itu menoleh.
“Kamu tahu siapa aku?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Elang Bayu Bismara mengerutkan kening berusama menemukan jawaban yang pas
untuk pertanyaan sederhana itu. Akan tetapi semua kenangan memang sedang terhapus
dari benaknya. Bayu merasa tidak tahu siapa orang yang berada di depannya. Maka
pelahan Bayu menggeleng. Tantri Praba merasa semakin tinggi dan memuncak dalam
menggapai kegelisahannya.
“Dan kamu tahu siapa aku?” tanya Tantri Praba.
Bayu menoleh dan memejamkan mata untuk mencari jawaban yang pas untuk
pertanyaan jenis itu. Namun meski telah berusaha sedemikian rupa, Bayu tetap tidak tahu
siapa perempuan yang amat ia sukai itu. Yang ia tahu, perempuan itu telah menangisinya,
telah menunjukkan kepanikan dan kasih sayangnya. Bayu merasakan adanya hubungan
batin yang amat kuat.
Bayu menggeleng dan memberikan raut muka yang mewakili penyesalan karena
merasa benar-benar tidak mengenali orang-orang di depannya.
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“Ini mama sayang,” kata Tantri Praba dengan separuh hati serasa kosong, “kenapa
kau merasa dirimu bernama lain? Namamu Elang Bayu Bismara. Aku Ibumu dan ini
ayahmu!”
Bayu menatap amat larut dan disusul menggeleng pelahan.
“Namaku Badrawati,” jawab Elang Bayu Bismara sangat ringan gambaran bentuk
penolakan yang dilakukan.
Rupanya Bayu ingin mengakhiri pembicaraan yang terjadi itu dengan melakukan
sesuatu yang sulit memahami. Retak isi kepala Yudawastu Widhiyaksa melihat ujut
anaknya tiba-tiba kabur dan semakin kabur untuk kemudian lenyap tidak ada jejaknya.
Tantri Praba segera mengulurkan tangannya untuk menangkap lengannya akan tetapi
tidak berhasil menangkap apa pun.
“Bayu,” Tantri Praba meratap.
Widhiaksa jelalatan sebaliknya Dokter Wisnu mampu bersikap cerdas, ia bergegas
menuju ke pintu dan menutupnya. Dokter Wisnu memejamkan mata dan menggunakan
ketajaman telinga untuk menangkap suara barangkali ada jejak langkah bocah itu. Akan
tetapi harapan Dokter Wisnu itu sia-sia.
“Bayu, menampaklah sayang, jangan menghilang seperti ini,” Tantri Praba meratap
dengan sangat menghiba.
Namun Bayu tidak memenuhi permintaan itu. Ia pilih murca.
Dibenturkan pada keadaan yang demikian aneh Yudawastu Widhiyaksa merasa
mati langkah, menghadapi sikap anaknya macam itu tidak ada pilihan lain kecuali
membiarkan apa maunya. Namun Tantri Praba adalah ibu yang sungguh takut kehilangan
anaknya, ia tetap bertahan menunggu sampai anaknya muncul lagi. Tantri Praba bergegas
membuka pintu untuk suami dan tamunya dan mempersilahkan mereka turun. Tersisa di
ruang atas itu Tantri Praba masih merasa berdua dengan anaknya namun secara kasat
mata ia merasa hanya sendiri.
“Bayu, menampaklah sayang,” katanya, “kasihanilah mama sayang, menampaklah
dan jangan bermain-main petak umpet seperti ini.”
Tantri Praba kaget ketika sebuah tangan menyentuh tangannya. Dengan panik
Tantri Praba balas menggenggam tangan itu. Tantri Praba menuruti ketika ajakan dari
sesuatu yang tidak tampak itu membawanya ke bibir pembaringan.
“Jangan seperti ini, menampaklah sayang, please!”

16.
Dokter Wisnu diam di tempat duduknya, diam lama, demikian juga dengan Tuan
rumah berubah menjadi arca batu yang masing-masing tak memiliki bahan pembicaraan
berbentuk apa pun. Namun akhirnya Yudawastu Widhiyaksa merasa sudah waktunya
untuk membuka mulut.
“Kaupunya penjelasan yang masuk akal?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Dokter Wisnu sedang saling menyilangkan jari-jari tangannya. Ia menggeleng.
“Ini kasus luar biasa,” kata Dokter Wisnu, “aku sama sekali tidak memiliki bentuk
kerangka pikir macam apa pun yang bisa digunakan menjelaskan kasus ini.”
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Yudawastu Widhiyaksa menengadah memandang langit-langit ruang yang penuh
ornamen sambil bertumpu pada tangan yang disilangkan di belakang kepala.
“Menurutmu, adakah orang yang bisa menjelaskan kasus yang dialami anakku?
Aku harus menemui siapa?”
Dokter Wisnu memerlukan berpikir sebelum menjawab. Dokter Wisnu menggeleng
namun sejenak kemudian ia segera meralat.
“Aku menawarkan untuk bertemu dengan korban yang lain dalam kasus yang sama,
orang Bali bernama Anak Agung Budayasa. Siapa tahu dengan menemuinya kau akan
mendapatkan keterangan yang kaubutuhkan. Telah terbukti untuk urusan seperti ini kau
tidak bisa mengandalkan dukun maka sebaiknya kau berhubungan dengan orang yang
memiliki kasus sama. ”
Yudawastu Widhiyaksa duduk rapi sambil mengurut betisnya yang ngilu.
“Di mana dia tinggal? Masih di Yogyakarta?”
Dokter Wisnu mengangguk.
“Ya,” jawabnya. “Aku punya alamatnya.”
Dokter Wisnu mengeluarkan selembar kertas berisi catatan dari dalam dompetnya
dan menyerahkan lembar kertas itu.
“Okey,” jawab Yudawastu Widhiyaksa sambil menghela desah resah. “Kapan pun
aku siap, masalahnya kapan kamu bisa?”
Dokter Wisnu tidak mungkin memenuhi rencana itu saat ini juga karena benar apa
yang dikatakan Yudawastu Widhiyaksa ia harus mencari waktu di sela kesibukannya
yang amat padat di rumah sakit dan beberapa tempat praktek yang tersebar di daerah
Yogyakarta bagian utara.
“Aku tidak bisa menentukan sekarang dan sebaiknya begitu aku mendapat waktu
kosong, aku akan mengabari,” jawab Dokter Wisnu.
Yudawastu Widhiyaksa mengangguk menerima keputusan itu. Meski tidak sabar
untuk segera mencari jawab keanehan kasus anaknya, Yudawastu Widhiyaksa tidak
mungkin memaksa Dokter Wisnu untuk berangkat saat itu juga. Dokter Wisnu beranjak
berdiri setelah berpamitan akan tetapi Tantri Praba turun dari lantai dua dengan bergegas
mencuri perhatiannya. Sesuatu yang amat serius terbaca dari roman mukanya, namun
setelah berhadapan dengan suami dan tamunya Tantri Praba malah tidak bisa berbicara.
“Ada apa?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Tantri Praba bergegas mendekat ke dispenser dan menuangkan air dingin ke dalam
gelas. Seperti orang kehausan, Tantri Praba minum sampai habis.
“Ada apa?” pertanyaan itu diulang oleh suaminya.
Tantri Praba memandang suami dan tamunya bergantian.
“Ada seorang perempuan hamil tua membutuhkan bantuan,” jawab Tantri Praba
dengan tegas.
Apa yang disampaikan Tantri Praba membingungkan suaminya, sebagaimana
Dokter Wisnu tidak dengan segera memahami ucapan itu apalagi Tantri Praba berbicara
tanpa prolog, ucapan yang seolah tanpa ujung dan pangkal.
“Perempuan hamil siapa yang butuh bantuan itu?” tanya Dokter Wisnu heran pada
dari mana Tantri mendapat informasi itu.
Tantri Praba menutup mulut dengan kedua tangan dalam sikap seperti menyembah.
“Aku tidak tahu siapa dia, akan tetapi sekelompok orang sedang bersiap-siap akan
membakarnya. Aku melihat secara langsung.”
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Yudawastu Widhiyaksa dan Dokter Wisnu benar-benar terkejut.
“Kamu melihat secara langsung, apa yang kaumaksud?” tanya Dokter Wisnu.
Tantri Praba berbalik menempatkan diri berdiri berhadapan secara langsung.
“Aku melihat,” ucapnya dengan napas agak tersengal, “ada sebuah gapura aneh,
mirip ornamen bangunan cina. Lalu aku juga melihat ada cerobong asap, terus aku juga
melihat lagi seorang perempuan dimasukkan ke dalam sebuah ruang yang sempit dan
gelap. Di ruang itu, api akan disemburkan.”
Yudawastu Widhiyaksa memandang istrinya amat larut dan nyaris tak berkedip.
Meski Tantri Praba telah menjelaskan panjang lebar, tetap ada bagian yang belum juga
dipahami. Tantri Praba sendiri memamerkan kegelisahan orang yang bagai tidak punya
waktu padahal di depan mata seseorang harus ditolong, jika tidak orang itu pasti akan
mati.
“Kau melihat sendiri?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Tantri Praba menenteramkan hati menata degup jantungnya namun akhirnya Tantri
Praba mengangguk. Yudawastu Widhiyaksa merasa belum puas pada jawaban itu.
“Kau melihat sendiri di mana dengan cara bagaimana?”
Tantri Praba menoleh ke anak tangga dan pelahan bergerak ke atas, tepat di atas
anak tangga adalah kamar Bayu.
“Aku baru saja mengalami hal yang luar biasa,” ucapnya pelahan akan tetapi amat
sangat tegas, “Elang Bayu Bismara menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Entah dengan
cara bagaimana ia bisa menuntunku melihat kejadian di tempat lain dengan secara live.
Semula Bayu memintaku memejamkan mata, kuturuti permintaan Bayu dan ketika aku
diminta membuka mata, aku berada di sebuah tempat entah di mana, aku melihat gerbang
sebuah bangunan yang sangat khas, mirip bangunan kelenteng cina. Aku memejam mata
lagi dan ketika aku membuka mata aku telah berada di tempat berbeda yang berbeda lagi.
Aku melihat cerobong asap dari bangunan entah apa.”
Baik Dokter Wisnu maupun Yudawastu Widhiyaksa menyimak dengan cermat,
serasa tak boleh ada satu kalimat pun yang boleh lepas dari perhatiannya.
“Yang kaumaksud ornamen cina adalah ornamen seperti yang ada di klenteng?”
tanya Dokter Wisnu.
Tantri Praba mengangguk tegas. Dokter Wisnu masih menyimpan bergumpal rasa
penasaran.
“Cerobong asap seperti cerobong sebuah pabrik? Misalnya pada pabrik gula?”
Tantri Praba berpikir keras sambil membayangkan bagaimana bentuk cerobong
asap pabrik gula. Ketika masih tinggal di Surakarta Tantri Praba pernah indekost tidak
jauh dari Pabrik gula Tasikmadu dan sering pula melintas tak jauh dari Colomadu dan
punya gambaran amat jelas bagaimana bentuk cerobongnya. Dengan penuh keyakinan ia
menggeleng.
“Bukan,” jawabnya. “Hanya saja aku memastikan, asap yang keluar dari cerobong
itu bisa berbentuk aneh-aneh. Asap itu bisa membentuk mirip manusia yang menggeliat
kesakitan yang lalu bubar diterpa angin. Demikian kejadian itu susul-menyusul adakanya
asap muncul amat tebal dan membubung tinggi, macam-macam bentuk yang muncul
ketika asap itu menggeliat.”
Yudawastu Widhiyaksa dan Dokter Wisnu saling lirik. Sebagaimana biasa, reaksi
akal waras selalu menganggap hal yang demikian tidak masuk akal dan jangan diterima.
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Akan tetapi telah berulang kali terjadi dan terbukti peristiwa aneh di rumah itu membuat
Dokter Wisnu tak berani menganggap sebagai sesuatu yang tidak benar.
Yudawastu Widhiyaksa memandang istrinya dan ketularan rasa bingung.
“Coba kauulang, melalui cara apa Bayu menuntumu melihat semua itu?”
Tantri Praba meraih telapak tangan suaminya dan digenggamnya, sebuah contoh
yang diberikan Tantri Praba saat Bayu meminta ibunya menggenggam telapak tangannya.
“Setelah begini,” jelasnya, “langsung aku terlempar ke dimensi lain dan melihat
peristiwa-peristiwa aneh itu.”
Bagai bersepakat, Dokter Wisnu dan Yudawastu Widhiyaksa pun mengangguk
pelahan.
“Aku harus menolong perempuan itu,” ucap Tantri Praba serasa membelok dengan
tiba-tiba.
Yudawastu Widhiyaksa kaget.
“Bayu menunjukkan adegan aneh itu adalah agar aku menolong perempuan yang
akan dibakar itu. Kalau aku terlambat, ia benar-benar bisa mati.”
Raut wajah Yudawastu Widhiyaksa yang tegang beranjak lebih tegang lagi.
Yudawastu Widhiyaksa tersadar persoalan anaknya rupanya bisa berkembang ke manamana.
“Aku harus menolong perempuan itu!” bisik Tantri Praba.
Yudawastu Widhiyaksa menyentuh tangan istrinya agar Tantri Praba menoleh.
“Kau mengira tempat itu ada di mana?”
Tantri Praba menggeleng.
“Tempat itu harus dicari,” balasnya.
Keadaan menjadi amat rumit karena bagaimana cara mencari sebuah tempat tanpa
tahu alamatnya dengan jelas.
“Mungkin yang paling masuk akal adalah, membawa Bayu pergi mencari tempattempat aneh itu, sekaligus hanya dengan cara itu kita bisa menolong Bayu dari keadaan
yang membuatnya kehilangan ingatan.”
Hening merampok ruang itu dan hanya menyisakan suara detak jam dinding yang
terus mengayunkan lengannya. Gerak tingkah jam yang satu lagi berbeda. Jam kuno itu
berdiri tegak di sudut ruang dengan tubuh terbuat dari kayu jati pilihan dan dipelitur
mengkilat. Di dalamnya, tembus terlihat di balik kaca beberapa buah rantai dan lengan
ayun yang terus bergerak tanpa pernah lelah. Setiap kali mengayun, ukurannya disebut
satu detik.
“Kalau saja ada gambarnya atau apalagi ada namanya,” kata Dokter Wisnu, “kita
bisa mencarinya di internet.”
Tantri Praba tertegun, jawaban itu benar-benar memberinya pencerahan. Berubah
wajah Tantri Praba mendengar usulan yang sangat masuk akal itu.
“Kaubenar,” ucap Tantri Praba, “Aku akan melacaknya di internet. Aku harus tahu
di mana bangunan itu berada.”

17.
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(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Parameswara dengan kuda Sapu Angin yang dinaikinya melaju kencang ke arah
barat. Sesekali Parameswara memerlukan menoleh ke arah belakang, untuk mengukur
seberapa jauh ia telah meninggalkan kampung halamannya. Bentuk bukit-bukit dan lekuk
gunung-gunung yang dikenalinya semakin kabur. Namun dari tempatnya puncak Srawet
masih kelihatan. Konon katanya puncak bukit Srawet berasal dari puncak Gunung Raung
yang melesat terlempar ketika gunung itu meledak, akan tetapi ada juga yang menuduh
puncak bikit Srawet lahir dari kemarahan Bima yang menendang gunung Raung hingga
puncaknya menjadi sebuah bukit tak jauh dari perguruan Kembang Ayun.
Udara benar-benar sejuk menerpa tubuhnya. Kuda Sapu Angin yang dalam seharihari digunakan Parameswara benar-benar kuda yang kuat dan kekar. Apabila kuda-kuda
itu diberi kesempatan untuk berpacu, maka binatang itu berderap laksana terbang. Begitu
akrabnya Sapu Angin dengan penunggangnya hingga ada kalanya Parameswara tidak
perlu memberikan perintah melalui tali kekang kudanya, namun cukup dengan kata-kata.
Kali ini Sapu Angin terlihat gembira karena perjalanan panjang yang akan ditempuhnya,
akan memberi ruang jelajah dan pengalaman yang lebih luas bagi kuda itu tidak sekadar
seluas wilayah Blambangan.
Parameswara telah berkuda cukup jauh melintasi datangnya pagi dan kemudian tiba
di waktu siang. Beberapa tempat telah dilewati, perguruan Caluring belum lama dilewati
dan akan membawa Parameswara memasuki padukuhan Jajag di mana di sana sahabat
ayahnya, Ki Jajag Brajamala tinggal.
Tiba-tiba saja, kuda tunggangan itu memperlambat langkahnya. Kuda itu kemudian
bahkan berhenti.
“Ada apa, Sapu Angin?” tanya Parameswara.
Sapu Angin menjawab dengan ringkik panjang.
Parameswara tahu, di sekitar tempat itu telah terjadi sesuatu. Ketajaman indera
pendengar maupun penciuman yang dimiliki Kuda Sapu Angin benar-benar sangat tajam.
Parameswara segera mengetrapkan kemampuan aji Sapta pangrungu yang dimilikinya.
Lamat-lamat telinga Parameswara menangkap jejak gaduh sebuah perkelahian.
Parameswara segera meloncat turun.
“Terimakasih kau telah memberitahuku Sapu Angin. Kautunggulah aku di sini. Aku
akan mendekati perkelahian itu. Susul aku jika kaudengar isyarat.”
Sapu Angin itu hanya meringkik. Ujung hidungnya mekar. Parameswara mengelus
kulit lehernya dan kemudian berlari meninggalkannya. Dengan gerakan jauh lebih gesit
dari seekor kijang Parameswara mendekati perkelahian terjadi. Dari persembunyiannya
Parameswara melihat perkelahian yang menggunakan ilmu kanuragan tingkat tinggi.
Namun yang menarik perhatian Parameswara adalah, salah seorang dari mereka yang
tengah bertarung itu seorang perempuan. Bahkan mungkin masih seorang gadis.
“Seorang pemuda, berambut gimbal, bertarung dengan seorang gadis. Kelihatannya
mereka benar-benar mengadu nyawa terlihat dari setiap serangan yang dilontarkan sangat
mematikan. Serangan pemuda itu amat bernafsu. Siapakah mereka dan persoalan apa
yang menyebabkan mereka harus menyabung nyawa seperti itu?”
Perkelahian itu terus berlangsung dengan amat seru dan sesuai dengan kodratnya.
Jika pemuda itu begitu tangguh dan setiap serangan yang dilontarkannya penuh tenaga,
sebaliknya gadis yang menjadi lawannya benar-benar gesit dan lincah. Gerakannya
meliuk-liuk seperti sedang menari akan tetapi sambaran pedang tipis di tangan kiri dan
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kanannya sungguh amat berbahaya. Sepasang pedang itu bahkan berhasil mengukir luka
dipunggung lawannya sehingga punggung itu pun berdarah. Akan tetapi meski demikian
bukan berarti telah ada tanda-tanda gadis itu akan mengalahkan lawannya karena pada
sebuah benturan yang terjadi menyebabkan gadis itu terlempar. Untung dengan cekatan
gadis itu mampu mengapung pelahan di udara dan kembali hinggap di atas tanah dengan
gerakan yang indah.
Parameswara melihat, gadis itu tersengal sibuk mengendalikan napasnya.
“Sebaiknya menyerahlah,” kata pemuda berambut gimbal itu.
Lawan bicaranya jengkel balas memandang dengan penuh kebencian.
“Kalau aku menyerah, apa yang akan kaulakukan padaku?” gadis yang menjadi
lawannya balas bertanya.
“Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Bahkan kau akan menyenangi
permainan yang kita lakukan.”
Gadis yang menjadi lawannya memandang pemuda berambut gimbal itu dengan
tatapan amat tidak senang dan sirik. Sebaliknya pemuda berambut gimbal itu tersenyumsenyum gembira. Akan halnya Parameswara yang masih bersembunyi di balik rimbunnya
semak dan perdu sudah tahu harus membela siapa jika terpaksa melibatkan diri. Dengan
tidak menarik perhatian, Parameswara mampu menempatkan diri pada jarak yang cukup
dekat dengan mereka yang sedang mengadu tingginya ilmu kanuragan.
“Kebetulan sekali aku bertemu denganmu,” kata gadis itu.
Pemuda berambut gimbal itu mencuatkan alis. Apa yang dikatakan gadis itu terasa
aneh di telinganya.
“Kenapa kau merasa kebetulan sekali bertemu denganku?” tanyanya.
Gadis bersenjata pedang itu mengibaskan jubahnya dan meluruskan pedang di
tangan kirinya sejajar dengan kaki.
“Karena aku sangat benci pada laki-laki sepertimu yang mempermainkan wanita
seperti barang mainan saja. Apa kaulupa he laki-laki bangsat, bahwa keberadaanmu di
dunia ini juga lahir dari seorang wanita?”
Namun pemuda berambut gimbal itu hanya tertawa tergelak memamerkan giginya
yang kekuning-kuningan. Pemuda itu amat jorok karena tidak pernah membersihkan gigi.
Gadis dengan sepasang pedang itu makin jijik, bukan saja karena perangainya, tetapi juga
karena ujutnya.
Dari tempat persembunyiannya Parameswara terus memerhatikan. Dari perkelahian
yang berlangsung itu Parameswara bisa mengukur, baik pemuda yang nampaknya liar itu,
maupun gadis yang menjadi lawannya sama-sama memiliki kemampuan kanuragan yang
tinggi. Parameswara memerhatikan dengan seksama bagaimana gadis dengan sepasang
pedang itu menggerakkan senjatanya silang-menyilang, mempersiapkan sebuah serangan.
Sebaliknya pemuda dengan rambut gimbal itu juga mempersiapkan diri. Kembangan
silatnya mantab dan kuat.
Dengan teriakan melengking gadis dengan sepasang pedang itu mengapung dan
mengayunkan serangan dahsyat. Sepasang pedang yang tajam berkilat-kilat itu bergerak
saling mengayun menyebabkan lawannya harus berjumpalitan menghindar. Akan tetapi
dengan gerakan yang lincah bagai burung sikatan gadis itu terus memburunya. Kali ini
ayunan pedangnya lagi-lagi membuahkan hasil meskipun sekadar menyobek lengan baju
pemuda itu. Hal yang cukup memberi alasan bagi pemuda itu untuk melepas serapah.

127
Tampaknya pemuda berambut gimbal itu mulai marah. Dengan berjumpalitan
beberapa kali ia melenting mengambil jarak. Tidak diketahui bagaimana caranya tiba-tiba
saja di tangan kirinya telah tergenggam sebuah cakram dengan gerigi yang tajam. Gerigi
itu bisa berputar bertumpu pada jari sebagai poros. Gadis yang menjadi lawannya itu
memerhatikan gerak gerigi itu dengan cermat dan seksama.
Tiba-tiba pemuda berambut gimbal itu mengayunkan senjatanya yang aneh itu.
Gerigi itu berputar dengan suara berpusing melengking tinggi. Dengan cekatan gadis itu
melenting ke udara dan mengayunkan salah satu pedangnya. Sebuah benturan terjadi
memuncratkan bunga api. Parameswara barulah terbelalak ketika melihat gerigi itu terus
berputar dan bergerak dan kembali kepada majikannya. Pemuda berambut gimbal itu
menyeringai kembali memamerkan gigi-gigi yang kekuningan menjijikkan. Tidak ada
selisih waktu dengan kembalinya gerigi yang berada di tangan kanannya seketika itu pula
tangan kirinya mengayun deras melepas serangan susulan.
Maka dengan cepat gerigi itu menyambar. Gadis cantik dengan sepasang pedang itu
hanya punya waktu sekejab untuk melenting menghindar. Dengan menggunakan ujung
pedang sebagai tumpuan di tanah dengan lincah ia melenting dan kemudian melayang
berputar dengan gerakan melengkung dari arah kanan ke kiri dengan gerakan membentuk
sebuah lingkaran. Dengan serangan macam itu gadis yang menjadi lawannya itu tiba-tiba
saja muncul dengan serangan dari arah belakangnya. Pemuda berambut gimbal itu sama
sekali tak menyangka lawannya sanggup melakukan gerakan dengan tingkat kesulitan
yang luar biasa seperti itu. Dengan cepat pemuda itu menjatuhkan diri serta bergulingguling di tanah. Namun sambaran pedang tipis di tangan gadis itu mampu mengait ikat
kepala yang dikenakannya sementara pedang di tangan kirinya meninggalkan jejak luka
memanjang.
“Diangklek50,” umpat pemuda berambut gimbal itu dengan amat kasar.
Melalui gerakan pelahan gadis itu melayang turun dan menginjak tanah bertumpu
pada kaki kirinya memaksa Parameswara harus merasa kagum.
Perang tanding antara gadis dengan sepasang pedang melawan pemuda berambut
gimbal itu terus berlangsung dengan serunya. Keduanya saling serang silih berganti.
Dengan beruntun susul-menyusul pemuda itu melancarkan serangan melalui gerigi-gerigi
besinya membuat gadis yang menjadi lawannya kelabakan menghindar sebaliknya gadis
itu tidak jarang membuat pengeram-eram51 dengan gerakan tak terduga. Sebuah serangan
dengan tubuh berputar mengapung di udara dan sepasang pedang yang ikut berputar pula
dalam mencari celah membuat pemuda itu gugup bukan alang kepalang. Dalam hal jejak
luka yang tertinggal gadis dengan sepasang pedang itu justru memiliki lebih banyak yang
terlihat itu dari beberapa bagian tubuh lawannya yang mengeluarkan darah.
Seiring dengan waktu yang terus bergerak, Parameswara terus memerhatikan apa
yang terjadi.
Akan tetapi mendadak ketajaman telinganya menangkap sesuatu. Dengan bergegas
Parameswara meredam semua suara yang timbul dari gerak tubuhnya bahkan tarikan
napasnya. Dari tempatnya Parameswara melihat gerakan yang cepat bagaikan bayangan
angin. Parameswara kaget melihat siapa yang datang karena Parameswara mengenal
orang itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana orang itu juga mengenalnya dengan baik.
“Hentikan!” bentaknya.
50

51

Diangklek, jawa, umpatan khas Banyuwangi
Pangeram-eram, jawa, tindakan perbuatan yang mengagetkan
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Pemuda dan gadis yang bertarung berebut hidup itu segera berjumpalitan untuk
mengambil jarak. Gadis itu bersiaga penuh dengan tetap menyilangkan kedua pedangnya
di depan dada. Sebaliknya pemuda berambut gimbal itu mengumbar tawa yang terdengar
menjijikkan. Meski dari jauh Parameswara bisa menandai gigi-giginya yang kuning.
Tentu dari jarak yang dekat gadis itu bisa melihat dengan lebih jelas. Tak hanya giginya
yang kotor yang menyebabkan gadis itu mau muntah, pada jarak yang cukup jelas ia bisa
melihat ada banyak jamur yang tumbuh di bagian leher.
“Ada apa paman?” tanya pemuda itu.
Orang yang dipanggil dengan sebutan paman itu memerhatikan gadis yang menjadi
lawan keponakannya dengan penuh minat.
“Apa yang sedang kaulakukan Ranggasura?” suara orang itu terdengar parau.
Adalah Parameswara yang terkejut saat mana nama itu disebut. Nama Ranggasura
jelas mempunyai kesan yang tak bisa diabaikan sebab orang yang baru datang itu adalah
Ki Ajar Taji Gading. Nama Ranggasura disebutnya sebagai anak dari Kuda Rangsang
yang berhak merasa mewarisi perguruan Kembang Ayun. Jadi pemuda macam itukah
Ranggasura yang disebut-sebut akan merebut perguruan Kembang Ayun? Dengan rasa
ingin tahu yang besar Parameswara terus memerhatikan apa yang terjadi.
“Kebetulan kaudatang paman. Aku sedang bermain-main dengan perempuan itu.
Tetapi ternyata ia jenis kuda liar yang sulit dijinakkan,” jawab Ranggasura.
Taji Gading terdiam sejenak. Bagi gadis bersenjata pedang itu, amat sulit baginya
untuk membaca raut muka datar macam itu.
“Kau menginginkannya?” tanya Taji Gading sambil menoleh kepada gadis yang
diinginkan Ranggasura itu.
Gadis yang merasa dirinya dilecehkan itu benar-benar tak senang. Matanya melotot
nyaris lepas dan dengan tajam menantang pandangan orang tua yang baru datang itu. Di
tempat persembunyiannya Parameswara merasa jantungnya mulai dipacu. Parameswara
yang selama ini mengenal Taji Gading dan bergaul dengan baiknya sama sekali tidak
menduga orang itu sanggup melakukan perbuatan yang amat melecehkan wanita. Maka
ternyata benar sekian tahun lamanya berada di perguruan Kembang Ayun Ki Ajar Taji
Gading mengenakan topeng. Apa boleh buat jika gadis itu berada dalam bahaya dan
mengalami kesulitan maka Parameswara sudah berketetapan hati untuk muncul dan
membantunya.
Bukannya mencegah perbuatan Ranggasura yang tidak terpuji Taji Gading justru
melangkah mendekati gadis dengan sepasang pedang yang melintang di depan dadanya.
“Siapakah kau nduk?” tanya Taji Gading.
Gadis itu malas menjawab. Bagi gadis itu, orang-orang yang mengganggunya itu
sama sekali tak punya hak untuk menanyainya.
“He, kaudengar pertanyaanku?” ulang Taji Gading.
Gadis dengan sepasang pedang itu benar-benar tidak suka diperlakukan seperti itu.
Kemarahannya telah sampai di ubun-ubun, Sebenarnyalah hanya ada sebuah hal yang
menyebabkan Gadis itu akan marah luar biasa yaitu bila bertemu dengan laki-laki yang
gemar mempermainkan dan melecehkan wanita. Beberapa waktu yang lewat gadis itu
memergoki seorang lelaki yang memerkosa gadis maka dibantainya lelaki itu tanpa
ampun. Kini ia justru bertemu dengan lelaki yang malah melecehkan dirinya berniat
menjadikan tubuhnya sebagai sebuah santapan yang lezat. Dengan tangan bergetar
menahan amarah gadis itu mengacungkan pedang di tangan kanannya.
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“Siapa kau?” Gadis itu balik bertanya.
Taji Gading merasa aneh karena pertanyaannya belum dijawab justru gadis itu telah
balik bertanya.
“Kau belum menjawab pertanyaanku,” kata Taji Gading.
Gadis dengan sepasang pedang itu tersenyum sinis.
“Aku tak merasa terhormat dengan menjawab pertanyaanmu. Sebaliknya sebaiknya
kau dan keponakanmu itu segera menyebut nama agar nanti aku bisa menjelaskan kepada
anak warismu kenapa aku membunuhmu.”
Parameswara tersenyum mendengar kalimat yang diucapkan gadis yang usianya
sebaya dengan dirinya itu. Kata-katanya begitu bernas serta menyiratkan sikapnya yang
tegas dan gagah, setia berpihak pada mereka yang tertindas terutama pihak wanita yang
selalu dipermainkan pria. Akan tetapi Parameswara juga melihat jika Taji Gading itu
bertindak maka bencana akan menimpa gadis itu.
Meski sebelumnya Taji Gading itu telah terluka bagian dalam tubuhnya dalam
berperang tanding melawan Ki Ajar Kembang Ayun namun tampaknya dalam waktu
yang singkat luka itu tidak tampak jejaknya atau boleh jadi luka itu masih ada dan Ki
Ajar Taji Gading mengabaikannya. Itu sebabnya Parameswara telah bersiap untuk
melibatkan diri.
Melihat kenyataan di depannya itu Parameswara masih sulit percaya. Parameswara
benar-benar tidak mengira Taji Gading akan sanggup melakukan perbuatan jahat seperti
itu. Perilaku Taji Gading itu benar-benar jauh berbeda dari sikap lembut dan sabar dan
bijaknya ketika berada di Kembang Ayun.
“Ranggasura,” kata Taji Gading meminta perhatian.
Ranggasura menyeringai. Ranggasura yakin pamannya pasti mampu mengatasi
gadis liar itu.
“Bagaimana paman?” jawab Ranggasura.
“Apakah kau belum memperkenalkan dirimu kepadanya?” kembali Taji Gading
bertanya.
“Belum,” jawab Ranggasura pendek saja.
Taji Gading manggut-manggut.
“Lalu apa yang kauinginkan darinya?”
Ranggasura tersenyum. Maksudnya tersenyum tetapi gadis itu melihatnya sebagai
sebuah seringai yang membuat mual. Gigi-giginya yang tidak bersih kuning kehitaman
bisa dibayangkan macam apa baunya. Gadis itu bahkan membayangkan bangkai.
“Aku menginginkannya paman Taji Gading.”
Ranggasura mengucapkan kalimat itu dengan sikap agak manja. Menggigil anak ki
Ajar Kembang Ayun karena sulit membayangkan apa dan bagaimana jadinya perguruan
Kembang Ayun berada dalam genggaman pemuda yang kelihatannya mempunyai jiwa
yang terganggu macam itu apalagi secara nyata pemuda itu mempunyai kegemaran buruk
menempatkan kaum wanita sebagai makhluk yang akan terhina.
“Kaudengar apa katanya?” tanya Taji Gading pada gadis dengan sepasang pedang
di depannya.
Gadis itu benar-benar menelan kemarahannya, seperti mengganjal tenggorokannya.
Pagi ini, gadis itu sungguh tidak mengira akan bertemu dengan orang yang benar-benar
tidak menghargainya. Dengan teriakan melengking tidak kuasa menahan amarah yang
menggelegak gadis berpedang sepasang itu menyerang dengan ganas. Tubuhnya melejit
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cepat dalam gerakan melengkung melampaui tempat di mana Taji Gading berada dan
secepat itu pula sepasang pedangnya berputar mengebor udara. Jika Taji Gading tidak
bergeser dari tempatnya maka sepasang pedang itu tentu akan melobangi kepalanya.
Namun Taji Gading bukanlah orang sembarangan. Taji Gading hanya melangkah
bergeser sedikit, sebuah gerak langkah yang tampak sederhana saja akan tetapi karena
gerakan itu dilakukan dengan penuh perhitungan menyebabkan serangan gadis itu tidak
berhasil menggapai sasaran. Bahkan sebuah ayunan tangan yang dilakukan Taji Gading
dengan amat telak mengenai pundaknya. Rasa ngilu yang luar biasa menyengat. Gadis itu
pun melenting menjauh mengambil jarak.
“Gila,” umpatnya.
Tahulah gadis dengan sepasang pedang itu, bahwa orang yang baru datang dan
dipanggil dengan nama Taji Gading itu bukan orang sembarangan dan tidak mungkin
diremehkan. Rasa ngilu di pangkal lengannya itu terasa sakit sekali. Namun gadis cantik
itu kembali mempersiapkan diri dengan menggerakkan pedangnya saling silang. Taji
Gading rupanya benar-benar ingin menangkap gadis itu hidup-hidup dan akan dijadikan
permainan oleh Ranggasura. Itu sebabnya saat Taji Gading bergerak melintas ke kiri dan
kanan, tubuhnya mulai timbul tenggelam. Untuk merambah ke panglimunan Taji Gading
rupanya tak perlu menimbang terlampau jauh.
Gadis dengan sepasang pedang itu terperanjat oleh pameran ilmu kanuragan aneh
itu. Lebih kaget lagi ketika tubuh yang timbul tenggelam itu makin samar bergerak ke
bentuk bayangan. Dengan cekatan gadis itu segera mengubah gerak kembangan silatnya
menjadi sebuah pertahanan yang amat rapat. Pedangnya digerakkan silang menyilang
dalam kecepatan tinggi membentuk pagar perlindungan yang rapat.
Tiba-tiba Taji Gading meloncat cepat.
Dengan cepat dan gugup gadis itu segera melenting dan mengayunkan pedangnya
silang-menyilang seperti gerakan ngawur. Namun pertahanannya yang rapat itu masih
bisa diterobos oleh Taji Gading. Sebuah sentuhan lagi-lagi mengenai pangkal pundaknya
menyebabkan tangan kirinya terasa ngilu dan tak mampu lagi memegang pedang. Pedang
tipis itu pun terjatuh.
Ranggasura tertawa terkekeh melihat apa yang dilakukan pamannya. Gadis cantik
itu benar-benar berada dalam bahaya karena Taji Gading telah pasang aji Panglimunan
dengan sempurna serta lenyap dari pandangan mata. Meski gadis itu mencari-cari tetapi
lawannya telah menghilang tidak menyisakan jejak.
Dengan gerakan ngawur gadis itu memutar pedangnya membuat penjagaan yang
rapat namun dengan mudah Taji Gading menerobosnya. Sebuah hantaman mengenai siku
tangan membuat Gadis itu terjengkang dan berguling-guling. Gadis itu segera melenting
menjauh. Akan tetapi karena gerakannya tidak sempurna gadis itu akan terjatuh. Pada
saat yang demikian Parameswara segera meloncat cepat dan menangkap tubuh yang
melayang itu. Parameswara membawanya mengapung di udara untuk kemudian turun
pelahan bertumpu pada kaki kiri. Gadis itu kebingungan, nyaris ia curiga Parameswara
akan bermaksud jahat pula.
Dengan tenang Parameswara menurunkan tubuh yang dipondongnya. Parameswara
segera mengambil sikap dengan menyilangkan tangan kiri ke depan dada, tangan kanan
diangkat tinggi. Sebuah sikap yang mendebarkan jantung yang memaksa Taji Gading
harus menimbang ulang segala tindakan yang akan dilakukan.
“Menampaklah, paman,” kata Parameswara itu.
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Taji Gading rupanya masih terpengaruh oleh luka yang dialaminya ketika bertarung
di pendapa perguruan Kembang Ayun. Meski Taji Gading menyelubungi diri dengan aji
Panglimunan dengan mudah Parameswara mengetahui di mana Taji Gading berada. Saat
Taji Gading yang membungkus diri di balik Aji Panglimunan itu bergeser ke arah kanan
Parameswara juga ikut bergeser ke arahnya, siap melindungi gadis yang berada dalam
bahaya itu.
Bahkan Parameswara kemudian tidak ingin kedahuluan. Sebuah ayunan serangan
jarak jauh yang dilontarkan ke permukaan tanah menyebabkan tanah itu meledak. Di
tempat itulah Taji Gading berada. Taji Gading yang semula menghilang itu mulai
menampakkan dirinya kembali.
“Kau mau apa Parameswara?” tanya Taji Gading dengan perasaan tak senang.
Parameswara memandang pamannya dengan tatapan mata kecewa.
“Justru aku yang ingin bertanya, apa yang akan paman lakukan kepada gadis ini?”
Taji Gading tidak menjawab.
Di dalam keseharian, ilmu olah kanuragan Parameswara yang digembleng terus
menerus oleh Padmanaba itu masih bisa diatasinya. Namun dengan keadaan terluka dan
belum sembuh seperti itu tentu bukanlah pekerjaan mudah untuk bisa mengalahkannya.
Apalagi manakala Parameswara kemudian bersiul panjang, Taji Gading menjadi cemas.
Lamat-lamat dari jauh terdengar seekor kuda datang berderap.
“Ranggasura, kita tinggalkan tempat ini!” teriak Taji Gading sambil meloncat
menjauh dan berlari cepat.
Meski kecewa Ranggasura tidak punya pilihan lain kecuali menuruti perintah
pamannya itu. Ranggasura mengepalkan tangan diarahkan pada Parameswara yang
dijawab Parameswara dengan meraih sebuah batu di dekat kakinya. Dengan ayunan yang
kuat Parameswara melemparkan batu itu ke arah Ranggasura. Tentu saja serangan itu
bukanlah serangan sembarangan. Melihat batu melayang deras kearahnya memaksa
Ranggasura menjatuhkan diri berguling-guling di atas tanah dan kemudian melenting
menghindar dari batu berikutnya.
“Diangklek! Keparat!” umpatnya dengan kasar sambil melarikan diri.
Parameswara merasa lega karena pada dasarnya Parameswara memang tidak ingin
berurusan dengan bekas pamannya itu. Setelah Taji Gading dan Ranggasura lenyap dari
pandangan Parameswara memerhatikan gadis yang berdiri di belakangnya. Meringkuk
tanpa daya, gadis cantik itu tidak bisa berbuat apa-apa.
“Kau tidak apa-apa?” tanya Parameswara.
Gadis itu tidak menjawab. Parameswara melihat tangan kirinya lumpuh. Serangan
yang dilakukan Taji Gading pada gadis itu memang sebuah serangan yang melumpuhkan,
dengan sasaran simpul simpul syaraf tertentu yang menyebabkan bagian tubuhnya tidak
bisa digerakkan. Gadis yang masih belum dikenalnya itu berusaha menggerakkan tangan,
namun dari pangkal lengan asal kelumpuhan itu yang dengan telak menempatkan gadis
itu tak berdaya. Parameswara segera bertindak, tangan kiri gadis itu dipegang dan diurut
untuk membuka kembali simpul syaraf yang terkunci dan kaku. Pekerjaan itu rupanya
bukan pekerjaan yang sulit bagi Parameswara terlihat dari sejenak kemudian gadis itu
tersenyum sebagai tanda terbebas.
“Terimakasih telah menolongku,” ucap gadis itu, “semoga kelak aku bisa membalas
budi baikmu.”
Parameswara mengangguk.
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“Kaukenal mereka?” tanya gadis itu.
Parameswara kembali mengangguk.
“Tentu aku mengenal paman Ajar Taji Gading karena ia bekas paman perguruanku
yang berkhianat. Sedang pemuda yang bermaksud jahat itu, namanya Ranggasura. Aku
sudah pernah mendengar namanya namun baru kali ini aku melihatnya.”
Gadis itu itu termangu.
“Namamu Parameswara?” tanyanya.
“Ya. Itulah namaku,” jawab Parameswara.
Gadis itu tersenyum.
“Sebuah nama yang bagus,” lanjut gadis itu. “Kalau aku tidak salah, Parameswara
itu adalah sebutan Batara Guru. Agaknya orang tuamu memberimu nama Parameswara,
agar kaubisa seperti Betara Guru.”
Parameswara tertegun karena itulah untuk pertama kali ada orang yang menjelaskan
apa arti kata Parameswara. Sesungguhnyalah Parameswara yang menyandang nama itu
sama sekali tidak tahu itulah makna yang melekat di balik nama yang di sandangnya.
“Jadi itu artinya,” Parameswara tersenyum. “Kalau kau tak keberatan, aku ingin
tahu siapa kau, dari mana kau berasal, serta mengapa kau berada di tempat ini?”
Pertanyaan yang dilontarkan dengan lugas dan tanpa basa-basi itu rupanya sangat
menyentuh menyebabkan gadis itu mendadak terlihat murung. Dengan sangat jelas pula
Parameswara bisa membaca perubahan rona wajahnya. Gadis itu memungut pedangnya
yang terjatuh di tanah dan menyarungkannya. Dari pandangan sekilas Parameswara bisa
menilai betapa sepasang pedang itu bukan jenis senjata yang layak diremehken. Dari
bilahnya yang mengkilat pedang itu pasti sering diasah.
“Namaku Swasti Prabawati. Aku akan menghadap Ki Ajar Kembang Ayun,” ucap
gadis itu.
Mendengar nama guru dan sekaligus ayahnya itu disebut Parameswara kaget. Raut
muka yang dengan mudah bisa dibaca oleh Swasti Prabawati. Gadis itu terheran-heran.
“Apakah kaubisa membantuku menunjukkan arah kemana agar aku bisa sampai di
perguruan Kembang Ayun?” tanya Swasti Prabawati.
Untuk beberapa saat Parameswara memandangi wajah gadis itu, tidak diketahui dari
mana asalnya ada rasa suka yang tumbuh dan mekar di dalam hatinya. Oleh alasan yang
sama sekali tidak dimengerti Parameswara merasa seolah gadis di depannya itu masih
berhubungan darah dengannya. Rasa akrab yang muncul bagai karena bagai bersaudara.
“Apa keperluanmu menghadap Ki Ajar?” tanya Parameswara.
Swasti Prabawati balas memandang dengan tatapan mata penuh minat.
“Kau mengenal Ki Ajar Kembang Ayun?” Swasti Prabawati mengurai heran.
Parameswara mengangguk. “Ki Ajar Kembang Ayun adalah ayah dan sekaligus
guruku.”
Swasti Prabawati terkejut.
“O ya?” tatapan matanya berbinar senang.
Parameswara tetap balas memandang dengan tatapan mata amat tajam.
“Ceritakan, apa keperluanmu mencari ayahku?” kejar pemuda itu.
Manakala Swasti Prabawati terdiam untuk beberapa jenak adalah dalam rangka
menimbang jawaban apa yang sebaiknya ia berikan.
“Aku sedang mencari ayahku. Aku perlu mendapatkan petunjuk dari Ki Ajar untuk
mengetahui di mana beliau berada.”
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Parameswara tentu layak untuk merasa heran mengapa untuk mencari ayahnya ia
harus meminta keterangan dari Ki Ajar Kembang Ayun. Parameswara tergoda untuk
bertanya namun segera ditelannya kembali. Tak pantas Parameswara mengorek urusan
orang lain yang bukan urusannya.
Namun justru gadis itu yang membuka cerita.
“Nama ayahku, Biku Sambu,” gadis itu menjawab.
Parameswara mengerutkan kening merasa tidak mengenal nama itu.
“Tak ada orang bernama Biku Sambu di perguruan. Dan selama ini juga tidak ada
orang bernama Biku Sambu yang berhubungan dengan ayahku Ki Ajar Pesanggaran. Kau
berasal dari mana?”
Gadis itu menyempatkan tersenyum sebelum menjawab. Kuda Sapu Angin yang
mendekat dielusnya. Kuda itu meringkik.
“Aku berasal dari perguruan Pasir Wutah,” jawab Swasti Prabawati.
Parameswara juga merasa belum pernah mendengar nama perguruan itu. Pemuda
dari Pesanggaran itu merasa cukup banyak mengenal nama-nama padepokan perguruan
olah kanuragan namun nama Pasir Wutah baru kali itu didengarnya.
“Di mana letak perguruan Pasir Wutah?” kembali Parameswara bertanya.
Tarikan napas Swasti Prabawati terdengar amat berat.
“Perguruan Pasir Wutah jauh dari tempat ini. Membutuhkan waktu berhari-hari
untuk bisa sampai di perguruan Pasir Wutah di kaki Gunung Penanggungan.”
Mendengar Gunung Penanggungan disebut Parameswara pun manggut-manggut.
Dari Ki Ajar Pratonggopati pamannya Parameswara banyak mendapat pengetahuan
tentang berbagai perguruan yang tersebar di tanah Jawa ini. Namun perguruan Pasir
Wutah yang berarti pasir tumpah baru kali itu didengarnya, sebaliknya soal kebesaran
nama Gunung Penanggungan sudah pernah ia dengar bahkan cukup lama.
“Sayang sekali, aku tidak bisa kembali ke Kembang Ayun untuk mengantarmu.
Aku sendiri sedang mengawali sebuah perjalanan jauh, aku akan pergi menuju Kediri.
Namun demikian jangan khawatir, aku akan meminjamkan kudaku ini kepadamu. Sapu
Angin akan mengantarmu ke perguruan Kembang Ayun.”
Kuda itu meringkik seolah mengerti pembicaraan yang terjadi. Swasti Prabawati
benar-benar kagum melihat kecerdasan binatang itu. Agaknya telah terjalin hubungan
yang amat akrab antara kuda dan majikannya. Boleh jadi sampai pada keadaan tertentu
kuda itu bahkan mengerti bahasa manusia.
“Kau akan meminjamkan kudamu? Maksudmu, ia akan mengantarku karena tahu
alamat yang aku tuju?” tanya Swasti lengkap dengan rasa herannya.
Parameswara mengangguk. Swasti Prabawati masih tidak percaya.
“Maksudmu, kuda ini akan membawaku ke perguruan Kembang Ayun?”
Parameswara mengangguk. Kuda Sapu Angin meringkik saat Swasti Prabawati
mengelusnya.
“Lalu bagaimana dengan perjalananmu? Kediri bukanlah jarak yang dekat karena
Gunung Penanggungan pun akan kaulewati. Aku akan merasa bersalah kalau kau akan
pergi dengan berjalan kaki.”
Parameswara tersenyum.
“Sapu Angin, antarkan dia ke Kembang Ayun, setelah itu kaususul aku,” kata
Parameswara pada kuda kesayangannya.
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Swasti Prabawati semakin kagum saat melihat kuda yang luar biasa itu meringkik
pertanda memahami ucapan Parameswara padanya. Parameswara kembali menoleh pada
gadis di depannya.
“Bawa kudaku. Atau, kalau urusanmu di perguruan Kembang Ayun telah selesai,
kauboleh menggunakan kuda ini menyusulku.”
Namun Swasti Prabawati tetap merasa penasaran.
“Bagaimana caranya kuda ini bisa mengikuti jejakmu?”
Parameswara hanya tertawa dan tidak menjawab. Dipersilahkannya gadis yang baru
saja ia kenal itu naik ke atas kuda. Sejenak kemudian kuda itu pun berderap kembali ke
arah timur. Parameswara melambaikan tangan membalas lambaian tangan gadis itu.
Matahari memanjat langit lebih tinggi.
Parameswara kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki terus ke arah
barat. Nun jauh di depan, lereng Gunung Raung yang menjulur ke selatan berupa lebat
hutan Kumitir akan menghadangnya sebaliknya jauh di belakang bayangan Rahastri gadis
yang dicintainya selalu melekat di kelopak matanya. Parameswara merasa perpisahan
yang terjadi kali ini seperti perpisahan untuk selamanya dan tidak mungkin bertemu lagi.
Parameswara merasa bersalah manakala kenangannya tertuju kepada ayahnya, Ki Ajar
Kembang Ayun.

18.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Senja membayang dan menyapa dengan amat ramah ke semua sudut wilayah yang
berudara sejuk itu. Manakala arah pandang ditujukan ke barat, langit terbakar membara
membias ke mana-mana. Meski Parra Hiswara sedang mengarahkan perhatiannya pada
langit yang sedang terbakar itu akan tetapi sejatinya pikirannya tidak sedang ke arah sana.
Seharian Parra Hiswara terpenjara di kamar hotelnya tanpa bisa berbuat apa-apa.
Parra Hiswara sedang menjadi pusat perhatian karena peristiwa yang terjadi sehari
sebelumnya mustahil keluar kamar karena bahkan dari jendela yang terbuka tertangkap
pembicaraan di antara pegawai hotel yang riuh memperbincangkan kematiannya.
Rupanya mereka riuh membicarakan kejadian itu di samping karena terjadi di wilayah
mereka akan tetapi juga karena mendapat liputan dari pers baik koran maupun televisi.
Maka sulit membayangkan jika Parra Hiswara yang terkubur hidup-hidup itu tiba-tiba
muncul dan menemui mereka, dengan demikian tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan
kecuali dengan menyesuaikan diri dengan bersermbunyi. Tidak seorang pun bisa
menerima penjelasannya dan semua orang pasti menganggapnya sebagai hantu.
Parra Hiswara sendirian karena sejak tiga jam sebelumnya Yogi Sutisna pergi untuk
pendalaman mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait apa yang
dialami Mahdasari dan Hirkam. Meski mengalami keletihan luar biasa setelah semalaman
memegang stir menempuh perjalanan lumayan jauh dari Prambanan di Jawa bagian
tengah hingga Singasari di arah lembah kota Malang namun dengan sepenuh hati Yogi
Sutisna melaksanakan permintaan sahabat karibnya itu. Lebih dari itu, Yogi Sutisna
menganggap persoalan yang dihadapi karibnya adalah persoalannya juga.
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Mondar-mandir Parra Hiswara dan sesekali matanya terpejam. Dengan cermat ia
berusaha menelusuri rangkaian kejadian yang menimpanya dan berusaha menemukan
bagian-bagian yang luput dari perhatiannya. Meski kejadian itu sudah lewat kemarin akan
tetapi tak secuil pun rangkaian peristiwa aneh itu luput dari ingatannya.
“Ayunan cangkulku menyebabkan tanah tempat kakiku berpijak ambrol,” kenang
Parra Hiswara, “lalu dengan deras tubuhku terhisap gaya gravitasi. Untung cangkul yang
kupegang mati-matian saat itu nyangkut ke tali.”
Parra Hiswara memejam mata untuk mendapatkan kenangan yang lebih tegas. Parra
Hiswara berusaha menelusuri saat-saat dengan sekuat tenaga ia berusaha naik memasuki
lorong yang kemudian membawanya ke ruang yang menjadi tempat pertemuannya
dengan seseorang bernama Parameswara. Parra Hiswara merogoh kantongnya dan
memerhatikan dengan cermat sekepal berlian yang mampu membiaskan cahaya warnawarni. Benda itu merupakan bukti nyata betapa pertemuan itu nyata, betapa kejadian
sejak terjatuh di goa bawah tanah dan terlempar jauh menembus ruang dan waktu benarbenar nyata.
“Aku curiga semua serba berhubungan dan bukan sebuah kebetulan,” Parameswara
meyakinkan diri sendiri. “Di goa bawah tanah itu aku bertemu secara langsung dengan
para musuhku meski entah dengan alasan apa sampai-sampai aku harus berhadapan
dengan mereka. Boleh jadi penculikan istriku ada kaitannya dengan mereka. Ada bentuk
hubungan apa kalau bukan karena mereka berurusan denganku?”
Parra Hiswara berjalan mondar-mandir dan memusatkan perhatiannya pada sosok
perempuan di tengah ruang itu, perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa yang
ketelanjangannya nyaris mengguncang imannya. Perempuan, yang oleh Parameswara
disebut sebagai musuh utamanya itu bahkan hadir melalui mimpi aneh yang ia alami,
yang terjadi itu kemarin ketika melaju di atas kendaraan. Perempuan yang ujut aslinya
pasti mengerikan dan amat jauh dari kata cantik karena bentuk asli macam apa yang
dimiliki seseorang dengan usia lebih dari tujuh ratus tahun? Batas kecantikan dan atau
keindahan tubuh seorang perempuan hanya akan mampu bertahan pada usia empat puluh
tahun, semakin ke atas kemulusan tubuhnya akan semakin sulit dijaga. Ketika seorang
perempuan berusia lima puluh tahun sudah disebut nenek, apalagi bila anak keturunannya
telah memberinya seorang cucu.
“Ia punya mata mengerikan,” gumam Parra Hiswara, “mata ketiga yang terletak di
kening. Mata itu tidak kelihatan ketika terpejam tetapi keberadaannya bisa ditandai oleh
semacam luka yang ternyata bukan luka dan hanya mirip saja. Ketika luka itu membeliak
muncul mata ke tiga yang mengerikan itu. Batu sebesar sapi berantakan dihajar oleh
kekuatan yang muncrat dari tatapannya. Meskipun mimpi aku yakin itu peristiwa yang
pernah terjadi.”
Parra Hiswara masih memejamkan mata dan berjalan mondar-mandir, otaknya yang
cerdas berpikir deras. Saat langkah kakinya yang mondar-mandir berhenti adalah karena
tiba-tiba perhatiannya terpusat pada sesuatu. Pertanyaan atas kapan peristiwa itu terjadi
mencuri perhatiannya.
“Rupanya,” kata Parameswara, “dalam mimpi itu, meski aku merasa diriku sebagai
Parra Hiswara namun perempuan bermata di kening itu menyebutku Parameswara. Apa
yang terjadi dalam mimpiku adalah peristiwa yang benar-benar dialami oleh laki-laki
yang aku temui di ruang bawah tanah itu, bukan peristiwaku. Rupanya apa yang muncul
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dalam mimpi itu adalah peristiwa di masa silam yang pernah dialaminya. Itu penjelasan
paling masuk akal dan bisa diterima untuk sementara ini.”
Parra Hiswara kembali mengayun kaki mondar-mandir sambil terus mengelus-elus
telapak tangan kanannya yang gatal. Parra Hiswara menyempatkan memerhatikan telapak
tangannya dan mencoba menemukan sumber rasa gatal yang dialami namun tidak ada
yang aneh pada telapak tangan itu. Mata suami Mahdasari itu kembali terpejam ketika
mencoba mengenang lagi kali ini ujut candi yang hilang, bentuk candi yang menjejali
semua sudut ruang otaknya.
“Ketika aku tersadar telah berada di tempat itu,” Parra Hiswara mengenang, “aku
berdiri mengarah ke puncak Gunung Merbabu namun tidak menempatkan Merapi tepat
berada di belakangku sementara terhadap posisi candi aku berada di tangga turun. Lalu
terdapat puluhan cungkup seperti memayungi sasuatu. Bila di puncak Borobudur terdapat
sebuah stupa, puncak candi ini justru sebuah menara yang bentuknya tidak bisa kulihat
dengan jelas karena dikemuli kabut tebal. Ketika aku turun di pelataran aku berada di
depan semacam pintu masuk yang di kiri kanan terdapat dua arca berdiri. Aku tak cukup
waktu memerhatikan bagaimana ujut arca berdiri itu. Dari tempat itulah aku melihat dua
menara yang lain pada jarak yang sama di kanan dan di kiri yang jarak masing-masing
bisa jadi lebih dari seratus meter. Ukuran candi itu luas sekali, jauh lebih luas dan besar
dari Borobudur.”
Parra Hiswara masih mengayun kaki berjalan mondar-mandir sambil memerhatikan
berlian dalam genggamannya. Parra Hiswara berbalik ketika mendengar ketukan pintu,
berlian dimasukkan kembali ke dalam saku celananya.
“Ini aku, buka pintunya,” terdengar suara yang ia kenali.
Yogi Sutisna pulang dengan membawa bungkusan berisi makanan dan minuman
akan tetapi Parra Hiswara sedang merasa tidak lapar dan haus. Semua bawaan itu hanya
dilirik sekilas namun minuman kaleng merk tertentu dibukanya.
“Kaudapat sesuatu?” tanya Parra Hiswara sambil menenggak minuman itu.
Yogi Sutisna menyeret kursi dan menghempaskan diri.
“Tidak ada keterangan baru apa pun yang aku peroleh, keadaan masih tetap sama,
istrimu diculik orang, Hirkam menghilang dari rumah sakit. Namun aku menduga, boleh
jadi kau telah meninggalkan sebuah jejak yang menyebabkan hotel ini sedang menjadi
pusat perhatian. Menurutku orang itulah yang mungkin bisa menjadi petunjuk arah apa
yang harus kaulakukan.”
Parra Hiswara memandang sahabatnya dengan tatapan mata tegang.
“Apa yang kaumaksud?”
Yogi Sutisna tersenyum mencairkan keadaan.
“Seseorang mengamatimu,” jawab Yogi Sutisna. “Ia sempat masuk ke lobby hotel
tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Rupanya ia tertarik pada jejak pusaran angin itu,
saat para penasaran yang lain bubar, ia pilih memutuskan untuk tinggal karena merasa
yakin angin lesus aneh itu akan muncul lagi. Kendaraannya bahkan diparkir di halaman
samping.”
Parra Hiswara termangu. Amat pelahan ketika kemudian mengangguk.
“Nah, itu kendaraannya,” kata Yogi Sutisna yang melongok melalui jendela.
Parra Hiswara ikut mengintip ke halaman samping di mana di sana beberapa jenis
kendaraan sedang diparkir. Parra Hiswara mengerutkan kening dalam menimbang
sesuatu.
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“Hubungi orang itu, aku ingin bertemu dengannya,” jawab Parra Hiswara.
Yogi Sutisna diam, tidak segera menjawab. Yogi Sutisna membuka jendela dan
mengintip untuk melihat apakah kendaraan yang dimaksud masih tetap berada di tempat.
“Ia laki-laki apa perempuan?” tanya Parra Hiswara.
Yogi Sutisna berbalik.
“Laki-laki,” jawabnya, “umur sebaya denganmu.”
Parra Hiswara meremas-remas jari tangan sebagai gambaran kegelisahan hatinya.
Ketika ia amat membutuhkan keterangan yang barangkali bisa mengarah ke jejak istrinya
yang hilang maka kemunculan sesuatu yang mencurigakan bisa jadi merupakan sebuah
petunjuk yang penting.
“Kauyakin, kauperlu bertemu dengan orang itu?”
Parra Hiswara mengangguk dan bergegas menuju depan kaca. Ada beberapa model
wig yang bisa digunakan menyamarkan diri agar tak mudah dikenali yang itu pun masih
harus ditutupi dengan topi. Dari tempat duduknya Parra Hiswara melihat gelap mulai
turun dengan deras, yang demikian bisa terjadi manakala di langit mendung sedang amat
tebal. Dari pepohonan yang bergoyang kasar menjadi pertanda angin turun menyapa kota
Singasari.
“Yang harus kaulakukan adalah,” kata Parra Hiswara, “temui orang itu dan ajak ia
berbicara apa pun, lalu manakala pembicaraan mulai mengarah, kausimpulkan ia punya
urusan denganku apa tidak. Kalau kauyakin ya, ajak ia ke sini.”
Yogi Sutisna mengangguk.
“Okey,” ucapnya sambil melenggang keluar kamar.
Yogi Sutisna menempatkan diri duduk di sudut lobby sedikit terhalang oleh bunga
hias penyekat ruang, tempat yang cocok untuk mengobrolkan masalah yang bermuatan
privacy. Dengan tidak menarik perhatian Yogi memerhatikan beberapa lelaki dan wanita
yang masing-masing saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Sepasang lelaki dan
wanita menarik perhatiannya. Yang lelaki terlalu tua sebaliknya yang wanita lebih pantas
disebut anak atau cucunya. Meski demikian lelaki tua itu tidak canggung untuk bersikap
mesra layaknya anak muda yang mabuk asmara seimbang dengan sikap yang diberikan
lawan jenisnya yang pasti berlatar belakang uang. Tak mungkin seorang gadis muda dan
cantik mau dengan lelaki tua yang layak disebut ayah dan bahkan kakeknya jika bukan
karena uangnya.
“Ahh, bukan urusanku,” Yogi Sutisna mengingatkan diri sendiri dan mengalihkan
pandang matanya.
Setelah beberapa saat waktu berlalu Yogi berhasil menemukan orang yang dicari.
Seorang lelaki bertubuh kurus dan berkacama mata gelap meski haris gelap, sebuah cara
agar wajahnya tidak dikenali.
“Orang itu memutuskan menginap di hotel ini pula,” kata Yogi Sutisna pada diri
sendiri, “aku bisa lihat itu dari kunci kamar yang dipegangnya. Adakah ia lakukan itu
karena melihat pusaran angin aneh tadi siang?”
Siapa pun lelaki itu rupanya juga sedang mencari-cari, sebuah gerak tubuh bahasa
wajah yang dengan mudah bisa ditandai. Berdesir tajam Yogi Sutisna melihat orang itu
tiba-tiba berdiri dan berjalan mengarah kepadanya. Yogi Sutisna segera mengatur sikap.
Ia tahu orang itu dengan sengaja menempatkan diri akan berurusan dengannya.
Namun rupanya orang itu bersikap ramah. Seolah sudah mengenal, ia mengulurkan
tangan menawarkan jabat tangan. Yogi menerima jabat tangan itu.
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“Yogi Sutisna,” Yogi menyebut namanya.
“Aku sebenarnya lupa dengan namaku sendiri,” jawab orang itu, “akan tetapi ada
banyak orang yang memberitahu aku, namaku Budayasa.”
Sontak Yogi Sutisna merasa jawaban itu terasa aneh. Namun Yogi Sutisna telah
banyak belajar dalam beberapa hari terakhir ini. Terlalu banyak keanehan dan kejadian
yang sulit dimengerti yang ditemui. Dengan lebih cermat Yogi Sutisna memerhatikan
orang itu, berusaha menemukan alasan macam apa yang menjadi latar belakang orang itu
mengenakan kaca mata gelap.
“Menginap di hotel ini?” tanya Yogi Sutisna.
Budayasa mengangguk.
“Ya,” jawabnya, ”meski semula tidak. Aku tidak punya rencana menginap sampai
tadi siang ada sesuatu yang menarik perhatianku, sebuah kejadian yang bagi orang lain
biasa, namun bagiku merupakan jejak yang harus aku ikuti.”
Yogi Sutisna tak bisa mencegah punggungnya yang berdesir. Namun Yogi Sutisna
memutuskan untuk bersandiwara.
“Kejadian apa?” tanya Yogi.
Orang yang mengaku bernama Budayasa itu memandang tajam akan tetapi hanya
sejenak kemudian ia tersenyum. Yogi Sutisna cemas orang itu mampu menebak isi
hatinya.
Namun rupanya orang bernama Budayasa itu melayaninya dengan baik.
“Pusaran angin,” ucapnya, “adalah udara yang berputar karena terjadi perbedaan
suhu antara panas dan dingin. Jika keadaan memungkinkan, misalnya pada saat sedang
hujan deras dan badai, pusaran angin yang demikian bisa menjadi sumber bencana, di
luar negeri banyak sekali kita menyaksikan tornado menghantam sebuah kota dan
meluluh-lantakkan isinya. Sementara di sini, karena peristiwa yang demikian itu jarang
terjadi, maka pusaran angin setinggi manusia sudah menarik perhatian, apalagi ketika tadi
siang pusaran angin yang terjadi di waktu yang sangat tidak layak itu berukuran cukup
besar, maka lalu-lalang kendaraan pun sampai macet dibuatnya.”
Yogi Sutisna masih bergeming dalam sikapnya, solah tidak paham persoalan apa
yang dikupas orang itu.
“Aku bukan satu-satunya orang yang tahu kejadian ada yang mengendalikan,”
lanjut Budayasa.
Yogi Sutisna menimbang dan tidak segera menemukan balasan apa yang sebaiknya
dilepas menanggapi orang aneh itu.
“Aku tahu, meski ia diyakini telah mati namun sebenarnya masih hidup, dan aku
juga juga punya jejak penting, di tangan siapa istrinya yang diculik itu berada,” kata
orang itu lagi.
Yogi Sutisna tidak punya pilihan lain kecuali memang harus menyesuaikan diri,
apalagi Budayasa terbukti menjanjikan keterangan yang sedang dibutuhkan. Akan tetapi
Yogi Sutisna masih memiliki pertanyaan.
“Bagaimana cara pandangmu terhadap orang yang akan kupertemukan padamu?”
tanya Yogi Sutisna.
Orang itu tersenyum sambil membetulkan letak kaca-matanya.
“Tergantung,” jawabnya.
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Jawaban itu menyebabkan Yogi Sutisna terhenyak dan terdiam. Sejalan waktu
sekejab berlalu Yogi Sutisna berusaha mencerna mengapa orang itu punya jawaban
macam itu.
“Ia yang menentukan, bukan aku,” lanjutnya.
Yogi Sutisna tidak segera paham, jawaban itu malah membingungkannya. Yogi
Sutisna segera mengerutkan kening melihat orang itu membuka telapak tangannya. Yogi
Sutisna memerhatikan dengan penuh perhatian, sebelah alisnya segera mencuat.
“Aku memiliki ini,” ucapnya, “aku harus mendengar apa pendapatnya. Mungkin
aku akan menempatkan diri menjadi kelompoknya atau mungkin sebaliknya. Aku harus
mendapat petunjuk itu darinya. Sekarang tolong sampaikan pada orang yang mengusai
kemampuan membangunkan pusaran angin itu, apakah ia berminat bertemu denganku
atau tidak, katakan kalau aku memiliki jejak istrinya yang diculik. Kalau ia tidak
berminat maka aku akan meninggalkan tempat ini.”
Orang itu menunggu memberi kesempatan pada Yogi Sutisna untuk menimbang.
Namun Yogi Sutisna tidak perlu berpikir lama.
“Temanku tidak mungkin keluar dari kamarnya,” ucap Yogi Sutisna, “bagaimana
cara mempertemukan dengammu?”
Budayasa berdiri.
“Di Dwarapala52 tengah malam,” jawab orang itu.
Yogi Sutisna mengangguk.
“Baik, aku pastikan ia akan menemuimu. Tolong sebut ulang siapa namamu!”
Budayasa tersenyum. “Anak Agung Budayasa!”
Yogi Sutisna dengan segera menandai orang itu pasti beretnis Bali atau keturunan
kasta tinggi agama Hindu di Bali. Orang yang aneh, karena ia mengaku lupa pada nama
sendiri, namun terbukti mampu menyebut namanya dengan lengkap.
Yogi Sutisna memerhatikan orang itu menuju sudut lobby tak jauh dari pintu masuk
dan mengarahkan minat perhatiannya pada acara televisi yang menayangkan siaran
langsung pertandingan sepak bola dalam negeri. Yogi Sutisna mengarahkan perhatian
pada kaca jendela di belakangnya dan dengan demikian bisa melihat program acara apa
yang sedang ditonton. Yogi Sutisna bangkit dan mengayunkan langkah melintas lorong.
Parra Hiswara bergegas membuka pintu begitu terdengar sebuah ketukan. Raut
wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan hatinya.
“Bagaimana?” tanya Parra Hiswara tidak sabar.
Yogi Sutisna melangkah dan duduk di sudut meja.
“Dugaanku ternyata benar,” ucap Yogi, “tepat sebagaimana aku duga ketertarikan
orang itu pada jejak pusaran angin yang kaulepas bukan tidak ada artinya. Orang itu
bernama Anak Agung Budayasa, semula hanya menyebut nama Budayasa. Orang itu
mengaku lupa pada namanya sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang mengingatkan ia
memiliki nama itu.”
Parra Hiswara menyimak dengan amat serius.
52

Dwarapala, sebutan untuk sepasang gupala raksasa yang diperkirakan merupakan pintu gerbang Istana
Singasari, terbuat dari batu andesit dengan tinggi 3,7 m. Di Surakarta pintu gerbang ke kompleks Istana
Kasunanan juga dihiasai dua patung sejenis yang orang setempat menyebutnya reca (arca) gladak. Tak jauh
dari Dwarapala terletak candi Singasari yang dibangun Prabu Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardani
untuk menghormati Kertanegara yang terbunuh karena kelicikan Jayakatwang Raja Gelang Gelang yang
menyerang Singasari ketika negara sedang kosong akibat bala tentara sedang dikirim ke Melayu.
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“Terus?” tanyanya.
“Ia memiliki sesuatu di telapak tangan kanannya.”
Parra Hiswara tertegun dan bagai menegaskan rasa gatal di telapak tangan kanannya
mencuri perhatian. Akan tetapi Parra Hiswara tidak memiliki kesempatan memerhatikan
telapak tangannya lebih lanjut. Apa yang disampaikan Yogi Sutisna berikutnya lebih
menyita perhatiannya.
“Ia juga punya keterangan di mana istrimu berada,” lanjut Yogi.
Parra Hiswara membeku dengan degup jantung lebih terpacu.
“Apa yang ia katakan tentang istriku?” tanya Parra Hiswara.
“Belum!” jawab Yogi Sutisna. “Akan tetapi keterangan panjang lebar akan
kauperoleh setelah nanti tengah malam pertemuan yang ia inginkan kaupenuhi. Ia ingin
berjumpa di Dwarapala.”
Setelah tertegun, Parra Hiswara mengangguk. Dengan jelas dan gamblang Yogi
Sutisna menceritakan ulang bagaimana pembicaraannya dengan sosok bernama Anak
Agung Budayasa itu. Segera setelah itu Parra Hiswara segera mengukur, apa peran orang
itu dalam persoalan yang sedang dihadapinya.
“Kita menunggu sampai tengah malam?”
Yogi Sutisna mengangguk.

19.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Dalam pada itu, gadis dari lereng Gunung Penanggungan yang menaiki kuda Sapu
Angin yang dipinjamkan Parameswara itu merasa heran. Kuda yang kekar itu sungguh
seekor kuda ajaib dan luar biasa. Swasti Prabawati sekadar duduk saja di punggung kuda
itu tanpa harus mengendalikannya. Kuda itu sendiri yang memilih jalan.
Hari terus bergerak memanjat siang. Teriknya menyengat kulit dan terasa panas.
Para murid perguruan Kembang Ayun yang sebagian bergotong-royong memperbaiki
pagar padepokan dan sebagian lain berlatih keras marasa kaget melihat seorang gadis
yang datang berkuda, yang mengagetkan mereka adalah justru kuda yang ditunggangi
gadis itu.
Swasti Prabawati segera meloncat turun dan memberikan salam penghormatan yang
dijawab dengan serentak dan dengan ramah oleh segenap siswa perguruan. Swasti
Prabawati segera menyampaikan keperluannya. Seorang cantrik pun mengantarnya
menghadap Ki Ajar Kembang Ayun. Dyah Narasari yang kebetulan sedang berada di
halaman samping tak bisa menutupi rasa kagumnya pada kecantikan gadis yang datang
bertamu itu.
“Siapa dia?” tanya Narasari kepada salah seorang siswa.
“Orang dari kaki Gunung Penanggungan ada keperluan dengan Ki Ajar,” jawab
siswa itu.
Dyah Narasari mengintip.
“Bagaimana kuda kakang Parameswara dibawanya?”
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Siswa itu tak menjawab karena memang tidak tahu jawabnya. Namun setelah
berpikir Narasari mengambil simpulan kakaknya tentu bertemu dengan gadis itu lalu
meminjamkannya. Kuda itu nantinya akan menyusul Parameswara sebagaimana
kebiasaannya selama ini.
Di ruang tengah, Ki Ajar Kembang Ayun yang baru saja siram jamas53 dengan
rambut yang panjang digelung keling54 menerima kedatangan gadis itu. Swasti Prabawati
begitu terkesan pada kesejukan pandangan kakek tua yang berada di depannya. Swasti
Prabawati segera memberikan penghormatan dengan takjimnya.
“Benarkah seperti yang aku dengar dari cantrik, kaudatang dari tempat yang sangat
jauh di kaki Gunung Penanggungan untuk bertemu denganku?” tanya Ki Ajar Kembang
Ayun itu dengan nada yang sejuk dan sareh55.
Swasti Prabawati tersenyum dan bersikap santun.
“Benar Ki Ajar,” jawabnya.
Ki Ajar Kembang Ayun memerhatikan tamunya dengan lebih cermat sambil kedua
alisnya dikerutkan. Ki Ajar Kembang Ayun dengan segera menebak gadis yang datang
dari jauh itu sedang menyimpan duka.
“Kautentu membawa sebuah keperluan yang amat penting?” tanya Ki Ajar lebih
lanjut.
Pertanyaan yang kelihatannya amat sederhana itu ternyata amat menyentuh hatinya.
Swasti Prabawati tidak kuasa menahan sesak dadanya. Meskipun gadis itu telah menahan
diri namun matanya tetap membasah. Melihat sikap serta keadaan gadis itu Ki Ajar
Kembang Ayun diam untuk memberi kesempatan pada tamunya mendamaikan diri. Ki
Ajar tersenyum sejuk serasa menjanjikan persoalan apa pun yang dibawa padanya pasti
akan bisa diatasi.
“Ada persoalan apakah hingga kaudatang dengan membawa tangismu? Namamu
siapa Nini56?” tanya Ki Ajar.
Sekuat tenaga Swasti Prabawati berusaha menguasai diri.
“Namaku Swasti Prabawati Ki Ajar. Biku Sambu di Penanggungan adalah ayahku,”
jawabnya.
Ki Ajar Kembang Ayun agak kaget mendengar nama itu disebut. Dengan demikian
Swasti Prabawati bisa menarik simpulan tuan rumah yang didatanginya kenal dengan
ayahnya. Perhatian Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun diberikan sepenuhnya pada tamu
dari jauh itu.
“Jadi kau anak Biku Sambu?” tanya Ki Ajar Kembang Ayun.
Swasti Prabawati menunduk. Basah di matanya makin menjadi bergulir membasahi
pipi. Pelahan gadis yang mengaku dari kaki Gunung Penanggungan itu mengangguk. Ki
Ajar Kembang Ayun mengelus-elus rambut gadis itu ketika Swasti Prabawati beringsut
mendekat dan memberikan sungkem dengan menekuk tubuh hingga menyentuh lantai.
“Persoalan apa yang membuatmu berduka, Nini?” lanjut Ki Ajar.
Jawaban Swasti Prabawati terdengar amat serak.
“Sudah sebulan ini ayahku pergi tidak diketahui di mana beliau berada. Sedang aku
masih terlampau muda untuk menerima tugas memimpin perguruan. Itulah sebabnya aku
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Siram Jamas, jawa, mandi keramas
Digelung keling, jawa, disanggul di atas kepala sedikit agak ke belakang
55
Sareh, jawa, sabar
56
Nini, jawa, panggilan/sebutan untuk perempuan muda, identik dengan nduk
54
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datang ke sini Ki Ajar. Pesan dalam rontal yang ditinggalkan ayahku jika sampai terjadi
sesuatu pada ayahku, aku diminta menghadap Ki Ajar untuk mendapatkan petunjuk.”
Ki Ajar Kembang Ayun menatap wajah gadis itu dengan tatapan mata sejuk sambil
berpikir seperti sedang berusaha menemukan sesuatu yang telah menjadi bagian dari
masa lampau. Barangkali Ki Ajar Kembang Ayun berhasil menemukan jawabnya terlihat
itu dari sejenak kemudian ia mengangguk pelahan.
“Terjadilah apa yang harus terjadi. Rupanya Biku Sambu masih terikat pada urusan
duniawi,” kata Ki Ajar seperti pada diri sendiri.
Ucapan itu tentu membuat Swasti Prabawati merasa penasaran. Mengapa Ki Ajar
Kembang Ayun menyebut ayahnya terikat urusan duniawi padahal sepengetahuan Swasti
Prabawati ayahnya justru selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Dalam sikap tindak
tanduk, ayahnya selalu menekankan pentingnya hidup setelah mati yang ia tunjukkan itu
dengan selalu berbuat baik dan mengedepankan kepentingan orang banyak. Sebagian
besar waktunya justru digunakan untuk kepentingan agama yang dianutnya. Bagaimana
mungkin Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun menuduh ayahnya masih terikat urusan
duniawi?
“Apa maksud Ki Ajar? Urusan duniawi apakah yang menyebabkan ayahku terpaksa
pergi untuk waktu yang demikian lama?” tanya Swasti Prabawati yang dibelit penasaran.
Ki Ajar tidak segera menjawab. Ia lakukan itu mungkin dalam rangka menimbang
jawaban apa yang harus diberikan pada tamunya. Dalam mengenang Ki Ajar Kembang
Ayun bagai melesat kembali ke masa lalu untuk menandai seperti apa wajah Biku Sambu,
wajah seorang sahabat yang telah lama sekali tidak bertemu.
“Apakah benar kau tak tahu, untuk urusan apakah ayahmu itu pergi meninggalkan
perguruan?”
Prabawati menggeleng. “Aku benar-benar tidak tahu Ki Ajar,” jawabnya lunglai.
Ki Ajar Kembang Ayun mengejar, “apakah ayahmu pergi dengan diam-diam?”
Mendengar pertanyaan itu Swasti Prabawati mengangguk.
Ki Ajar Kembang Ayun termangu seperti sedang menata berbagai persoalan yang
dihadapi Biku Sambu. Namun seperti apa yang diucapkannya yang namanya takdir tak
mungkin dihindari.
“Pergilah kau ke Ywangga,” kata Ki Ajar Kembang Ayun. “Mungkin kau akan
mendapatkan jawaban rasa penasaranmu di sana.”
Swasti Prabawati bagai tergugah.
“Ywangga?” Swasti Prabawati berdesis menyebut nama itu, “apakah ayahku berada
di sana, Ki Ajar?”
Ki Ajar Kembang Ayun menggeleng.
“Temuilah seorang lelaki yang lebih tahu dariku. Orang itu akan menunjukkan
dengan tepat di mana ayahmu berada.”
Swasti Prabawati makin penasaran. Gadis itu menjadi tidak sabar.
“Siapa nama orang itu Ki Ajar?” tanya Swasti Prabawati lengkap dengan segala
resahnya.
Ki Ajar Kembang Ayun tidak segera menjawab. Dari bahasa wajahnya terlihat ia
sedang mengenang nama seseorang dan menimbang adakah orang itu benar-benar bisa
memberi arah atau petunjuk yang dibutuhkan oleh gadis di depannya. Amat pelahan Ki
Ajar Kembang Ayun dalam mengangguk.
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“Orang itu bernama Biku Paraban,” kata Tiyang Ageng Kembang Ayun, “seorang
pemancing yang sering berkeliaran di sepanjang pantai Ywangga Parabalingga. Orang itu
juga disebut Hantu Laut dengan pekerjaan tak ubahnya hantu, mengganggu orang-orang
yang berani meledeknya.”
Swasti Prabawati menyimpan nama itu dengan baik di dalam lipatan benak. Dalam
perjalanan jauh yang ditempuhnya dari kaki Gunung Penanggungan hingga ke lereng
Gunung Raung bagian selatan itu Swasti Prabawati sebenarnya telah menyisir sepanjang
pantai Ywangga. Siapa mengira ia harus kembali ke sana. Swasti Prabawati tidak sabar.
Gadis itu yakin Ki Ajar Kembang Ayun memiliki semua jawaban yang ia butuhkan,
bahkan tanpa harus bertemu dengan Hantu Laut sekalipun.
Setelah termangu sejenak Swasti Prabawati berkata, “Mohon maafkan aku Ki Ajar,
persoalan apakah yang tengah dihadapi ayahku Biku Sambu, sehingga Ki Ajar harus
mengatakan ayahku masih terlibat dengan urusan duniawi?”
Namun Ki Ajar Kembang Ayun tidak perlu mempertimbangkan lagi keputusannya.
Ki Ajar merasa tak berhak membeberkan rahasia yang terjadi di masa lampau itu. Ki Ajar
melihat ada orang lain yang lebih berhak menceritakan dan orang itu adakah Hantu Laut
Sang biku Paraban.
“Maafkan aku yang sudah tua ini Nini Swasti,” berkata Tiyang Ageng. “Aku tidak
merasa berhak bercerita kepadamu. Akan tetapi aku yakin orang yang akan kautemui di
pesisir Ywangga Parabalingga itu akan menceritakan segalanya kepadamu.”
Swasti Prabawati akhirnya menarik simpulan bahwa tidak mungkin ia mendesak.
Sebelum berpamitan, gadis dari Kaki Penanggungan itu masih sempat menceritakan
pertemuannya dengan Parameswara yang telah menolongnya dari orang bernama Taji
Gading dan Ranggasura. Ki Ajar Kembang Ayun mendengarkan penuturan itu namun
tidak memberikan pendapat apa pun.
Ketika Swasti Prabawati berpamitan Dyah Narasari menghadangnya di depan regol.
Sikap Dyah Narasari yang bersahabat itu menyenangkan hatinya.
“Ijinkan aku memperkenalkan diriku Kangmbok57 namaku Dyah Narasari. kakang
Parameswara yang meminjamkan kudanya untuk mengantarmu kemari adalah kakakku.”
Dengan senang hati Swasti Prabawati menerima uluran tangan itu.
“Aku Swasti Prabawati,” jawabnya.
“Apakah kau akan kembali dan menempuh perjalanan dengan kakakku?”
Swasti Prabawati mengangguk.
“Ia menungguku sambil terus melanjutkan perjalanannya. Namun katanya, kuda
yang luar biasa ini akan bisa menemukannya di mana pun ia berada. Sungguh Kuda yang
luar biasa,” jawab Swasti Prabawati.
Sapu Angin meringkik. Persahabatan yang erat antara Dyah Narasari dan kuda itu
terlihat sekali. Dyah Narasari tak sekadar mengelus bulu-bulu halus di leher binatang itu
tetapi juga menciumnya. Sapu Angin menjawab dengan ringkikan dan menggerakkan
kaki kanan depannya.
“Kalau begitu, aku titip ini. Untuk bekal di perjalanan,” lanjut Narasari.
Swasti Prabawati menerima buntalan bungkusan yang pasti berisi makanan yang
terlihat itu dari baunya, jenis makanan yang tak akan segera membusuk dan bisa dimakan
meski telah beberapa hari.
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Kangmbok, jawa, mbak atau mbakyu. Kosa kata ini sudah tidak dipakai kecuali di pentas wayang atau
ketoprak.
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Matahari telah melintasi puncak langit dan sedikit doyong ke barat ketika kuda
Sapu Angin yang ditunggangi gadis dari kaki Gunung Penanggungan itu berderap laju
meninggalkan halaman padepokan perguruan Kembang Ayun. Segenap siswa perguruan
melambaikan tangan memberikan penghormatan saat melepas gadis itu. Debu mengepul
di belakang kuda yang semakin menjauh dan kemudian hilang di tikungan jalan.
Semilir angin membuat Swasti Prabawati merasa gembira. Lebih dari itu ia merasa
lega karena telah mendapatkan arah yang jelas untuk menemukan jejak ayahnya. Swasti
Prabawati semakin terkagum-kagum pada kuda yang ditungganginya. Kuda itu berderap
seperti tanpa perlu dikendalikan. Dengan yakin kuda itu berbelok jika memang harus
berbelok atau lurus bila memang harus lurus. Kuda Sapu Angin itu benar-benar kuda
yang memiliki kecerdasan yang tinggi serta penciuman yang tajam. Di samping itu kuda
itu benar-benar kekar. Gadis dari kaki Gunung Penanggungan itu merasa nyaman berada
di punggungnya.
Sang waktu terus bergerak, matahari semakin doyong ke arah barat.
Adalah dalam pada itu sejalan dengan Swasti Prabawati yang makin lama semakin
dekat, Parameswara sedang memerhatikan sesuatu yang berada di depannya dengan mata
tidak berkedip. Angin lesus yang sangat besar tengah meliuk-liuk menerjang berbagai
pepohonan. Sebatang pohon yang amat besar tumbang tercerabut dengan akarnya saat
pusaran cleret tahun itu melintasinya. Pusaran angin lesus itu terus berputar cepat dan
sangat dahsyat. Parameswara telah menghitung, biang angin ribut itu akan segera sampai
di tempatnya. Itulah sebabnya Parameswara segera meloncat mempersiapkan diri.
Agaknya apa yang pernah terjadi di tepi laut itu akan terulang lagi. Parameswara
yang basah kuyup karena hujan yang sedang turun deras segera mempersiapkan diri
dengan baik. Oleh sebuah alasan barangkali angin itu menganggap Parameswara sebagai
musuh yang harus dibunuh, apalagi dalam perjumpaan sebelumnya Parameswara berhasil
menyelamatkan diri, maka dengan ganas angin lesus itu menghajarnya, menjerat dan
melilit tubuhnya, membanting-bantingnya di atas bebatuan.
Parameswara tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya.
“Sial, aku bermimpi,” desisnya.
Namun meski hanya sekadar mimpi, angin lesus itu benar-benar terasa nyata.
Parameswara ngeri saat mengenang betapa sehari sebelumnya ia benar dihajar oleh angin
lesus. Untung ia masih hidup. Akan tetapi setidak-tidaknya Parameswara memiliki
kebanggaan pernah bertarung berhadapan dengan angin lesus bahkan disengat petir.
Parameswara segera bangkit dan membersihkan rerumputan yang menempel di
pakaiannya. Akan tetapi tiba-tiba Parameswara mendongak, ketajaman indera telinganya
berhasil mendengar sesuatu. Setelah mencermati Parameswara justru tersenyum. Tidak
berapa lama kemudian dari jalan setapak arah timur muncul orang yang sedang ia tunggu.
Swasti Prabawati dan Kuda Sapu Angin.
Gadis itu meloncat turun. Kuda Sapu Angin meringkik keras dan tiba-tiba berderap
meninggalkan tempat itu. Kuda itu melonjak-lonjak dan tiba-tiba saja melesat cepat ke
arah barat untuk kemudian lenyap entah ke mana. Meski demikian Parameswara yang
hafal benar dengan perilaku kuda itu sama sekali tidak cemas.
Swasti Prabawati amat heran.
“Kenapa dengannya?”
Parameswara hanya tertawa.
“Biarkan saja apa pun ulahnya,” jawabnya.
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Swasti Prabawati menyerahkan buntalan berisi makanan bekal titipan dari adiknya.
Parameswara menerima dengan raut muka berseri. Bagai tidak sabar Parameswara
membuka isi bungkusan yang diterimanya.
“Ini untukmu dari adikmu,” kata Swasti Prabawati.
Parameswara mengangguk.
“Bagaimana dengan petunjuk Ki Ajar? Apakah benar Ki Ajar Kembang Ayun
mengenal ayahmu?”
Swasti Prabawati menjawab dengan anggukan kepala.
“Aku tidak salah alamat datang ke tempat itu. Ki Ajar ayahmu ternyata memang
bisa memberikan arah yang jelas, ke mana aku harus pergi untuk mencari ayahku. Aku
harus menemui seorang pemancing di pantai Ywangga bernama Biku Paraban. Orang
itulah yang menurut Ki Ajar Kembang Ayun,akan bisa menunjukkan arah yang pasti, di
mana ayahku berada.”
Parameswara mengalihkan pandangannya ke arah barat. Di sana matahari bersinar
merah saga. Perjalanan tidak mungkin dilanjutkan karena hari akan segera malam. Di
samping itu di depan akan dihadang oleh lebatnya alas Kumitir. Sebenarnya Parameswara
merasa heran pada gadis di sebelahnya. Dengan cara bagaimanakah ia melintasi lebatnya
hutan Kumitir?
“Kau merenungkan apa?”
Rupanya gadis itu tahu ada sesuatu di dalam hati Parameswara.
“Bagaimana caramu melintasi lebatnya hutan di depan?”
Swasti Prabawati ikut memandang ke arah barat. Hutan di sana memang benarbenar lebat dan menyesatkan. Swasti Prabawati merasa beruntung karena berhasil
melintasinya.
“Sebenarnya aku menempuh perjalanan dengan berkuda. Tetapi karena aku tidak
mungkin melintasi hutan itu dengan membawa kuda maka aku titipkan kuda itu pada
seorang penduduk yang baik hati yang bertempat tinggal di seberang sana. Bagaimana
dengan kudamu? Apakah kauyakin akan bisa membawanya melintasi hutan itu?”
Parameswara membalas pertanyaan itu dengan hanya tersenyum. Menyeberangi
hutan itu dengan membawa kuda bukan lagi pekerjaan sulit bagi Parameswara karena ia
telah menemukan jalur khusus yang bisa dilewati, berupa jalan setapak yang tidak begitu
merepotkan. Namun dalam melewati jalur itu kuda tidak bisa dinaiki Sapu Angin harus
dituntun dan bahkan harus dilindungi. Hutan lebat itu banyak dihuni oleh berbagai hewan
buas, ada harimau belang yang ukurannya nyaris menyamai sapi, ada juga ular raksasa
dengan panjang puluhan depa. Menghadapi binatang buas macam itu diperlukan ilmu
kanuragan.
“Hutan yang menghadang perjalanan kita di depan memang hutan yang sangat lebat
dan nyaris mustahil untuk ditembus akan tetapi aku telah beberapa kali menyusup dan
menyeberanginya hingga ke padukuhan Garakan, bahkan jauh melintas ke Lumajang,”
jawab Parameswara.
Swasti Prabawati takjub dan penasaran.
“Dengan membawa kuda?” desak Swasti Prabawati.
Parameswara hanya tertawa.
“Kau tidak percaya?” balas Parameswara.
Swasti Prabawati mengangguk percaya. Kuda yang diberi nama Sapu Angin itu
pada kenyataannya memang seekor kuda yang luar biasa. Baru kali ini Swasti Prabawati
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melihat seekor kuda yang memiliki beberapa kelebihan macam itu. Hutan Kumitir yang
menghadang di depan memang luar biasa lebat. Hanya karena ia menguasai ilmu olah
kanuragan yang tinggi ia mampu melintasi hutan itu yang dihuni oleh berbagai binatang
buas, harimau, ular dan segala macam binatang yang berloncatan di dahan-dahan. Swasti
Prabawati semula mengira mustahil membawa kuda melintas namun yang ia anggap
mustahil itu rupanya keliru.
Parameswara memandang lawan bicaranya dengan tajam.
“Sebenarnya ada apa dengan ayahmu? Kenapa kau begitu mencemaskannya hingga
harus kaucari di tempat ini?” tanya anak angkat Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun.
Diingatkan pada persoalan ayahnya yang telah pergi cukup lama membuat gadis itu
sedih. Perubahan di wajahnya dengan gampang bisa dibaca oleh Parameswara. Gadis itu
menghela tarikan napas dalam-dalam menyiratkan kegelisahannya. Petunjuk samar-samar
yang ia terima dari Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun justru menambah rasa cemasnya.
Kenyataan bahwa sebelum pergi tanpa pamit ayahnya bagai orang kesetanan dalam
menggembleng diri dan isyarat samar yang ia terima dari Ki Ajar Kembang Ayun bahwa
ayahnya masih juga terjerat urusan duniawi, menggiring Swasti Prabawati pada sebuah
simpulan yang ia yakini benar, ayahnya pasti punya musuh. Kepergiannya yang tanpa
pamit adalah untuk membuat perhitungan dengan musuh itu.
“Aku mencemaskan ayahku,” jawab gadis itu pendek. “Firasatku mengatakan
ayahku pergi untuk sesuatu yang bisa membahayakan jiwanya.”
Swasti Prabawati kemudian menunduk.
“Membahayakan jiwanya kenapa?” desak Parameswara.
Swasti Prabawati menerawang.
“Aku tidak tahu apakah sesuatu yang membahayakan ayahku itu namun yang jelas
setahun terakhir ini ayahku menggembleng diri seperti orang yang lupa waktu.”
Parameswara pun termangu.
Jika seseorang yang menekuni olah kanuragan mendadak menggembleng diri
seperti orang kesetanan boleh jadi memang untuk mempersiapkan diri menghadapi
sebuah pertarungan. Mungkin pula pertarungan antara hidup dan mati sebagai taruhan,
maka latihan itu dilakukan untuk menjamin jangan sampai kalah.
“Apakah ayahmu mempunyai musuh?” tanya Parameswara.
Swasti Prabawati termangu diam.
Sebagai orang yang menjadi bagian dari dunia olah kanuragan tentu ayahnya tak
bisa lepas dan berurusan dengan orang lain bisa jadi dugaan itu benar. Namun dalam
kenangan yang rapi tersimpan di dalam benak Prabawati ayahnya tidak mempunyai
musuh. Akan tetapi Swasti Prabawati sadar ada wilayah di daerah persoalan pribadi
ayahnya yang tidak diketahuinya. Barangkali sosok musuh itu disimpan sangat rapat dan
tak seorang pun yang tahu.
“Menurutku ayahku tidak punya musuh. Ayahku begitu dicintai banyak orang
karena sering menolong orang. Kalau kemudian ayahku memiliki persoalan yang
demikian gawat sehingga harus terjadi pertarungan aku benar-benar tidak tahu.
Pertarungan itu di mana, musuhnya siapa, dan bagaimana pula nasibnya, aku benar-benar
tidak tahu.”
Parameswara melihat gadis itu memang dirundung duka. Setiap pertanyaan yang ia
ajukan rupanya malah menambah kesedihannya. Itu sebabnya Parameswara kemudian tak
bertanya apa pun lagi.
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Ketika senja membayang serta siap memeluk malam, kuda Sapu Angin terdengar
berderap kencang dari arah barat. Kuda itu kemudian berlari berputar mengelilingi
Parameswara dan Swasti Prabawati sambil meringkik-ringkik gembira. Swasti Prabawati
sedikit terhibur oleh tontonan yang menyenangkan hatinya itu. Manakala gelap malam
kemudian turun Parameswara segera membuat perapian. Parameswara dan Swasti
Prabawati tidak banyak berbicara ketika menikmati makanan yang disusulkan oleh Dyah
Narasari. Dengan tatapan mata tidak berkedip Parameswara memandang ujung lidah api
yang bergerak tidak tenang, lidah api yang mengingatkan Parameswara pada sesuatu.
Swasti Prabawati mampu membaca perubahan di wajah pemuda tampan itu.
“Apakah ada ada yang aneh pada api itu?” tanya Prabawati.
Parameswara yang melamun itu kaget dan tersenyum.
“Aku teringat sesuatu,” jawabnya.
“Apa?” tanya Prabawati.
Parameswara melemparkan sebatang kayu kering.
“Angin lesus,” kata Parameswara. “Kau pernah melihat angin lesus atau yang juga
sering disebut cleret tahun?”
Swasti Prabawati mengangguk.
“Sering aku melihat Celeret Tahun, yang menjadi tontonan mengasyikkan setiap
Gunung Penanggungan dikemuli mendung dan angin ribut yang berhembus menderuderu. Di kejauhan di arah lembah, angin lesus itu sering muncul. Kenapa kautanyakan
itu?”
Parameswara tersenyum tipis. “Aku bahkan punya pengalaman ditelan angin lesus.”
Sebuah jawaban yang membuat Swasti Prabawati kaget. Ditelan angin lesus tentu
bukan pengalaman sembarangan. Swasti Prabawati masih menyimpan kenangan yang tak
mungkin dilupakan bagaimana sebuah perkampungan yang terletak tidak jauh dari kaki
gunung Penanggungan porak-poranda dihajar puting beliung.
“Aku sedang berada di pantai ketika angin lesus itu muncul. Aku begitu terpana
menyaksikan keperkasaan gejala alam itu. Apa pun yang diterjangnya porak poranda.
Sebuah pohon gurdo tumbang tercabut ke akar-akarnya. Aku sungguh tidak bisa
mengukur diri. Aku coba menghadapi angin lesus itu dengan ajian yang kumiliki.”
Parameswara masih menyelipkan tertawa di sela ceritanya dan merasa geli teringat
pada ulah yang dilakukannya.
Parameswara melanjutkan, “aku dihisap angin lesus itu, diputar-putar di dalamnya
hingga aku tidak sadarkan diri. Menurut Rahastri adikku yang melihat peristiwa itu aku
bahkan disengat petir segala yang meledak di dalam cleret tahun. Semua murid beserta
keluarga perguruan mengira aku sudah mati. Sehari semalam mereka mencari mayatku
namun tidak berhasil menemukan di mana aku berada. Saat aku sadar dari pingsan aku
tergeletak di bibir pantai. Peristiwa itu begitu membekas hingga tadi saat aku tidur aku
bermimpi cleret tahun.”
Swasti Prabawati ikut-ikutan memandangi lidah api. Sifat lidah api yang tak pernah
tenang itu memang mirip lidah cleret tahun yang bergerak liar tak terkendali, ia bergerak
meliuk ke sana kemari tergantung angin yang mempermainkannya. Angin tiba-tiba
bergerak sedikit lebih keras, asap yang mengarah pada gadis dari Penanggungan itu
menyebabkan ia harus pindah tempat sambil menutupi mata dan mengurai batuknya.
“Apa kenangan itu sering mengganggu dan membuatmu ketakutan?” pancing gadis
itu.
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Parameswara yang memandangi api menoleh. Parameswara merasa mempunyai
pendapat yang layak untuk diutarakan, pendapat yang rupanya berasal dari mimpi atau
angan-angan.
“Bagiku cleret tahun adalah sesuatu yang menarik. Aku tengah berkhayal, betapa
dahsyatnya kalau bisa menciptakan ajian semacam itu.”
Swasti Prabawati mencuatkan alis.
“Aji cleret tahun,” Parameswara menambah.
Prabawati mencuatkan alis.
“Apakah ajian macam itu ada?” desak Swasti Prabawati.
Parameswara menggeleng.
“Aku yakin ajian itu belum ada,” jawab Parameswara. “Kalau saja ajian itu ada,
maka itu sungguh luar biasa. Dengan ajian macam itu aku bisa menghadapi pasukan
segelar sepapan58. Bahkan aku tak perlu merasa takut menghadapi puluhan orang yang
menggunakan aji panglimunan, jenis ilmu kanuragan seperti yang tadi siang kauhadapi.
Menurutku orang menguasai aji panglimunan justru memiliki kelemahan kodrati, dengan
mudah ia bisa dilacak melalui indera pendengaran.”
Swasti Prabawati tertawa. Gadis itu merasa geli. Ia merasa angan-angan kenalan
barunya itu terlalu muluk, sangat mustahil.
“Kalau kauberhasil menciptakan ajian cleret tahun itu sama halnya menciptakan
bencana. Kaulihat apa yang terjadi jika cleret tahun itu melibas rumah-rumah penduduk
itu?”
Pertanyaan amat sederhana itu memaksa Parameswara termangu merenungkan.
Atas sebuah pertimbangan bisa disalah-gunakan orang yang mempelajarinya, Ki Ajar
Kembang Ayun melarang siapa pun mempelajari Aji Panglimunan. Jika Ajian cleret
tahun itu ada bukankah bisa menjadi bencana mengerikan? Apalagi jika orang yang
menguasai ajian itu punya pikiran yang tidak waras.
Parameswara masih merenung. Swasti Prabawati terusik.
“Apakah menurutmu ajian cleret tahun itu bisa diciptakan?”
Parameswara memandang Swasti Prabawati. Dahinya berkerut-merut.
“Ini hanya sekadar khayalan, tetapi entah, apakah khayalan ini kelak bisa diujutkan
atau tidak. Sebagaimana aji Panglimunan, dasar utama yang dipergunakan menciptakan
ajian itu adalah mengacak udara yang digunakan melindungi tubuh hingga kemudian
tubuh itu lenyap. Lalu Apakah menurutmu mengacak udara dengan cara yang sama tidak
bisa digunakan untuk mencipta gerakan beliung? Puting beliung yang dirangsang itu akan
membesar dengan sendirinya. Apakah itu tak mungkin?”
Swasti Prabawati tertawa karena baginya angan-angan itu terlalu melambung tinggi.
Namun wajah Parameswara benar-benar beku dan yakin peluang untuk mencipta ajian
cleret tahun itu sebenarnya ada, untuk merangsangnya amat mungkin.
“Kalau kauberhasil menciptakan ajian itu, dan kemudian kaubiarkan angin lesus itu
mencari bentuknya sendiri, apalagi jika saat kaulakukan itu sedang terjadi badai. Lalu
bagaimana tanggung-jawabmu terhadap ulah angin lesus ciptaanmu itu. Apakah kau
masih mempunyai kendali atas angin lesus itu?” tanya Prabawati.
Parameswara tiba-tiba tertawa. Rupanya Parameswara menjadi geli pula.
Malam menukik tajam. Angin yang berhembus dari arah puncak gunung terasa
sangat menggigit. Parameswara menambahi kayu-kayu kering pada api yang mulai
58

Segelar sepapan, jawa, jumlah prajurit berkekuatan penuh
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padam hingga membesar kembali. Dari arah lebatnya hutan terdengar lengkingan
berbagai jenis binatang malam yang beraneka ragam. Namun yang paling riuh adalah
suara cenggeret yang saling sapa antara satu dan lainnya, entah apa yang diperbincangkan
makhluk bersayap hijau sehijau daun itu.
“Sapu Angin,” kata Parameswara kepada kudanya. “Berjagalah dan bangunkan aku
kalau kau melihat sesuatu yang mencurigakan.”
Kuda itu meringkik.
Swasti Prabawati yang melek sejenak menyaksikan pembicaraan antara manusia
dan binatang itu tidur kembali. Parameswara masih sempat memerhatikan bintangbintang yang bertebaran di langit sebelum meringkuk berbantal bungkusan pakaiannya.
Waktu terus merambat malam pun bergeser ke arah pagi. Sapu Angin benar-benar
melaksanakan tugasnya dengan baik. Tiba-tiba kuda itu mendekat ke arah Parameswara
yang sedang berbaring lelap dan menyentuh tubuhnya menggunakan ujung hidungnya.
Parameswara segera bangun.
“Ada apa Sapu Angin?” tanya Parameswara.
Kuda itu hanya meringkik kecil. Swasti Prabawati juga terbangun.
“Apa kudamu telah memberitahu ada sesuatu yang tidak sewajarnya?” tanyanya.
Parameswara memerhatikan keadaan di sekelilingnya. Ketajaman pendengarannya
segera dilipat gandakan dalam aji sapta pangrungu. Parameswara kemudian tersenyum.
“Dua ekor harimau itukah?” Swasti Prabawati bertanya.
Parameswara mengangguk.
Swasti Prabawati tertawa dan kemudian membaringkan diri lagi. Kemunculan dua
ekor harimau yang mengintai dari kegelapan itu ternyata tak membuatnya gelisah. Justru
kuda Sapu Angin itulah yang gelisah.
“Tenang Sapu Angin, aku tak akan membiarkan dua ekor harimau itu menjamahmu,
percayalah,” kata Parameswara pada kudanya.
Mungkin harimau yang berada di kejauhan itu mendengar percakapan yang terjadi,
atau mungkin binatang itu menganggap manusia dan kuda tidak layak untuk dimakan
karena dagingnya tidak enak, kedua ekor binatang itu kemudian ngeloyor pergi begitu
saja apalagi karena rupanya ada sesuatu yang lebih menarik perhatian harimau itu. Dua
ekor babi hutan sedang riuh melepaskan beban birahi. Begitulah babi, ketika kawin gegap
gempita yang ditimbulkannya menjadikan suasana mendadak senyap, suara cenggeret
yang semula menguasai malam hilang entah ke mana. Suara gaduh itu juga menjadi
petunjuk bagi ular-ular besar untuk menemukan arah yang harus diambil.
Ketika pagi kemudian datang, Swasti Prabawati yang terbangun kaget melihat
Parameswara telah mandi dan siap untuk berangkat.
“Di mana kaumandi?” tanya gadis itu.
“Di sana ada sungai,” jawab Parameswara, “airnya jernih dan sejuk.”
“Sapu Angin, jagalah majikanmu itu, jangan kaubiarkan dia mengintipku sedang
mandi.”
Parameswara hanya tertawa. Kuda Sapu Angin itu juga meringkik keras, mungkin
maksudnya juga tertawa terkekeh. Kuda aneh yang luar biasa itu melonjak tinggi dan
kemudian berlari berputar mengitari Parameswara dan Swasti Prabawati. Ketika kuda itu
berhenti di dekat Swasti Prabawati, kuda itu bagai mendapat kesempatan untuk bermanja
manakala gadis itu mengelus-elus punggung serta mencium lembut bulu-bulunya.
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Ketika matahari akhirnya benar-benar muncul di bayangan bukit, Parameswara dan
gadis seperjalanannya itu pun berangkat. Hutan Kumitir yang lebat menghadang di
depan. Namun sebagaimana yang dikatakan Parameswara terdapat celah khusus yang
bisa dilintasi kuda. Tak membutuhkan waktu sepertiga hari, mereka telah menyeberang di
sebelah barat. Kali ini hutan pinus berada di sebelah utara menghampar luas entah di
mana tepinya.

20.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Tengah malam di Dwarapala sangat sepi meski bekas pintu gerbang sebuah istana
negara besar di masa lalu itu berada di kepadatan penduduk. Hal yang demikian terjadi
sebagai akibat udara yang dingin berkabut. Meskipun demikian kurang lebih lima ratus
meter ke arah timur jalan raya yang menghubungkan kota Malang dan Surabaya tetap
saja riuh oleh lalu-lalang berbagai kendaraan besar maupun kecil. Untuk bisa menembus
kabut yang amat tebal celakalah kendaraan yang tidak menggunakan lampu berwarna
kuning karena cahaya putih dari lampu halogen justru menyebabkan kabut tampak kian
padat. Kabut tebal turun membungkus wilayah Malang dan sekitarnya bukanlah hal yang
luar biasa dan sering terjadi karena tidak jauh dari tempat itu ada banyak gunung yang
melunasi janji dengan selalu menggulirkan udara dingin berbunga kabut. Sebagaimana
kabut tebal malam itu bagi penduduk Candirenggo yang membawahi wilayah di mana
Dwarapala itu berada bukanlah hal yang luar biasa. Tengah malam hingga pagi hari
adalah waktu yang menjadi langganan kehadirannya.
Parra Hiswara yang menepati janji tak sepenuhnya berdiri namun berdiri bersandar
Dwarapala yang memiliki tubuh sangat gendut. Patung yang berfungsi sebagai penjaga
pintu gerbang itu memiliki tinggi 3,70 m berbentuk raksasa bertaring dan berambut
gimbal dengan tangan kiri memegang sebuah gada dan seekor ular melintang di dadanya.
Untuk memindahkan patung batu sebesar itu atau yang hanya sekadar menggesernya saja
dibutuhkan alat berat, gabungan kekuatan seratus orang berhadapan dengan patung itu
hanya akan menunjukkan kenyataan betapa bergemingnya dia. Ujut dan ukuran patung
itu sekaligus menjadi petunjuk kerja keras macam apa yang dilakukan pembuatnya pada
delapan ratusan tahun yang lalu.
Udara dingin menusuk menempatkan Yogi Sutisna pada penyesalan karena tidak
mengenakan jaket akan tetapi Yogi Sutisna yang terbiasa tinggal di udara panas tak jauh
dari kompleks candi Prambanan masih mampu bertahan. Hanya saja kabut yang demikian
tebal memang mampu memancing berbagai halusinasi dan imajinasi, macam-macam saja
bayangan yang muncul seperti ketika terjebak dalam kegelapan yang total.
“Jam berapa kira-kira ini?” tanya Yogi Sutisna.
Pertanyaan itu mendorong Parra Hiswara mendekatkan jam tangannya. Dalam
keadaan biasa melihat jarum jam masih dimungkinkan karena di ujung jarum detik yang
bergerak melekat phospor padat yang mengeluarkan cahaya. Akan tetapi kali ini kabut
benar-benar sedang padat dan mampat, cahaya phospor di jarum jam itu tidak tampak,
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bahkan ketika ada kendaraan lewat pelahan dan menyiramkan cahaya berlimpah Parra
Hiswara tidak berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk memastikan waktu.
“Apa yang kau ketahui dari tempat ini?” tanya Yogi Sutisna.
Parra Hiswara bergeser lebih mendekat ke posisi sahabatnya.
“Apanya?” balas Parra Hiswara.
Yogi Sutisna menelengkan kepala untuk menandai suara menjerit berasal dari arah
langit, di atas sana masih ada burung walet yang masih terbang karena lupa arah pulang
kandang.
“Benda yang kita sandari,” jawab Yogi Sutisna.
Parra Hiswara meraba bagian kaki patung Dwarapala tempatnya bersandar.
“Aku sama sekali tidak memiliki keterangan apa pun, aku tidak punya minat pada
benda-benda yang berbau purbakala. Banyak orang menyebut sepasang patung ini dibuat
pada zaman Singasari. Singasari itu apa, siapa rajanya, bagaimana perjalanan sejarahnya
aku sama sekali tidak memiliki keterangannya macam apa pun.”
Jawaban itu menyebabkan Yogi Sutisna tertawa. Meski Yogi Sutisna tidak tinggal
di tempat itu namun karena minat dan perhatiannya yang cukup besar terhadap bendabenda purbakala dan sejarahnya, ia memiliki perbendaharaan pengetahuan lebih banyak.
Yogi Sutisna tahu siapa raja pertama Singasari, bagaimana cerita perebutan kekuasaan
yang terjadi dan bagaimana pula akhir kebesaran Singasari.
Kembali suara menjerit menyayat itu terdengar melengking dari arah langit namun
dengan warna suara yang berbeda.
“Kau dengar itu?” bisik Yogi Sutisna.
Parra Hiswara memerhatikan apa yang dimaksud sahabatnya.
“Menurutmu itu suara apa?” tanya Parra Hiswara.
Pertanyaan itu menyebabkan Yogi Sutisna gelisah karena kenangannya tertuju pada
malam sebelumnya.
“Bukan!” jawab Parra Hiswara meyakinkan.
Yogi Sutisna tidak dengan serta merta percaya.
“Bukan kelelawar besar itu?”
Suara menyayat itu terdengar lagi.
“Bukan!” tegas Parra Hiswara, “di kampung halamanku burung yang memiliki
suara melengking macam itu disebut bence.”
Yogi Sutisna mengikuti ke mana arah gerak burung yang berteriak-teriak bagai
tanpa sebab. Namun Yogi Sutisna menyimpan alasan untuk merasa cemas. Bidikan yang
ia lakukan malam sebelumnya serasa melekat di benaknya. Peluru yang melesat lepas
dari bedilnya diyakini mengenai kelelawar raksasa berwarna putih itu yang lalu melesat
cepat menyambarnya. Untung Yogi Sutisna bisa menghindar dan melihat bagaimana
kelelawar itu terbang melesat ke angkasa menuju lurus ke bulan dan kemudian lenyap
jejaknya.
“Apakah ia hadir juga di atas, barangkali di dahan-dahan randu atau terbang diam di
udara sambil menunggu celah kesempatan menyambar?” tanya Yogi Sutisna.
Parra Hiswara tidak menjawab.
Parra Hiswara dan Yogi Sutisna menoleh ke arah barat ketika seberkas cahaya
datang dari sebuah mobil yang melaju pelahan, semakin pelahan dan kemudian berhenti.
Lampu tanda bahaya mobil itu menyala berkedip-kedip. Meski tidak bisa melihat namun
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Yogi Sutisna bisa memastikan pengendara mobil itu turun dari kendaraannya yang bisa
dibaca itu dari suara pintu yang ditutup.
“Selamat malam,” terdengar sebuah sapa dari seseorang yang mendekat.
Yogi Sutisna tidak dengan segera mendengar Parra Hiswara menjawab sapaan itu.
mendengar warna suara itu, Yogi Sutisna segera mengerutkan kening.
“Selamat malam,” Parra Hiswara membalas sapaan itu.
Agaknya Parra Hiswara amat tidak sabar ingin segera mengetahui nasib istrinya.
“Langsung saja,” kata Parra Hiswara, “keterangan apa yang kau butuhkan dariku
dan keterangan apa yang akan kauberikan terkait istriku yang hilang diculik.”
Hening sejenak mengalir karena orang yang datang itu tak dengan segera memberi
jawaban. Yogi Sutisna merasa gelisah karena mengenali suara itu bukan milik orang yang
menemuinya. Budayasa memiliki suara lebih besar sementara suara orang itu cenderung
serak.
“Kau bukan Budayasa!” letup Yogi Sutisna.
Pertanyaan itu menyebabkan Parra Hiswara terkejut. Dengan ketajaman telinganya
Parra Hiswara mencoba mencermati siapa orang yang berada di depannya.
“Siapa kau?” tanya Parra Hiswara dengan suara mengancam.
Orang itu rupanya merasa perlu membiarkan waktu berlalu.
“Mereka memintaku menjemput,” jawab orang itu, “tugasku hanya itu, tak lebih.”
Dengan bergegas Parra Hiswara mengerutkan kening bertabur curiga. Pun Yogi
Sutisna tidak terlalu bodoh untuk menangkap adanya sesuatu yang layak dicurigai. Kata
‘mereka’ itu berarti lebih dari satu. Orang yang berkepentingan bertemu dengan Parra
Hiswara itu tak sekadar Anak Agung Budayasa.
“Mengapa orang bernama Budayasa itu tidak datang sebagaimana permintaannya?”
tanya Parra Hiswara.
Orang itu punya jawabnya, “aku hanya disuruh dengan imbalan uang. Mereka ada
di Kebun Raya.”
Jawaban itu menyebabkan Yogi Sutisna merasa gelisah. Siapa pun orang-orang itu
yang ternyata tidak hanya seorang bisa jadi menjanjikan sesuatu yang mencemaskan.
“Berapa jumlah mereka?” tanya Parra Hiswara.
“Tujuh orang,” jawab orang itu.
Parra Hiswara tak bisa meredam desir tajam yang merambati permukaan kulitnya.
Tujuh orang, jumlah itu mengingatkan pada jumlah orang-orang tidur di ruang bawah
tanah yang ditemuinya pada kejadian hari sebelumnya. Jika orang bernama Parameswara
itu ikut tidur maka jumlahnya ada delapan termasuk perempuan tidur telanjang itu. Parra
Hiswara segera menimbang keadaan itu dengan cermat.
“Kau sendiri siapa?” tanya Parra Hiswara.
Orang yang baru datang itu menyempatkan batuk-batuk lebih dulu. Udara dingin
rupanya menjadi masalah baginya.
“Namaku Bara Ywanjara,” jawabnya. “Aku sama sekali tak terlibat dengan urusan
orang-orang itu. Pekerjaanku hanya seorang sopir angkutan antar kota. Seperti yang aku
katakan mereka mengupah aku untuk pekerjaan ini.”
Parra Hiswara mencermati keadaan lebih dalam, hal yang sama dilakukan Yogi
Sutisna. Yogi Sutisna melangkah lebih mendekat, namun harapannya untuk bisa melihat
wajah orang itu dengan lebih jelas tidak bisa menjadi kenyataan karena kabut makin gila,
juga ketika meski ia menyalakan korek api.
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“Apakah dalam pembicaraan mereka ada menyebut penculikan atas perempuan
yang sedang hamil?” tanya Yogi Sutisna.
Orang mengaku bernama Bara Ywanjara itu tampak berpikir. Jawaban yang
diberikan itu dilepas beberapa detik setelah tarikan napasnya.
“Sepertinya, ya!” jawabnya.
Parra Hiswara menarik napas amat panjang, serasa udara yang ada tak cukup untuk
mengisi segenap lorong di paru-parunya. Sejalan dengan waktu yang terus bergerak Parra
Hiswara tidak bisa menutupi kecemasannya namun meski demikian suami Mahdasari itu
tidak kehilangan perhitungannya.
“Kami membawa mobil sendiri,” kata Parra Hiswara, “kau berangkat duluan kami
akan menyusul kurang lebih setengah jam lagi. Sampaikan pada mereka aku datang.”
Orang itu mengangguk namun segera ia segera tersadar bahwa anggukan kepalanya
tidak cukup karena tidak terlihat oleh lawan bicaranya.
“Ya,” jawabnya.
Parra Hiswara dan Yogi Sutisna mengikuti bayangan orang yang sangat samar dan
kemudian menghilang ditelan dunia lain, seperti masuk ke dunia antah berantah. Sejenak
kemudian terdengar pintu mobil yang dibuka dan ditutup kembali disusul suara mesin
dinyalakan dan mobil orang itu pun melaju.
“Bagaimana?” pertanyaan yang terlontar dari kegelisahan itu dilepas oleh Yogi
Sutisna.
Parra Hiswara tidak serta merta menjawab. Api menyala dari tangannya.
“Punya rokok?” tanya Parra Hiswara amat membelok.
Yogi Sutisna tahu persis sahabatnya karibnya yang kesandung masalah sangat berat
itu dulunya bukanlah seorang perokok. Dalam keadaan yang demikian tar dan nikotin
sangat dibutuhkan untuk menenangkan hati.
“Tujuh orang itu mungkin mereka,” gumam Parra Hiswara sambil menghisap
batang rokok sigaret yang telah menyala di jarinya dalam-dalam.
Yogi Sutisna mengerutkan dahi. Soal orang-orang tidur di sebuah ruangan bawah
tanah ia tahu detailnya dengan jelas karena entah telah berapa kali Parra Hiswara
mengulang dan mengulang lagi menceritakan kejadian di ruang aneh bawah tanah itu.
“Apakah itu berarti mereka semua telah bangun dari tidurnya?” tanya Yogi Sutisna.
Parra Hiswara tidak tahu jawabnya. Tarikan napas amat panjang sekali lagi dilepas
untuk menghembuskan asap tebal yang dihisapnya. Namun entah mengapa Parra Hiswara
tiba-tiba membanting rokok itu dan menginjak-injaknya.
“Siapa pun mereka akan aku hadapi,” kata Parra Hiswara. “Sehubungan dengan
kemungkinan adanya bahaya, lebih baik kau tidak ikut. Kuturunkan kau ke hotel dan
kubawa mobilmu.”
Yogi Sutisna beranjak mendekati mobil sambil menimbang. Cukup bulat pilihan
yang diambilnya.
“Tidak,” jawabnya, “apa pun yang akan terjadi aku ikut.”
Parra Hiswara kehilangan mulutnya.
“Aku ikut,” Yogi Sutisna menegas.
“Kauyakin?” tanya Parra Hiswara.
“Sangat,” jawabnya.
“Baiklah,” jawab Parra Hiswara.
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Pelahan mobil yang kali ini dikendarai Parra Hiswara itu melaju meninggalkan ruas
jalan di mana letak Candi Sungasari dan sepasang patung Dwarapala itu berada. Namun
begitu masuk ke ruas jalan utama menuju Surabaya Parra Hiswara melaju dengan cukup
kencang, bahkan amat kencang berhadapan dengan kabut yang demikian tebal.
Sejalan dengan waktu yang terus bergerak bukannya Parra Hiswara bisa tenang,
hati suami Mahdasari itu benar-benar gelisah memikirkan nasib istrinya apalagi ketika
mengingat istri yang amat dicintai itu sedang hamil tua. Parra Hiswara membayangkan
betapa panik Mahdasari karena kehilangan suami akan tetapi ternyata masih harus
dihadapkan pada penculikan yang menimpa dirinya, penculikan yang bagai tanpa ujung
pangkal.

21.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Dalam pada itu di perguruan Badran Arus.
Ken Rahastri termangu memandangi pekarangan belakang dan kegelisahannya
makin mengental. Dengan kepergian Parameswara meninggalkannya gadis itu merasa
ada sesuatu yang hilang dari dasar hatinya. Sepi yang terasa menggigit, juga rasa tidak
bahagia dan sedih menyayat kalbu dengan kasar. Nyai Ken Widati bukannya tidak
membaca kesedihan anaknya. Nyai Ken Widati bisa mengerti serta memaklumi
kesedihan anak gadisnya yang ditinggalkan pergi kekasih yang boleh dikata tidak
ubahnya pergi untuk selamanya.
“Ibu,” Ken Rahastri membuka percakapan ketika mendengar Ibunya mendekat dan
telah berada di belakangnya.
Nyai Ken Widati menempatkan diri duduk di sebelah anak gadisnya.
“Siapa nama calon suamiku itu?” tanya Ken Rahastri.
Pertanyaan yang dilontarkan mendadak itu mengagetkan Ibunya. Lebih dari itu apa
yang ditanyakan anak gadisnya tidak diduga sebelumnya menyebabkan Nyai Ken Widati
justru terdiam, sulit membuka mulut.
Ken Rahastri menunggu jawaban ibunya dan tak perlu mengulang pertanyaan yang
sama.
“Kenapa kautanyakan itu?” tanya Ibunya.
Ken Rahastri memandang wajah Ibunya dengan tatapan mata kecewa. Tatapan mata
yang seperti menggugat.
“Aku tak menolak ketika pada sebuah hari ayah memberitahu siapa jodohku, calon
suami yang disodorkan kepadaku seperti menyodorkan baju yang harus kupakai. Apakah
ibu masih tidak mau memberitahuku siapa nama calon suamiku itu, bagaimana orangnya
dan di mana tempat tinggalnya. Kalau sekarang aku bertanya siapa namanya, di mana
tinggalnya apakah ayah dan ibu masih merasa belum waktunya memberitahuku. Atau
apakah karena aku berjodoh dengan makhluk sejenis hantu?”
Nyai Ken Widati bisa merasakan bahwa di balik kata-kata anak gadisnya itu tersirat
kekecewaan yang sangat kental dan menggumpal-gumpal. Persoalan perjodohan Ken
Rahastri adalah keputusan yang diambil oleh suaminya di mana Nyai Ken Widati
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sebenarnya sangat tidak sependapat. Bahkan jauh di hati kecil, Nyai Ken Widati itu justru
ingin mengambil Parameswara sebagai menantunya.
“Siapa namanya?” desak Ken Rahastri.
Oleh Nyai Ken Widati pertanyaan itu terasa menyudutkan.
“Ibu belum tahu, Rastri,” jawab Ibunya.
Ken Rahastri menjadi sangat kecewa. Bahkan nama calon menantunya saja Nyai
Ken Widati belum tahu. Lalu bagaimana dengan sifat dan perilakunya? Bagaimana pula
ujutnya? Apalagi bila dipikir lebih jauh lagi, mengapa ayah Ibunya menjodohkannya
dengan orang yang belum pernah dikenalnya. Ya kalau baik, kalau jelek bagaimana?
“Bagaimana ibu bisa menjodohkanaku dengan orang yang belum diketahui siapa
namanya?” desak Ken Rahastri dengan suaranya yang serak dan parau.
Nyai Ken Widati seperti menelan kepahitan. Apa yang dikatakan anak gadisnya itu
sungguh benar adanya. Sangat naif karena siapa nama calon menantunya, Nyai Ken
Widati memang belum tahu. Segala sesuatunya suaminyalah yang mengatur.
“Kalau kauingin tahu siapa nama calon suamimu cobalah nanti kau bertanya pada
ayahmu,” jawab Nyai Ken Widati.
Mendengar jawaban itu Ken Rahastri tersenyum, tidak tercegah, senyumnya adalah
senyum agak sinis seiring sebuah tekad yang tiba-tiba saja muncul dari dalam hatinya.
Tekad yang tak perlu ia ceritakan pada siapa pun.
“Apa salahnya jika aku merantau, pergi berkelana seperti yang dilakukan paman
Parameswara. Aku akan menyamar sebagai laki-laki dan mendatangi calon suamiku itu.
Dengan demikian aku akan bisa melihat seperti apa ujutnya, tanpa dia mengetahui siapa
diriku,” kata Ken Rahastri untuk diri sendiri.
Sepenginang59 waktu, Branjang yang baru pulang dari perguruan Kembang Ayun
mendapat laporan isterinya. Dengan hati-hati Ken Widati menyambung pertanyaan anak
gadisnya yang disimak dengan penuh perhatian oleh suaminya.
“Anakmu baru saja mempersoalkan calon suaminya. Ia ingin diberitahu siapa nama
calon suaminya dan di mana pula ia tinggal.”
Ditanya demikian Mahisa Branjang heran, sebelah alisnya mencuat.
“Ada apa dengan Rahastri?” tanyanya.
“Kau seharusnya memaklumi, anakmu itu sedang resah. Ia tengah bersedih karena
kehilangan orang yang dicintainya. Kalau Rahastri minta segera diberitahu siapa calon
suaminya mungkin maksudnya supaya hatinya tenteram.”
Mahisa Branjang merenung termangu. Ada sebuah pertanyaan mengganjal hatinya
yaitu apakah benar seperti yang dikatakan isterinya Rahastri akan merasa tenteram jika
sudah mengetahui siapa calon suaminya atau jika sudah dipertemukan dengannya. Sikap
yang demikian jelas berbeda dengan sikap Rahastri yang kurang begitu suka dengan
perjodohannya.
“Baiklah,” kata Branjang.
“Baiklah bagaimana?” tanya Isterinya.
“Nama calon menantumu adalah Raden Panji Garit.”
Nyai Mahisa Branjang tertegun, ada rasa kaget.
“Raden? Calon menantumu seerang bangsawan?” desak Nyai Ken Widati.
Mahisa Branjang mengangguk.
59

Sepenginang, jawa, sebuah idiom yang terkenal di masyarakat Jawa. Sepenginang adalah waktu yang
dibutuhkan untuk nginang (makan sirih) yang amat sebentar. Sepenginang berarti sebentar.
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“Pemuda itu mempunyai darah bangsawan. Namun ia tidak tinggal di lingkungan
Istana Kediri karena ayahnya sudah memutuskan tidak hidup dalam lingkungan istana
dan menjadi bagian dari rakyat biasa,” Mahisa Branjang menjelaskan.
Nyai Ken Widati dibelit rasa ingin tahu.
“Bagaimana wajahnya? Apa pemuda itu cukup tampan, bagaimana pula dengan
watak dan perilakunya apakah ia sesuai untuk anakmu, lalu di mana pula ia tinggal?”
desak Nyai Ken Widati seperti mewakili kegelisahan anak gadisnya.
Mahisa Branjang hanya tersenyum.
“Aku mencintai anakmu Nyai, sebagaimana kau menginginkan anakmu kelak akan
hidup bahagia bersama seorang suami yang baik. Aku tentu tidak akan menjerumuskan
anakmu. Percayalah Nyai. Pilihanku ini pilihan terbaik untuknya.”
Nyai Mahisa Branjang melangkah lebih dekat sambil membetulkan ikat kepala
suaminya yang terlihat kurang serasi. Nyai Mahisa Branjang juga mengancingkan benik
yang terbuka.
“Akan tetapi seyogyanya, kauberitahu Rahastri siapa namanya, di mana ia tinggal.
Anakmu mempunyai hak untuk mengetahui”
“Baiklah, aku akan beritahu,” jawab Mahisa Branjang.
Tanpa prasangka apa pun Mahisa Branjang memberitahu Ken Rahastri siapa nama
calon suaminya. Ken Rahastri mampu menutupi semua isi hatinya dengan rapat. Semua
pertanyaan yang diajukannya seolah pertanyaan yang wajar saja. Mahisa Branjang sama
sekali tidak pernah menduga apa yang akan dilakukan Rahastri setelah ia mengetahui
semuanya. Ken Rahastri segera menata rencana dan berkemas. Tanpa setahu siapa pun
gadis itu telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tengah malam nanti ketika
semua orang sedang terlena Ken Rahastri akan melaksanakan rencananya, minggat.
Mahisa Branjang sama sekali tidak sempat memerhatikan pergolakan yang terjadi dalam
jiwa anak gadisnya. Mahisa Branjang lebih tersita perhatiannya pada persoalan yang
dihadapi Ki Ajar Kembang Ayun.
“Ki Ajar akan pergi?” tanya Nyai Mahisa Branjang.
Branjang mengangguk. “Malam nanti Ki Ajar akan memulai perjalanan jauh pergi
ke sebuah tempat yang disebut Air Terjun Seribu Angsa.”
Nyai Mahisa Branjang merasa baru pertama kali mendengar nama itu.
“Di mana tempat itu?” tanya Nyai Mahisa Branjang di antara rasa herannya.
Mahisa Branjang menggeleng agak lunglai.
“Aku belum pernah ke sana. Dan aku semula mengira tempat semacam itu hanya
ada di dalam dongeng-dongeng saja tetapi ayah menyebut tempat itu di kaki Kampud. ”
Nyai Ken Widati sulit menerima penjelasan itu. Di mata Ken Widati, Ki Ajar
Kembang Ayun adalah seorang mertua yang penuh rasa welas dan asih, banyak dicintai
orang banyak dan sudah amat tua. Mengapa Ki Ajar yang sakit-sakitan itu akan pergi
jauh di masa tua? Bukankah sebaiknya saat seseorang bertubuh renta seyogyanya tidak
pergi ke mana-mana cukuplah berada di rumah saja?
“Untuk keperluan apakah Ki Ajar harus pergi ke Air Terjun Seribu Angsa?” tanya
Nyai Mahisa Branjang. “Apa Ki Ajar harus pergi ke sana sendiri? Mengapa urusan Ki
Ajar tidak diwakilkan saja karena bukankah ada paman Ageng Pratonggopati bahkan
juga ada kakang Branjang sendiri?”
Hal itu pula yang pernah diusulkan oleh Mahisa Branjang kepada Ki Ajar Kembang
Ayun. Akan tetapi Ki Ajar telah berketetapan pada keputusannya untuk berangkat tanpa
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mengajak siapa pun. Persoalan yang harus dihadapinya di tempat keramat bernama Air
Terjun Seribu Angsa itu harus diselesaikan sendiri, lebih dari itu memang tak mungkin
ada orang lain yang mampu menunaikan kewajiban membacakan mantra-mantra
pembuka pintu gerbang air terjun seribu angsa.
“Aku sudah mengatakan seperti apa yang kaukatakan itu Nyai, namun persoalan
yang dihadapi Ki Ajar Kembang Ayun tidak mungkin diwakilkan. Beberapa purnama
lagi di tempat itu berkumpul para orang sakti dari berbagai perguruan untuk sebuah
keperluan. Entah keperluan apa ayah tidak menjelaskan.”
Nyai Mahisa Branjang menatap wajah suaminya dengan tatapan lekat dan sulit
menerima.
“Apakah kau tidak mencemaskan Ki Ajar, kakang?”
Pertanyaan itu memang sulit dijawab. Jika saja Ki Ajar mau ditemani tentu Mahisa
Branjang dengan senang hati akan pergi mengawal Ki Ajar Kembang Ayun sekalian
mencari tahu ada apa di tempat yang kedengarannya sangar dan menakutkan itu.
“Menurutmu, aku harus bagaimana?” tanya Mahisa Branjang meminta pendapat
isterinya.
Nyai Mahisa Branjang menatap suaminya dengan bersungguh-sungguh.
“Kau tak bisa membiarkan Ki Ajar itu pergi sendiri. Entah bagaimana caranya harus
ada orang yang menyertainya. Bahkan mungkin kakang sendiri.”
“Ki Ajar bersikeras tidak mau ditemani,” jawab Mahisa Branjang.
Nyai Ken Widati tetap tidak berkedip.
“Kakang harus memaksanya. kakang bisa memaksakan berbagai alasan untuk bisa
mengawal Ki Ajar. kakang akan berdosa besar kalau sampai terjadi sesuatu menimpa Ki
Ajar, apalagi Ki Ajar sudah tua. Meski Ki Ajar menguasai ilmu kanuragan yang amat
tinggi namun tetap tidak bisa melawan kodratnya sebagai manusia. Apabila sakit Ki Ajar
batuk-batuk pula, bahkan beberapa hari yang lalu napasnya terganggu. Bertanyalah pada
dirimu kakang Branjang, apakah kautega membiarkan Ki Ajar dengan keadaan seperti itu
menempuh perjalanan sendiri?”
Sulit untuk membantah kebenaran ucapan isterinya. Mahisa Branjang yang duduk
di bibir pembaringan itu segera bangkit. Tiba-tiba saja telah diperolehnya keputusan yang
tidak perlu diragukan lagi.
“Kaubenar Nyai. Apa pun alasan ayah Ki Ajar Kembang Ayun untuk tidak mau
ditemani aku tak perlu mempedulikannya. Aku akan menemani. Kalau begitu siapkan
perbekalan dan apa pun yang akan kubawa.”
Nyai Mahisa Branjang tersenyum membenarkan keputusan suaminya. Menjelang
sore pimpinan perguruan Badran Arus itu telah siap untuk berangkat akan tetapi Mahisa
Branjang kaget ketika akan berpamitan kepada anak gadisnya Ken Rahastri sudah tidak
ada. Seluruh siswa perguruan diperintahkan untuk mencari, namun yang dicari tidak ada.
Mahisa Branjang menjadi gelisah membayangkan ulah apa lagi yang dilakukan Rahastri
itu.
Keterangan baru diperoleh dari salah seorang siswa.
“Maafkan Aku Kyai. Aku sudah berusaha mencegah namun Aku tidak berhasil,”
siswa perguruan itu memberikan keterangan dengan wajah ditekuk karena takut.
“Jadi kautahu, ke mana Rahastri pergi?”
Siswa itu mengangguk.
“Ke mana?” desak Nyai Mahisa Branjang yang cemas.
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“Katanya, akan pergi mencari calon suaminya,” jawabnya dengan suara yang lirih.
Branjang dan isterinya kaget. Keduanya saling pandang. Kegelisahan serentak
menguasai isi rongga dada suami isteri itu.
Meki berusaha menenangkan diri namun Nyai Ken Widati tetap saja tidak bisa
menguasai kegelisahannya. Kecemasannya sebagai seorang ibu tetap saja bergolak.
Sebab bagaimanapun melepas perjalanan seorang gadis yang belum punya pengalaman
sangat berbahaya. Apalagi seandainya Ken Rahastri nantinya bertemu dengan orangorang yang bisa berbuat jahat kepadanya. Kecantikan gadis itu justru bisa menjadi
sumber bencana, bisa mengundang lelaki-lelaki hidung belang untuk mengganggunya.
Dengan tatapan mata sangat kecewa Mahisa Branjang memandangi wajah murid
perguruannya itu. Mahisa Branjang sangat menyesalkan mengapa kepergian anaknya
tidak segera dilaporkan kepadanya.
“Bagaimana?” Nyai Mahisa Branjang bertanya dengan segenap kecemasannya.
“Aku akan menyusulnya. Semoga saja aku berhasil.”
Branjang kebingungan memikirkan harus mengejar anaknya di satu pihak serta
mencemaskan perjalanan ayahnya di pihak lain. Mahisa Branjang benar-benar sangat
menyesalkan sikap muridnya itu yang tak mau memberitahu kepergian anak gadisnya
sejak dari awal. Mahisa Branjang yang gelisah itu mondar-mandir. Wajahnya benar-benar
ditekuk. Beberapa orang siswa perguruan segera disebar untuk menyusul Ken Rahastri.
Namun Branjang telah membayangkan para siswanya itu tidak akan bisa menyusul anak
gadisnya karena Rahastri membawa kuda yang paling baik yang dimiliki oleh perguruan
Badran Arus itu. Di samping itu, waktu yang dipergunakan Rahastri untuk berangkat
sudah cukup lama, sore pun akan segera digantikan datangnya malam. Keadaan yang
demikian akan tambah menyulitkan pengejaran.
Mahisa Branjang mondar-mandir.
“Berbuatlah sesuatu kakang, jangan hanya mondar-mandir saja seperti itu.”
“Apa boleh buat,” jawab Branjang.
Nyai Mahisa Branjang tentu saja sulit menerima.
“Apa boleh buat bagaimana?” Nyai Mahisa Branjang menodongkan kecemasannya.
“Jika para siswa perguruan yang mengejarnya tidak berhasil membawa anakmu
pulang kembali kita hanya bisa berharap semoga Rahastri bisa melindungi diri sendiri.
Olah kanuragan yang dipelajarinya cukup untuk dipergunakan menghadapi orang yang
bermaksud jahat kepadanya. Apalagi Rahastri menggunakan penyamaran. Tidak akan ada
yang mengira kalau dia wanita.”
Nyai Mahisa Branjang cemas.
“Jadi, akan kaubiarkan anakmu?”
“Aku berada di persimpangan jalan yang membingungkan Nyai. Ibarat makan buah
simalakama. Aku juga harus memikirkan Ki Ajar Kembang Ayun. Itu sebabnya aku
berharap sambil menyelam minum air. Aku akan mengawal Ki Ajar sambil melacak
jejaknya. Di samping itu aku tahu ke mana arahnya.”
Akhirnya cemas macam apa pun Nyai Mahisa Branjang bisa mengerti. Nyai Mahisa
Branjang menjadi agak tenang bila ingat anak gadisnya itu bukanlah gadis sembarangan.
Dalam olah kanuragan Ken Rahastri juga sering digembleng oleh Eyangnya sehingga
tingkat ilmu kanuragan yang dimilikinya tidak bisa diremehkan. Bahkan dalam berlatih
bersama sering terlihat Ken Rahastri meladeni Parameswara dengan baik. Nyai Mahisa
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Branjang akhirnya hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Hyang Widdi atas keselamatan
anak gadis semata wayang itu.

22.
Sang waktu merambat sore. Di perguruan Kembang Ayun terjadi kesibukan luar
biasa. Beberapa orang siswa perguruan telah mempersiapkan diri melepas keberangkatan
Ki Ajar Kembang Ayun yang akan menempuh perjalanan menuju ke Air Terjun Seribu
Angsa. Segenap siswa merasa cemas melihat kesehatan Ki Ajar yang tidak begitu baik
akhir-akhir ini namun tetap saja bersikukuh untuk pergi memenuhi janji ke Air Terjun
Seribu Angsa. Semula Ki Ajar tidak ingin ditemani siapa pun, termasuk Mahisa Branjang
tidak diijinkan mengawalnya akan tetapi karena persoalan cucunya menyebabkan Ki Ajar
tak bisa menolak. Para siswa merasa lega melihat Mahisa Branjang akhirnya mengawal
ayahnya.
“Pratonggopati,” kata Ki Ajar Kembang Ayun.
Ajar Pratonggopati bergegas mendekat.
“Bagaimana kakang?” balas Ki Ajar Pratonggopati.
“Jagalah perguruan ini seperti kau menjaga dirimu sendiri.”
Ki Ajar Pratonggopati mengangguk.
“Tetapi itu hanya untuk sementara Ki Ajar. Aku berharap kelak akan menyerahkan
kembali kendali pimpinan perguruan ini kepada Ki Ajar.”
Ki Ajar Kembang Ayun mengangguk pendek. Di dalam hati Ki Ajar Kembang
Ayun sendiri sebenarnya muncul sebuah pertanyaan apa masih ada kesempatan baginya
untuk kembali ke Kembang Ayun. Sayang tidak seorang pun yang tahu warna hati seperti
apa yang bersembunyi rapat di dalam hati Ki Ajar itu.
Obor dinyalakan berbaris dari pendapa ke halaman. Suasana benar-benar menjadi
hening ketika Ki Ajar Kembang Ayun berangkat bersama Mahisa Branjang. Di sebuah
sudut dari pendapa itu Dyah Narasari terlihat bergolak jiwanya dan tengah berusaha
sekuat tenaga untuk menenteramkan diri. Dyah Narasari amat gelisah. Banyak hal yang
dicemaskannya. Sepeninggal Ki Ajar Kembang Ayun perguruan tentu saja menjadi sepi
apalagi Parameswara juga telah pergi. Ken Rahastri yang minggat juga membuatnya
gelisah. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Ketika semua obor kemudian dipadamkan,
Dyah Narasari menyelinap masuk ke dalam bilik pribadinya. Entah apa yang dikerjakan
gadis itu di dalam biliknya hanya ia yang tahu.
Perjalanan Ki Ajar tidak sebagaimana perjalanan yang dilakukan Parameswara atau
Ken Rahastri. Ki Ajar Kembang Ayun memilih berjalan kaki. Menjadi sebuah perjalanan
yang tentu sangat lamban. Mahisa Branjang yang biasa berkuda merasa perjalanan itu
sungguh menjemukan. Namun Mahisa Branjang tentu tidak bisa memaksa Ki Ajar untuk
berkuda.
Bulan yang sudah tidak sempurna lagi bulatnya mulai bergayut di langit timur,
memuncratkan cahayanya di sela-sela pepohonan seolah ikut mengiringi ke mana pun Ki
Ajar pergi. Kelelawar beradu jerit dengan kalong suara burung hantu menyayat di pusat
malam belum lagi lolong anjing liar yang terdengar menyalak mewartakan hantu mulai
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bermunculan. Ki Ajar Kembang Ayun terus berjalan tanpa berbicara. Mahisa Branjang
menempatkan diri dengan setia mengikuti langkahnya.

23.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Sungguh sangat berbeda dengan di Dwarapala, maka keadaan di Kebun Raya yang
terletak di arah timur ruas jalan yang menghubungkan Surabaya Malang itu langit sangat
jernih. Bulan sehari menjelang purnama amat terang melesat menyusup di antara megamega memberi jarak pandang yang amat lapang. Dari ruang jalan itu ujut gunung Arjuna
terlihat sangat jelas, pun demikian juga dengan gemerlap riuh lampu di lembah kota
Surabaya, gemerlap cahaya yang juga disumbangkan oleh kapal-kapal besar kecil yang
berlabuh Tanjung Perak. Riuh gemerlapnya lampu-lampu juga datang dari arah Gresik
dan dari Pulau Madura termasuk dari yang berjarak dekat sekitar Tretes yang memang
gemerlapan seperti namanya. Di balik gemerlap cahayanya, Tretes memang memiliki
geliat yang luar biasa dan menempatkan diri sebagai kota yang tak perlu mati meski hari
menjamah tengah malam.
Pelahan Parra Hiswara membawa mobilnya berbelok memasuki pintu gerbang yang
terbuka. Parra Hiswara yang sering datang ke kompleks taman botani itu dengan segera
merasa heran melihat pintu dalam keadaan terbuka, apalagi pos penjagaan taman botani
itu tampak sepi. Gardu penjagaan tetap menyala terang dan terdengar suara yang berasal
dari sebuah siaran televisi.
Terdapat ratusan jenis pohon yang ditanam di Kebun Raya dan rata-rata memiliki
usia yang sangat panjang, bahkan pepohonan yang besar memiliki umur di atas seratus
tahun dengan batang yang bahkan tak cukup untuk dirangkul tiga atau empat orang yang
saling menyambungkan tangan. Ketika Kebun Raya adalah tempat yang menyenangkan
bagi mereka yang ingin menghibur diri, daun-daunnya yang rimbun dan udaranya yang
sejuk menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai, sebaliknya memberikan rasa seram
di malam hari. Yogi Sutisna tak bisa mencegah bayangan yang muncul, seolah dahan dan
batang-batang kayu itu merupakan otot-otot lengan yang melingkar, seolah berbagai
makhluk mengerikan bersembunyi dan tiba-tiba muncul dari rimbunan dan lebih-lebih
apabila yang muncul itu adalah codot60 berkulit albino karena tidak memiliki pigmen,
codot yang sayapnya mungkin bolong terlobangi bedilnya.
Rimbun pepohonan lebat itu di malam hari menjadi tempat beristirahat bagi burungburung yang banyak menghabiskan kegiatan pada siang hari. Burung kuntul tak terhitung
jumlahnya. Apabila siang burung kuntul menjelajah ke segala penjuru dengan menempuh
jarak berkilo-kilo meter maka pada malam harinya mereka pasti kembali. Bagi burungburung itu Kebun Raya Purwodadi di arah utara kota Malang itu merupakan tempat yang
paling aman dari segala macam gangguan.
Jelalatan Yogi Sutisna memerhatikan berbagai pepohonan. Ia layak untuk merasa
cemas andaikata kelelawar besar berkulit putih hadir juga di tempat itu.
“Itu mereka,” letup Parra Hiswara yang memegang stir.
60
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Di ujung paling timur tampak lampu kendaraan dinyalakan berkedip-kedip sebagai
petunjuk arah bagi Parra Hiswara. Dengan penuh keyakinan ia mengarahkan mobilnya
dan mengurangi kecepatan ketika sudah sangat dekat. Sebelah alis Parra Hiswara segera
mencuat mendapati kenyataan yang tidak seperti dibayangkan, jumlah mereka yang
menunggu kehadirannya tidak seperti yang disampaikan Bara Ywanjara.
Parra Hiswara turun dari mobilnya sementara Yogi Sutisna pilih tetap berada di
dalam mobil dan bahkan beralih tempat duduk di belakang kemudi. Sebagaimana Parra
Hiswara, Yogi Sutisna merasa heran melihat yang menunggu kedatangannya ternyata
hanya dua orang tak sebagaimana diduga ada tujuh orang, apalagi dua orang itu terdiri
dari seorang gadis dan seorang lelaki yang belum dikenalnya, lelaki itu jelas bukan Anak
Agung Budayasa yang langsung bisa ditandai dari perawakan tubuhnya.
Parra Hiswara melangkah mendekati kedua orang itu dan memerhatikan raut wajah
masing-masing. Yogi Sutisna yang disergap rasa takut akhirnya kalah oleh rasa ingin
tahu yang lebih besar. Yogi Sutisna menempatkan diri di belakang sahabatnya sambil
tangan kanannya menenteng bedil berburu yang dianggap bisa menjamin rasa aman
berhadapan dengan bahaya yang bisa menyergap dari arah mana saja. Dengan tidak
berkedip Parra Hiswara memerhatikan wajah gadis di depannya.
Gadis itu memiliki wajah sangat cantik dengan rambut yang sangat panjang nyaris
menyapa lutut. Wajahnya yang bulat berseri-seri diterpa sinar bulan dengan mata yang
indah gemerlap, senyum yang mekar di sudut bibirnya menyebabkan Parra Hiswara
merasa ada sesuatu yang aneh. Senyum itu kelewat ramah, atau berbau nafsu.
“Aku pernah bertemu dengan gadis ini tetapi aku lupa di mana,” kata Parra Hiswara
dalam hati.
Parra memusatkan perhatian untuk mengenang siapa pemilik rambut panjang dan
memiliki wajah cantik itu akan tetapi otaknya buntu. Namun tidak hanya Parra Hiswara
yang penasaran merasa pernah bertemu demikian juga dengan Yogi Sutisna yang merasa
pernah menandai wajah itu diberitakan di media. Namun Yogi Sutisna menempatkan diri
untuk mengikuti pembicaraan yang akan terjadi. Suara melengking dari atas pohon
memaksa Yogi Sutisna menyempatkan menoleh.
Parra Hiswara memberikan perhatiannya pada laki–laki yang berdiri bersebelahan
dengan gadis cantik pemilik rambut panjang itu.
“Apakah kau Budayasa?” tanya Parra Hiswara.
Orang yang ditanya tersenyum.
“Aku bisa memakai nama siapa saja,” jawab orang itu.
Sebuah jawaban yang langsung dirasakan sebagai jawaban yang aneh. Akan tetapi
baik Parra Hiswara dan Yogi Sutisna memiliki ingatan yang baik atas warna suara yang
agak serak parau itu.
“Mmm, kau yang tadi menjemput kami di Dwarapala?” ucap Parra Hiswara dengan
suara datar. “Tadi kau menggunakan nama Bara Ywanjara!”
Yogi Sutisna melangkah mendekat dan menempatkan diri di sebelah kiri temannya.
Dengan lebih jelas Yogi Sutisna memerhatikan wajah gadis di depannya dan merasa amat
yakin pernah melihat wajah itu di tayangan sebuah acara televisi.
“Langsung saja,” lanjut Parra Hiswara, “apa benar kalian punya keterangan yang
aku butuhkan? Kalian tahu di mana istriku? Apakah kalian bagian dari orang-orang yang
melakukan penculikan itu?”
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Gadis cantik berambut panjang itu semakin mengumbar senyum bahkan berkesan
sangat menggoda. Yogi Sutisna segera mengerutkan kening melihat gadis itu membasahi
bibir dengan menggerakkan lidahnya melintas disusul tatapan mata yang ditajamkan yang
masih disusul kerling genit sangat menggoda. Kalau itu godaan untuk mengkili-kili birahi
sungguh terasa sangat kasar yang hanya layak dilakukan perempuan penggoda. Parra
Hiswara penasaran mengapa gadis cantik itu harus melakukan itu?
“Tidak ingin tahu namaku?” tanya gadis itu.
Parra Hiswara tak segera menjawab pertanyaan itu dan pilih menunggu.
“Panggil aku Kenya,” lanjut gadis itu. “Itu kependekan dari nama lengkapku Ken
Katri Kenyatri.”
Parra Hiswara mengangguk.
“Apa pun namamu,” jawab Parra Hiswara, “sebagaimana temanmu yang mengaku
bernama Bara Ywanjara yang rupanya nama palsu itu, kau bisa menggunakan nama apa
pun.”
Jawaban Parra Hiswara itu menyebabkan Ken Katri Kenyatri tertawa geli. Di
sebelah Parra Hiswara Yogi Sutisna berusaha sekeras tenaga mengingat siapa pemilik
rambut panjang terurai sampai betis itu.
“Yang penting buatku,” lanjut Parra Hiswara, “aku sedang sangat membutuhkan
keterangan keberadaan istriku. Kalau kalian tahu cepat katakan, sebaliknya kalau kalian
tidak tahu, aku merasa aneh mengapa pertemuan ini harus diadakan melalui cara yang
yang sulit diterima ini.”
Hening mengalir karena Ken Katri Kenyatri tak segera menjawab. Yang ia lakukan
justru mempermainkan rambut panjangnya. Rambut diikat ekor kuda itu dipindahkan ke
depan dan dielus-elus. Melihat sikap itu Yogi Sutisna kian penasaran. Akan tetapi Yogi
Sutisna bergegas terlonjak ketika akhirnya berhasil mengingat secara lengkap siapa sosok
di depannya itu dan oleh alasan apa ia muncul di acara televisi dan dimuat beritanya di
koran.
“Dulu rambutku panjang sekali, sekarang aku potong dan inilah sisanya,” ucapnya
mengutarakan persoalan yang membelok.
Namun ucapan gadis itu menyebabkan Parra Hiswara tertegun sebagaimana Yogi
Sutisna ingat secara utuh siapa gadis itu.
“Mm, kau rupanya,” ucap Parra Hiswara pendek. “Sungguh aneh kalau kau adalah
bagian dari orang-orang yang melakukan penculikan anakku itu.”
Utuh dan penuh ingatan Parra Hiswara terhadap gadis itu yang dinobatkan sebagai
pemilik rambut terpanjang dan indah oleh sebuah lembaga pencatatan record serba ‘ter’
itu. Karena kegiatan itulah beberapa bulan sebelumnya gadis itu gencar memperoleh
liputan. Sekarang Parra Hiswara mencatat perubahan yang mencolok pada sikap gadis itu
yang berkesan murahan.
“Benarkah dugaanku itu?” tanya Parra Hiswara.
Pertanyaan itu dijawab dengan senyum dan kerling mata. Parra Hiswara melangkah
mundur karena gadis itu mendekat pada jarak amat dekat dan bahkan berniat menyentuh
dadanya.
“Aku memang memiliki keterangan terkait istrimu,” ucap Ken Katri Kenyatri,
“akan tetapi aku perlu imbalan sebagai penukar keterangan yang kau butuhkan.”
Jawaban itu menyebabkan mulut Parra Hiswara terbungkam. Jika yang imbalan
yang dimaksud gadis yang akhirnya ia yakini merupakan bagian dari para penculik itu
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adalah sejumlah uang, ia sama sekali tidak memilikinya. Penculikan itu sungguh salah
alamat bila bermotif uang, seharusnya yang menjadi korbannya adalah orang yang kaya
raya, milyarder yang bergelimang uang, atau para koruptor, bukan dirinya yang tidak
punya apa-apa.
“Bukan uang,” lanjut gadis itu serasa bisa menebak apa yang ada di benaknya.
Yogi Sutisna menyimak pembicaraan itu dengan penuh minat.
“Imbalan apa yang harus kuberikan padamu?” tanya Parra Hiswara.
Gadis itu melangkah lebih mendekat lagi sambil menengadah memerhatikan bulan
yang menyemburatkan cahayanya di antara riuhnya dedaunan. Entah apa alasan gadis
pemilik rambut panjang itu tiba-tiba tersenyum.
“Hari ini adalah sehari menjelang purnama,” kata gadis itu, “ketika purnama bulat
sempurna itu besok datang, maka cahayanya akan menjadi sumber keindahan yang tiada
tara. Besok kau akan mengetahuinya.”
Parra Hiswara segera mengerutkan kening, ia sama sekali tidak memahami apa
maksud gadis itu.
“Apa yang besok akan aku ketahui?” tanya Parra Hiswara.
Pertanyaan itu malah menyebabkan Ken Katri Kenyatri tertawa, tak hanya gadis itu
yang tertawa, lelaki di sebelahnya juga tertawa seolah ada sesuatu yang lucu dan
menggelikan yang layak ditertawakan.
“Untuk keindahan macam apa yang akan kau lihat besok dan di tiap bulan purnama
selanjutnya, bersabarlah sejenak, ketika saatnya tiba besok kau akan mengetahuinya.”
Parra Hiswara mengerutkan kening sebagai tanda penasarannya. Akan tetapi suami
Mahdasari itu tidak mau membicarakan sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya.
“Imbalan apa yang kau inginkan untuk keterangan yang aku butuhkan itu?” tanya
Parra Hiswara mengembalikan arah pembicaraan ke seharusnya.
Ken Katri Kenyatri tersenyum.
“Beri aku anak!” jawabnya.
Parra Hiswara terhenyak. Jawaban itu juga menyebabkan Yogi Sutisna bingung dan
nyaris merasa salah dengar. Akan tetapi apa yang disampaikan gadis bernama Ken Katri
Kenyatri itu sangat jelas dan tak perlu diulang.
Hening yang mengalir adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada Parra
Hiswara untuk mengunyah permintaan yang dirasakan amat aneh itu.
“Untuk apa anak?” tanya Parra Hiswara dengan perasaan tidak nyaman. “Aku tidak
mungkin menculik anak orang.”
Jawaban itu memancing Ken Katri Kenyatri tertawa.
“Bukan itu maksudku,” jawabnya, “aku ingin benih darimu. Hamili aku.”
Parra Hiswara terlonjak dan baru saja merasa tangannya menyentuh kabel yang
terkelupas padahal ada aliran listriknya. Yogi Sutisna terhenyak bingung. Oleh alasan
yang tidak bisa ia pahami Yogi Sutisna merasa kulit punggungnya bagai dirayapi oleh
ribuan ekor semut.
“Betapa beruntungnya Parra Hiswara,” ucap Yogi Sutisna dalam hati.
Sungguh itulah sebuah permintaan yang paling tidak masuk akal dan sulit untuk
dimengerti meski para lelaki sejagad ini akan dengan mudah memenuhinya. Sikap Parra
Hiswara terlihat janggal ketika gadis bernama Ken Katri Kenyatri itu mendekat dan
mengelus dadanya.
“Pejamkan matamu,” bisik gadis itu.
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Parra Hiswara bingung.
“Kenapa? Untuk apa?”
Parra Hiswara melangkah mundur, namun gadis cantik berambut panjang itu tetap
berusaha menyentuhnya.
“Ikuti saja petunjukku, pejamkan matamu,” katanya.
Parra Hiswara bagai seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya tidak berkutik dan
tidak bisa menolak permintaan gadis cantik itu. Parra Hiswara memejamkan mata. Ia
mengira Ken Katri Kenyatri akan menunjukkan sesuatu ketika ia membuka mata. Akan
tetapi Parra Hiswara layak untuk terperanjat karena ketika dengan memejam mata itu ia
melihat sesuatu. Bergegas Parra Hiswara membuka mata dan sontak napasnya tersengal.
Mata suami Mahdasari terbelalak dan nyaris lepas dari kelopaknya.
Di depannya Ken Katri Kenyatri tersenyum.
“Apa yang terjadi pada istriku?” tanya Parra Hiswara dengan suara amat bergetar.
Ken Katri kenyatri tertawa.
“Seperti apa yang kau lihat,” jawab Ken Katri.
Parra Hiswara mengalami kesulitan menenangkan diri. Yogi Sutisna yang menjauh
bingung. Ia tidak tahu mengapa Parra Hiswara mengalami kepanikan setelah memejam
mata. Melihat sesuatu apakah Parra Hiswara dalam memejam mata itu?
“Aku akan membantu menunjukkan dan mencarikan cara menolong istrimu akan
tetapi dengan imbalan yang harus kau penuhi, hamili aku!”
Gadis berambut panjang itu mungkin gadis yang sudah gila dan tidak punya urat
malu akibat tercecer di jalanan. Ia tidak peduli meski ada pihak ke tiga dan ke empat
yang ikut hadir di tempat itu. Dengan senyum yang sangat menggoda ia menggerakkan
tangan dengan gemulai seperti layaknya orang menari, padahal yang hendak ia lakukan
adalah melepas kancing baju yang dikenakannya.
“Tunggu,” ucap Parra Hiswara panik.
Ken Katri Kenyatri tersenyum.
“Kalau tidak kau penuhi keinginanku, istrimu tidak akan tertolong,” tegas gadis itu.
Parra Hiswara mendorong gadis di depannya untuk menjauh. Ken Katri Kenyatri
tidak tersinggung dan kembali memberikan senyum yang amat memancing. Adakah
senyum itu berbau mantra-mantra terlihat dari betapa pontang-panting Parra Hiswara
berusaha untuk bertahan dan tidak goyah.
“Tunggu,” cegah Parra Hiswara.
Panik Parra Hiswara melihat Ken Katri Kenyatri tidak menghentikan apa yang akan
dilakukannya.
“Aku memiliki keterangan di mana istrimu berada dan bagaimana cara yang bisa
dilakukan untuk menyelamatkannya, imbalannya, nodai aku. Aku masih gadis, yang aku
rawat kegadisanku untuk menunggu saat ini tiba.”
Parra Hiswara bingung, panik dan benar-benar bingung.
“Mengapa?” tanya Parra Hiswara.
Ken Katri Kenyatri benar-benar telah gila dengan gagasannya. Ia tidak peduli meski
di tempat itu hadir Yogi Sutisna. Ken Katri Kenyatri menoleh dan mengerling. Yogi
Sutisna yang terhantam liring netra61.
“Kau ingin menyaksikan apa yang akan kami lakukan?” tanya Ken Katri Kenyatri.
“Boleh saja tetapi aku tak akan berbagi apa pun dengammu.”
61

Liring netra, jawa, lirikan mata
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Lirikan yang diberikan gadis itu menyebabkan Yogi Sutisna bingung. Tentu tidak
pantas menonton seorang lelaki dan perempuan melakukan hubungan yang amat pribadi.
Pertanyaan itu rupanya memiliki pengaruh yang amat kuat yang mendorong Yogi Sutisna
berniat meninggalkan tempat itu.
“Yogi, jangan pergi,” cegah Parra Hiswara, “kau tetap di sini.”
Ken Katri Kenyatri tertawa terkekeh. Dengan tanpa keraguan ia berniat melanjutkan
apa yang diinginkan.
“Hentikan perbuatanmu,” kata Parra Hiswara.
Namun Ken Katri Kenyatri tidak menghentikan niatnya.
“Hanya inilah cara yang bisa kau tempuh untuk bisa bertemu dengan anak istrimu,”
kata Ken Katri Kenyatri dengan tegas, “jika tidak kau penuhi, gambaran seperti yang tadi
kau lihat benar-benar akan terjadi. Kau tidak perlu menimbang berulang-ulang.”
Mungkin tahu diri untuk sebaiknya tidak menyaksikan perbuatan yang tidak layak
untuk ditonton lelaki yang menemani Ken Katri Kenyatri melangkah menjauh
meninggalkan tempat itu. Naluri dan akal waras Yogi Sutisna menggiringnya melakukan
hal yang sama namun Parra Hiswara memegang lengannya.
“Jangan pergi,” kata Parra Hiswara.
Namun Yogi Sutisna memiliki kekuatan yang cukup untuk mengibaskan tangan
sahabatnya. Yogi Sutisna berlari ke mobil yang diparkir dan menyalakan mesinnya. Amat
gugup Yogi Sutisna ketika membawa kendaraannya meninggalkan tempat itu. Yogi
Sutisna merasa telah mengambil langkah yang benar. Sungguh tidak pantas ia menjadi
saksi perbuatan aneh yang bakal terjadi.
Maka Parra Hiswara hanya tinggal berdua.
“Aku mencintaimu,” bisik Ken Katri Kenyatri.
Parra Hiswara bergeming.
“Aku tetap tidak mengerti,” ucapnya dengan gelisah.
Gadis cantik itu melakukan sesuatu yang menyebabkan Parra Hiswara mengalami
kesulitan melawan. Parra Hiswara panik ketika perempuan itu menuntun tangannya
mengenali lekuk tubuhnya.
“Takdir,” jawab gadis di depannya.
Di langit bulan menerangi jagad raya dan memberi terang untuk semua yang berada
di balik bayang-bayang. Angin yang berembus lembut menggoyang dedaunan semakin
lama semakin deras menyebabkan dedaunan yang lunglai menguning berguguran jatuh
dari tangkainya. Sepasang burung hantu di atas dahan bertengger berhimpitan nampak
amat prihatin.
“Tak ada yang bisa mencegah,” kata burung hantu jantan.
Burung hanti betina bergeser lebih mendekat ke pasangannya.
“Ya,” jawabnya, “amat disayangkan perbuatan mereka.”
Burung hantu itu tak hanya memerhatikan ulah Parra Hiswara dalam melayani
gelegak nafsu gadis gila yang mengkili-kili sisi kejantanannya. Burung hantu yang
memiliki mata tajam itu juga melihat apa yang dilakukan lelaki yang semula menemani
gadis itu. Lelaki itu, yang ketika di Dwarapala memperkenalkan diri dengan nama Bara
Ywanjara tiba-tiba menggeliat berputar membubung ke udara.
Berubah ujut orang itu, selanjutnya berpenampilan codot raksasa.
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24.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Pada saat yang sama namun telah jauh meninggalkan Gunung Raung, Parameswara
dan Swasti Prabawati kembali bermalam. Kayu-kayu dan ranting kering yang mereka
kumpulkan cukup banyak untuk menghangatkan tubuh semalam suntuk dan mengusir
nyamuk yang jumlahnya hanya tujuh, celakanya tujuh ekor nyamuk itu masing-masing
memiliki teman banyak sekali.
“Masih jauhkah pesisir Ywangga itu?” Parameswara membuka percakapan setelah
beberapa saat suasana terasa hening.
Swasti Prabawati yang memandangi api menoleh. Dalam temaram malam, ujut
bukit yang semula dilewati pada siang sebelumnya tidak tampak bayangannya.
“Menurut hitunganku, jika kita terus berkuda tanpa berhenti maka besok tengah
malam kita akan sampai di pantai itu. Kenapa? Apa kau merasa perjalanan telah berubah
menjadi menjemukan?”
Parameswara tertawa pendek, tawa yang kemudian ditelan.
“Aku justru beruntung karena telah mendapatkan seorang teman. Paling tidak, aku
tidak akan tersesat dan menemukan arah yang benar untuk bisa sampai di Kediri,” jawab
Parameswara.
Perhatian Swasti Prabawati tertuju pada arah yang akan diambil kenalan barunya
itu.
“Bagaimana setelah sampai di Kediri?” tanya Swasti Prabawati.
Parameswara terus memandangi lidah api. Swasti Prabawati yang menunggu tidak
mendapat jawaban sama sekali. Jelas terlihat Parameswara merasa enggan menjawab
pertanyaan itu. Perhatiannya lebih tertuju pada kayu di genggaman tangannya. Sebuah
ranting kayu yang dilemparkannya ke dalam api langsung terbakar. Akan tetapi gadis itu
tidak menyerah begitu saja, pertanyaan itu diulanginya.
“Jika aku boleh tahu,” kata Swasti Prabawati. “Setelah kausampai di Kediri apa
yang akan kaulakukan di sana? Apa kau akan melamar menjadi seorang prajurit? Jika kau
berkeinginan itu aku kira keinginanmu itu pasti terkabul. Ilmu kanuraganmu cukup tinggi
untuk bisa diterima menjadi seorang prajurit. Bahkan aku yakin kau akan mendapatkan
pangkat setara Senopati, bahkan Temenggung atau Pasangguhan62.”
Parameswara yang mempermainkan api dengan ranting itu masih tetap beku namun
justru karena itu membuat Swasti Prabawati semakin ingin tahu. Tangan Parameswara itu
digamitnya, Parameswara pun menoleh.
“Ada keperluan apa kau ke Kediri?” tegasnya.
Pertanyaan itu tidak mampu memaksa Parameswara menoleh.
“Untuk mencari seseorang,” jawabnya pendek.
“Siapa?” tanya Swasti Prabawati.
Parameswara memerlukan menghela napas sebelum menjawab pertanyaan itu.
“Namanya Panji Ragamurti,” jawabnya pendek.
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Pasangguhan, jawa, diduga merupakan kedudukan amat terhormat di jalur keprajuritan. Sebutan
Pasangguhan terdapat dalam Pararaton maupun Negarakretagama.
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“Untuk keperluan apa?” Rasa ingin tahu Swasti Prabawati terus mengejarnya.
Senyum yang mengembang di sudut bibir Parameswara adalah senyum sinis.
“Untuk kuludahi wajahnya,” jawab Parameswara pendek pula.
Swasti Prabawati kaget. Namun Swasti Prabawati melihat rona sungguh-sungguh di
permukaan wajah pemuda itu. Pemuda itu benar-benar tak main-main dengan ucapannya.
“Kenapa? Apa salah orang itu kepadamu?” tanya Prabawati heran.
Sebenarnya Parameswara enggan bercerita. Namun dengan pembicaraan itu tanpa
disadari Parameswara seperti menemukan sebuah celah untuk menyalurkan beban dan
menumpahkan sebagian kegelisahannya. Parameswara memandangi api. Sambil bercerita
pemuda itu tidak mengalihkan tatapan matanya dari lidah api.
“Tadi aku berpikir,” ucapnya, “seandainya ada seorang laki-laki dan wanita telah
menyatukan diri dan karena hubungan itu lalu lahir manusia baru seharusnya mereka
bertanggung jawab terhadap keturunan yang merupakan akibat dari perbuatan itu.”
Parameswara menghentikan ucapannya karena ada sesuatu yang mendadak
mengganjal lehernya sebaliknya bagi Prabawati apa yang diucapkan teman bicaranya itu
sungguh menarik perhatiannya. Swasti Prabawati menunggu namun Parameswara terlihat
mengalami kesulitan untuk melanjutkan ceritanya.
“Lanjutkan,” ucap gadis itu pelan dan terdengar sejuk.
Parameswara merasa wajahnya menebal.
“Apabila kemudian akibat dari perbuatannya itu justru dibuang maka manusia yang
melakukan hal seperti itu bukan manusia lagi tetapi binatang. Itu sebabnya aku harus bisa
menemukan orang itu untuk meludahinya.”
Swasti Prabawati menggeser duduknya lebih dekat lagi. Tangan Parameswara yang
memegang ranting-ranting kayu dan mempermainkan api disentuhnya. Parameswara
menoleh. Meski lamat-lamat Swasti Prabawati bisa melihat mata pemuda itu agak basah.
Prabawati menggenggam tangan Parameswara.
“Yang kauceritakan itu menimpamu?”
Parameswara hanya mengangguk untuk pertanyaan itu.
Suasana pun kemudian menjadi hening. Parameswara sibuk merasakan kepahitan
yang semakin mengental di dalam hatinya yang semakin direnungkan semakin perih saja.
“Jadi kau akan menggugat?” tanya Swasti Prabawati.
Parameswara menggeleng. Senyumnya mengembang sinis.
“Menggugat untuk apa? Aku tidak akan menggugat kelahiranku sebagai sampah.
Aku hanya akan melihat seperti apa orang yang menjadi perantara kelahiran sampah itu.
Binatang macam apakah mereka.”
Swasti Prabawati merasa adanya sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak pada
tempatnya.
“Parameswara,” berkata Swasti Prabawati. “Aku merasa tak sependapat denganmu.
Menurutku tidak akan ada orang tua mana pun yang tega membuang anak kandungnya.
Apabila sampai hal itu terjadi aku yakin bukan dalam rangka membuang tetapi pasti ada
penyebabnya. Mungkin saja kedua orang tuamu mengalami kesulitan luar biasa hingga
harus mengambil pilihan itu. Bukankah pilihan menyerahkan kamu kepada Ki Ajar
Kembang Ayun merupakan pilihan yang sangat tepat?”
Parameswara tak menjawab. Namun pendapat Swasti Prabawati itu memang harus
dikunyah lebih jauh.
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Dari kejauhan terdengar lolong serigala yang menyayat. Kuda Sapu Angin yang
mendapat teman baru tidak banyak bertingkah. Kuda jantan itu bahkan seperti membuat
pembicaraan sendiri dengan kuda seperjalanannya, kuda yang semula dibawa Swasti
Prabawati namun kuda itu terpaksa harus dititipkan di rumah seorang penduduk karena
tak mungkin membawanya menerobos lebatnya hutan Kumitir saat menuju ke perguruan
Kembang Ayun. Bagi kuda Sapu Angin, perjalanan itu juga menjadi perjalanan yang
menyenangkan karena teman seperjalannya berjenis kelamin beda.
“Bagaimana Parameswara?” desak Swasti Prabawati.
Parameswara tidak menoleh padahal Prabawati ingin pemuda tampan itu menoleh.
“Aku sudah berusaha, namun tetap saja warna perasaanku seperti itu. Aku sudah
terlanjur digelut oleh prasangka.”
Tiba-tiba saja keduanya dikagetkan oleh ulah kuda kuda mereka yang diikat pada
sebatang pohon. Kuda Sapu Angin memberontak amat kuat hingga tali yang mengikat
pada batang pohon itu lepas. Apa yang dilakukan kuda itu kemudian membuat Swasti
Prabawati merah padam. Parameswara yang berwajah membeku itu tidak kuasa menahan
senyumnya.
“Jika kudaku hamil, kau harus bertanggung jawab,” kata Swasti Prabawati.
Parameswara yang menahan tawa kembali mengalihkan pandangan ke lidah api.
“Mengapa aku yang kaumintai tanggung jawab? Bukankah yang berbuat itu Sapu
Angin?” jawabnya datar.
Swasti Prabawati justru merasa jengah melihat pemandangan di depannya. Gadis itu
kemudian menggeser duduknya agak menjauh dari Parameswara. Rupanya Prabawati
sadar ia hanya berdua dengan Parameswara dan jika hanya berdua saja antara seorang
pemuda dan seorang gadis maka hal yang tak diharapkan mungkin saja terjadi.
Di langit bintang-bintang gemerlap bertaburan. Saat pemuda itu menengadah, tibatiba terlihat lintang alihan melejit dengan cahaya yang merah membentuk garis lurus dan
kemudian lenyap entah ke mana. Parameswara membaringkan diri berbantal bungkusan
pakaiannya. Pemuda itu berangkat tidur.
“Maukah kau mendengar ceritaku?” berkata Swasti Prabawati.
Parameswara mengangguk.
“Berceritalah, aku akan mendengarkan,” jawab Parameswara.
Dengan ranting di tangannya Ken Swasti Prabawati mempermainkan api.
“Seperti halnya kau aku juga tak tahu siapa ayah kandungku. Aku juga memiliki
kegelisahan sepertimu, meski bentuk kegelisahan itu berbeda.”
Parameswara merasa terusik, sebelah alisnya mencuat.
“Biku Sambu itu siapa?” tanya Parameswara.
Prabawati memejamkan mata, menghayati lakon yang akan dituturkannya.
“Sebagaimana kau mungkin mengira Ki Ajar Kembang Ayun itu adalah ayahmu
namun ternyata bukan, demikian juga dengan aku. Baru-baru ini aku mengetahui Biku
Sambu bukan ayahku. Beliau hanya ayah angkat yang membesarkan aku dengan kasih
sayang tiada terukur.”
Parameswara menoleh dan memandang Swasti Prabawati dengan tatapan mata tak
berkedip.
“Lalu siapa orang tua kandungmu?” desaknya.
“Aku belum tahu,” jawabnya datar.
“Kau tidak ingin menemukan mereka?” kembali tanya Parameswara.
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“Tentu aku ingin menemukan mereka. Semoga keinginanku untuk menemukan
mereka dan melepas kerinduanku kepadanya kelak akan terkabul,” ucapnya.
Jelas ada perbedaan sikap antara Parameswara dan Swasti Prabawati. Meski mereka
menghadapi persoalan yang mirip namun cara memandang persoalan dan menyikapinya
berbeda. Akan tetapi Parameswara tidak mempersoalkan lebih lanjut. Swasti Prabawati
juga mengakhiri ceritanya.
Sang waktu terus bergerak maju. Pagi sekali mereka telah bangun dan berkemas.
Perjalanan waktu yang masih panjang mendorong mereka untuk berpacu kencang. Hanya
pada saat-saat tertentu saja mereka menyediakan waktu merumput dan istirahat untuk
kuda-kudanya. Namun setiap kali waktu istirahat datang wajah Swasti Prabawati merah
padam menyaksikan ulah Kuda Sapu Angin pada kuda betina tunggangannya.
Di sebuah tempat Parameswara tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Dengan
tatapan mata sulit untuk ditebak Parameswara memandang ke arah langit timur. Dadanya
sedikit mengombak ada sesuatu yang pedih di dasar hatinya.
“Deretan Gunung Raung sudah tidak tampak lagi. Berarti perjalananku sudah jauh
meninggalkan perguruan,” berbicara pemuda itu pada dirinya sendiri.
Prabawati melihat sikap aneh itu.
“Ada apa?” Swasti Prabawati mendekat.
“Kita sudah menempuh jarak lumayan jauh. Apabila Gunung Raung tak kelihatan
puncaknya bukankah itu berarti perjalanan memang sudah jauh?”
Swasti Prabawati tersenyum. “Kau merasa sedih rupanya?”
Parameswara tersenyum. Namun Swasti Prabawati tahu, senyum yang mekar itu
dari jenis senyum kecut dan pahit.
“Rasanya setiap langkah yang aku ambil semakin menjauh aku selalu diingatkan
semakin menjauh pula aku dari Kembang Ayun di mana di sana ada orang-orang yang
kucintai,” jawab Parameswara.
Swasti Prabawati merasa tertarik.
“Seorang gadis?”
Parameswara hanya menyunggingkan senyum tipis.
Tidak terasa waktu telah bergeser kembali siang yang sangat terik merambah masuk
ke wilayah sore. Namun Parameswara dan Swasti Prabawati tak merasa perlu beristirahat
lagi. Kuda-kuda mereka berderap saling membalap. Kecepatan kuda itu barulah dikurangi
setelah malam kemudian datang lagi.
“Apakah tidak sebaiknya kita berhenti?” tanya Parameswara, “terlalu gelap untuk
kuda-kuda kita. Kita beristirahat dulu, nanti bila rembulan sudah muncul, kita lanjutkan
kembali.”
Namun Swasti Prabawati terus memacu kudanya. Parameswara terus mengikutinya
dari belakang. Jawaban baru diperoleh setelah beberapa saat kemudian Parameswara
mendengar sesuatu. Meski terdengar lamat-lamat Parameswara bisa mengenalinya.
“He tunggu, apakah itu suara ombak?” Parameswara bertanya.
Prabawati tidak menoleh.
“Ya,” jawab Swasti Prabawati. “Kita sudah dekat dengan pantai. Selanjutnya kita
tinggal menyusur pantai itu ke arah barat maka kita akan sampai di pesisir Ywangga
Parabalingga.”
Suara debur ombak terdengar semakin jelas. Berbeda dengan ombak laut selatan
yang selalu gemuruh maka ombak Laut Jawa itu tidak terlampau besar. Semakin dekat ke
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pantai, kabut tipis melayang lamat-lamat. Swasti Prabawati menghentikan derap kudanya.
Gadis itu kemudian meloncat turun sambil memerhatikan keadaan di sekitar tempat itu.
Dengan cermat Parameswara memerhatikan pantai yang memanjang ke timur dan ke
barat.
“Kita berada di mana?” tanya Parameswara.
Swasti Prabawati masih memerhatikan pesisir yang meliuk di sebelah berat.
“Rupanya kita telah cukup jauh menempuh perjalanan. Aku mengenali pantai yang
menjorok di sebelah barat itu. Dari tempat itu kita masih membutuhkan waktu setengah
malam lagi. Barulah kita akan tiba di sana.”
Parameswara meloncat turun.
“Sebaiknya kita beristirahat. Kita tidak perlu tergesa-gesa, kasihan kuda-kuda kita.”
Akan tetapi Swasti Prabawati yang telah turun dari kuda itu justru meloncat
kembali ke atas punggungnya. Lamat-lamat di arah barat tampak kerlap-kerlip cahaya
yang tampaknya berasal dari perahu nelayan. Prabawati menduga boleh jadi di arah itu
terdapat sebuah perkampungan. Dengan tiba-tiba Swasti Prabawati menyendal tali
kendali kudanya maka kuda betina yang sedang dilanda birahi itu berderap sangat cepat.
Parameswara segera melenting mengapung di udara untuk kemudian turun dengan
pelahan di atas punggung Sapu Angin. Sesaat Sapu Angin membutuhkan ancang-ancang
untuk tiba-tiba melejit berderap memburu kekasihnya.
Ombak pantai utara pulau Jawa itu terus bergerak susul-menyusul. Gemericik
riaknya terasa begitu tenang tidak terlampau bergemuruh. Tebing dan pantai pasir yang
memanjang ke arah barat disapanya dengan lembut dan bersahabat.
Tak berapa lama kemudian Swasti Prabawati berhenti.
“Ada apa?” tanya Parameswara.
“Di mana cahaya lampu tadi?” tanya Swasti Prabawati.
Parameswara menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru namun cahaya
lampu yang semula terlihat itu memang telah hilang tidak meninggalkan bekas. Cahaya
lampu itu benar-benar tidak ada lagi, tidak terlihat perahu nelayan atau perkampungan
penduduk. Pesisir di mana mereka benar-benar senyap. Derajad penasaran yang dirasakan
Parameswara meningkat dengan tajam.
Namun Parameswara segera terlonjak.
“Itu di sana,” tiba-tiba Swasti Prabawati berkata.
Rasa penasaran yang dialami Parameswara menjadi-jadi.
“Gila,” letupnya, “mengapa bisa berada di belakang kita sana? Bukankah dengan
demikian kita telah melewatinya?”
Parameswara terheran-heran melihat cahaya lampu kecil itu kini muncul di arah
timur. Dengan segenap rasa bingungnya Parameswara meloncat turun dan memerhatikan
cahaya lampu itu dengan cermat. Di sebelah timur tepat di garis cakrawala mulai tampak
semburat cahaya pertanda bulan yang sudah kehilangan bulatnya akan segera muncul
mewartakan kehadirannya dari balik bumi. Ketika cahaya bulan itu mulai mampu
membantu Parameswara merasa dadanya berdesir. Meski jauh Parameswara bisa melihat
cukup jelas sosok orang yang berdiri dengan memegang obor.
“Kaubisa melihat cukup jelas?” tanya Parameswara.
Prabawati mengangguk. Berbeda dengan Parameswara, Prabawati beranggapan tak
ada yang janggal pada cahaya itu.
“Cahaya lampu itu? Tentu saja aku melihatnya,” jawab Swasti Prabawati.
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“Maksudku, orang yang memegang obor itu bisa kaulihat?” tanya Parameswara
sekali lagi.
Swasti Prabawati menggeleng. Baginya yang terlihat hanya nyala sebuah lampu
yang kekuning-kuningan. Rupanya gadis itu tidak memiliki kemampuan mempertajam
pandangan mata seperti yang dilakukan Parameswara.
Parameswara kian penasaran.
“Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali ke timur lagi?”
Parameswara sibuk berpikir. Parameswara kemudian melihatnya sebagai sebuah
keganjilan. Orang yang di sebelah timur, berdiri di garis pantai itu tengah menggerakkan
obornya ke kiri dan ke kanan. Melihat itu Parameswara tak perlu menimbang lagi.
“Kita kembali,” ucapnya.
“Untuk apa?” Swasti Prabawati mengungkapkan ketidak-setujuannya. “Kita masih
jauh menempuh perjalanan ke barat, mengapa kita kembali ke sana?”
Parameswara bungkam sejenak. Namun pemuda itu memiliki cara pandang yang
berbeda.
“Aku melihat dan merasa orang itu sedang mempermainkan kita.”
Swasti Prabawati menggeleng.
“Maksudmu, orang yang tadi memegang lampu di sebelah barat, orang itu bisa
muncul di tempat lain? Di belakang kita? Orang yang di sana jelas orang lain,” kata
Swasti Prabawati.
Masalahnya Parameswara melihat obor itu kembali di ayun-ayunkan.
“Kautunggulah aku di sini, aku akan kembali. Ayo Sapu Angin, kita kembali ke
sana.”
Parameswara segera melenting berjumpalitan dan tubuhnya mengapung untuk
kemudian melayang pelahan di atas punggung kudanya. Sapu Angin langsung nggeblas63
seperti terbang saja layaknya, berderap kembali ke arah timur. Parameswara berkuda
sambil tatapan matanya terus tertuju ke arah kejauhan di mana orang memegang obor itu
berada. Pemuda itu merasakan dadanya berdegup ketika melihat kenyataan, orang aneh
yang memegang obor itu tidak berdiri di atas pasir namun mengambang di permukaan
air. Apakah orang itu bisa berdiri di atas air hal itu masih belum jelas baginya. Jarak yang
jauh itu semakin dekat. Parameswara terus memerhatikan orang yang memegang obor.
Sekali lagi obor terlihat diayunkan ke kiri dan kanan, seperti mengejek.
Akan tetapi yang tidak terduga itu terjadi. Parameswara melihat pelahan-lahan
tubuh orang itu tenggelam dan obor yang dipegang itu pun padam untuk kemudian tidak
terlihat jejaknya sama sekali. Parameswara segera mempercepat derap kudanya. Derajad
rasa penasaran di dadanya kian menggila.
“Gila. Ada apa sebenarnya ini?” desis Parameswara.
Akhirnya Parameswara telah tiba di tujuan. Parameswara segera melenting ke atas
sebuah batu sebesar gajah yang tergolek di atas pasir. Dari tempatnya berdiri pemuda itu
memerhatikan ombak. Namun orang yang dicarinya lenyap entah kemana. Parameswara
menunggu sejenak berharap orang yang jelas menyelam itu akan muncul lagi di atas air.
“Benar-benar sebuah kejadian yang janggal serta sulit untuk dipahami. Di tempat
ini ada orang yang mempermainkan aku. Sungguh gila. Mana dia?”
Parameswara terus memerhatikan keadaan. Dengan ketajaman matanya pemuda itu
mengamati tiap jengkal permukaan laut. Parameswara berharap bisa melihat sesuatu yang
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janggal saat orang yang menyelam itu muncul di permukaan untuk menghirup udara.
Namun cahaya bulan yang muncul serta warna ombak yang pecah amat menyulitkannya.
“Siapa sebenarnya orang itu?” tanyanya pada diri sendiri.
Tiba-tiba Parameswara terbelalak. Pandangan matanya tertuju pada sebuah arah.
Amat sulit dimengerti dan diterima akal akan tetapi itulah yang terjadi. Jika orang
yang memegang obor itu menyelam dan dengan demikian obor padam bersamaan dengan
lenyap tubuhnya maka kali ini yang terjadi justru sebaliknya. Obor itu muncul dari dalam
laut. Pelahan-lahan tampak tangan yang memegangnya menyembul dari dalam air disusul
tubuh bagian atas dan kemudian dada dan akhirnya seluruh tubuhnya. Meski anak Ki
Ajar Kembang Ayun telah beberapa kali menyaksikan kejadian yang ganjil akan tetapi
tontonan yang dilihatnya kali ini benar-benar sulit diterima, amat sulit untuk dipahami.
Kalau obor padam tenggelam karena dibawa menyelam adalah hal yang lumrah namun
obor muncul dari dalam air, bagaimana cara menerima keganjilan itu?
Dengan rasa penasaran dan penuh perhatian Parameswara memerhatikan. Orang
yang berdiri di atas permukaan ombak dan tubuhnya bergoyang-goyang itu mengayunayunkan obor yang dipegangnya seperti mengejek. Parameswara bergegas meloncat
turun. Dengan langkah yang ragu pemuda itu menyentuh lidah air laut dan ombak pun
menjilat kakinya. Parameswara akhirnya telah bulat dengan keputusannya. Pemuda itu
segera menerobos ombak yang datang.
Namun langkah pemuda itu terhenti.
Orang yang berdiri di atas air dan memegang obor itu dengan pelahan kembali
masuk ke air. Parameswara segera melenting cepat mendekati orang yang diselubungi
rahasia itu. Namun secepat itu pula orang itu melenyapkan diri di bawah permukaan.
Beberapa saat sebelum padam, obor itu terlihat masih menyala dan melayang-layang di
dalam air hingga ikan yang bergerak di jarak yang paling dekat dengannya kelihatan.
Akhirnya obor itu benar-benar padam. Parameswara gemetar.
Tak tercegah Parameswara pun menggigil. Kali ini dalam jarak yang cukup dekat
diperhatikannya ombak yang pecah gemerlapan seperti benggala64 retak ditimpa oleh
cahaya bulan. Tatapan matanya ditebarkan ke mana-mana tetapi tetap saja yang dicarinya
tidak muncul lagi. Masih beberapa saat lamanya Parameswara menguji kesabarannya
tetapi yang ditunggunya tidak menampakkan diri. Dengan perasaan masih diliputi oleh
tanda tanya Parameswara melangkah mundur kembali ke tempat di mana kudanya
berada. Waktu yang ada masih dipergunakan memerhatikan dengan lebih teliti.
“Bagaimana?” tanya Swasti Prabawati yang menyusul.
Kali ini Parameswara benar-benar bingung.
“Apakah kaupercaya hantu?” balik bertanya Parameswara.
Ken Swasti Prabawati mencuatkan alis.
“Kenapa?”
Parameswara terlihat gamang bahkan ada rasa ngeri.
“Mungkin kita berdua sedang digoda Hantu Laut.”
Swasti Prabawati ikut-ikutan memandangi permukaan laut yang pecah karena sinar
rembulan.
“Hantu laut?” bisik Swasti Prabawati.
Parameswara mengangguk.
“Ya, Hantu Laut,” jawab Parameswara mempertegas dengan nada berbisik pula.
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Swasti Prabawati punya alasan untuk terlonjak.
“Jangan-jangan orang itulah yang aku cari. Ki Ajar Kembang Ayun memberiku
petunjuk, aku harus mencari seorang pemancing yang mendapat julukan Hantu Laut. Apa
mungkin orang itu?”
Gadis dari kaki Gunung Penanggungan itu sungguh penasaran.
“Seseorang berdiri di atas air. Orang itu melambai-lambaikan obornya. Lalu ia
menenggelamkan diri saat kudekati.”
“Orang itu menyelam?” lanjut Swasti Prabawati.
Parameswara ragu untuk mengangguk, kenangan aneh yang yang baru berlalu
sejengkal itu membelitnya.
“Ya,” jawab Parameswara. “Aku berharap orang menyelam itu akan muncul
kembali, namun yang kudapat malah berlebihan. Obor itu juga muncul dari dalam air.
Bagaimana bisa begitu? Bukankah api dan air itu dua sifat yang amat bermusuhan? Saat
orang itu menenggelamkan diri lagi, ia seperti menyelam dengan memegang obor. Gila”
Maka Swasti Prabawati termangu. Keadaan itu memang sungguh ganjil dan sulit
dicerna hingga nama Hantu Laut mungkin merupakan jawaban yang paling tepat. Akan
tetapi Parameswara juga berpikir apakah tidak mungkin pertunjukan aneh yang baru saja
dilihatnya itu merupakan sebuah bentuk dari ilmu olah kanuragan? Bukankah dalam olah
kanuragan kemampuan menghilang juga layak dilakukan oleh para hantu.
Aji Panglimunan, yang menyebabkan orang yang menguasainya bisa menghilang
dari pandangan mata adalah merupakan sebuah bentuk dari ilmu kanuragan. Apakah tak
mungkin apa yang dilihatnya juga merupakan kemampuan kanuragan pula?
Parameswara harus merenungkan kemungkinan itu lebih lama.
“Sebaiknya kita jangan melanjutkan perjalanan,” kata Parameswara.
Swasti Prabawati berbalik.
“Kenapa?” tanya gadis itu heran.
“Kita menginap lagi di tempat ini,” jawabnya.
Namun Swasti Prabawati tidak sependapat.
“Jarak pesisir Ywangga sudah dekat. Kita tak perlu berhenti di sini. Kita lanjutkan
saja perjalanan.”
Parameswara melangkah menepi dan duduk di atas sebuah batu. Apa boleh buat
Swasti Prabawati terpaksa harus mengalah.
“Kalau benar orang itu yang kaucari, kita harus menginap di tempat ini,” berkata
Parameswara tegas.
“Apa yang kita lakukan di sini?” tanya gadis itu.
“Aku akan menyelidiki keganjilan ini. Aku tak akan merasa puas sebelum
menemukan jawabnya. Ada apa di tempat ini dan siapa pula orang yang memegang obor
itu,” jawabnya.
Parameswara terus mengamati permukaan air laut.
“Bisa jadi apa yang kita lihat itu hantu namun bisa jadi pula yang kita lihat itu
hanya pameran kemampuan kanuragan. Kemampuan untuk meringankan tubuh supaya
bisa bergerak di atas permukaan air bagi ayahku Ki Ajar Kembang Ayun bukan hal yang
luar biasa. Namun membuat obor menyala dari dalam air dan di dalam air bagaimana
caranya, bagaimana orang itu bisa membuat pengeram-eram seperti itu?”
Swasti Prabawati akhirnya bisa mengerti. Meski rasanya sudah tak sabar lagi ingin
segera sampai di pesisir Ywangga Parabalingga keinginan itu terpaksa harus ditahan.
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Parameswaralah yang justru mengusiknya dengan sebuah pendapat yang benar-benar
memancing rasa penasarannya.
“Orang-orang yang menguasai kemampuan kanuragan tinggi mempunyai kebiasaan
yang aneh-aneh. Kurasa demikian pula dengan orang itu. Jika ada orang yang mempunyai
kemampuan kanuragan tinggi di daerah ini apakah tidak ada hubungannya langsung
dengan Sang Pemancing yang gemar menyusuri pantai?”
Swasti Prabawati bertambah gelisah.
“Bagaimana cara kita menarik perhatian orang itu agar mau menemui kita?”
“Kita tunggu saja di sini. Kita buat perapian.”
Pesisir atau pantai selalu kaya dengan angin. Sang bayu itu berhembus tiada henti
menyebabkan kayu yang dibakar cepat berkobar. Bulan di langit sebelah timur memanjat
kian tinggi. Warna laut pun pecah di mana-mana. Rembulan itu mulai merangsang ombak
untuk berdebur lebih kuat.
“Sampai kapan kita menunggu?” Swasti Prabawati bertanya.
“Sabarlah,” jawabnya tanpa menoleh.
Akan tetapi belum sempat Parameswara merenungkan keadaan lebih lanjut, tibatiba terdengar suara tertawa yang menyentak. Parameswara dan Swasti Prabawati
bergegas bangkit dan segera memerhatikan dari arah mana suara tertawa melengking
dengan nada yang tinggi itu. Pandangan keduanya kemudian berhenti di arah barat. Di
sana tampak seseorang berdiri, kali ini bukan di atas permukaan air, tetapi di atas pasir.
Orang itu mengangkat sebelah tangannya tinggi-tinggi. Parameswara dan Swasti
Prabawati melihat orang itu seperti memegang sesuatu. Benda yang dipegang dengan
tangan kanan itu kemudian menyala, menjadi sebuah obor.
“Kita dekati orang itu,” tegas Parameswara.
Swasti Prabawati dan Parameswara melangkah bergegas. Angin yang berhembus
agak lebih kuat dan ombak yang menjilat kaki mereka tidak dipedulikan. Akhirnya, jarak
mereka semakin dekat. Orang itu bersikap seperti menunggu keduanya. Swasti Prabawati
menggigil, wajah orang yang memegang obor itu sungguh amat dikenalinya.
“Ayah,” tiba-tiba saja Swasti Prabawati berteriak melengking.
Swasti Prabawati yang sangat kaget itu segera berlari. Akan tetapi justru karena itu
Parameswara berhenti untuk memerhatikan apa yang bakal terjadi. Swasti Prabawati
makin dekat dengan ayahnya. Kerinduan yang tebal menyebabkan gadis itu menubruk
ayahnya. Namun Parameswara melihat betapa orang dengan obor itu tiba-tiba bergerak
seperti dihisap kekuatan raksasa, ambles ke pasir. Pasir yang terbelah menelan orang itu
dengan amat cepat dan menutup diri. Swasti Prabawati yang tidak menduga keadaan itu
jatuh berguling-guling tubuhnya berlepotan pasir.
“Ayah!” jerit gadis itu dengan melengking.
Swasti Prabawati seperti orang yang kehilangan akal. Ia berteriak-teriak seperti
bocah kecil yang kehilangan mainan bahkan berteriak meraung-raung. Tetapi sosok
orang yang memegang obor itu tidak ada jejaknya, benar-benar lenyap ditelan bumi.
“Ayah. Ini aku anakmu ayah,” jeritnya.
Keadaan yang amat janggal aneh dan tidak terduga itu menyebabkan Parameswara
terdiam tak tahu harus bersikap bagaimana atau melakukan apa. Di depannya Prabawati
menjadi liar dan berlarian. Namun orang yang dipanggil ayah itu lenyap tidak ketahuan
rimbanya. Meski Parameswara berusaha keras untuk memecahkan persoalan yang aneh
itu tetapi tidak berhasil.
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“Ayah,” teriak gadis itu dengan amat gugup. “Dia ayahku Parameswara. Orang
yang memegang obor tadi ayahku.”
Teriak gadis itu makin liar.
Parameswara bergeser dan telah berada di tempat di mana orang dengan obor itu
berdiri. Diperhatikannya pasir dan jejak jejak yang tertinggal akan tetapi ombak yang
datang telah menghapus jejak macam apa pun.
Swasti Prabawati panik.
“Bagaimana Parameswara? Bagaimana dengan ayahku?” gelisah sekali gadis itu.
Tetapi Parameswara benar-benar tidak tahu harus memberikan jawaban apa.
Parameswara mulai ragu. Jangan-jangan sosok yang sangat aneh itu benar-benar hantu.
Berpikir seperti itu bulu kuduknya bangkit.
“Benarkah orang itu ayahmu?” tanya Parameswara.
“Dia ayahku,” jawab Swasti Prabawati tegas. “Dia ayahku Parameswara, tetapi
mengapa ayahku seperti itu?”
Parameswara manggut-manggut.
“Gunakan kejernihan hatimu Prabawati. Sepanik dan gelisah macam apa pun, coba
gunakan kejernihan hatimu, untuk melihat keganjilan ini,” Parameswara menenangkan
gadis seperjalanannya itu sambil menepuk-nepuk pundaknya.
Prabawati merasa dadanya amat sesak, beban yang disangganya terlampau berat.
Gadis itu menjatuhkan diri dalam pelukan Parameswara sambil tangisnya terdengar amat
sesenggukan. Parameswara membiarkan gadis itu melarutkan perasaannya untuk
mengurangi sebagian bebannya.
“Apakah ayahmu, mempunyai kemampuan kanuragan seperti yang tadi kita lihat?”
tanya Parameswara.
Prabawati melepaskan diri dari pelukan dan menatap mata Parameswara dengan
pandangan yang amat lekat. Pelahan Gadis itu menggeleng.
“Jika orang itu memang benar ayahmu tentu dengan senang hati ia akan menerima
kedatanganmu dan menyambutmu. Sebaiknya marilah kita tanyakan hal ini kepada orang
yang mengetahui jawabnya,” bisik Parameswara.
“Siapa?” tanya Swasti Prabawati seperti orang yang tolol.
“Orang yang tengah kaucari di Ywangga.”
Keputusan Parameswara segera berubah. Pemuda yang sebenarnya pemberani itu
bisa miris juga saat menyadari apa yang dihadapinja itu bukan makhluk manusia tetapi
hantu. Parameswara segera menuntun Swasti Prabawati menuju ke tempat di mana kudakuda mereka berada. Rencana menginap di tempat itu dibatalkan. Maka perjalanan yang
sempat tertunda karena kejadian aneh itu dilanjutkan kembali. Kali ini baik Parameswara
maupun Swasti Prabawati tidak banyak berbicara. Keduanya terus berpacu menyusur
pantai dengan dibayangi berbagai pertanyaan yang sangat menggoda. Swasti Prabawati
sulit mengerti mengapa ayahnya menghilang atau bersikap aneh seperti itu.
Akhirnya setelah perjalanan yang cukup lama, mereka menjamah waktu tengah
malam. Bulan yang sudah beberapa hari meninggalkan purnama memanjat tinggi pula. Di
kejauhan tampak kerlap-kerlip lampu. Rupanya pesisir Ywangga Parabalingga telah
dekat. Rumah-rumah penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan terlihat di
kejauhan.
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“Lihatlah di depan banyak sekali cahaya oncor itu pasti perkampungan. Mungkin
perkampungan Ywangga Parabalingga. Ayo lebih cepat. Ayo Sapu Angin, kita lebih
cepat lagi,” teriak Parameswara bersemangat.
Sapu Angin mempercepat derapnya. Sebaliknya kuda betina yang ditunggangi
Swasti Prabawati tidak secepat itu. Parameswara terpaksa memperlambat kecepatannya.
Namun Parameswara segera menarik tali kekang untuk berhenti sama sekali karena ada
sesuatu yang menarik perhatiannya. Di depan ada orang tengah menebar jala. Orang itu
rupanya melihat kehadiran Parameswara dan menghentikan pekerjaannya. Nelayan
penebar jaring itu menepi dan berdiri di atas hamparan pasir.
“Apakah orang itu orang yang sama dengan pemegang obor itu, atau pencari ikan
yang sesungguhnya?” berkata Parameswara pada diri sendiri.
Swasti Prabawati yang menyusul menyejajarinya.
“Orang menjala ikan,” bisik Parameswara.
Dengan tidak berkedip Swasti Prabawati memandangi orang yang berdiri di tepi
pantai itu. Swasti Prabawati segera meloncat turun dan dengan tidak sabar bergegas
mendekat.
“Selamat malam,” sapa Parameswara kepadanya.
“Selamat malam,” jawab orang itu.
Swasti Prabawati memerhatikan wajah orang itu dengan tatapan mata lekat.
“Maafkan aku paman, bolehkah aku mengetahui siapa paman?” tanya gadis itu.
Ditanya dengan cara itu rupanya pencari ikan itu gugup. Penjala ikan itu mengira
orang berkuda yang berada di depannya itu berniat jahat. Parameswara segera membaca
keadaan itu, sikap Parameswara yang ramah membuat orang itu agak tenang.
“Ijinkan kami memperkenalkan diri paman. Namaku Parameswara, aku berasal dari
wilayah Blambangan, sedang ini teman seperjalananku dari kaki Gunung Penanggungan.
Kami membutuhkan beberapa keterangan.”
Orang itu memandang Parameswara dengan tatapan mata curiga.
“Keterangan apa?”
“Sebelumnya, ijinkanlah kami mengetahui nama paman,” jawab Parameswara.
Orang itu mundur satu langkah.
“Kenapa bertanya namaku?”
Parameswara tersenyum. Orang itu benar-benar penuh prasangka dan curiga.
“Karena, bukankah berkenalan dan saling tahu nama merupakan hal yang bagus?”
Orang itu akhirnya mengangguk pelahan.
“Namaku Bantar Mendung,” jawab orang itu.
Swasti Prabawati manggut-manggut. Orang yang dicarinya di pesisir Ywangga
bukan Bantar Mendung tetapi Biku Paraban.
“Paman kenal dengan seorang pencari ikan bernama Biku Paraban?” desak gadis itu
tidak sabar.
Rupanya orang itu malah bertambah curiga. Bahkan penjala ikan itu bersiap-siap
melarikan diri dengan melangkah mundur. Parameswara segera melenting dengan cepat
dan telah mencegat di belakangnya.
Bantar Mendung bingung.
“Kalian mau apa?” tanya Bantar Mendung dengan gugup dan bahkan cemas.
Bantar Mendung menoleh ke laut karena ada sesuatu yang ditakutkan dan diyakini
akan muncul dari sana. Parameswara melihat sikap itu sebagai sesuatu yang aneh.
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“Kami tak bermaksud jahat paman Bantar Mendung. Kami hanya membutuhkan
keterangan. Kelihatannya paman tahu di mana orang yang kami cari itu berada.”
Swasti Prabawati yang menyadari orang itu gugup karena mengira ia bermaksud
jahat segera mengubah sikap menjadi lebih ramah. Parameswara ikut-ikutan memandang
laut ketika Bantar Mendung itu memandangi ombak.
“Benar paman. Kami hanya numpang bertanya. Kami sedang mencari seorang
pemancing ikan yang katanya tinggal di daerah ini. Nama orang itu Biku Paraban,”
Swasti Prabawati menambahkan.
Orang itu diam sejenak. Parameswara dan Swasti Prabawati melihat dengan jelas
orang itu sedang sibuk mempertimbangkan apakah akan menjawab atau tidak. Namun
menilik sikapnya jelas tersirat ada sesuatu yang membuatnya gelisah.
“Bagaimana?” desak Parameswara.
Akhirnya orang itu menghela tarikan desah.
“Untuk apa kalian berdua mencarinya?” orang itu bertanya.
“Sayang sekali kami tidak bisa menjelaskan paman. Akan tetapi kami benar-benar
mempunyai kepentingan dengan orang itu,” Swasti Prabawati menjawab.
Orang itu masih termangu.
“Sebenarnya ada apa?” Parameswara bertanya.
“Kalian telah menyebut namanya orang itu pasti akan datang ke sini,” jawab orang
itu.
Parameswara dan Swasti Prabawati saling menoleh dan melempar pandang. Mereka
jelas tidak paham dengan apa yang dimaksud Bantar Mendung.
“Maksudnya? Dengan disebut namanya saja maka orang itu akan datang?” tanya
Parameswara.
Swasti Prabawati sangat heran pada penjelasan yang diterimanya itu.
Bantar Mendung mengangguk tegas membenarkan, sikap gelisahnya ditunjukkan ke
arah laut memaksa Parameswara teringat pada kejadian aneh yang baru dialaminya. Tibatiba saja Parameswara berpikir, adakah hubungannya?
“Apakah Biku Paraban itu, sebangsa Hantu Laut?” tanya Parameswara.
Mendapat pertanyaan menyengat itu, Bantar Mendung kaget. Bantar Mendung
melangkah mundur dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Parameswara dan Swasti
Prabawati tidak mencegahnya.
Namun Parameswara segera berteriak. “Terimakasih untuk keterangan yang
kauberikan kepadaku, paman.”
Orang itu berlari sipat kuping hingga jatuh bangun menjadi gambaran betapa
ketakutan orang itu pada sosok Biku Paraban. Kenyataan itulah yang segera memancing
pertanyaan sosok macam apakah sebenarnya Biku Paraban itu. Tentunya sosok yang
lebih menakutkan dari Hantu Laut. Apalagi, bukankah Ki Ajar Kembang Ayun menyebut
nama Hantu Laut?
“Bagaimana, Parameswara?” tanya Swasti Prabawati bingung.
“Sikap orang itu sungguh aneh,” jawab Parameswara. “Ia ketakutan saat nama
Hantu laut disebut seolah nama itu tabu untuk disebut begitu saja karena akan menjadi
hantu yang bisa muncul bila dipanggil namanya.”
Swasti Prabawati termangu merenung. Keadaan itu memang membuatnya sangat
penasaran. Banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab.
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“Jika kita berpikir sosok macam apakah Biku Paraban itu? Apakah dia orang jahat
yang membuat penduduk ketakutan? Siapa pun dia namanya tabu disebut karena kalau
disebut hantu itu akan muncul.”
Swasti Prabawati menggigil. Gadis itu sulit sekali menerima keadaan. Sekian lama
ia kehilangan ayahnya lalu di tempat itu ia bertemu dengan pemegang obor yang ia yakini
ayahnya namun orang itu lenyap menenggelamkan diri ke dalam tanah berpasir saat ia
bermaksud memeluk melepas kerinduannya, orang itu lenyap tidak ketahuan ke mana
rimbanya, keadaan itu sudah cukup untuk membuatnya gila. Kini ia dihadapkan lagi pada
persoalan yang rupanya tidak kalah anehnya. Maka Swasti Prabawati mulai berpikir
adakah sosok orang pemegang obor itu adalah benar hantu yang bisa mengubah-ubah
wajah seenaknya seperti wajah ayahnya pula. Apakah sosok itukah Hantu Laut yang
membuat Bantar Mendung penduduk pesisir Ywangga itu ketakutan? Tetapi mengapa
pula Ki Ajar Kembang Ayun memintanya untuk menemuinya? Menemui hantu?
Tiba-tiba Swasti Prabawati menggigil. Dadanya mengombak oleh resah yang tidak
tertahan.
“Biku Paraban Hantu Laut,” teriak gadis itu dengan keras, suaranya memantulmantul mengenai lereng dinding pebukitan di sebelah selatan.
Menggema suara ke segala penjuru angin.
“Ayo keluarlah. Ini aku anak Biku Sambu dari kaki Penanggungan ada keperluan
denganmu. Keluarlah kau Hantu Laut.”
Bantar Mendung yang berlari ke arah barat semakin lintang pukang mendengar
suara teriakan yang terlampau berani menyebut nama Biku Paraban yang baginya sama
dengan mengundang kemunculan para hantu dari dunia jin setan prayangan65. Bantar
Mendung rupanya yakin benar, dengan dipanggil namanya seperti itu sepasukan hantu
demit segelar sepapan akan segera muncul menemui dan mungkin malah mengepung
kedua anak muda itu. Itulah sebabnya Bantar Mendung memilih melarikan diri tidak mau
terlibat dalam persoalan yang bukan urusannya.
Parameswara dan Swasti Prabawati menebar pandang ke arah permukaan laut yang
memanjang dari timur ke barat. Cahaya ombak yang diterpa sinar bulan terlihat pecah
kekuningan. Sulit untuk melihat sesuatu yang ganjil di laut dengan warna pecah seperti
itu. Namun Parameswara dan Swasti Prabawati terpaksa menahan degup jantung yang
terangsang untuk berpacu lebih kencang, seperti diguncang-guncang karena ternyata
memang benar apa yang dicemaskan Bantar Mendung itu karena sejenak kemudian
Parameswara dan Swasti Prabawati melihat sesuatu di sebelah utara. Meski hanya lamatlamat sangat jelas terlihat. Orang yang berenang dengan menggenggam sesuatu yang
bercahaya di dalam air, berenang dengan lincah melebihi lincahnya ikan.
“Hantu itu, Parameswara,” bisik Swasti Prabawati.
“Ya,” jawab Parameswara pendek saja.
Masih membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk menunggu hantu yang
berenang itu. Parameswara bergegas sibuk berpikir, sikap yang bagaimana yang harus
diambilnya untuk menghadapi hantu yang jelas berasal dari dunia lain, dari alam yang
berbeda.
Akhirnya, hantu yang berenang itu muncul ke permukaan air dengan obor di tangan
kanan. Parameswara melihat, yang dipegang oleh sosok hantu itu benar-benar obor, angin
65

Prayangan, jawa, dunia makhluk halus
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yang berhembus bahkan nyaris memadamkan cahaya obor itu. Ketika orang itu berjalan
lebih mendekat Swasti Prabawati melihat ujutnya memang ujut ayahnya.
“Ayah. Benarkah orang itu ayah?” bisik gadis itu yang sulit untuk mengendalikan
diri.
Parameswara memegang tangan Prabawati dengan kuat.
“Untuk sementara, jangan kau menganggap orang itu ayahmu Swasti. Yang kita
hadapi sesuatu yang sulit dijangkau akal,” bisik Parameswara.
Swasti Prabawati memenuhi saran Parameswara. Dengan sekuat tenaga gadis itu
berusaha mengendalikan diri walau melihat orang pemegang obor itu benar-benar mirip
ayahnya. Akhirnya, pemegang obor itu telah berdiri pada jarak yang dekat karenanya
baik Parameswara maupun Swasti Prabawati bisa melihat ujut orang itu dengan jelas.
Nun jauh di sebelah barat Bantar Mendung yang sempat menoleh dan melihat obor
muncul dari permukaan ombak semakin lintang pukang larinya, jatuh bangun beberapa
kali.
“Kau memanggilku?” tanya hantu pemegang obor itu dengan suara yang datar
seperti tidak menyimpan gejolak.
Parameswara menggamit Swasti Prabawati.
“Ya,” jawab gadis itu. “Apakah kau Hantu Laut Biku Paraban?”
Disebut hantu tidak menyebabkan rona wajah pemegang obor itu berubah.
“Mengapa kau mencariku? Siapa orang yang menyuruhmu datang kemari?”
Swasti Prabawati merasa ulu hatinya ngilu sekali. Gadis itu akhirnya tahu, meski
sosok ujutnya sama tetapi orang yang berada di depannya jelas bukan Biku Sambu
ayahnya, bahkan Swasti Prabawati merasa sangat yakin sosok pemegang obor itu bukan
manusia, ia benar-benar makhluk dari dunia lain, dunia hantu.
Beberapa jenak Swasti Prabawati berusaha menenteramkan diri.
“Ki Ajar Kembang Ayun dari perguruan Pesanggaran memintaku menemuimu,”
kata gadis itu dengan suara terbata.
Rupanya nama Ki Ajar Kembang Ayun mempunyai makna tersendiri bagi sosok
pemegang obor itu. Wajahnya tampak sedikit kaget dan tetapi itu sudah cukup bagi
Parameswara untuk mengambil simpulan pemegang obor itu bukan hantu tetapi benarbenar manusia. Parameswara pun manggut-manggut dan berusaha untuk tidak tersenyum.
“Mengapa Ki Ajar menyuruhmu menemui aku?” tanya pemegang obor itu.
Prabawati melepaskan tangannya dari tangan Parameswara.
“Aku mencari ayahku. Aku diminta bertanya kepadamu di mana ayahku berada,”
kata Swasti Prabawati dengan suara terdengar terbata.
Wajah pemegang obor semakin berubah. Semuanya itu tidak lepas dari perhatian
Parameswara. Parameswara bahkan telah sampai pada sebuah dugaan yang disimpannya
dugaan itu di dalam hati.
“Siapa nama ayahmu?” tanya pemegang obor.
“Ayahku,” suara Swasti Prabawati terdengar amat tersendat, “ayahku Biku Sambu.”
Kali ini pemegang obor itu yang benar-benar kaget. Parameswara pun tidak bisa
menyembunyikan senyumnya karena merasa yakin simpulannya benar. Pemegang obor
itu melangkah lebih dekat. Dengan seksama diperhatikannya gadis itu.
“Apakah kau, namamu Swasti Prabawati?” tanya orang itu dengan suara sedikit
bergetar.
“Ya,” jawab gadis itu dengan suara serak.
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Swasti Prabawati tentu saja merasa heran.
Pemegang obor itu melangkah lebih dekat. Sekali ayun obor yang dipegangnya
melesat menancap di dalam tanah berpasir tembus serta amblas tidak ketahuan di mana.
Kali ini cahaya yang menerangi mereka hanya berasal dari cahaya bulan. Orang itu
memberi isyarat agar Swasti Prabawati mendekat. Tanpa ragu gadis dari perguruan Pasir
Wutah itu pun mendekat. Swasti Prabawati merasa dadanya bagai diguncang-guncang
ketika orang itu meraih tubuhnya dan memeluknya begitu lekat. Tidak tahu oleh alasan
apa Swasti Prabawati menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Hantu Laut itu. Beban yang
begitu berat seperti mendapat penyaluran untuk tumpah ruah. Parameswara menghela
napas oleh perasaan sangat lega setelah merasa simpulannya benar.
“Sudah lama sekali aku menunggumu,” kata orang itu dengan nada suara yang
terdengar bergetar. “Aku pamanmu. Ayahmu Biku Sambu saudara kembarku.”
Hening segera datang. Senyap pun menyelimuti.
Swasti Prabawati masih memerlukan untuk melarutkan beban di dadanya. Hantu
laut yang ternyata adalah pamannya itu memeluk dengan lekat dan membusai rambutnya.
Parameswara juga melihat, orang yang selama ini hidup layaknya hantu itu sebenarnya
mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri. Bahkan dalam siraman cahaya bulan
terlihat kelopak mata Hantu Laut itu membasah. Di langit, bulan yang tak bulat itu seperti
ikut tersenyum menjadi saksi atas apa yang terjadi. Bintang-bintang gemerlapan di manamana, bahkan seperti kebetulan burung yang terbang malam banyak berseliweran di
udara.
Biku Paraban seperti seorang ayah yang telah sekian tahun kehilangan anaknya dan
anak yang hilang itu kini telah kembali. Itu sebabnya betapa perasaan orang tua itu begitu
meluap. Akan halnya bagi Swasti Prabawati, yang ia rasakan tidak ubahnya telah bertemu
kembali dengan ayah kandungnya, apalagi antara Biku Sambu dan Paraban memiliki
wajah yang serupa bagai pinang dibelah dua.
“Paman Biku, terimalah sembah dan baktiku,” akhirnya gadis itu mampu bersuara
meski dengan nada yang amat tersendat seolah menyangkut di tenggorokan.
Justru Biku Paraban yang tak mampu menjawab. Lagi-lagi gadis itu direngkuh dan
dipeluknya. Biku Paraban memandang langit seperti akan berbicara pada sesuatu yang
berada di sana.
“Wahai para Dewa, terimakasih untuk karunia yang kauberikan kepadaku malam
ini. Terimakasih Dewa,” parau sekali suara orang itu.
Parameswara merasa miris.
Akhirnya Biku Paraban telah menguasai diri. Dituntunnya Prabawati melangkah
menuju sebuah batu sebesar kerbau bengkak yang tergolek. Parameswara mengikuti
langkah mereka dari belakang. Sapu Angin seperti tanggap atas apa yang sebenarnya
terjadi. Kuda Sapu Angin lebih banyak diam mencermati keadaan. Demikian juga dengan
kuda betina tunggangan Swasti Prabawati seperti mulai belajar bahasa yang dipergunakan
makhluk manusia mulai tanggap dan ikut merasakan.
“Apa sudah lama ayahmu pergi?” tanya Biku Paraban.
Swasti Prabawati memandang pamannya begitu lekat. Gadis itu dililit oleh pesona
melihat kenyataan betapa wajah orang itu amat mirip dengan ayahnya.
Benar-benar mirip.
“Sudah satu bulan lebih ayahku pergi, paman. Aku cemas memikirkan beliau
karena sebelum kepergiannya, ayah Biku Sambu menggembleng diri seperti orang yang
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lupa diri. Aku cemas kepergian ayah adalah untuk memenuhi sebuah tantangan perang
tanding. Aku mencemaskan nasibnya, paman.”
Biku Paraban termangu. Biku Paraban kemudian menoleh kepada Parameswara.
Diperhatikannya wajah pemuda itu dengan sangat lekat. Seperti sebuah kebetulan saja
Biku Paraban melihat sesuatu pada raut wajah pemuda itu.
“Dan kau, siapakah kau anak muda?” tanyanya.
“Namaku Parameswara, paman. Ki Ajar Kembang Ayun adalah ayahku.”
Justru oleh jawaban itu Biku Paraban memerhatikan wajahnya dengan lebih cermat.
Parameswara yang diperhatikan tentu saja merasa penasaran.
“Ada apa paman?” Parameswara bertanya.
“Apakah kau anak kedua Ki Ajar Padmanaba itu?”
Parameswara merasakan bulu kuduknya bangkit. Ternyata orang yang disebut
Hantu Laut atau Pemancing ikan dari pesisir Ywangga itu banyak mengetahui berbagai
hal termasuk nama asli ayahnya. Parameswara amat tergoda rasa ingin tahunya.
“Aku memang anak kedua Ki Ajar. Lebih tepatnya, di perguruan Kembang Ayun
Pesanggaran itu aku hanya anak angkat. Kepergianku meninggalkan perguruan adalah
untuk mencari ayahku,” jawab Parameswara.
Parameswara melihat, seperti ada sesuatu yang bergolak di dalam dada orang tua
itu. Akan tetapi Parameswara tidak berhasil menebak ada apa sesungguhnya. Justru
Parameswara yang kemudian terperanjat ketika Biku Paraban itu bertanya.
“Kau akan mencari ayahmu ke Kediri?”
Gemetar Parameswara.
“Paman mengetahui asal-usulku?”
Pertanyaan itu menyebabkan orang tua yang rambutnya sebagian telah memutih itu
diam berpikir beberapa lama. Biku Paraban memandangi Parameswara dan Swasti
Prabawati bergantian.
“Kalian berdua sudah cukup lama saling mengenal?” tanya Biku Paraban.
Parameswara memandang Swasti Prabawati. Swasti Prabawati mewakili
Parameswara menjawab pertanyaan itu.
“Baru dua hari ini paman,” jawab Swasti Prabawati.
Biku Paraban memandangi Parameswara dan Swasti Prabawati bergantian seperti
ada sesuatu yang menjadi pertimbangannya.
Biku Paraban kemudian berdiri.
“Kalian ikut aku,” ucapnya.
Swasti Prabawati langsung mengikuti pamannya dari belakang sebaliknya
Parameswara justru mendekati kudanya.
“Sapu Angin, kauboleh berkeliaran sesukamu. Tetapi ingat, jangan jauh-jauh dari
tempat ini. Aku masih belum tahu akan berapa lama berada di sini. Tetapi aku yakin kau
tak akan kesepian,” bisiknya.
Kuda Sapu Angin itu meringkik sebagai ungkapan memahami pesan yang diberikan
padanya itu. Sapu Angin yang tak perlu diikat itu kemudian berbalik dan menggerakkan
kaki depannya. Parameswara menyempatkan mengelus punggungnya dan bergegas
menyusul. Parameswara memerhatikan tempat di mana Biku Paraban itu tinggal dengan
terpaksa harus menggeleng-geleng kepala. Ada sebuah pohon dengan dahan-dahan yang
lintang melintang yang diatur sedemikian rupa sehingga tersulap menjadi sebuah tempat
tinggal yang aneh. Cerita tentang orang yang tinggal di pepohonan Parameswara pernah
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mendengar itu dari Ajar Taji Gading yang pernah merantau ke wilayah Tanjung Pura.
Namun agaknya tak harus pergi menyeberang laut untuk bisa melihat orang tinggal di
atas pohon.
Namun Parameswara tidak bisa menganggap remeh tempat itu karena kebutuhan
yang diperlukan tersedia dengan lengkap. Tak jauh dari pohon ada sumber air menempel
di punggung tebing. Di tempat itu Hantu Laut bisa memenuhi kebutuhan atas air bersih
dan untuk mandi. Parameswara yang memanjat naik mendapati ada semacam amben66
yang dirangkai dari bilah-bilah bambu yang bisa digunakan untuk tidur. Parameswara
terbelalak ketika melihat ada beberapa benda tembikar yang digunakan menanam
berbagai bumbu, ada cabe dan tomat. Bahkan dengan penciumannya Parameswara bisa
menangkap bau bawang merah dan bawang putih. Parameswara tersenyum manakala
membayangkan andaikata dirinya yang tinggal di tempat itu dalam jangka waktu yang
lama dan memerankan diri sebagai Hantu Laut.
“Bila siang hari maupun sore, pemandangan di laut tentu indah sekali,” ucap anak
Tiyang Ageng Ajar Kembang Ayun untuk diri sendiri.
Namun rupanya tuan rumah tidak berniat membawa tamu-tamunya duduk tanpa
melakukan apa pun di pohon itu. Punggung Parameswara berdesir ketika Biku Paraban
menyibakkan dedaunan. Tepat di belakangnya yang adalah sebuah tebing batu-batu cadas
yang keras ternyata terdapat sebuah pintu sebuah goa. Biku Paraban memasukinya. Goa
itu tidak terlampau gelap karena ada cahaya yang berasal dari dalam.
“Paman tinggal di tempat ini?” tanya Swasti Prabawati yang merasa penasaran.
Swasti Prabawati ngeri membayangkan pamannya benar-benar hidup sebagai hantu,
tidak seperti sewajarnya manusia.
“Karena sesuatu hal aku tidak mungkin meninggalkan tempat ini,” jawabnya tanpa
penjelasan.
Parameswara memerhatikan goa yang terletak di tepi pantai di dalam tebing batu
padas itu dengan penuh perhatian. Ruangan goa itu ternyata sangat luas dan bahkan
Parameswara kemudian melihat berbagai peralatan untuk memasak juga ada di dalam goa
itu. Akan tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah patung wanita berdiri
seperti sedang bersandar dinding. Dengan rasa ingin tahunya Swasti Prabawati mendekati
patung batu yang diraut dengan kemampuan pahat tingkat tinggi itu. Patung batu itu
terlihat seperti hidup.
Rasa ingin tahu Swasti Prabawati tak bisa dibendung lagi. Swasti Prabawati tidak
mampu menahan munculnya desir tajam oleh alasan yang tidak ia mengerti. Prabawati
hanya merasa ada hubungan batin yang kuat antara patung batu wanita itu dengannya.
Dengan seksama Prabawati mencermati wajah patung yang cantik itu seperti menyiratkan
kesedihan yang luar biasa. Menempatkan diri berdiri di sebelah keponakannya Biku
Paraban menerangi patung itu menggunakan obor.
Parameswara kaget melihat ujut patung batu itu mirip dengan Swasti Prabawati.
“Patung siapa ini, paman?” tanya Swasti Prabawati.
Biku Paraban tidak dengan segera menjawab, ia memerlukan memerhatikan arca itu
dengan penuh perhatian, barulah sejenak kemudian ia menoleh.
“Patung Ibumu,” jawab Biku Paraban dengan suara yang terdengar agak bergetar.
Sungguh itulah jawaban itu menyebabkan Swasti Prabawati terlonjak. Prabawati
memandangi patung tanpa berkedip. Biku Paraban mendekatkan obor di tangannya untuk
66
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menerangi wajah patung itu dengan lebih jelas agar. Begitu sedihnya tatapan patung itu
bisa dirasakan anaknya. Swasti Prabawati tidak bisa membendung gejolak di dadanya.
Maka dengan tangan gemetar Swasti Prabawati memegang lengan patung itu dan
menciumnya seperti yang dilakukan seorang anak dalam mengungkapkan baktinya.
Swasti Prabawati merasa dadanya kian sesak. Relung jiwanya amat tersentuh oleh wajah
yang digayuti duka itu, Swasti Prabawati kemudian berjongkok memeluk dan mencium
kakinya.
Gadis itu bersimpuh.
“Apakah yang terjadi pada Ibuku paman?” terdengar agak parau suara gadis itu.
Swasti Prabawati tak mengalihkan pandangan matanya dari patung Ibunya.
Bagaimanapun Swasti Prabawati merasa selama ini ia hidup dibesarkan hanya oleh
ayahnya tanpa didampingi oleh kehadiran seorang ibu. Swasti Prabawati tentu tidak bisa
menghapus kenangan masa kecilnya yang sering merasa cemburu melihat teman-teman
sebayanya memiliki ayah sekaligus ibu. Kehadiran sosok ibu itu akhirnya sering muncul
di dalam tidurnya. Kini Swasti Prabawati tiba-tiba dihadapkan pada arca Ibunya, hal itu
sungguh sangat mengguncang jiwanya. Butuh waktu beberapa saat untuk meyakinkan
diri sendiri bahwa yang berada di depannya itu hanya sekadar sebuah patung, meski
pengaruh kejiwaan terhadap dirinya benar-benar luar biasa.
Biku Paraban seperti kesulitan untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau.
“Ibumu mati muda,” kata Biku Paraban. “Dewa di langit berkenan memberinya
kesempatan untuk segera kembali sesaat setelah melahirkanmu.”
Parameswara merasakan giris mendengar awalan cerita itu. Apa yang dialami
Swasti Prabawati sebagai anak yang kebingungan karena berpisah dengan orang tuanya,
sebangun dengan apa yang dialaminya yang sedari kecil tak tahu seperti apa ujut orang
tuanya. Sebaliknya bagi Swasti Prabawati kelahirannya yang ternyata menjadi penyebab
kematian Ibunya meninggalkan duka tersendiri di sudut hatinya.
“Mohon diceritakan, paman. Serta di manakah saat ini ayahku berada?” Swasti
Prabawati tidak sabar lagi.
Suara gadis itu terdengar amat serak mewakili isi hatinya yang sedang berderak.
Biku Paraban menghela napas mengawali ceritanya, sebuah kisah amat kelabu yang
terjadi di masa lalu yang meski betapa ia sangat ingin melupakan namun tak mungkin
terhapus dari ingatan. Sekuat apapun ia berusaha melupakan sekuat itu pula kejadian di
masa lalu itu menancap di benaknya.
“Kami tiga bersaudara,” Biku Paraban memulai bercerita.
Parameswara ikut menyimak kisah itu dengan seksama dan segenap perhatian
serasa tidak ingin ada satu kalimat pun yang tercecer.
“Saudara yang tertua adalah Narasinga. Yang ke dua dan ke tiga terlahir kembar.
Aku lahir lebih dulu, orang tuaku menandaiku dengan sebuah nama yang kupakai hingga
sekarang, Paraban. Lalu disusul saudaraku yang terlahir paling belakang, yang ditandai
dengan nama Sambu.”
Parameswara maupun Swasti Prabawati sama sekali tak menyela cerita itu. Mereka
menempatkan diri dan menunggu dengan penuh minat. Biku Paraban menerawang seperti
mencoba mengenang apa yang telah terjadi di masa yang menjadi bagian dari sejarah
kehidupannya, saat mana ketika itu otot-otot masih gempal dan kekar. Saat nafsu begitu
gampang bergolak.
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“Kami bertiga, hidup rukun di sebuah padepokan di sebuah tempat di pesisir laut
selatan. Di tempat itu pula kami menggembleng diri mempelajari ilmu kanuragan dari
perguruan Pasir Wutah.”
Nama Pasir Wutah disebut menyebabkan Swasti Prabawati tercekat sekaligus
heran. Menurut pemahamannya Pasir Wutah itu berada di kaki Gunung Penanggungan,
“Pasir Wutah?” tanya gadis itu.
“Ya,” jawab Biku Paraban.
“Apakah di kaki Gunung Penanggungan?”
Biku Paraban menggeleng.
“Perguruan Pasir Wutah di kaki Gunung Penanggungan adalah perguruan yang
dikembangkan oleh saudara kembarku, kakang Biku Sambu. Sedang perguruan Pasir
Wutah sebelumnya berada pesisir laut selatan.”
Parameswara mencatat dengan baik nama itu. Swasti Prabawati menyimak dengan
lebih seksama.
“Maaf paman. Paman memanggil kakang kepada paman Biku Sambu, bukankah
paman terlahir lebih dulu?” tanya Parameswara.
Biku Paraban tersenyum.
“Ada kepercayaan yang diyakini banyak orang, pada bayi kembar, bayi yang lahir
lebih dulu justru yang muda dan bayi yang lahir belakangan justru lebih tua. Bayi yang
lahir belakang karena ngemong67 adiknya yang lahir lebih dulu. Itulah sebabnya aku
memanggilnya kakang.”
Parameswara termangu memikirkan jawaban yang dirasanya agak aneh itu.

25.
Maka menjelajahlah Biku Paraban itu bagai menembus ruang dan waktu menerobos
masuk kembali ke masa lampau, ke waktu yang telah lewat. Di mana pada saat itu, ia
beserta saudara-saudaranya masih berusia muda dan menggembleng ilmu kanuragan
dengan penuh semangat dengan berguru pada ayahnya sendiri, Ki Bendung Swara. Akan
tetapi sebagaimana layaknya anak muda, maka selalu saja ada sandungan yang menjadi
kerikil tajam meretakkan hubungan mereka. Persoalannya hanyalah karena hadirnya
seorang perempuan. Andaikata Ki Bendung Swara masih hidup, pertikaian itu mungkin
tidak perlu terjadi dan bisa dikendalikan. Akan tetapi sudah setahun lebih pimpinan
perguruan Pasir Wutah itu telah tiada mati karena keracunan.
“Sambu,” Narasinga berteriak.
Sambu yang tengah berlatih olah kanuragan itu menghentikan kegiatannya. Dengan
tatapan mata yang aneh Sambu memandang kakaknya yang mempunyai sifat brangasan
itu. Mata Narasinga yang kemerah-merahan menandai bagaimana keadaannya dan atau
apa yang baru saja ia lakukan.
“Ada apa?” Sambu balik bertanya.
Sambu tidak membalas meski Narasinga bertolak pinggang.
“Kenapa masih kaudekati dia?”
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“Mendekati siapa?” tanya Sambu.
Narasinga benar-benar jengkel. Pengaruh tuak yang diminumnya membuat otaknya
bergoyang.
“Jangan kauusik gadis itu, dia milikku,” ancam Narasinga.
Akan tetapi Sambu bukanlah jenis lelaki pengecut yang takut digertak begitu saja.
Senyum sinisnya mencuat. Sambu mendekati kakaknya sampai pada jarak amat dekat.
Narasinga bahkan terpaksa harus mundur beberapa langkah karena ia sadar, jika Sambu
mengayunkan tangan kanannya menggampar wajahnya, jarak yang tersedia untuk itu
terlalu rapat.
“Apa hakmu melarangku berhubungan dengan Luh Saras?” balas Sambu yang tentu
saja membuat Narasinga tambah tidak senang. “Justru kau yang kuminta untuk tidak lagi
mengganggu Luh Saras lagi. Dia telah menjatuhkan pilihannya padaku.”
Kenyataan yang dihadapi Narasinga memang seperti itu adanya, Luh Saras, gadis
cantik siswa perguruan yang baru itu telah menjatuhkan pilihannya kepada Sambu meski
Narasinga dan Paraban juga ikut memperebutkan perhatiannya.
“Aku tak peduli,” teriak Narasinga, “Luh Saras tertarik padamu karena kaugunakan
ilmu gendam pemikat wanita.”
Mendengar tuduhan macam itu membuat Sambu tertawa. Tuduhan itu terasa sangat
mengada-ada. Tanpa mempedulikan Narasinga, Sambu berniat kembali melanjutkan
latihannya. Akan tetapi rupanya Narasinga benar-benar sedang tidak mampu berpikir.
Narasinga melempar bumbung berisi tuak yang baunya sangat menyengat. Melihat sikap
itu Sambu segera mempersiapkan diri. Apa yang ia curigai ternyata benar karena tiba-tiba
Narasinga meloncat. Tongkat panjang yang dipegangnya, melintang di depan dada.
Matanya tajam terarah pada Sambu. Sambu membalasnya dengan tak kalah tajam.
Masing-masing mata kakak beradik yang sedang berseteru itu nyaris terlepas dari dalam
kelopaknya, apabila tidak terikat kuat oleh otot-otot, maka bola mata itu akan berjatuhan.
“Kau mau apa?” tanya Sambu.
Narasinga meludah dengan amat kasar.
“Aku mau bilang, jangan kau ganggu Luh Saras,” ancamnya sekali lagi.
Sambu tidak senang dengan sikap kakaknya. Sambu tahu Narasinga sedang berada
dalam pengaruh minuman yang memabukkan. Paraban yang mendengar pertengkaran itu
datang mendekat. Paraban yang menempatkan diri berdiri di sebelah saudara kembarnya
dengan segera dianggap sebagai sikap keberpihakan.
“Ada apa ini?” tanya Paraban.
Narasinga melotot.
“Jangan ikut campur,” bentak Narasinga.
Namun Paraban tidak peduli.
“Mengapa harus bertengkar?” Paraban berdiri di dekat saudara kembarnya.
Terpengaruh oleh pengaruh tuak yang diminumnya dengan mudah Narasinga
tersulut kemarahannya. Narasinga membuka gerak kembangan olah kanuragan yang
menandai kesiapannya bertarung, hidup atau mati.
“Aku minta kalian berdua, jangan coba-coba menarik perhatian Luh Saras. Gadis
itu milikku. Aku akan menjadikannya sebagai isteriku,” teriaknya dengan suara yang
lantang.
Paraban meski juga ikut terpesona oleh kecantikan Luh Saras namun masih mampu
menggunakan akal untuk menerima kenyataan. Paraban tidak memaksa diri dan mundur
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teratur memberi kesempatan kepada Sambu untuk meraih kebahagiaannya. Akan tetapi
justru Narasingalah yang kehilangan akal. Ketika cinta sedang menggelegak ditolak maka
hasrat itu bisa berubah menjadi kekuatan amarah, bahkan kebencian.
Melihat sikap Narasinga yang demikian Paraban berusaha menengahi.
“Luh Saras sudah menjatuhkan pilihannya pada kakang Sambu mengapa kau masih
memaksakan diri?” tanya Paraban.
Tetapi Narasinga melotot kepadanya. Tangan kanannya yang tidak lagi memegang
tongkat kayu menuding langsung ke hidungnya.
“Pergi kau pecundang, jangan ikut campur urusan ini,” teriaknya.
Akan tetapi Paraban tentu tidak senang diperlakukan dengan kasar oleh kakak
kandungnya itu. Dengan penuh keyakinan ia melangkah mendekatinya. Paraban telah
bersiaga penuh jika tiba-tiba Narasinga menyerang, bahkan menawarkan sebuah serangan
balasan yang pasti mematikan bila diperlukan.
“Sadarilah kekeliruanmu kakang Narasinga. Luh Saras tidak menjatuhkan
pilihannya kepadamu,” kata Paraban.
Narasinga tidak senang mendengar jawaban itu.
“Diam kau,” bentak kakaknya dengan amat kasar.
“Luh Saras tidak menyukaimu kakang Narasinga. Kau mau apa? Apakah kau akan
memaksanya seperti yang kaulakukan selama ini pada beberapa orang gadis yang tidak
mau kepadamu lalu kaupaksa, kauperkosa, apakah kau akan melakukan hal itu pula
kepada Luh Saras? Sampai kapan cerita macam itu akan berakhir?”
Menggigil Narasinga mendapat cercaan yang begitu pedas itu. Untuk beberapa saat
mulutnya terbungkam tidak mampu berbicara lagi. Namun cercaan itu juga merangsang
kemarahannya hingga akan memecahkan ubun-ubunnya.
“Kau mau membungkam mulutmu apa tidak, ha?”
Paraban tidak senang diperlakukan seperti itu. Paraban menyingsingkan lengan
bajunya dan siap melayani apapun yang akan dilakukan kakaknya. Paraban tidak perlu
merasa gentar karena dalam keseharian, kakaknya yang gemar minum tuak itu bukan
tandingannya.
Namun Sambu mencegahnya.
“Sudahlah adi Paraban, tenanglah. Mengapa kau terpancing?” ucap Sambu yang
bagaikan siraman sejuk membuat panas yang akan meledak itu kembali dingin.
Paraban diam. Sambu yang kemudian menempatkan diri menghadapi kakaknya
yang telah waringuten68 itu. Sambu menggeleng-geleng kepala melihat kakaknya benarbenar kehilangan kendali, akal warasnya murca entah ke mana. Narasinga mencabut
senjatanya dari warangkanya, sebuah pedang panjang putih mengkilat yang amat tajam,
ketajamannya bahkan bisa dipergunakan mencukur rambut. Sambu merasa kecewa
karena sikap kakaknya itu bukan contoh yang baik, untunglah pada saat itu para siswa
perguruan sedang tidak berada di padepokan. Telah sebulan lamanya padepokan sedang
suwung69 karena atas perintah Sambu segenap siswa dikirim ke beberapa tempat di
sepanjang pesisir selatan itu untuk menolong penduduk yang baru mengalami bencana
disapu ombak besar yang menjadi susulan gempa bumi.
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“Kakang Narasinga,” kata Sambu, “jika memang benar kau menginginkan Luh
Saras, aku masih memberi kesempatan kepadamu untuk menanyainya. Apa ia mau
kauambil sebagai isterimu atau tidak,”
Narasinga terdiam. Tawaran yang diberikan Sambu itu menjadi sesuatu yang amat
membingungkan. Narasinga ingat, beberapa hari yang lalu ia telah mengemukakan hasrat
dan kehendaknya kepada Luh Saras namun gadis itu menggeleng menampiknya. Cinta
Luh Saras telah dipersembahkan kepada Sambu. Luh Saras tidak mungkin mengalihkan
cinta itu kepada orang lain. Itu sebabnya mulut Narasinga kembali terbungkam.
Namun ledakan di dalam dadanya membutuhkan penyaluran.
Maka dengan tiba-tiba Narasinga itu melenting cepat menjulurkan sebuah serangan
yang amat mematikan. Narasinga rupanya tidak melihat jalan lain yang bisa digunakan
memiliki Luh Saras kecuali menghabisi orang yang menjadi penghalangnya. Meski orang
itu adik kandungnya sendiri. Sambu tidak mengira akan mendapat serangan yang begitu
mendadak. Walau dengan cepat Sambu berusaha berkelit akan tetapi pedang Narasinga
masih bisa menggapai lengannya. Sebuah luka memanjang tercipta disusul kemudian
oleh munculnya warna merah, darah meleleh.
Narasinga memutar pedang siap menyusuli dengan serangan berikutnya. Sambu
yang merasa kecewa sekali terhadap sikap kakaknya itu merasa gamang untuk melayani.
Melihat gelagat yang kurang baik itu Paraban segera melenting menghadang serangan
yang datang. Sebuah sapuan tajam mengayun datar membahayakan Narasinga. Narasinga
segera menggeliat menghindar.
“Naskleng70,” umpatnya kasar.
Wajahnya merah seperi kepiting direbus. Pengaruh minuman memabukkan serta
kemarahannya telah menyatu menjadi sosok yang tak bisa berpikir waras lagi. Narasinga
mengacungkan pedangnya lurus ke hidung adiknya. Wajah Paraban menebal, perilaku
kakaknya itu benar-benar kelewatan. Meski sikapnya yang demikian karena berada dalam
keadaaan mabuk hal itu tak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran lebih-lebih mabuk
itu memang disengaja karena tak mungkin Narasinga punya nyali saat pikirannya waras.
“Mengapa kauikut campur ha?” teriaknya.
Meluap kemarahan Paraban.
“Kau sudah tidak mampu berpikir waras lagi kakang Narasinga hingga kautega
akan membunuh adikmu sendiri?” Paraban balas berteriak tak kalah kerasnya.
Narasinga benar-benar marah. Narasinga segera memutar senjatanya, bersiap-siap
dengan sebuah serangan baru. Masalahnya Paraban tidak mau dijadikan pecundang.
Paraban segera mencabut dan memutar senjatanya pula, sebuah pedang panjang dengan
sisi tajam yang berkilat-kilat dengan bentuk sama persis seperti yang dimiliki kakaknya.
Keduanya melenting hampir bersamaan waktu, mengapung di udara dan kemudian
melesat saling menyerang. Ayunan pedang menebas amat derasnya, saling berbenturan di
udara membuahkan bunga api yang muncrat ke mana-mana. Paraban berjumpalitan di
udara menghindari serangan berikutnya yang masih menyusul. Namun Paraban mampu
mengimbangi serangan itu dengan tidak kalah baiknya, sebuah sapuan yang ia tawarkan,
datang bergulung dari atas berupa gerakan pedang berputar seperti mengebor tanah yang
dijamin pasti akan berlobang menyebabkan Narasinga harus berjumpalitan menghindar.
“Bajingan,” umpat Narasinga dengan amat kasar.
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“Sadari kekeliruanmu kakang Narasinga,” Paraban memberikan kesempatan,
“renungkan apa pantas perkelahian ini?”
Namun Narasinga memang tidak mampu berpikir jernih. Narasinga melejit cepat
melancarkan serangan yang sangat berbahaya, bagaikan seekor burung sikatan Narasinga
bergerak memutar mencari celah untuk mencederai adik kandungnya. Lagi-lagi Paraban
merasa kecewa karena serangan itu benar-benar sebuah serangan yang bisa menyebabkan
kematian. Sudah demikian hitamkah warna hati Narasinga sehingga tidak lagi mampu
membedakan antara pantas dan tidak pantas. Apa boleh buat Paraban tak punya pilihan
lain, Paraban terpaksa menghindar. Ayunan pedangnya segera menerobos memecahkan
serangan kakaknya memaksa Narasinga segera mengubah arah, lagi-lagi sebuah serangan
yang amat berbahaya. Paraban segera menjatuhkan diri sambil kaki kirinya menendang
dengan deras.
Tendangan kaki itu membuat Narasinga terlempar deras ke atas. Namun gerakan itu
segera dimanfaatkan untuk berjungkir balik. Ketika melayang turun pedangnya terayun
deras menjanjikan serangan yang mematikan. Dengan cekatan Paraban segera bergulingguling menghindar karena hampir saja pedang panjang itu membenam di dadanya.
“Hentikan,” tiba-tiba terdengar sebuah teriakan.
Mereka yang berkelahi itu berhenti.
“Mengapa kalian berkelahi seperti itu? Dan menjadikan aku sebagai penyebab?
Mengapa tidak kalian bunuh saja aku?”
Paraban dan Sambu termangu diam. Juga Narasinga tidak bisa berbicara apa-apa
lagi. Kemunculan gadis itu dengan tiba-tiba telah membungkam Narasinga yang liar. Luh
Saras mendekati Narasinga, matanya merah dan tangisnya serasa tak tercegah.
“Silahkan kakang bertiga saling berbunuh. Apa pun yang akan kalian lakukan aku
tidak peduli. Tetapi sebelumnya bunuh aku lebih dulu. Ke sini kalian harus benamkan
pedang itu. Ayo lakukan. Lakukan kakang Narasinga, kakang Paraban, kakang Sambu.”
Suara Luh Saras terdengar amat serak dan kecewa sekali. Gadis muda yang
berwajah lembut dan cantik itu tidak mampu menguasai diri lagi. Ia jatuh bersimpuh di
lantai dekat pendapa. Tangisnya sesenggukan. Narasinga yang kebingungan bergegas
pergi. Setelah menimbang Paraban juga segera meninggalkan tempat itu. Hanya Sambu
yang tinggal dan mendekati kekasihnya.
“Mengapa jadi begini kakang? Mengapa kalian tiga bersaudara bertengkar dan akan
saling berbunuh karena aku?” suaranya serak.
Sambu diam tidak bisa menjawab. Sebenarnyalah Sambu tak kalah kecewa melihat
keadaan itu. Luh Saras yang menangis segera direngkuhnya. Luh Saras menjatuhkan diri
di dalam pelukan kekasihnya, akan tetapi mereka tidak sadar, bahwa yang hanya sekadar
berpelukan seperti itu telah membuat Narasinga yang melihat dari kejauhan mendidih,
atau hangus dibakar rasa cemburu.
“Sudahlah, jangan pedulikan apa pun,” kata Sambu.
Namun tetap saja Luh Saras menangis, sedih dan kecewa kepada diri sendiri yang
merasa menjadi penyebab pertengkaran di antara tiga bersaudara itu. Luh Saras merasa
kehadirannya justru telah memecah belah mereka, lebih dari itu Luh Saras merasa
kehadirannya di perguruan Pasir Wutah telah menjadi sumber kekisruhan belaka.
Rupanya persoalan memang tidak selesai begitu saja. Narasinga tak bisa menerima
kenyataan. Akal warasnya tidak bekerja sebagaimana lumrahnya.
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“Aku tidak mau hangus sendiri. Aku tidak mau dibakar cemburu sendiri. Jika harus
terbakar maka biarlah terbakar semuanya. Sambu atau Paraban boleh memiliki gadis itu,
tetapi mereka hanya akan mendapatkan sisanya belaka. Aku akan mencari kesempatan
untuk itu.”
Sebuah rencana yang benar-benar jahat.
Di sebuah petang, Luh Saras benar-benar tidak menduga Narasinga akan tega
berbuat jahat kepadanya. Ketika Luh Saras sedang berada di pakiwan71, tiba-tiba saja
Narasinga muncul dari belakang dan mendekapnya. Narasinga adalah seorang dari tiga
pewaris utama perguruan Pasir Wutah. Itu sebabnya Narasinga telah menguasai ilmu
melumpuhkan lawan dengan mengunci simpul-simpul syaraf. Sebuah tekanan yang
diberikan pada beberapa simpul syaraf tertentu di punggung menyebabkan gadis itu tidak
bisa bergerak lagi. Juga pada syaraf tertentu di leher menyebabkan gadis itu tidak bisa
berbicara.
Dengan beringasnya Narasinga menumpahkan dendam kesumatnya. Sebagaimana
yang dilakukan kepada beberapa gadis yang menjadi korbannya, Narasinga memerkosa
Luh Saras menjadikan hari itu sebuah mimpi buruk abadi yang tidak pernah dibayangkan
oleh gadis itu sebelumnya.
Setelah hasratnya terpuasi, Narasinga minggat meninggalkan perguruan.
Sambulah yang kepalanya serasa akan pecah melihat nasib buruk yang menimpa
kekasihnya itu. Sambu menjadi gelap mata. Tak ada pilihan lain kecuali mengadu nyawa.
Demikian mengetahui nasib buruk yang menimpa Luh Saras kekasihnya Sambu segera
mencabut senjatanya dan mencari kakak kandungnya, namun Narasinga telah hilang
entah ke mana.

26.
“Akibat dari pemerkosaan biadab itulah, Luh Saras hamil,” berbicara Paraban yang
disimak Swasti Prabawati dengan perasaan hancur lebur.
Mata gadis itu memerah. Terlampau sulit baginya untuk menerima kenyataan yang
tak terduga itu, membayangkan pun belum pernah.
“Paman Paraban,” suara Swasti Prabawati terdengar teramat serak. “Jadi aku ini,
terlahir dari Ibuku, akibat buah pemerkosaan?”
Paraban terkunci mulutnya. Bahkan tak tahu lagi bagaimana caranya mengangguk
sekadar untuk membenarkan pertanyaan itu. Ruangan di dalam goa itu kemudian menjadi
hening dan senyap. Swasti Prabawati mendekap wajah dengan dada mengombak, jiwanya
menggemuruh dijejali sesak kesumat.
“Apa gunanya aku terlahir ke dunia tetapi dengan cara yang sangat nista seperti
ini?” teriaknya tiba-tiba.
Swasti Prabawati berdiri, matanya merah, bibirnya yang bergetar menandai macam
apa warna hatinya.
71

Pakiwan, jawa, kosa kata ini sudah jarang dipakai dan hanya digunakan oleh kalangan terbatas di daerah
Yogyakarta. Orang Jawa Timur menyebutnya jedhing, orang Solo menyebutnya kolah. Umumnya pakiwan
adalah kamar mandi yang terpisah dari bangunan induk atau berada di pekarangan.

190
“Di mana Narasinga itu sekarang berada?” tanya gadis itu dengan suaranya yang
datar tetapi sangar.
Teriakan gadis itu penuh muatan kemarahan, seolah dengan kemarahan seperti itu,
lebar langit sekalipun bakal dibelahnya.
“Duduklah. Aku belum selesai dengan ceritaku,” kata Paraban.
Betapa sulitnya gadis itu menenteramkan diri bersaha berdamai dengan disi sendiri,
Bibirnya bergetar sebagaimana tangannya juga gemetar. Apa pun serasa akan diremuk
dengan tangannya.
“Bagiku sudah selesai cerita itu paman Paraban. Aku tidak ingin mendengar cerita
selanjutnya,” katanya dengan sangar
Cerita yang dituturkan Biku Paraban itu memang menjadi sebuah beban yang amat
berat bagi Swasti Prabawati. Gadis itu bahkan mulai merasa jijik pada diri sendiri seolah
keberadaannya di dunia ini berasal dari lepotan kotoran yang menjijikkan, atau sesuatu
yang merangsang muntah. Meski berusaha macam apa pun untuk menenangkan diri akan
tetapi Swasti Prabawati tidak berhasil. Dadanya kian mengombak oleh amarah yang
menggemuruh.
“Di mana lelaki bangsat itu berada, paman?” tanya gadis itu dengan suara yang
makin bergetar.
“Jangan kausebut bangsat nduk. Sebab bagaimanapun keadaannya, Narasinga itu
tetap ayahmu,” Biku Paraban berusaha menenangkan.
Namun justru karena itu kemarahannya malah tersulut.
“Apa?” suara gadis itu melengking, “apakah karena orang itu yang menjadi lantaran
keberadaanku di dunia ini, aku tidak boleh memakinya bangsat? Apa bangganya aku
paman? Apa bangganya aku lahir ke dunia ini tetapi dengan cara yang demikian nista,
melalui cara yang menjijikkan. Aku lahir dari buah pemerkosaan? Jika boleh aku
memilih aku tak perlu lahir ke dunia ini.”
Swasti Prabawati menutup kalimatnya dengan nada amat sangar.
Swasti Prabawati tersengal. Kemarahannya terpancing.
Kenyataan pahit yang harus dihadapi Swasti Prabawati itu mau tidak mau menjadi
renungan bagi Parameswara. Bagi pemuda itu, keberadaan orang tua kandungnya juga
masih menjadi sebuah teka-teki. Benar apa yang dikatakan Swasti Prabawati kalau boleh
memilih mungkin bagi sebagian orang tidak perlu lahir ke dunia ini jika harus melalui
jalan yang nista. Sebagaimana pada dirinya telah tumbuh sebuah pertanyaan mengapa
orang tua kandungnya justru membuangnya sehingga ia berada di perguruan Kembang
Ayun dan diambil anak oleh Ki Ajar Padmanaba?
“Apakah aku juga akan mengatakan dengan lantang, tidak seharusnya aku lahir ke
dunia ini jika melalui jalan yang nista?” bisik Parameswara untuk diri sendiri.
Parameswara yang menunduk itu kemudian menengadah dan menatap ujut patung.
Swasti Prabawati makin menggigil.
“Jawablah paman, di mana ayahku Biku Sambu sekarang berada dan di mana pula
bangsat Narasinga itu sekarang berada?” desaknya.
“Duduklah lagi Swasti. Aku akan melanjutkan ceritaku.”
Terlampau berat memang, namun akhirnya Swasti Prabawati berhasil meredakan
diri. Biku Paraban kembali menerawang, mengenang kembali bagian dari masa lalunya.
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27.
Sebulan setelah peristiwa yang mengerikan itu bencana susulan seperti kiamat itu
sendiri. Luh Saras menangis sesenggukan meratapi nasibnya. Meski Luh Saras telah
ternoda pada dasarnya Sambu masih mau menerima kenyataan atas gadis itu apa adanya.
Akan tetapi yang didengar Sambu melebihi petir yang meledak dekat telinganya, padahal
tak ada mendung dan angin.
“Kau hamil?” tanya Sambu kaget.
Luh Saras mengangguk. Matanya menerawang dengan tatapan yang kosong tiada
cahaya lagi. Gairah untuk hidup yang dimiliki gadis itu benar-benar padam. Sambu masih
belum bisa menerima,
“Pemerkosaan yang dilakukan kakang Narasinga itu menyebabkan kau hamil?”
Mata yang kosong tanpa cahaya itu kemudian menggenang bagaikan sebuah telaga
dengan air yang berlimpah. Namun kesedihan hati tidak sekadar telaga yang berlimpah,
karena tidak ada wadah macam apa pun yang mampu menampungnya. Kesedihan hati
jauh lebih mengombak dan beriak daripada samudra seluas apa pun.
“Bunuhlah aku kakang Sambu,” suara Luh Saras terdengar bergetar, “untuk apa aku
hidup di dunia ini?”
Sambu segera meraih Luh Saras dan dipeluknya gadis yang malang nasibnya itu.
Sambu merasakan dadanya seperti akan pecah, hatinya bagai disayat-sayat dengan pisau.
Pedih yang terasa nyaris tidak tertahankan. Setiap ingatannya tertuju kepada Narasinga
kakaknya selalu berubah menjadi dendam yang menggelegak membutuhkan penyaluran.
Kepedihan hati Luh Saras adalah dendam yang karatan bagi Sambu.
“Bunuh aku kakang, antarkan aku ke gerbang kematian. Untuk apa aku hidup lebih
lama lagi kakang Sambu?”
Tangis gadis malang Luh Saras itu kian mengental. Lengan Sambu dipeluknya
dengan ketat. Di balik dinding, Paraban yang menyimak pembicaraan itu merasa hatinya
ikut tersayat. Buah perbuatan Narasinga yang biadab itu sungguh mengerikan. Sudah
begitu ternyata Narasinga seorang lelaki pengecut. Ia minggat tak ketahuan rimbanya.
“Apa pun yang terjadi, Luh Saras, marilah kita hadapi bersama, jangan persoalkan
lagi apa yang menimpamu, jangan persoalkan lagi kehamilanmu. Aku akan tetap
mencintaimu,” serak suara Sambu seserak itu pula warna hatinya.
“Aku tak punya apa-apa yang pantas untuk kubanggakan di hadapanmu kakang
Sambu. Lihatlah betapa nistanya keadaanku.”
Tangisnya makin menjadi.
Bagi Sambu untuk menerima kenyataan itu memang teramat sulit. Namun meski
bagaimana cintanya harus mampu mengesampingkan segalanya. Bahkan keadaan Luh
Saras yang sudah tidak suci lagi dan apalagi gadis itu telah hamil tidak menghalangi
kesungguhannya untuk mengawini. Justru keadaannya Luh Saras yang demikian itulah
yang harus mendorongnya untuk melindungi. Cintanya benar-benar teruji.
“Apa pun keadaanmu Luh Saras, aku akan tetap mengawinimu. Agar anak yang
kaulahirkan nantinya akan memiliki ayah.”
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Sesenggukan tangis Luh Saras karena tidak mengira kekasih yang dicintainya
memiliki hati yang begitu mulia.
Maka sebuah upacara perkawinan yang sangat sederhana segera dilaksanakan.
Bahkan upacara perkawinan itu seperti dibungkus dengan keprihatinan. Semua orang
yang hadir menitikkan air mata ketika Sambu dan Luh Saras telah mengikat janji dalam
ikrar. Paraban yang kemudian jantungnya serasa retak. Paraban merasa bersalah karena
ikut berebut gadis itu. Paraban kemudian merasa apa yang dilakukannya itu sama sekali
tidak pantas.
Beberapa hari kemudian,
“Aku akan pergi,” kata Paraban.
Sambu merasa kaget.
“Ke mana?”
Paraban memerlukan menata degup jantungnya.
“Akan kucari jejak kakang Narasinga, di mana pun orang itu bersembunyi.”
Sambu memandang saudara kembarnya, dengan tatapan mata yang amat lekat.
“Apa yang akan kaulakukan seandainya berhasil menemukan kakang Narasinga?”
tanya Sambu dengan pandangan yang sulit ditebak.
“Orang itu tidak pantas hidup,” kata Paraban.
Sambu tersenyum getir. Senyum itu mungkin lahir dari dendam, atau mungkin dari
kepahitan atau rasa getir yang telah menggumpal beku. Yang jelas, Sambu menggeleng
tidak sependapat dengan gagasan yang dicetuskan saudara kembarnya. Sambu memegang
tangan Paraban sambil memandang langsung ke hitam bola matanya tembus hingga ke
pusat kalbunya.
“Aku tidak sependapat,” kata Sambu.
“Kenapa?” tanya Paraban.
“Bertanyalah pada dirimu sendiri apakah kau merasa berhak menghukum kakang
Narasinga?”
Mulut Paraban seketika terkunci. Pertanyaan yang kelihatan sederhana itu mau tak
mau harus ditelan dan direnungkannya. Sambu tidak sependapat Paraban menghukum
Narasinga sebab Sambu merasa lebih berhak melakukan itu.
Paraban manggut-manggut.
“Aku mengerti, kakang,” kata Paraban, “yang aku lakukan barangkali sekadar
berusaha menemukan jejaknya. Kalau aku sudah mengetahui di mana kakang Narasinga
berada segalanya terserah pada kakang Sambu.”
Alasan itu diterima akal oleh Sambu hingga kepergiannya direstui oleh saudara
kembarnya. Akan tetapi rupanya melacak jejak Narasinga ternyata bukanlah pekerjaan
yang gampang. Narasinga seperti hilang ditelan bumi yang terbelah dan kemudian
menutup kembali untuk menghapus segala macam bekas kehidupannya.
Akan halnya Sambu lelaki itu mendampingi isterinya dengan baik dan bersikap
sebagai suami yang baik pula. Namun meski demikian sikap Sambu yang amat baik itu
tidak mampu menghapus duka Luh Saras yang selalu terbayang pada bencana yang
menimpanya. Seiring dengan kehamilannya yang semakin membesar, kesedihan, duka
dan nestapanya tetap tidak bisa dihapus begitu saja. Tubuh wanita yang semula padat
berisi itu telah berubah menjadi amat kurus dan kering.
Dan sepanjang kehamilannya belum sekalipun Sambu menjamahnya meski sebagai
seorang suami Sambu berhak melakukan itu. Rupanya baik Sambu dan Luh Saras telah
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sepakat mereka akan menjadi suami isteri yang sesungguhnya, kelak setelah bayi yang
dikandungnya itu lahir.
Akan tetapi, manusia hanya sekadar berencana. Dewa-dewa di langit yang punya
ketetapan.
“Bagaimana?” Sambu bertanya cemas melihat isterinya tak kuat menahan sakit.
“Aku akan melahirkan,” desis Luh Saras sambil menggigit bibir.
Sakit yang amat melilit meremas perutnya.
“Cepat, panggil dukun bayi,” teriak Sambu.
Seorang murid perguruan yang mendapat perintah bergegas melaksanakan tugas
yang diberikan itu. Dukun bayi yang dipanggil segera datang tergopoh untuk menunaikan
tugasnya. Akan tetapi dukun bayi itu benar-benar kewalahan menghadapi persalinan anak
Nyai Sambu. Bayi yang dikandungnya lahir sungsang meminta pengorbanan yang tiada
terkira.
Nyai Sambu menangis ketika bayi merah itu diangsurkan kepadanya. Melihat bayi
itu membuatnya teringat pada seseorang yang telah membuatnya hidup menderita dengan
maha sempurna. Dengan tatapan mata yang nanar, Nyai Sambu memandang suaminya.
Sambu merasa remuk segenap isi dadanya.
“Aku tidak kuat lagi kakang,” suara Luh Saras tersendat, “jika aku harus mati
tolong kaurawat anak ini.”
Sambu adalah lelaki yang tegar. Tidak sekalipun ia menitikkan air mata. Namun
begitu isterinya, isteri yang tak pernah dijamahnya itu menghembuskan tarikan napasnya
yang pamungkas, bersamaan pula dengan air matanya yang bergulir di pipi. Laki-laki
tegar itu ternyata bisa meruntuhkan air mata.
Runtuh pula isi dadanya.
Dengan tenang dan bahkan tersenyum Nyai Sambu itu memejamkan mata setelah
mengucapkan selamat tinggal kepada suami yang amat dikasihi. Jauh sebelumnya mereka
pernah berangan-angan akan membangun rumah tangga yang bahagia, tetapi perjalanan
tak selalu lurus dan tak selalu sesuai seperti yang diharapkan.
Bayi itu menangis melengking, bersamaan dengan kematian Ibunya, ibu yang tidak
sempat melaksanakan tugasnya memberi napas kehidupan, melalui kemurnian air susu.
Maka pada pagi itu, hanya sesaat sebelum matahari terbit, perguruan Pasir Wutah pun
berduka. Angin semilir seperti mewartakan tembang megatruh72 yang menyentak siapa
pun. Sepasang burung gagak terbang dan hinggap di wuwungan sebagai pertanda ada bau
kematian yang tercium oleh hidungnya yang tajam.
Seorang nenek tua mendendangkan tembang yang menyayat. “Kembeng kembeng
waspaku mijil, pasrah kang kuwasa, trima panduming dumadi, tiwas andedawa lara73”
Luh Saras telah pergi, meninggalkan bayi yang kemudian harus dibesarkan sendiri
oleh Sambu. Sambu yang kemudian bersumpah tidak akan kawin itu memutuskan diri
menjadi seorang biku, sebagaimana Paraban juga kemudian menjadi biku dengan
menyerahkan diri pada agama Syiwa yang dianutnya.
72

Megatruh, jenis tembang jawa yang tergolong baku sebagaimana dandang gula, kinanthi, mas
kumambang dll. Pada zaman Kediri tembang ini tentu belum ada dan hanya diasumsikan sebagai suasana
duka yang mendalam. Megatruh berasal dari kata megat dan ruh, terpisah dari ruh.
73
Kembeng kembeng waspaku mijil, pasrah kang kuwasa, trima panduming dumadi, tiwas
andedawa lara, jawa, menggenang air mataku keluar, pasrah (terserah) pada Tuhan yang maha kuasa,
menerima semua keadilannya, daripada memperpanjang sakit (kecewa). Bait tersebut dikutip dari tembang
Mas Kumambang.
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Tahun demi tahun waktu berlalu, namun sang waktu yang dengan begitu derasnya
lewat itu tidak sanggup menghapus semua kenangan buruk yang ditinggalkan Narasinga.
Perbuatannya yang keji dan tidak berperikemanusiaan itu menggumpal menjadi kesumat
abadi di dada Biku Sambu dan Biku Paraban. Gadis kecil buah pemerkosaan Narasinga
atas diri Luh Saras telah beranjak dewasa. Swasti Prabawati kemudian menjadi kembang
yang kecantikannya tidak ubahnya kembaran Ibunya.
Pada suatu hari ketika langit sedang mendung di kaki gunung Penanggungan, Biku
Sambu kaget ketika sebuah isyarat bergetar mengalir melalui udara. Biku Sambu yang
duduk membaca rontal yang berisi kitab-kitab ajaran Syiwa tersentak. Rontal itu segera
ditutupnya dan bergegas bangkit berdiri. Beberapa saat Biku Sambu masih memerhatikan
suasana. Setelah merasa yakin isyarat itu memang untuknya Biku Sambu pun bergegas
meninggalkan pendapa. Biku Sambu terus bergerak mengikuti jejak getar suara itu. Getar
itu membawanya ke bulak panjang. Benar, ternyata di sana seseorang telah menunggu.
“Kau adi Biku Paraban?” tanya Biku Sambu.
Lehernya serasa tercekik karena bagaimanapun juga telah beberapa tahun ia
berpisah dengan saudara kembarnya itu.
“Ini aku kakang,” jawab Biku Paraban. “Bagaimana keadaanmu selama ini?”
Senyum yang mekar dari bibir Sambu adalah senyum yang amat getir. Meski telah
lama berpisah dari saudara kembarnya, namun pertemuan yang terjadi itu melemparkan
Sambu kembali ke masa lalu. Apa yang terjadi di masa silam seperti baru terjadi kemarin.
“Baik. Keadaanku selalu dalam pengayoman Hyang Widdi,” jawab Biku Sambu.
Biku Paraban masih punya sebuah pertanyaan susulan.
“Bagaimana pula dengan anakmu?”
Biku Sambu tersenyum.
“Swasti Prabawati sekarang telah beranjak menjadi gadis yang cantik. Banyak
pemuda bingung melihat kecantikannya. Wajahnya juga sangat mirip dengan Ibunya.”
Tidak terlampau sulit bagi Biku Paraban untuk membayangkan seperti apa wajah
keponakannya itu bila disebut tak jauh berbeda dari Ibunya. Biku Paraban menghela
desah bagai masih menyimpan keprihatinan yang dalam.
“Gadis itu tentu bingung jika melihat ada orang lain memiliki wajah sama dengan
ayahnya,” biku Paraban berkata.
Biku Sambu tertawa.
“Kau tidak ingin singgah?”
Biku Paraban menggeleng.
“Jika aku singgah anakmu akan banyak bertanya. Biarlah kita berada di sini saja.”
Biku Sambu memerhatikan saudara kembarnya dengan seksama. Waktu yang telah
lama berlalu tidak terasa telah mengantarnya memasuki wilayah senja, umur pun menjadi
tua. Padahal semua yang terjadi di masa lampau seolah baru terjadi kemarin.
“Di mana selama ini kautinggal?” tanya Sambu.
Paraban terkekeh.
“Mustahil kalau kau tidak tahu di mana aku berada kakang,” jawabnya.
Biku Sambu ikut tertawa.
“Kau masih menjadi penjala ikan di pesisir Ywangga?” tanya Biku Sambu. “Atau
kau masih gemar bermain-main memerankan Hantu Laut di pesisir utara itu?”
Paraban manggut-manggut. Dengan demikian Paraban tahu meski telah cukup lama
mereka berpisah sebenarnya satu dengan lainnya selalu saling mengawasi. Lebih dari itu
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sebagai orang kembar keduanya memiliki ikatan batin yang kuat. Keadaan macam itulah
yang mungkin menyebabkan satu sama lain selalu berhubungan.
“Memancing menjadi sebuah pekerjaan yang bisa menenteramkan hatiku kakang
Sambu. Itu sebabnya aku merasa betah sekali berada di sana,” jawab Paraban.
“Lalu apa keperluanmu datang kali ini?” tanya Sambu lagi.
Paraban terdiam.
Akhirnya pembicaraan mulai menjamah ke masalah utama. Seperti bersepakat saja
layaknya angan-angan mareka segera tertuju pada sosok yang telah lama lenyap, sosok
Narasinga. Bagaimanapun muncul pertanyaan di benaknya, setelah sekian tahun masih
hidup suburkah dendam itu? Apakah masih pantas mempersoalkan peristiwa yang telah
begitu lama lewat?
“Telah kaudapatkan jejak kakang Narasinga?” desak Sambu.
Biku Paraban mengangguk. “Aku telah berhasil menemukan jejaknya meskipun
kakang Narasinga telah mengganti nama. Kemunculanku di tempat di mana ia tinggal
tentu mengagetkannya. Ia akan hadir memenuhi tantanganku.”
Biku Sambu merasa isi dadanya mulai menggigil dan menggelegak.
“Kapan, dan di mana?”
“Di Panjaringan, tepat satu tahun lagi dihitung dari bulan purnama yang sekarang
ini,” jawab Paraban.

28.
Suasana di dalam goa yang tersembunyi di tebing pantai Ywangga Parabalingga itu
menjadi senyap. Parameswara yang lebih banyak menunduk saat mendengarkan cerita itu
menengadahkan kepala saat melihat Biku Paraban mengakhiri ceritanya. Prabawati amat
tidak tenang. Dengan tuntasnya kisah itu, Swasti Prabawati tahu untuk keperluan apa
ayahnya pergi tanpa pamit.
“Jadi demikian rupanya?” Swasti Prabawati menjadi gelisah. “Ayahku pergi untuk
membuat perhitungan dengan Narasinga itu?”
Paraban mengangguk.
“Benar,” jawab Biku Paraban sambil mengangguk pendek.
Prabawati mengejar.
“Kapan itu paman? Dan di mana tempat yang paman sebut Panjaringan itu?”
Membayangkan sebuah perang tanding yang akan terjadi, serta membayangkan
kemungkinan yang akan menimpa ayah yang dikasihinya lebih-lebih saat membayangkan
sosok Narasinga memaksa dada gadis dari kaki Gunung Penanggungan itu mengombak.
Gelisah kesumat dan amarah menjadi satu.
“Terimakasih karena paman telah menceritakan semua yang telah terjadi. Dengan
demikian aku mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku tahu siapa orang yang harus kuburu
untuk kubeset kulit tubuhnya dan kucungkil matanya. Maka katakan paman, di mana aku
bisa menemukan ayahku dan Narasinga itu?”
Amarah dan dendam adalah saudara sekandung yang bila menyatu bisa berubah
menjadi banjir bandang. Amarah dan dendam kesumat itulah yang kemudian menguasai
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segenap sudut dan relung hati Prabawati. Seolah tidak ada tujuan hidup kecuali membalas
dendam. Patung batu Luh Saras tetap diam membeku. Namun barangkali jiwanya yang
tidak tenang di alam kematian terpanggil datang oleh pembicaraan di dalam goa itu.
Dalam angan-angan Parameswara, patung batu itu sampai menangis menitikkan air mata.
“Untuk beberapa waktu, kalian tinggallah di sini,” kata Biku Paraban itu.
Prabawati tidak bisa menerima itu.
“Paman. Aku membutuhkan keterangan di mana ayahku berada,” Swasti Prabawati
tak sabar.
Namun Biku Paraban segera bangkit. Lelaki tua itu melangkah mendekat patung.
Yang terjadi kemudian seolah Luh Saras dan Biku Paraban berdiri berhadap-hadapan,
yang terjadi seolah Biku Paraban itu meminta kepada patung di depannya untuk
mengambil sebuah keputusan yang terbaik, langkah apa yang harus diambil.
Biku Paraban berdesah pendek. Lalu menoleh ke arah Swasti Prabawati.
“Apa yang akan kaulakukan jika aku beritahu di mana ayahmu dan Narasinga saat
ini berada?”
Dada gadis itu kembali mengombak, jiwanya menggelegak.
“Akan kubeset wajah Narasinga itu,” jawab Swasti Prabawati dengan suara serak
bergetar.
Paraban tersenyum.
“Apa kaupikir, kau akan mampu menghadapi Narasinga? ayahmu belum tentu
mampu menghadapi Narasinga. Apalagi kau yang hanya pupuk bawang,” kata Paraban
merendahkannya.
Swasti Prabawati menggigil.
Sebaliknya dengan Parameswara yang mampu berpikir lebih jernih membenarkan
apa yang diucapkan Biku Paraban itu. Akan tetapi yang lebih menjadi perhatiannya
adalah layak dan pantaskah Swasti Prabawati membalas dendam? Sejahat macam apa
pun bukankah karena Narasinga gadis itu lahir di bumi? Namun demikian Parameswara
juga melihat betapa getir dan pahit tidak tertahankan yang dirasakan Swasti Prabawati,
melihat kenyataan atas diri sendiri, yang kelahirannya terbungkus nista.
“Aku tidak peduli apa pun,” teriak Swasti Prabawati.” Akan kutukar nyawaku
dengan nyawa bangsat itu.”
Biku Paraban kemudian memandangi Parameswara dan Prabawati bergantian. Ada
sesuatu yang menggumpal di dalam dada laki-laki tua itu yang ingin dikeluarkan, namun
tersangkut di kerongkongan.
“Parameswara,” tanya Biku Paraban.
Parameswara terkejut dan bergegas menengadah.
“Bagaimana paman?” balasnya.
“Apakah kau tertarik pada keponakanku?” tanya Biku Paraban dengan tatapan mata
tajam.
Mendapat pertanyaan itu tentu saja menyebabkan Parameswara kaget. Pertanyaan
itu bahkan terlampau membelok dari persoalan yang tengah mereka bicarakan. Gadis
teman seperjalanannya yang ternyata menyimpan banyak sekali masalah itu juga ikut
kaget. Pertanyaan itu tentu menjadi pertanyaan yang janggal.
“Apa maksud paman?” tanya Parameswara yang kebingungan.
“Kau tinggal menjawab. Apakah kau tertarik pada keponakanku?”
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Pertanyaan itu benar-benar membuat Parameswara bingung. Pertanyaan itu juga
tidak selayaknya diajukan. Jika Parameswara menjawab tidak bisa jadi akan ada yang
tersinggung. Namun Biku Paraban ternyata melontarkan pertanyaan yang sama pula
kepada Swasti Prabawati. Parameswara justru menunggu jawaban gadis itu.
“Bagaimana Prabawati?” tanya Biku Paraban. “Apakah kau merasa tertarik pada
Parameswara?”
Swasti Prabawati menoleh pada Parameswara. Parameswara menundukkan kepala.
Dengan tegas Swasti Prabawati menjawab.
“Aku tidak punya pikiran seperti apa yang paman katakan itu. Aku mengenal
Parameswara baru beberapa hari ini. Aku tidak menyimpan benih perasaan apa pun
kepadanya kecuali hubungan persahabatan,” jawab gadis itu tegas.
Biku Paraban manggut-manggut. Tampaknya Biku Paraban senang mendengar
jawaban itu. Tak jelas mengapa Biku Paraban bersikap demikian. Meski Parameswara
merasa amat curiga namun Parameswara tidak berhasil menemukan jawabnya.
“Aku minta kalian menjadi muridku. Aku akan mewariskan ilmu yang aku miliki.
Akan tetapi ingat jangan ada benih asmara tumbuh di antara kalian berdua. Bersikaplah
kalian seperti saudara yang saling kasih dan melindungi. Itu syaratnya untuk mewarisi
ilmu-ilmuku,” kata Biku Paraban dengan tegas.
Bagi Parameswara menyenangkan sekali bisa menambah wawasan olah kanuragan
dari Sang Pemancing yang memiliki ilmu yang aneh yang telah ia lihat dan rasakan
sebelumnya. Betapa seseorang bisa memegang obor dan tetap menyala meski berada di
dalam air hal yang demikian tentu mengundang rasa ingin tahu, bagaimana orang itu bisa
melakukan keajaiban itu. Namun tidak demikian dengan Swasti Prabawati. Gadis dari
kaki Penanggungan itu benar-benar tidak sabar.
“Bagaimana dengan ayahku? Paman Biku masih belum menjawab pertanyaanku.”
Biku Paraban tetap berdiri dengan tegak di hadapan patung batu yang dirautnya.
Seolah mewakili sosok yang dipatungkan itu Biku Paraban menjawab.
“Kau harus menggembleng diri menggenjot kemampuan kanuragan yang kaumiliki
hingga pantas berhadapan dengan orang yang memerkosa ibumu. Lihat wajah patung itu.
Apakah kau tidak merasakan apa yang menjadi jeritan hatinya?”
Justru karena itu Swasti Prabawati terdiam. Swasti Prabawati memandangi wajah
patung itu dengan lekat.
“Jadi, apakah yang harus aku lakukan?” tanya gadis itu.
“Kalian berdua hanya punya waktu setengah bulan untuk belajar diri di tempat ini,”
jawab Biku Paraban dengan tegas.
Parameswara dan Swasti Prabawati saling pandang. Waktu setengah bulan untuk
menggembleng diri? Apa yang bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat itu?
Mendadak Parameswara merasakan adanya sebuah kejanggalan. Swasti Prabawati
jelas keponakan Biku Paraban dengan demikian berhak mendapatkan warisan ilmu olah
kanuragan yang dimiliki pamannya. Sebaliknya dengan dirinya, apa alasan Biku Paraban
hingga merasa perlu menggemblengnya pula?
Biku Paraban seperti bisa menebak apa isi hati pemuda itu.
“Apakah kau tengah berpikir mengapa aku mewariskan pula ilmuku padamu?”
tanya Biku Paraban.
Parameswara mengangguk.
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“Kelak pada saatnya kau akan mengetahui jawabnya akan tetapi untuk sementara
janganlah kau mempersoalkan. Gunakan waktu setengah bulan yang ada untuk belajar
dengan tekun dan menggembleng diri dengan sebaik-baiknya. Perkara perjalananmu
mencari orang tua kandungmu bukankah tidak masalah kalau kau terpaksa menundanya
hanya setengah bulan?”
Parameswara balas memandang tajam.
“Tetapi apakah waktu yang setengah bulan itu cukup, paman Biku?” Parameswara
mengungkapkan keraguannya.
“Waktu yang setengah bulan itu amat cukup untuk memindahkan semua ilmu itu ke
dalam lipatan ingatanmu akan tetapi untuk menyempurnakan membutuhkan waktu yang
amat panjang. Tak ada batasan waktu yang bisa digunakan untuk memagari sebuah ilmu.
Semakin kaupelajari, maka kau akan merasa makin bodoh. Namun wawasanmu terhadap
sifat-sifat olah kanuragan dari jalur perguruan Pasir Wutah akan semakin lebar sampai ke
hal yang sekecil-kecilnya. Kau akan mengenalinya dengan baik, seperti kau mengenali
tubuhmu sendiri,” jelasnya.
Parameswara tak menolak. Sebagaimana Swasti Prabawati akhirnya bisa mengerti
dan menerima keinginan Biku Paraban itu.
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Maka mulai saat itu, di bawah bimbingan Biku Paraban, Parameswara melecut diri
mempelajari kemampuan olah kanuragan yang bersumber dari jalur perguruan Pasir
Wutah. Parameswara yang terbiasa dengan ilmu kanuragan dari jalur perguruan Sekar
Langit yang juga disebut olah kanuragan Palwa Riung Laut tidak mengalami kesulitan
menerima berbagai petunjuk dari Biku Paraban meski ilmu yang dipelajari mempunyai
sifat berbeda serta lebih ditekankan pada olah pernapasan.
Sebaliknya dengan Swasti Prabawati, gadis itu bagaikan orang yang kepanjingan74
dhemit. Di depan patung batu di tengah goa itu, Swasti Prabawati merasa seperti
diperhatikan dan harus mempertanggung-jawabkan langsung di hadapan Ibunya tidak
sekadar pada paman gurunya. Itu sebabnya, Swasti Prabawati berlatih dengan amat keras.
Segala macam petunjuk yang diberikan Biku Paraban diperhatikan dan laksanakan
dengan sebaik-baiknya. Swasti Prabawati bukan gadis yang bodoh bahkan boleh dikata
otaknya amat encer. Biku Paraban jarang sekali mengulang petunjuk yang diberikan pada
gadis itu. Langkah demi langkah serta semua sifat gerak dijelaskan dengan gamblang.
Beberapa petunjuk yang selama ini diterimanya dari biku Sambu namun sulit dimengerti,
dengan penjelasan yang diterimanya dari paman gurunya itu menjadi lebih jelas.
Bagai seekor burung sikatan Swasti Prabawati berloncatan, ada kalanya melenting
berjumpalitan dengan tingkat kesulitan yang luar biasa tingginya namun pada suatu
ketika ia mampu melakukan gerakan melayang memutar setelah mengapung di udara.
Dengan cekatan gadis itu bergulung-gulung menerjemahkan petunjuk yang diberikan
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pamannya. Biku Paraban benar-benar puas melihat tandang grayang75 anak gadis saudara
kembarnya itu.
Sebaliknya pada Parameswara, Biku Paraban lebih menekankan pada kemampuan
pernapasan. Biku Paraban tampaknya melihat sesuatu yang tak sewajarnya pada pemuda
itu, walau tidak bisa menyebut dengan tepat apakah sesuatu yang tidak wajar tersebut.
Maka berbeda dengan Prabawati pada Parameswara Biku Sambu lebih menekankan pada
sifat-sifat rahasia yang ada di balik ilmu kanuragan, bukan yang bersifat badan wadag
akan tetapi lebih ke jiwa atau rohnya.
“Ingat Parameswara,” Biku Paraban memberi petunjuk, “bahwa inti dari kekuatan,
dari jalur mana pun perguruan itu berasal terletak di kepala, tergantung pada bagaimana
kaumampu memusatkan perhatianmu untuk membangunkannya. Kalau kau tak mampu,
maka kekuatan gaib dalam tubuhmu itu akan tetap tidur tanpa kau menguasainya. Oleh
karena itu, kosongkanlah jiwamu. Ikuti terus ke mana gerak pikiranmu, pada saatnya kau
justru harus menguasainya. Kau mengerti?”
Parameswara mengangguk meski belum mengerti.
“Sekarang lakukan,” kata Biku Paraban.
Pada awalnya Parameswara amat kesulitan. Meski pemuda itu memejamkan mata
akan tetapi yang ia peroleh tak lebih dari sekadar memejamkan mata itu sendiri. Gendang
telinganya berdentang-dentang ditabuh godaan yang berasal dari diri sendiri, juga oleh
teriakan-teriakan melengking yang dilakukan Swasti Prabawati.
Namun meski sesulit apa pun, pemuda itu tetap bersikukuh pada tujuannya semula
untuk menutupi babahan hawa sanga76, satu-satunya cara bisa menggapai tataran olah
kanuragan yang lebih tinggi.
Sementara itu selapis demi selapis Swasti Prabawati terus menapaki jalan yang
disediakan untuknya. Pada saat memasuki hari ke lima semakin terlihat perubahan pada
gadis cantik itu. Tandang-grayangnya makin cukat trengginas77, makin gesit dan tangguh
seperti banteng. Hanya pada saat-saat yang ditentukan saja gadis itu berhenti beristirahat
untuk tidur guna memulihkan kembali semua kekuatan yang telah diperasnya. Namun
kesempatan untuk tidur yang diberikan oleh Biku Paraban itu bukanlah tidur yang
sesungguhnya karena masih menjadi bagian dari upaya untuk menguasai dan
menyempurnakan ilmu dari jalur perguruan Pasir Wutah itu. Tidur itu adalah pemusatan
semadi memusatkan segenap perhatian dan menyatukan dalam keheningan. Tidur untuk
Swasti Prabawati adalah dengan duduk bersila serta kedua-tangan bersedekap di dada.
Esoknya kembali datang. Biku Paraban menyiapkan sarapan untuk keponakannya
berupa racikan bubur aneh dengan rasa yang aneh pula. Akan tetapi bubur itu sebenarnya
terbuat dari bumbu-bumbu dedaunan yang berkhasiat luar biasa. Setiap kali makan bubur
itu Swasti Prabawati merasa kekuatannya kembali datang dan berlipat-lipat. Paraban juga
menyiapkan racikan yang lain berupa minyak dari sejenis ikan langka yang mampu
mendidihkan darahnya.
“Bagaimana dengannya, paman?” tanya Prabawati sambil memerhatikan
Parameswara yang duduk bersila bagai benda mati.
“Biarkan saja dia melakukan itu,” jawab pamannya.
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“Apakah latihan seperti yang dilakukannya itu bermanfaat?” kembali Swasti
Prabawati bertanya.
Bagi gadis itu, mempelajari olah pernapasan dalam waktu yang terlampau singkat
itu adalah sesuatu yang sia-sia. Olah pernapasan mestinya dikerjakan di waktu luang, di
sela-sela berbagai kesempatan, waktu yang singkat itu mestinya untuk menguasai olah
geraknya. Sebaliknya berbeda dari Swasti Prabawati yang masih mendapat makanan
yang dengan sengaja diracik oleh Biku Paraban, Parameswara sama sekali tidak menelan
apa pun. Dalam waktu yang singkat itu puasa yang ia lakukan telah membuat tubuhnya
berubah. Tulang dagu dan pipinya mulai kelihatan.
Pada hari yang ke lima Parameswara telah berhasil menutupi semua telinga meski
ruangan itu segaduh apa pun, sama sekali tidak mengusik pemusatan semadinya.
Sebagaimana petunjuk yang diberikan Biku Paraban Parameswara terus mengikuti ke
mana gerak pikirannya. Gerak pikiran itulah yang nantinya apabila berhasil dipusatkan,
akan bisa dimanfaatkan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Akan tetapi lebih dari itu,
Parameswara akhirnya merasa di sebuah ruang dengan tanpa batas jelajah di mana
dengan leluasa Parameswara bisa menelusuri dan mengenalinya dengan seksama, bahkan
terbuka kemungkinan bagi Parameswara untuk membongkar dan membolak-balik semua
kenangan yang pernah terjadi dan menimpa dirinya.
Pada akhirnya ada sesuatu yang sama sekali tidak akan diduga oleh Biku Paraban.
Sebuah hal yang benar-benar tak terbayangkan.
Dalam benak pemuda yang melakukan semadi itu justru tengah riuh oleh pusingan
angin lesus. Apa yang dulu pernah dialaminya di mana nyawanya nyaris terenggut, kini
bagai sebuah kenangan yang terputar kembali. Di dalam benak Parameswara, angin ribut
tengah menderu-deru, pusingan cleret tahun meliuk-liuk mengejar mangsa. Ombak air
laut yang berdebur bubar mawut pecah saat dilintasi cleret tahun itu. Parameswara terus
mengikuti ke mana gerak angan-angannya dengan setia. Ke arah mana angin ribut yang
mampu melempar gajah bengkak itu bergerak.
Sang waktu terus merambat mengantarkan dua anak muda yang berpacu seperti
berebut waktu itu. Dengan tekun serta penuh semangat Swasti Prabawati menempa diri.
Waktu yang bebeberapa hari dimanfaatkan untuk berlatih amat keras itu menyebabkan
tubuhnya berlepotan kotor sekali. Wajahnya berubah menjadi hitam legam oleh tebalnya
daki, maka selanjutnya lenyaplah kecantikannya, yang ada sekarang malah sosok yang
amat menakutkan.
“Kau sudah menguasainya?” tanya Biku Paraban.
Prabawati mengangguk.
“Sudah paman,” jawab Swasti Prabawati mantab. “Aku akan mengulang nanti.”
Paraban memandang keponakannya dengan mata berbinar.
“Pengulangan yang kaulakukan harus terus-menerus dan tanpa kenal lelah. Karena
manusia itu mempunyai sebuah penyakit yang tidak dipunyai makhluk lain, yaitu pelupa.
Itu sebabnya ilmu kanuragan itu benar-benar harus menyatu menjadi bagian dari tubuh,
manunggal dengan jiwa,” wejang pamannya.
Swasti Prabawati merasa semakin mantab.
“Sekarang, lanjutkan lapis berikutnya. Perhatikan gerak ini dan ikuti. Lalu carilah
sifat-sifat khusus yang ada di balik rangkaian gerak ini.”
Biku Paraban merentangkan ke dua tangannya ke kiri dan ke kanan. Biku Paraban
kemudian bergerak memutar dengan pelahan. Namun ketika tubuhnya telah menghadap
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ke arah semula gerakan kembangan tangannya telah berubah. Gerakan yang kelihatannya
sederhana itu diikuti dengan sempurna oleh Swasti Prabawati. Biku Paraban masih
melanjutkan dengan ayunan tangan kanannya yang meliuk tidak terduga. Disusul kakinya
yang mengayun berputar yang justru dari hasil menggeliatkan pinggangnya. Masih
dengan gerakan pelahan Biku Paraban mengayunkan kaki kanannya memutar datar,
sebagai hantaman mematikan terhadap jebakan yang baru saja dilakukan.
“Kaupaham tujuannya?” tanya Biku Paraban.
Swasti Prabawati mengangguk. Kecerdasan gadis itu mampu menangkap ke mana
arah dan tujuan serangan itu. Lebih jauh dari itu, sifat serangan yang sekaligus sebuah
pertahanan yang rapi yang baru saja dicontohkan pamannya membuka peluang serangan
yang sangat luas dan bisa ke mana-mana.
“Nah, kalau kau sudah paham, sekarang lakukan dengan kecepatan tinggi. Kita lihat
apa yang terjadi.”
Swasti Prabawati tersenyum mantab dan penuh keyakinan. Dengan cekatan gadis
dari kaki Gunung Penanggungan itu mengulang gerakan yang baru saja dicontohkan
pamannya. Gadis itu berloncatan dengan amat cepat. Gerakan yang dilakukan gadis itu
bahkan berkembang jauh dari sekadar contoh yang diberikan. Biku Paraban benar-benar
puas.
Namun dengan tiba-tiba latihan itu terhenti.
Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi di goa itu. Biku Paraban memerhatikan dengan
seksama. Demikian juga dengan Swasti Prabawati tidak kalah kaget dan penasaran.
“Apa yang terjadi paman?” tanya gadis itu.
Biku Paraban tidak menjawab, karena memang belum tahu.
Namun gejala ganjil itu semakin menjadi. Sebuah pusingan udara membelit sampah
dan abu sisa pembakaran, memutarnya meliuk-liuk di ruangan itu. Biku Paraban kaget
dan memerhatikan ruangan dengan amat cermat sudut demi sudut jengkal demi jengkal.
Tetapi tak ada angin yang berlebihan masuk ke dalam goa itu yang mampu mengundang
terciptanya cleret tahun meski dalam ukuran kecil. Cleret tahun yang bahkan tidak akan
membahayakan bayi yang merangkak.
Tetapi bagi Biku Paraban itu sesuatu yang luar biasa.
“Dia yang melakukan, paman?” bisik Swasti Prabawati.
Saat gadis itu menoleh Parameswara masih tetap bersemadi namun Biku Paraban
dan Swasti Prabawati melihat pemuda itu tidak lagi memejamkan mata. Tatapan mata
pemuda itu tertuju kepada pusingan udara yang membelit debu dan sampah itu. Swasti
Prabawati tentu kebingungan. Sebaliknya dengan Biku Paraban justru tersenyum senang.
Biku Paraban bahkan mendekati pusingan udara yang membelit sampah itu dan
memerhatikannya dengan teliti pada jarak yang cukup dekat. Dengan sebuah kayu Biku
Paraban mencoba mengusik pusingan udara itu. Namun bagai sebuah benda yang hidup
layaknya, cleret tahun kecil itu menghindar dan meliuk ke tempat lain, bahkan melintas
pada jarak yang dekat sekali dari kaki Swasti Prabawati.
Cleret tahun berukuran kecil itu bubar berhamburan ketika Parameswara kembali
memejamkan mata.
“Bukan main,” desis Biku Paraban yang tidak bisa menutupi kekagumannya.
Namun meski demikian Biku Paraban tidak punya niat untuk mengusik ketenangan
Parameswara dalam pemusatan semadinya. Sebaliknya justru Swasti Prabawati yang tak
bisa menguasai diri.
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“Dia berhasil rupanya,” desis gadis itu dengan perasaan meluap.
Biku Paraban heran.
“Berhasil bagaimana?” tanya Biku Paraban.
“Ia berhasil mewujutkan angan-angannya. Beberapa hari yang lalu ia mengutarakan
keinginannya untuk menciptakan Aji cleret tahun, ajian yang memanfaatkan pusingan
udara,” jawab Swasti Prabawati.
Jawaban itu memaksa Biku Paraban mengeritkan kening. Menciptakan tiruan dari
cleret tahun, itu sungguh sebuah gagasan yang cerdas. Untuk beberapa saat Biku Paraban
berpikir yang segera memperoleh simpulan bahwa menghadirkan pusaran angin memang
bukan hal yang tak mungkin.
“Kemungkinan untuk melakukan itu memang ada,” kata Biku Paraban seperti tidak
ditujukan pada siapa pun kecuali pada dirinya sendiri, “akan tetapi bagaimana cara
mengendalikan jika cleret tahun semakin membesar?”
Rupanya Biku Paraban tak bisa mengingkari, betapa mengerikan cleret tahun itu
seandainya bisa diciptakan. Apalagi sifat angin yang menjadi bahan bakunya tidak
ubahnya api. Api bisa dirangsang namun jika telah menjadi liar bahkan orang yang
merangsangnya tak akan mampu menguasainya lagi. Lebih jauh lagi saat Biku Paraban
merenung segera terbentur pada pertanyaan bagaimana kalau ilmu semacam itu disalahgunakan? Namun bukankah ilmu macam apa pun bila disalah-gunakan memang bisa
menjadi buruk?
“Bagaimana paman?” Swasti Prabawati memecahkan suasana yang hening itu.
Paraban tersenyum puas.
“Pemuda itu sungguh luar biasa. Petunjuk sederhana yang kuberikan ternyata malah
digunakan untuk menciptakan sesuatu yang tidak masuk akal,” desis Biku Paraban.
“Apakah karena dia pernah mengalami dililit angin lesus, paman Biku?” tanya
Swasti Prabawati.
Biku Paraban memandang Swasti Prabawati dengan tajam. Lalu beralih pada
Parameswara yang terus mengunci pikirannya dan larut dalam pemusatan semadi yang
dilakukannya. Kegelisahan Parameswara dalam pencarian yang dilakukannya terlihat dari
bahasa tubuhnya yang tidak tenang. Sesekali Parameswara terlihat menggigil bagai orang
yang kedinginan.
“Jadi, dia pernah dilibas cleret tahun?” tanya Biku Paraban.
Swasti Prabawati mengangguk yakin.
“Menurut pengakuannya seperti itu,” jawab Swasti Prabawati.
Biku Paraban terdiam beberapa saat. Keterangan yang diterimanya itu amat masuk
akal. Boleh jadi Parameswara pernah berhadapan dengan cleret tahun itu maka saat
pemusatan semadi yang muncul justru kenangan itu. Kenangan yang akhirnya justru
membuka pintu penemuannya.
“Baiklah, lanjutkanlah latihanmu.”
Untuk beberapa saat lamanya Prabawati masih terpesona pada keganjilan luar biasa
yang diciptakan Parameswara. Namun Swasti Prabawati segera mengesampingkan dan
kembali larut ke dalam latihan.
Gadis itu melenting dan tubuhnya mengapung pelahan di udara untuk kemudian
melesat terbang berputar mengitari ruangan serta meliuk tajam dengan ayunan pedang
yang bergulung-gulung siap menyambar apa pun. Maka gadis dari gunung Penanggungan
itu kembali larut dalam latihan olah kanuragan yang tengah dijalaninya. Setelah beberapa
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hari berada dalam gemblengan Biku Paraban, kelincahan dan kekuatannya meningkat
berlipat-lipat. Ayunan tangannya menyambar batu padas selalu disusul dengan ledakan
berhamburan.
Sang waktu terus bergeser. Biku Paraban menggembleng keponakannya seperti
orang yang takut kehabisan waktu. Selapis demi selapis kemampuan olah kanuragan itu
diwariskannya kepada anak gadis saudara kembarnya itu. Prabawati benar-benar tidak
mengecewakan pamannya. Dengan cukat trengginas ia terjemahkan semua petunjuk yang
diterimanya. Sebaliknya atas Parameswara Biku Paraban sama sekali tidak mengusiknya.
Biku Paraban sadar jika pemusatan semadi yang dilakukan pemuda itu terganggu, justru
akan merugikan pemuda itu, karena untuk mengulangi lagi dari awal bukanlah pekerjaan
yang mudah. Manakala Swasti Prabawati berjumpalitan dan teriakan-teriakannya
terdengar melengking memekakkan telinga sebaliknya Parameswara sibuk larut dengan
sifat-sifat udara yang dikenalinya. Udara berlimpah itu pada dasarnya bisa dimanfaatkan
sesuai apa yang dikehendaknya.
Namun meski demikian, apa yang dilakukannya sebenarnya bukan pekerjaan yang
gampang.
Pendek kata, dalam angan-angannya, pemuda itu tengah riuh rendah dengan cleret
tahun yang meliuk-liuk siap menyambar apa saja. Masalahnya bukanlah pekerjaan yang
gampang baginya untuk menghadirkan gejala alam itu apalagi mengendalikannya.
Hari demi hari terus berlalu. Latihan keras yang dilakukan Parameswara dan Swasti
Prabawati terus berjalan di bawah pengawasan Biku Paraban yang kaget dan terkagumkagum mendapati betapa berbakatnya dua anak muda itu. Selama kegiatan itu
berlangsung Biku Paraban memenuhi apa saja yang mereka butuhkan. Di luar kuda Sapu
Angin dan kuda milik Swasti Prabawati mendapatkan perawatan dan rumput dalam
jumlah cukup serta tak seorang pun yang berani mengusik. Nama besar Hantu Laut
menjadi jaminan bagi siapa pun tidak akan ada yang mengganggu kuda-kuda itu.
Sejalan dengan waktu yang terus bergeser tubuh Parameswara yang sama sekali
tidak kemasukan makanan apa pun menjadikannya kurus dan kering, namun demikian
kematangan jiwanya malah berlipat-lipat. Ruang jelajah semadinya makin luas, seolah
menjanjikan bahan apa pun bisa ditekuk dan dibentuk semaunya.
Dan akhirnya hari ke empat belas itu tiba.
Pada malam menjelang latihan yang sangat berat itu akan berakhir Biku Paraban
menyerahkan sebuah kitab kepada Swasti Prabawati untuk dipelajari. Kali ini gadis itu
mendapatkan kesempatan untuk membersihkan diri dan berdandan, sehingga menjelma
kembali menjadi sosok seorang gadis yang cantik jelita. Biku Paraban harus mengakui
kejelitaan Swasti Prabawati benar-benar mirip mendiang Ibunya.
Dibantu cahaya obor yang menyala terang gadis itu membuka dan membaca lembar
demi lembar isi rontal yang mencatat semua sifat dan gerak ilmu kanuragan dari jalur
perguruan Pasir Wutah. Semakin lama gadis itu semakin larut dan bahkan lupa diri. Isi
rontal itu ternyata menyimpan kedalaman makna yang sangat sulit diukur. Sebagaimana
sifat olah kanuragan yang mempunyai berbagai kemungkinan gerak jurus dan gerak
kembangan yang amat luas tergantung bagaimana cara mengembangkan.
Dengan cara itu Biku Paraban berharap isi rontal itu melekat di dalam benak Swasti
Prabawati. Waktu yang panjang dan ada cukup lapang untuk gadis itu yang berusia masih
muda bisa digunakan untuk menyempurnakan kemampuan olah kanuragan itu.
“Apakah kitab ini untukku, paman?” tanya gadis itu.
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“Paman mewariskan kitab itu untukmu akan tetapi paman juga bermaksud memberi
kesempatan kepada Parameswara untuk ikut membacanya dan mempelajarinya.”
Swasti Prabawati memandang Parameswara yang diam membeku benar-benar bagai
patung. Pandangan mata Swasti Prabawati kepada pamannya kemudian serasa bermuatan
gugatan, apa benar Parameswara berhak mewarisi ilmu kanuragan dari jalur perguruan
Pasir Wutah?
Namun Biku Paraban seperti bisa membaca isi hati gadis itu.
“Pada suatu saat kau akan mengetahui mengapa aku juga mewariskan ilmu
kanuragan milik perguruan Pasir Wutah padanya. Selebihnya aku berharap kalian berdua
nantinya akan saling bahu-membahu mengembalikan kebesaran nama perguruan Pasir
Wutah. Itu pula sebabnya aku memberikan cara yang berbeda pada kalian dalam
menekuni ilmu kanuragan ini. Kutekankan pada Parameswara untuk memperdalam olah
pernapasannya sebaliknya kau memperdalam sifat-sifat ilmu kanuragan itu sendiri.
Dengan demikian nantinya kalian akan saling mengajar dan melengkapi. Parameswara
akan memberimu petunjuk bagaimana cara menguasai olah pernapasan dan kau
menuntunnya dalam hal gerakan silat.”
Swasti Prabawati terdiam sebagai pertanda paham dan mengerti kemauan Biku
Paraban itu.
“Setelah itu bagaimana dengan kitab ini?” desak gadis itu, ”siapa di antara kami
yang berhak memilikinya?”
Biku Paraban tidak segera menjawab.
Swasti Prabawati melanjutkan ucapannya. “Apakah tidak sebaiknya kitab ini berada
di kaki Gunung Penanggungan?”
Biku Paraban mengangguk sependapat.
“Kaubenar Prabawati,” jawab Biku Paraban. “Aku memang pernah berpikir untuk
mengirimkan kitab ini ke Kaki Gunung Penanggungan, kitab ini akan jauh lebih berharga
dan bermanfaat di sana daripada di tanganku. Akan tetapi seperti yang tadi aku katakan
Parameswara pun harus mendapat kesempatan membacanya pula.”
Pembicaraan itu berhenti, oleh sesuatu yang mengganggu.
Serentak Biku Paraban dan Swasti Prabawati menoleh pada Parameswara, bersamasama mereka memerhatikan keganjilan yang kembali muncul. Paraban segera meletakkan
jari di telunjuk sebagai sebuah isyarat agar Swasti Prabawati tidak berisik.
Di dalam angan-angan Parameswara, udara di sekitarnya telah bisa dikuasainya,
digerakkan memutar mengelilingi tubuhnya. Mula-mula memang pelahan, namun sedikit
demi sedikit kecepatannya bertambah, makin lama bergerak makin cepat. Masih di dalam
angan-angan pemuda itu gerakan udara yang memutar itu bisa dikendalikan dengan
pemusatan pikirannya. Gerak udara itu bisa dibuat memutar atau bergulung-gulung, bisa
pula ditekan dan dimampatkan.
Namun apa yang dilihat Biku Paraban dan Swasti Prabawati adalah sesuatu yang
agak sulit dimengerti dan ganjil. Semula ruangan dalam goa itu hanya seperti dilanda
angin yang menerobos deras dari pintu goa namun makin lama udara yang bergerak itu
makin deras dan semakin deras, berporos pada pemuda yang tengah duduk bersila itu.
Sampah-sampah berhamburan, debu terangkat ikut memeriahkan keadaan. Biku Paraban
melihat angin lesus rupanya telah terbentuk dengan berpusat pada pemuda itu.
“Bukan main,“ desis Swasti Prabawati, “angin ini makin deras saja.”
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“Dia pemuda yang luar biasa. Entah dengan cara bagaimana ia memanfaatkan
petunjuk yang kuberikan dan justru dikembangkannya membentuk pusingan angin seperti
ini.”
Namun sebagai jawabnya adalah gerakan angin yang makin deras bahkan udara di
dalam goa itu benar-benar teraduk tidak keruan, sampah dan debu berhamburan, bahkan
begitu kuatnya gerakan angin itu sehingga Swasti Prabawati harus berpegangan pada
dinding goa.
Ketika memerhatikan dengan lebih cermat lagi, Biku Paraban kemudian melihat,
betapa titik pusat pusaran angin itu bisa meliuk dan bahkan keluar dari tubuh pemuda itu.
Menyadari keadaan yang luar biasa itu memaksa Biku Paraban kian terpana. Pusaran
angin yang ia rasakan memiliki kekuatan yang amat kuat dan semakin tajam.
Akhirnya, pameran kemampuan yang menakjubkan itu berakhir. Dengan tiba-tiba
tubuh Parameswara terkulai dan kemudian ambruk. Angin berputar itu seperti kehilangan
orang yang mengendalikannya, hingga kemudian bubar tidak ketahuan lagi jejaknya. Tak
tercegah, Parameswara pun pingsan. Biku Paraban terkejut dan bergegas bertindak.
“Cepat ambilkan bubur itu,” perintah Biku Paraban pada Swasti Prabawati.
Dengan cekatan Swasti Prabawati melaksanakan.
“Dia tidak apa-apa paman?” tanya gadis itu cemas.
Biku Paraban melakukan pemeriksaan sejenak. Degup jantung dan denyut nadi
pemuda itu ternyata masih bisa ditangkap.
“Hanya pingsan,” jawab Biku Paraban kemudian.
Perawatan segera diberikan. Setetes demi setetes air diminumkan. Biku Paraban
memberikan beberapa sentuhan khusus pada beberapa buah simpul syaraf di bagian
kepala pemuda itu. Pemuda tampan yang pingsan itu kemudian siuman kembali. Tatapan
matanya seperti orang yang kebingungan.
Beberapa jenak kemudian segenap pikirannya pulih.
“Apa aku berhasil?” itulah kalimat pertama yang meluncur keluar dari mulutnya.
Biku Paraban menjawabnya dengan sebuah senyum. Sebaliknya Prabawati segera
menggenggam tangannya, melalui genggaman it ia memberikan ucapan selamat padanya.
Senyum yang didorong keluar oleh tenaga lemah itu sangat berseri.
“Kau luar biasa Parameswara,” kata Swasti Prabawati. “Aku iri kepadamu. Ketika
beberapa hari yang lalu aku menertawakan gagasanmu yang kuanggap sebagai gagasan
gila itu, kini aku harus menelan kembali ucapanku.”
Parameswara memandang Biku Paraban.
“Hari ini aku menyaksikan kau menciptakan sebuah ajian baru yang dahsyat sekali,
aji cleret tahun,” kata Biku Paraban.
Mata Parameswara seperti menyala berbinar-binar karena rasa bahagia yang sulit
digambarkan. Siapa mengira angan-angan yang tidak masuk akal dan terpendam di dalam
hatinya bisa diujutkan menjadi sesuatu yang nyata. Parameswara tidak bisa menahan diri
dan senyumnya merekah.
“Atau, apa kau telah menyiapkan nama untuk ajian temuanmu itu?” tanya Swasti
Prabawati.
Parameswara kembali tersenyum, masih larut pada kebahagiaan yang membuncah.
“Mungkin Sasra Prahara, mungkin aji Angin Ribut, atau bisa juga disebut Aji
Banjir Bandang?” tanya gadis itu.
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Parameswara memejamkan mata beberapa saat untuk melarutkan rasa bahagia yang
sangat kental itu. Keberhasilan itu ia rasakan melebihi apa pun, melebihi keberhasilan
menemukan harta karun emas dan permata segunung anakan sekalipun.
“Aku namai ajian itu, cleret tahun,” bisik Parameswara.
Dengan telaten Biku Paraban terus memijit bagian tubuh tertentu, melemaskan
semua simpul simpul syaraf yang beku membuat Parameswara merasa nyaman dan enak.
Bubur dari ramuan dedaunan khusus yang di bibir terasa pahit itu justru terasa hangat di
dada. Dengan tatapan mata yang lekat Swasti Prabawati memandang wajah pemuda
tampan itu. Di samping ada rasa iri dalam hati, Swasti Prabawati tidak bisa mengingkari
kekagumannya pada pemuda itu.
“Kuharap kau tak akan keberatan untuk mengajariku Parameswara. Dengan ajian
macam itu, aku bisa membuat pengeram-eram sehingga orang akan berpikir dua kali jika
bermaksud jahat padaku.”
Parameswara memberikan senyuman sambil memejamkan mata.
Pada hari ke empat belas itu Biku Paraban telah memberi waktu yang lebih longgar
kepada Swasti Prabawati dan Parameswara untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.
Kesempatan itu dipergunakan Parameswara untuk tidur pulas, akan halnya Swasti
Prabawati tak bisa mengosongkan jiwa dan melupakan apa pun. Bagaimanapun seiring
dengan waktu yang bergerak itu, Swasti Prabawati teringat dan selalu dililit pertanyaan
bagaimana dengan keadaan ayahnya.
Dan nama Narasinga, nama itu bagai berdentang dan terus memantul di dalam
dadanya.
Waktu terus bergeser hingga kemudian malam telah digantikan oleh datangnya
pagi. Di luar goa angin berhembus agak keras karena mendung yang begitu tebal di
mana-mana. Bahkan suara ombak pantai utara bergemuruh lebih riuh daripada biasanya.
Parameswara tiba-tiba teringat pada kudanya.
Namun ketika Parameswara keluar, dilihatnya kuda Sapu Angin mondar-mandir di
pantai. Jika ada orang yang bermaksud buruk pada kuda itu, Sapu Angin tentu bisa
menjaga diri, sebenarnyalah Sapu Angin bukan kuda sembarangan. Selebihnya
Parameswara ingat, tak seorang pun yang akan berani berbuat macam-macam di wilayah
kekuasaan Hantu Laut.
“Bagaimana keadaanmu, Parameswara?” tiba-tiba terdengar suara menyapa.
Parameswara berbalik.
“Baik paman,” jawabnya lugas.
Meski tubuhnya sekarang menjadi begitu kurus, namun jiwanya segar dan matang.
Tatapan matanya terang seolah siap menantang keadaan macam apa pun.
Swasti Prabawati yang telah berdandan cantik ikut pula bergabung mengintip ke
luar goa. Angin menderu-deru, dan ombak yang biasanya tenang itu bergulung. Benarbenar keadaan cuaca yang tidak begitu baik, para nelayan tak terlihat turun ke laut.
“Paman, boleh aku bertanya,” Parameswara memecah hening.
“Persoalan apa?” tanya Biku Paraban.
“Selama ini orang yang tidak mengetahui, mengira paman adalah Hantu Laut yang
menjaga pesisir Ywangga. Bagaimana cara paman berenang dengan obor yang masih
tetap menyala?”
Pertanyaan itu rupanya juga mewakili rasa penasaran yang ada di benak Swasti
Prabawati. Gadis itu ikut menunggu jawaban. Namun Biku Paraban hanya tertawa.
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“Apa yang kulakukan, sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang kaulakukan
Parameswara. Aku mendalaminya tak lebih hanya sekadar sebagai pengeram-eram. Yang
jelas kemampuan semu itu hanya untuk menakut-nakuti orang,” kata Biku Paraban.
Parameswara heran. Demikian pula dengan Swasti Prabawati. Pemuda dari bumi
Kembang Ayun di tanah Blambangan dan gadis dari kaki Penanggungan itu tidak akan
lupa saat pertama kali mereka bertemu dengan Biku Paraban, yang mampu berenang
dengan obor tetap menyala di dalam air, yang juga mampu amblas ke dalam tanah.
“Kemampuan semu?” Swasti Prabawati tidak kuasa menahan rasa herannya. “Apa
yang paman lakukan semua itu hanya semu?”
Biku Paraban mengangguk.
Namun rupanya Biku Paraban tidak begitu senang pembicaraan mengarah kepada
apa yang selama ini dilakukan di malam hari dengan menakut-nakuti orang yang lewat.
Biku Paraban justru tertarik kepada kemampuan ajaib yang telah dikuasai Parameswara.
Hujan yang sedang turun dengan deras di depan goa justru menarik perhatian lelaki tua
itu.
“Apakah sekarang kau sudah siap Parameswara?” tanya Biku Paraban sedikit agak
membingungkan Parameswara.
Parameswara mencuatkan alis.
“Siap apa, paman?” tanya pemuda itu.
Biku Paraban memandang ke laut lepas, ke hujan yang sedang turun deras.
“Aku ingin melihat, apakah kaubenar-benar menguasai ajian temuanmu yang
tampaknya sangar itu. Jika cleret tahun itu tidak benar-benar kaukuasai, aku yakin bisa
akan menjadi bencana bagi orang lain.”
Parameswara termangu. Ia masih belum paham.
“Maksudnya?”
“Kemampuan yang kaukuasai itu, tidak ubahnya sebuah obor. Apabila api masih
berada pada obor maka ia bermanfaat menjadi alat untuk menerangi kegelapan. Namun
jika percikan api mengenai rumah dan kemudian terbakar kau tidak bisa menguasainya
lagi. Agaknya demikian pula dengan cleret tahun itu. Kalau menjadi liar dan membesar
kau akan mengalami kesulitan mengendalikannya. Bukankah demikian?”
Parameswara tidak bisa ingkar, bahwa kemungkinannya memang seperti itu.
“Bagaimana?” tanya Biku Paraban.
“Apa yang paman katakan benar. Aku memang bisa menghadirkan cleret tahun itu,
tetapi untuk mengendalikannya di saat membesar, aku tidak tahu apakah aku bisa. Akan
tetapi aku berharap, dengan latihan yang matang dan berulang-ulang, Aji cleret tahun itu
tidak akan menjadi liar tak terkendali.”
Jawaban Parameswara itu terasa ragu. Sebenarnyalah Parameswara tidak begitu
yakin dengan jawabnya sendiri.
“Jika demikian, kaucoba sekarang. Aku akan melihat peluangmu,” kata Biku
Paraban dengan tegas.
Parameswara tidak menunggu lebih lama lagi. Pemuda itu segera mengheningkan
cipta memusatkan segenap nalar dan budinya. Dengan tenang pemuda itu duduk bersila
dan menelangkupkan kedua tangan di depan dadanya. Matanya terpejam pelahan.
Swasti Prabawati dan Biku Paraban menunggu sesaat.
Masih dalam keheningan nalar budi, Parameswara memusatkan perhatian untuk
mengacak udara di sekitarnya sebagaimana apa yang pernah menjadi angan-angan dan
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mimpi bawah sadarnya. Udara yang semula bergerak liar tidak beraturan segera ditata
dan dimampatkannya. Melalui angan-angannya Parameswara mulai mengendalikan udara
yang seolah telah berada dalam genggamannya itu, dengan pelahan ia memutarnya.
Diawali hanya dengan pelahan saja namun yang pelahan itu mulai menggerakkan daundaun dan ranting yang berserakan.
Sejenak kemudian, Biku Paraban dan Swasti Prabawati melihat udara yang
berputar. Udara berputar itu melibas pasir dan air bergerak berputar-putar meliuk ke sana
dan kemari. Keadaan angin yang ribut malah membantu apa yang dilakukan. Maka anak
Ki Ajar Kembang Ayun tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat pusingan
udara itu makin membesar.
Biku Paraban dan Swasti Prabawati benar-benar takjub.
Parameswara tetap pada pemusatan nalar serta budinya. Pusingan yang mulai
meliuk-liuk menari-nari itu itu makin membesar. Udara yang tengah bergolak serta angin
menderu-deru, malah menyebabkan biang angin lesus itu semakin subur. Parameswara
rupanya masih tetap menguasai gejala aneh itu. Putaran dan geraknya masih bisa ia
kendalikan melalui pemusatan pikirannya. Bahkan Prabawati melihat betapa indah cleret
tahun itu menari-nari.
Namun Biku Paraban memang melihat sebuah kemungkinan manakala ajian itu bisa
dikuasai oleh orang yang mempunyai tingkat pemusatan pikiran yang amat tinggi, maka
amat mungkin, pasukan segelar sepapan sekalipun bisa dibuat porak poranda. Sebaliknya
Biku Paraban juga melihat kemungkinan, apabila Aji cleret tahun lepas dari kendali,
maka ia akan menjadi dirinya sendiri. Apa yang dicemaskan Biku Paraban akhirnya
benar-benar terjadi, kemampuan Parameswara masih ada batasnya. Sebagaimana api, jika
membesar dan melahap bangunan maka apalah yang bisa dilakukan. Api kecil sangat
bermanfaat, api besar menghadirkan bencana.
Demikian pula dengan cleret tahun yang meliuk semakin menjadi itu. Tiba-tiba
saja, saat cleret tahun itu sudah menyamai besar pohon pinang arah lintasan geraknya
berubah. Parameswara tidak lagi memegang kendali atas benda itu. Cleret tahun itu
menggeliat dan semakin membesar. Suaranya mencicit menderu-deru melibas apa pun.
Kuda Sapu Angin dan kuda betina milik Swasti Prabawati yang berada tak jauh dari
tempat itu segera lari lintang pukang menyelamatkan diri.
Akhirnya cleret tahun itu benar-benar berada di luar kendali.
Batang tubuh cleret tahun itu dengan cepat membesar dan meliuk lentur. Kali ini
cleret tahun itu telah berdiri sendiri, menjadi dirinya sendiri, dengan kekuatan yang
nggegirisi. Cleret tahun itu benar-benar telah lepas dari majikannya, meliuk ke mana dia
suka. Parameswara bergegas membuka mata. Dengan tatapan mata terbelalak pemuda itu
menyaksikan buah perbuatannya. Betapa hebatnya cleret tahun itu, bahkan menyamai
besar cleret tahun yang dahulu pernah menghajarnya di pesisir selatan Blambangan.
Anak Ki Ajar Kembang Ayun yang pernah mengalami secara langsung betapa dahsyat
kekuatan yang dimiliki angin lesus itu miris sendiri.
Mulut Parameswara terbungkam tidak bisa berbicara lagi sebaliknya bagi Swasti
Prabawati, apa yang disaksikan itu benar-benar tidak masuk akal namun yang tidak
masuk akal itu merupakan sebuah kenyataan nyata yang tidak mungkin dianggap tidak
pernah ada. Diam-diam gadis itu merasa iri karena Parameswara menguasai ajian yang
dahsyat itu.
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Biku Baraban berbeda lagi, lelaki tua itu menjadi cemas. Lelaki tua yang mendapat
julukan Sang Pemancing dan bahkan Hantu Laut itu tidak mengira akibat dari perbuatan
Parameswara begitu dahsyatnya. Biku Paraban merasa cemas melihat gerak cleret tahun
itu menyisir ke barat, ke tempat mana para nelayan tinggal. Bila perkampungan mereka
didatangi cleret tahun itu tentu akan menjadi bencana bagi mereka karena cleret tahun itu
sanggup mencabut apa pun, memporak-porandakan apa pun. Akan tetapi untunglah arah
lintasan cleret tahun itu tiba-tiba berubah, meliuk ke utara ke laut lepas. Permukaan air
yang dilintasi pusingan udara itu memuncratkan air, terhisap dengan segala ikan-ikannya
membubung ke atas menyempurnakan keperkasaan benda itu.
Parameswara takjub. Pemuda itu tidak menyangka betapa buah perbuatannya akan
begitu dahsyatnya.
“Hebat sekali Parameswara,” Swasti Prabawati memuji dengan tulus, “kuharap kau
kelak mengajarkan ajian itu padaku.”
Akan tetapi Biku Paraban yang memandang arah cleret tahun yang meliuk jauh ke
utara itu menjadi cemas karena pertimbangan-pertimbangan yang jauh ke depan serta
membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dengan munculnya ajian itu.
“Kau yang telah menghadirkan ajian dahsyat itu Parameswara. Cleret tahun itu
meraksasa dan dalam keadaan yang demikian bisakah kau menghentikan tingkah benda
itu. Kalau cleret tahun itu sampai menjamah pulau di utara sana, kaubisa membayangkan
akibatnya,” kata Biku Paraban, tatapan matanya tak berkedip pada Parameswara.
Parameswara tentu bingung tidak mampu menjawab. Sebenarnyalah anak Ki Ajar
Kembang Ayun menyadari benar apa yang dicemaskan Biku Paraban. Lesus kecil hanya
sebuah mainan yang bisa ia kuasai, namun tidak untuk ukuran seperti yang ada sekarang.
“Kau yang mengundang cleret tahun itu. Jika kemudian cleret tahun ciptaanmu itu
menimbulkan bencana maka kau harus bertanggung jawab,” Biku Paraban menekan.
Parameswara makin kebingungan. Tatapan matanya tampak serba salah.
Biku Paraban terus mengikuti gerak cleret tahun itu yang melintas membelah laut
ke arah utara. Cleret tahun yang lepas kendali itu semakin jauh, meliuk dengan amat
dahsyatnya seolah memamerkan keperkasaannya kepada dewa laut utara. Dengan ganas
puting beliung itu membelah air menghisap dan memuncratkannya ke udara. Beberapa
saat lamanya anak ke dua Ki Ajar Kembang Ayun harus merenungkan pertanyaan Biku
Paraban.
“Pada hakekatnya Parameswara,” kata Paraban, “jika kau bertiwikrama78 dengan
menghadirkan benda itu maka kau harus bertanggung jawab terhadap keberadaannya.
Pendek kata, kalau kaubisa mengundang kehadirannya, maka kau pun harus pula bisa
menguasainya, tidak membiarkannya liar tanpa kendali.”
Parameswara kemudian mengangguk.
“Aku mengerti maksud paman. Aku akan terus berlatih sampai aku benar-benar
mengenal sifat-sifatnya,” jawab pemuda itu.
“Bolehkah aku mempelajari ilmu itu, paman?” Swasti Prabawati mengungkapkan
keinginannya.
Gadis itu benar-benar ngiler, sangat ingin bisa menguasai kemampuan yang aneh
itu.
“Entah mengapa aku kurang sependapat jika kau mempelajarinya Prabawati. Di
tangan orang yang benar-benar menguasai maka cleret tahun itu tidak akan berbahaya.
78

Tiwikrama, jawa,
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Sebaliknya di tangan orang yang tidak menguasainya, apalagi apabila hanya sekadar bisa
menghadirkannya maka kemampuan itu bisa amat berbahaya.”
Swasti Prabawati menoleh pada Parameswara, pandangan matanya penuh harap.
Parameswara ingin tersenyum akan tetapi keinginan itu dengan sekuat tenaga ditahannya
dan menyamarkannya dengan memandang ke arah barat. Untuk beberapa saat lamanya ia
masih bisa mengikuti gerak angin lesus yang terus menjauh itu. Namun beberapa saat
kemudian entah tersandung apa, cleret tahun itu tiba-tiba bubar mawut tak ada jejaknya.
Parameswara merasa lega ketika puting beliung itu lenyap.
Parameswara termangu. Ia berbicara pada diri sendiri. “Cleret tahun kecil, aku
masih bisa mengendalikannya, namun jika membesar, aku seperti berusaha menguasai
seekor kuda yang liar. Semakin besar kekuatannya, semakin sulit aku menguasainya dan
pada akhirnya aku benar-benar tidak mampu menguasainya lagi. Rupanya yang harus aku
lakukan nantinya adalah, berupaya bagaimana caranya menguasai benda itu.”
Parameswara yang melongok keluar tersenyum melihat kuda Sapu Angin yang
tadinya berlari tunggang langgang telah kembali. Segera Parameswara bersiul panjang,
kuda cerdas itu membalas dengan ringkiknya yang panjang. Sejenak kemudian kuda
betina milik Swasti Prabawati yang juga lari tunggang langgang telah kembali. Waktu
pergaulan beberapa hari menyebabkan hubungan kedua binatang itu menjadi erat
layaknya suami-isteri.
Biku Paraban memandang Swasti Prabawati.
“Kita melihat Parameswara telah menunjukkan kemampuannya. Setengah bulan ia
menggembleng diri, mendapat hasil yang luar biasa. Sekarang giliranmu. Tunjukkan apa
yang telah kauperoleh di waktu yang sama itu.”
Swasti Prabawati mengangguk mantab.
Dengan langkah sigap Swasti Prabawati segera menempatkan diri di tengah ruang
goa itu. Parameswara memerhatikan dengan seksama apa yang telah diperoleh gadis itu
yang dengan penuh keyakinan akan memamerkannya. Swasti Prabawati memulai dengan
sebuah kembangan gerak tangan. Kaki kiri diangkat bersamaan dengan tangan kanan
yang memegang pedang panjang juga diangkat. Dengan bertumpu pada kaki kanannya
tiba-tiba gadis itu berputar cepat seperti gangsing dan kemudian mengapung di udara.
Masih dengan geliat yang kuat gadis itu bergerak memutar mengitari ruangan. Gerakan
pedang panjang di tangan kanannya memutar cepat dan sulit diikuti mata telanjang.
Dengan teriakannya yang melengking nyaring gadis yang berasal dari kaki Gunung
Penanggungan itu berjumpalitan di udara. Kakinya menyambar datar dan mengayun
deras susul-menyusul.
Parameswara tidak bisa menutupi takjubnya. Parameswara yang sejak awal sudah
mengetahui tingkat ketinggian olah kanuragan yang dikuasai gadis itu yang ia lihat pada
saat gadis itu bertempur melawan Ranggasura terkagum-kagum melihat kenyataan betapa
dalam waktu yang amat singkat gadis itu telah melejit jauh ke depan. Tandang grayang
gadis itu benar-benar lincah, cukat trengginas dan bahkan berkesan ganas.
Prabawati terus menapak selapis demi selapis menjelajahi ruang kemampuannya.
Parameswara benar-benar kagum melihat gadis itu mampu melakukan gerakan-gerakan
yang sulit dan sering tidak terduga. Ada saatnya tubuh yang ramping jelita itu tiba-tiba
melejit ke atas dan kemudian berjumpalitan memutar, pada saat turun kembali ke tanah
sepasang pedangnya berputar cepat. Seandainya lawan berada di bawahnya, tentu akan
sulit menghadapi serangan yang tidak terduga seperti itu. Tidak sia-sia Biku Paraban
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melatih gadis itu dengan keras dalam setengah bulan itu. Swasti Prabawati mengalami
lonjakan yang amat tajam, ilmu kanuragan yang dikuasainya meningkat pesat. Melihat
itu Biku Paraban benar-benar merasa puas.
“Seperti yang aku katakan, kau mendapatkan kesempatan pertama untuk membaca
dan mendalami kitab itu Prabawati, namun kelak kau juga harus memberikan kesempatan
yang sama pada Parameswara. Kalian berdua harus saling mengisi dan melengkapi dalam
olah kanuragan itu. Parameswara harus menuntun Swasti Prabawati menyempurnakan
kematangan jiwanya, utamanya dalam olah pernapasan dan kajiwan, sebaliknya Swasti
Prabawati harus menuntun Parameswara dalam gerak kembangan silat.”
Baik Parameswara dan Swasti Prabawati menyimak wejangan itu dengan seksama.
Namun pesan yang diberikan oleh Biku Paraban berikutnya yang terasa aneh dan janggal,
bahkan sulit dimengerti.
“Tumbuh dan kembangkanlah perasaan bersaudara di antara kalian berdua. Ingat,
jangan beri kesempatan di hati kalian masing-masing untuk tumbuhnya perasaan cinta
dan saling memiliki sebagaimana pria dan wanita. Camkan yang satu ini dan jangan
mencoba-coba untuk melanggar.”
Parameswara termangu. Baginya memang tidak menjadi soal, sebagaimana bagi
Swasti Prabawati juga tidak menjadi soal. Tetapi alasan yang berada di belakangnya,
mengapa Biku Paraban melarang, itulah yang justru membuat mereka merasa penasaran.
Sore pun datang. Biku Paraban telah menganggap masa penggemblengan lima belas
hari itu telah cukup. Swasti Prabawati berlinang air matanya ketika memeluk patung
Ibunya. Seolah-olah patung itu menyimpan kehangatan pelukan seorang ibu yang sarat
dengan restu dan doa untuk anaknya. Dengan takzimnya Swasti Prabawati duduk
timpuh79, bersimpuh di depan kaki patung Ibunya. Dengan mata berlinang gadis itu
memeluk kaki patung itu dan mencium jari-jarinya. Dengan sepenuh perasaan Prabawati
merapatkan dua telapak tangan di depan dada.
Tanpa menoleh lagi Prabawati keluar dari goa di balik tebing itu. Hatinya kembali
ngeres oleh semua kenyataan yang diperolehnya. Pun patung batu, meski ia hanya sebuah
patung, prabawati merasakan bagai ibu sesungguhnya. Prabawati memutuskan uintuk tak
mau menoleh lagi karena jika ia lakukan itu, hatinya kembali akan tersayat. Sayang sekali
gadis itu tidak melakukannya, pun Biku Paraban dan Parameswara tidak memerhatikan,
karena betapa akan terkejutnya mereka andaikata mengetahui patung batu itu menangis.
Air bening keluar dari susut kelopak mata itu.
Di luar goa, Piku Paraban menghela resahnya.
“Pergilah. Doaku menyertai kalian berdua.”
Swasti Prabawati yang telah mendapat arah yang jelas ke mana ia harus pergi untuk
melacak jejak ayahnya, siap berangkat dengan hati yang mantab Swasti Prabawati anak
Luh Saras merasa seusai mengalami penggemblengan yang luar biasa di kawah
candradimuka80 selama setengah bulan itu telah siap menghadapi apa pun, bahkan
menghadapi makhluk mengerikan bernama Narasinga.
Tidak berapa lama kemudian, dua ekor kuda berderap meninggalkan Biku Paraban
yang berdiri termangu di bibir pantai itu. Biku Paraban menghirup napas panjang ketika
kemudian merasa dadanya getir sekali. Setelah sekian tahun ia berharap akhirnya apa
79
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Timpuh, jawa, bersimpuh
Candradimuka, jawa, nama kawah dalam jagad pewayangan yang merupakan tempat hukuman dalam
fungsinya sebagai neraka sekaligus tempat penggemblengan sebagaimana yang dialami Tetuka.
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yang diinginkan untuk menurunkan ilmu kanuragannya pada Swasti Prabawati menjadi
kenyataan. Namun entah mengapa, saat mengenang wajah Parameswara, dada orang tua
itu terangsang untuk bergolak.
Biku Paraban kembali masuk ke dalam goa. Biku Paraban menebarkan pandangan
matanya ke segenap sudut ruang. Lagi-lagi sekali lagi Biku Paraban menghirup udara,
memenuhi segenap paru-parunya, sekaligus merupakan sebuah gambaran, betapa di dada
orang tua itu tersimpan sebuah beban yang berat. Biku Paraban kemudian memandangi
wajah patung di sudut goa. Patung wanita yang di masa silam diperebutkan oleh tiga
orang bersaudara namun kemudian berakhir menjadi kisah yang paling pahit.
“Aku akan meninggalkanmu,” kata Biku Paraban seperti tidak terdengar oleh
telinga. “Semoga kau tidak kesepian. Kelak aku akan pulang untuk menemanimu lagi.”
Biku Paraban kemudian segera berkemas. Sebuah caping lebar dan seperangkat
baju dalam buntalan telah siap menemani perjalanannya.
Dalam pada itu Swasti Prabawati memacu kudanya amat kencang seperti orang
yang tak sabar. Parameswara membedal kudanya terus mengikuti gadis itu dari belakang.
Parameswara kemudian merasa tidak enak karena gadis teman seperjalanannya itu telah
berubah menjadi pendiam. Entah mengapa, tiba-tiba saja Swasti Prabawati menghentikan
derap langkah kudanya.
“Ada apa?” tanya Parameswara.
“Kita berpisah di sini. Kita mengambil jalan masing-masing. Kalau kau ada urusan
di Kediri, lanjutkan saja perjalananmu. Aku akan mengambil jalanku sendiri.”
Parameswara kebingungan, dan justru karena itu malah tidak tahu harus menjawab
apa atau bagaimana.
“Ini terimalah. Kalau kau merasa telah cukup mempelajarinya, antar kitab ini ke
kaki Gunung Penanggungan,” ucap Swasti Prabawati sambil mengeluarkan rontal dari
dalam buntalannya.
Namun Parameswara menolak.
“Lebih baik kau saja yang membawa kitab itu. Aku akan membacanya belakangan
setelah kau merasa cukup.”
Swasti Prabawati termangu diam. Kitab yang sudah dikeluarkan itu dimasukkan
lagi ke dalam buntalan. Swasti Prabawati memandang amat lekat pada wajah pemuda itu
sambil membayangkan pesan pamannya, bahwa di antara mereka seyogyanya tidak boleh
tumbuh cinta. Entah apa sebabnya.
“Ambillah jalanmu sendiri, aku akan ke Panjaringan.”
Swasti Prabawati tak menunggu lebih lama lagi. Gadis itu segera melecut kudanya
yang segera melonjak dan kemudian melesat cepat ke arah jalan menyimpang. Maka
Parameswara hanya bisa menghela napas, dielusnya kuda Sapu Angin yang merasa amat
kehilangan.
“Itulah wanita,” kata Parameswara pada Sapu Angin. “Dia lupa mengucapkan
terimakasih. Padahal aku pernah meminjamkanmu kepadanya.”
Sapu Angin meringkik. Rupanya kuda itu merasa kehilangan.
“Jangan sedih Sapu Angin, perjalanan hidup ada kalanya memang aneh dan sulit
dimengerti. Sekarang marilah kita menempuh jalan kita sendiri. Kita akan ke Kediri.
Kalau kuda betina pacarmu itu kelak melahirkan, berharaplah anakmu itu kelak akan
mencarimu.”
Sapu Angin meringkik sambil sedikit mengangkat kaki depannya.
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“Tak perlu tergesa-gesa, kita tempuh perjalanan kita pelan-pelan saja. Pelan tetapi
sampai, itu lebih baik daripada cepat tetapi salah alamat. Ayo Sapu Angin.”

30.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Dengan langkah sangat ragu Yogi Sutisna mendekati sahabatnya yang tepekur
mencangkung bingung. Bagaikan patung batu yang membeku Parra Hiswara duduk
bersila lunglai bagai kehilangan semua tenaga. Cahaya bulan menyinari tubuhnya tanpa
hambatan karena Parra Hiswara tidak berada di bayang-bayangan tumbuhan. Taman
Botani Kebun Raya di ruas jalan Surabaya Malang itu rupanya menjadi saksi sesuatu
telah terjadi.
“Parra,” ucap Yogi Sutisna dengan menyentuh pundak sahabatnya.
Pelahan Parra Hiswara menoleh. “Aku melakukan kesalahan yang amat besar dan
tidak termaafkan,” bisik Parra Hiswara.
Sebuah ucapan yang tidak mengundang simpati dan tidak menyebabkan Yogi
Sutisna harus merasa iba.
Yogi Sutisna tersenyum melecehken.
“Tak perlu munafik!” ucap Yogi Sutisna. “Tak perlu bersikap seperti seorang gadis
yang kehilangan keperawaranan. Berada di tempatmu menghadapi persembahan yang
luar biasa, para lelaki umumnya akan mengaku sangat beruntung.”
Parra Hiswara bergeming dengan sikap duduknya, amat lunglai ketika menengadah
memandang bulan yang menyusup mega-mega. Yogi Sutisna terkejut mendapati wajah
sahabatnya yang pucat dan bibirnya gemetar.
“Melayani kemauan gadis itu rupanya merupakan kesalahan terbesar yang aku
lakukan,” ucap Parra Hiswara.
Meski Yogi Sutisna berusaha untuk memahami, namun Yogi Sutisna sama sekali
tidak memiliki keterangan apa pun yang bisa dilakukan untuk itu. Dengan jongkok satu
kaki Yogi Sutisna memandang wajah temannya, menelusuri bahasa wajah yang sangat
aneh. Yogi Sutisna yang berniat sinis segera ingat, sahabatnya itu sedang menghadapi
masalah yang luar biasa berat.
“Satu-persatu,” ucap Yogi Sutisna, “ketika gadis itu memintamu memejamkan
mata, apa yang kau lihat?”
Pelahan Parra Hiswara menggerakkan wajahnya membalas pandang mata Yogi
Sutisna. Ada beban luar biasa yang menyebabkan Parra Hiswara sangat terhimpit dan
mengalami kesulitan berbicara. Tarikan napas berat yang ia lakukan menunjukkan itu.
“Aku melihat istriku,” bisik Parra Hiswara, “aku melihat istriku. Aku juga melihat
bangunan aneh berornamen seperti bangunan cina.”
Yogi Sutisna berusaha memahami.
“Apa yang kau lihat pada istrimu?”
Parra Hiswara kembali menampakkan wajah gelisah.
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“Aku melihat istriku berada di ruangan yang sempit,” kata Parra Hiswara. “Tubuh
istriku dalam keadaan terikat dan berbaring dalam posisi miring. Aku melihat wajahnya
yang ketakutan luar biasa. Aku juga melihat api menyembur dari sesuatu entah alat apa.”
Yogi Sutisna mengerutkan kening ikut berpikir.
“Ruangan sempit?” ucap Yogi Sutisna, “sesempit apa ruangan itu?”
Parra Hiswara menggeleng lunglai.
“Sangat sempit, mungkin dengan tinggi tidak lebih dari satu meter memanjang
sepanjang tubuh atau lebih. Ruangan itu gelap!”
Jawaban itu menyebabkan Yogi Sutisna bangkit dan berjalan mondar-mandir. Otak
pemuda berasal tak jauh dari tempat di mana Candi Jonggrang berada itu berputar cepat
untuk menandai tempat macam apa yang dilihat sahabatnya melalui cara aneh itu.
“Tempat macam itu mungkin krematorium!” ucapnya tak yakin.
Parra Hiswara terhenyak dan menengadah. Dengan gugup ia berusaha bangkit.
“Kaubenar,” kata Parra Hiswara, “apa yang aku lihat itu mungkin krematorium.
Tempat pembakaran mayat.”
Derajad kegelisahan Parra Hiswara semakin menanjak, tak tercegah detak jantung
suami Mahdasari itu mengayun lebih berderap dan kencang. Sungguh mengerikan, bila
benar tempat berupa ruang sempit itu adalah tempat pembakaran mayat, maka nasib
buruk macam apa yang akan menimpa istrinya. Parra Hiswara melihat tidak ada nasib
yang lebih buruk dari dibakar hidup-hidup.
“Aku harus menemukan tempat itu,” kata Parra Hiswara. “Kita periksa satu-persatu
semua krematorium yang ada.”
Yogi Sutisna terdiam dalam membayangkan jenis pekerjaan macam apa yang harus
dilakukan. Krematorium adalah rumah pembakaran mayat yang tidak terlalu banyak dan
tidak di sembarang kota ada. Krematorium terdekat dari tempat kejadian adalah dalam
kota Malang, lalu Surabaya.
“Bagaimana dengan janji perempuan itu? Bukankah sebagai imbalan pelayanan
seks yang kauberikan ia akan membantu memberi petunjuk bagaimana cara menolong
istrimu?”
Yogi Sutisna melihat Parra Hiswara menggeleng lunglai.
“Aku melakukan kesalahan besar,” bisiknya. “Gadis itu bohong akan membantu
menolong istriku. Gadis itu justru sumber dari semua bencana ini.”
Jawaban itu menyebabkan Yogi Sutisna terheran-heran.
“Bagaimana bisa?” tanya Yogi.
Parra Hiswara meremas-remas jari. Tidak cukup dengan sikap itu, Parra Hiswara
menjambaki rambutnya sendiri gambaran sebuah penyesalan yang luar biasa.

31.
Parra Hiswara memandang gadis di depannya, gadis yang memberikan pengalaman
asmara paling liar dari yang pernah dilakukan di sepanjang hidupnya. Menghadapi
persembahan yang luar biasa seperti yang diberikan Ken Katri Kenyatri, para lelaki
umumnya akan merasa sangat beruntung apalagi gadis berambut panjang itu memiliki
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kecantikan yang luar biasa. Perasaan macam itu mengharu-biru di dada suami yang
mengkhianati cinta istrinya itu, jejak rasa mesra masih membayang di wajahnya, untuk
beberapa saat telah hilang bayangan wajah Mahdasari.
“Aku masih tidak mengerti,” kata Parra Hiswara.
Ken Katri Kenyatri tersenyum namun tidak dengan segera menjawab. Dengan
senyum amat menggoda ia merapikan diri.
“Mengapa harus aku?” lanjut Parra Hiswara. “Mengapa kau harus hamil dari
benihku?”
Katri mengumbar senyumnya dengan amat murah.
“Sebuah cara untuk menjamin, titisan itu berada dalam cengkeraman tanganku.”
Jawaban itu menyebabkan Parra Hiswara terkejut, sungguh sangat terkejut. Parra
Hiswara memandang wajah Katri yang meski masih mengumbar senyum mesra namun
mulai menunjukkan sikap aneh. Terbelalak Parra Hiswara memandangi lawan bicaranya.
“Kenapa?”
Ken Katri Kenyatri tidak cukup tersenyum mesra, kali ini melengkapinya dengan
tawa, renyah gemerincing yang dengan mendadak menyebabkan Parra Hiswara mrinding,
bulu kuduknya bangkit tak terkendali. Rasa gelisahnya ikut menggeliat tidak terkendali.
“Istrimu yang hamil tua itu akan melahirkan anak perempuan,” ucap Ken Katri
Kenyatri ringan, “sementara titisan musuh bebuyutanku itu harus lahir kembali melalui
jenis laki-laki.”
Parra Hiswara menampakkan raut wajah amat tegang. Namun bagai bisa menebak,
Ken Katri Kenyatri memiliki jawaban yang amat menohok, “dahulu di kehidupanku di
masa lalu aku mengalami kesulitan menghabisi musuhku, maka kini, dengan ia akan
terlahir dari perutku, tindakan apa yang akan bisa aku lakukan?”
Ken Katri Kenyatri tiba-tiba bangkit didorong oleh keputusan untuk segera pergi
dari tempat itu sambil membawa suara tawanya yang gemerincing. Ia tertawa bergelak
atas rasa puas dan telah ia peroleh apa yang diinginkan. Parra Hiswara segera tahu
jawabnya ketika melihat sesuatu yang melintas terbang di atasnya. Warna putih sayap
yang mengayuh udara dengan segera meningatkan dirinya pada seseorang yang dijumpai
itu baik melalui mimpi maupun ketika terperosok ke gua bawah tanah.
“Ya Tuhan,” Parra Hiswara mendekap dada. “Perbuatan macam apa yang telah aku
lakukan?”
Beberapa kali binatang yang mestinya berkodrat sebagai pemakan buah-buahan itu
terbang melintas bahkan pada jarak yang sangat dekat dengan dirinya. Akan tetapi Parra
Hiswara tidak melakukan apa pun. Ia hanya memandang tingkah binatang itu yang bisa
dianggap sebagai meledek penyesalannya.
Terakhir binatang itu melesat membubung tinggi ke arah bulan.

32.
Yogi Sutisna menyimak penuturan itu dengan tegang. Makin yakinlah Yogi Sutisna
bahwa persoalan yang dihadapi sahabatnya itu sungguh bukan persoalan yang sangat sulit
ditemukan jalan pemecahannya. Dengan gelisah yang tidak bisa dilawan Yogi Sutisna
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mengarahkan pandang matanya ke pepohonan yang lebat. Kemunculan kembali jejak
binatang bersayap lebar berkulit putih penuh uban menjadikan perasaannya sangat tidak
nyaman, apalagi ia merasa yakin binatang itu pasti menyimpan dendam padanya karena
bedilnya meninggalkan jejak yang mungkin melobangi sayapnya atau mungkin bahkan
mengenai matanya.
“Ken Katri Kenyatri,” ucap Parra Hiswara, “adalah perwujutan lain dari perempuan
pemilik tiga buah mata itu dan lelaki bersamanya tadi, mungkin kelelawar itu. Bisa jadi
mereka meminjam tubuh orang. Boleh jadi Ken Katri Kenyatri bahkan tidak menyadari
apa yang menimpanya.”
Hening amat hening hamparan tanah yang terlindungi oleh lebatnya pepohonan di
taman Botani Kebun Raya Purwodadi itu. Bagai ikut mencermati apa yang dialami Parra
Hiswara semua binatang kehilangan mulutnya. Cenggeret yang semula begitu riuh saling
sapa bersahut-sahutan tidak lagi kedengaran suaranya. Pun sepasang burung hantu yang
mengikuti dan menjadi saksi semua yang terjadi memilih diam dibalut keprihatinan. Ke
depan Parra Hiswara melihat permasalahan yang bertumpuk-tumpuk tumpang tindih akan
tetapi sejauh itu ia masih belum tahu peran apa yang tersampir di pundaknya. Ketika ia
merasa membutuhkan penjelasan ternyata tak seorang pun yang bisa memberi penjelasan.
“Kita ke krematorium,” kata Parra Hiswara tiba-tiba.
“Ya!” jawab Yogi Sutisna. “Kautahu tempatnya?”
Parra Hiswara mengangguk.
Melihat sahabatnya sedang demikian gelisah Yogi Sutisna menempatkan diri
memegang stir. Pelahan ia menyusuri jalanan di dalam kompleks taman botani itu. Pintu
gerbang masih tetap terbuka ketika melintas keluar dan memasuki jalan raya. Akhirnya
didorong waktu yang terbatas dengan lincah Yogi Sutisna membawa laju kendaraannya
dengan kecepatan tinggi. Tidak lebih dari setengah jam kendaraan itu kembali melintas
kota Singasari dan terus akan melaju ke selatan. Parra Hiswara dan Yogi Sutisna segera
mengerutkan kening melihat kabut telah menghilang. Ditaburi oleh cahaya bulan yang
berlimpah, bahkan puncak Gunung Kawi terlihat dengan amat jelas.
“Tunggu, belok ke Dwarapala,” kata Parra Hiswara didorong dan didasari sebuah
dugaan yang muncul dengan tiba-tiba.
Yogi Sutisna yang berpikiran serupa tangkas memperlambat laju kendaraannya dan
berbelok ke arah barat. Dugaan Parra Hiswara dan Yogi ternyata benar, ada seseorang di
sana. Dalam siraman cahaya bulan yang berlimpah Yogi Sutisna bisa mengenali orang itu
dengan baik.
“Dia orang Bali itu!” bisik Yogi Sutisna.
Yogi Sutisna memarkir kendaraannya dan bergegas turun. Agaknya Anak Agung
Budayasa sangat berkepentingan dengan pertemuan itu, ia yang bersandar kendaraan
segera menyongsong. Dengan ramah ia pun menawarkan jabat tangan. Parra Hiswara
menerima uluran itu sambil dengan segera berusaha menarik kesimpulan keadaan yang
dihadapinya.
“Selamat malam,” sapa Budayasa.
Parra Hiswara memperoleh kesan yang baik dari pertemuan itu, sangat bertolakbelakang dengan kecurigaan yang terlajur tumbuh dan mekar di benaknya.
“Aku hampir mengira kalian tidak datang,” kata Budayasa.
Ucapan itu menyebabkan Parra Hiswara dan Yogi Sutisna saling pandang. Melihat
sikap Parra Hiswara dan Yogi Sutisna yang demikian menyebabkan Budayasa curiga.
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“Apakah terjadi sesuatu?” tanya Budayasa.
Parra Hiswara pilih menempatkan diri diam dan menggamit Yogi Sutisna.
“Tadi tempat ini digulung kabut tebal,” kata Yogi Sutisna. “Kami telah berada di
sini sejak jarum jam di angka sebelas. Lalu datang orang yang menjemput kami.”
Dengan jelas Yogi Sutisna menceritakan apa yang terjadi yang disimak dengan
penuh perhatian oleh Budayasa. Namun ada bagian-bagian tertentu yang tidak mungkin
bagi Yogi menuturkan, bahkan Parra Hiswara sebagai pelakunya belum tentu sanggup
menceritakan apa yang sebelumnya ia lakukan bersama Ken Katri Kenyatri.
“Itulah yang terjadi,” kata Yogi Sutisna.
Budayasa mengangguk.
“Lalu apa yang dibicarakan di tengah Kebun Raya itu?” tanya Budayasa.
Yogi Sutisna melirik Parra Hiswara. Parra Hiswara mengangguk dan siap untuk
mengambil alih pembicaraan.
“Maafkan aku berbicara lugas,” kata Parra Hiswara, “sebenarnya apa keperluanmu
ingin bertemu denganku?”
Pertanyaan yang dilepas dengan tanpa tedeng aling-aling81 itu menempatkan Anak
Agung Budayasa tertegun. Anak Agung Budayasa rupanya perlu menimbang sebelum
akhirnya berbicara.
“Aku kehilangan diriku,” kata Budayasa. “Ketika aku tersadar dari tidur beberapa
hari yang lalu aku kehilangan semua ingatanku yang terhapus habis tanpa sisa. Siapa aku,
tanggal berapa aku lahir dan semua hal sederhana yang lain lenyap tidak ada jejaknya.
Siapa pun yang berada di rumahku tidak seorang pun yang aku ingat. Aku tidak memiliki
kenangan sama sekali pada ayah dan ibuku, juga pada seorang adik perempuanku. Akan
tetapi meski demikian mereka mampu meyakinkanku bahwa aku bernama Budayasa,
bahwa aku adalah bagian dari keluarga mereka. Di luar apa yang diterangkan ayah ibuku
dan adikku semua terhapus dari otakku, aku tak ingat apa pun. Tentu aku berkepentingan
untuk bisa kembali ke keadaanku semula, namun kemudian aku sadar keadaanku yang
demikian tidak bisa aku hindari. Itulah sebabnya aku datang untuk mempertegas di mana
posisiku, ke mana aku harus memihak.”
Parra Hiswara menyimak awal penjelasan itu dengan penuh perhatian. Yogi Sutisna
amat tercuri perhatiannya.
“Kasus yang demikian disebut amnesia!” ucapnya.
“Ya!” jawab Budayasa. “Itulah yang kualami sekarang. Sampai sejauh ini meski
aku berusaha mengingat tak pernah berhasil. Banyak sekali terjadi dan berulangkali aku
bertemu dengan teman-temanku, aku tidak ingat mereka. Mereka bingung dan bahkan
ada yang menganggapku sombong.”
Parra Hiswara berusaha memahami. Tentu banyak kejadian yang membingungkan
dialami oleh lelaki bernama Budayasa ketika ada orang yang menyapa dan mengajaknya
berbicara sementara kenangannya atas orang itu telah terhapus sama sekali. Jika orang
yang mengidap amnesia itu seseorang yang telah beristeri atau bersuami, maka ia sama
sekali tidak punya ingatan pada perannya sebagai suami atau istri.
“Sudah berapa hari keadaan itu hingga sekarang?” tanya Parra Hiswara.
“Dua minggu,” jawab Budayasa.
Parra Hiswara mengangguk pendek.
81

Tedeng aling-aling, jawa, ditutup-tutupi.
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“Keadaan itu terjadi sejak mimpi pada sebuah hari, mimpi macam apa itu?” tanya
Parra Hiswara.
Budayasa mengelus-elus telapak tangan kanannya dan kemudian menunjukkan
telapak tangan itu pada Parra Hiswara.
“Mimpi dalam tidur biasa sebagaimana orang lain mengalami. Namun mimpi yang
aku alami saat itu sungguh bukan seperti mimpi namun nyata. Dalam mimpiku, aku
bertemu seekor kelelawar berukuran sangat besar berwarna putih. Kelelawar albino itu
menyambar dan melukai telapak tanganku, atau mungkin kata yang benar adalah ia
meninggalkan jejak. Benda inilah yang menyebabkan kenanganku lenyap terhapus.
Seorang dokter berusaha melakukan operasi untuk mengeluarkan benda ini, namun ia
malah mati.”
Perhatian Yogi Sutisna dan Parra Hiswara tertuju pada telapak tangan kanan Anak
Agung Budayasa. Dalam siraman cahaya bulan terlihat sebuah benda yang meringkuk
melingkar menempatkan diri di bawah kulit di atas daging. Seolah mempertegas apa yang
menjadi perannya, benda tak dikenal itu menggeliat. Mrinding Yogi Sutisna melihat itu.
Satu lagi bukti kebenaran dari semua yang diceritakan Parra Hiswara dilihatnya.
Anak Agung Budayasa mengepal dan memasukkan tangannya ke saku jaket yang
dikenakannya.
Parra Hiswara tidak bisa menutupi gelisah hatinya. Kelelawar berukuran besar dan
berkulit putih itu rupanya selalu membayangi dirinya melalui berbagai cara, bahkan lewat
cara yang tidak terduga, termasuk melalui mimpi. Kini di depannya hadir seorang lagi
yang menjadi korban setelah sebelumnya ia yakin Hirkam mengalami hal yang sama,
Hirkam yang melarikan diri minggat dari rumah sakit dan tidak diketahui di mana ia
berada boleh dipastikan terlibat dalam perseteruan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan masalah yang belum diketahui macam apa bentuknya.
Parra menekan dadanya yang berdebar karena jantung yang menjadi penghuninya
berderap lebih kencang.
“Lalu bagaimana kau merasa berkepentingan denganku?” tanya Parra Hiswara.
Budayasa tak merasa ragu untuk balas memandang dengan tatapan tajam.
“Ada orang yang memberi petunjuk, orang itu yang mengarahkan aku agar bertemu
denganmu. Orang itu pula yang memberiku petunjuk agar datang ke tempat ini, ternyata
apa yang ia katakan benar, di tempat ini aku bertemu denganmu,” jawab Budayasa.
Parra Hiswara dan Yogi Sutisna penasaran.
“Siapa?” tanya dua orang itu serentak dan nyaris berhimpitan.
“Nama orang itu Mayong Aditya Bungaran, ahli sejarah yang meyakini adanya
sebuah candi yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari Candi Borobudur.”
Desir tajam segera menyergap seluruh tubuh Parra Hiswara dan memaksa suami
Mahdasari itu terbungkam tak bisa bicara. Hening pun mengalir menempatkan Budayasa
menunggu apa yang akan dikatakan lawan bicaranya. Parra Hiswara diam agak lama dan
sekuat tenaga menguasai diri. Dihimpit oleh berbagai persoalan yang berat menjadi sebab
munculnya migrain yang menyerang sebelah kepalanya.
“Sosok macam apa Mayong Aditya Bungaran itu?” tanya Parra Hiswara.
Budayasa menyempatkan menarik napas panjang sebelum memberikan jawaban.
“Ia berasal dari Malang dan telah lama menetap di Magelang. Di Magelang waktu
yang ia miliki didedikasikan untuk upaya menemukan jejak candi yang hilang.”
Parra Hiswara termangu agak lama.
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“Berhasil?” tanya Parra Hiswara tiba-tiba.
Budayasa menggeleng. Mendapat jawaban itu Parra Hiswara pun tersenyum.
“Soal gadis bernama Ken Katri Kenyatri, apa pendapatmu?” Yogi Sutisna ikut
melepas pertanyaan.
Budayasa ternyata tersenyum.
“Dia anak Pak Mayong,” jawab Budayasa datar saja.
Akan tetapi sungguh jawaban yang sebenarnya datar saja itu mampu menyebabkan
Yogi Sutisna dan Parra Hiswara terkejut. Kedua sahabat itu saling pandang dengan raut
muka amat lugas dalam menunjukkan rasa terkejut. Jejak tentang siapa sebenarnya Ken
Katri Kenyatri menjadi semakin jelas arahnya. Dengan keterangan itu bisa didapat arah
untuk bertemu kembali dengan gadis yang telah mempersembahkan gelegak cinta, jiwa
dan raganya. Ke depan Parra Hiswara merasa yakin harus bertemu lagi dengan orang itu,
ada banyak hal yang harus dibicarakan dan dilakukan.
“Kenapa?” tanya Budayasa didorong rasa heran setelah melihat bahasa wajah dua
orang di depannya.
Pertanyaan sederhana itu tidak segera dijawab. Parra Hiswara sibuk menggaruk rasa
gatal di telapak tangannya.
“Jadi Ken Katri Kenyatri itu anak Pak Mayong? Apakah dengan demikian berarti
Ken Katri Kenyatri tinggal di Magelang juga?” tanya Yogi Sutisna.
Budayasa ternyata menggeleng.
“Ketika beberapa hari yang lalu aku mendatangi rumah Pak Mayong, itulah saat
pertama kali aku berkenalan dengan Ken Katri Kenyatri. Namun aku tidak tahu apakah
setiap hari gadis itu tinggal bersama ayahnya.”
Nama Mayong Aditya Bungaran itu sungguh menarik perhatian Parra Hiswara yang
boleh dianggap sebagai titik terang dari upaya yang ia lakukan, yang tidak sekadar
menemukan dan menyelamatkan istrinya yang diculik orang namun juga mengurai semua
masalah yang menimpanya sampai jelas ujung pangkalnya. Parra Hiswara merasa, bila
semua pertanyaan itu tidak didapat jawabnya dirinya bisa benar-benar gila.
“Menurutmu, Pak Mayong tahu apa yang sedang berlangsung?” Parra Hiswara
bertanya.
Budayasa menyempatkan merenung lebih dulu sebelum akhirnya ia mengangguk.
“Ia seorang ahli sejarah yang sedang menelusuri sebuah masalah. Menurutku ia
banyak tahu meski belum tentu tahu semua.”
Parra Hiswara masih punya pertanyaan yang harus dilesakkan.
“Pak Mayong tahu peran anaknya?”
Cukup lama Anak Agung Budayasa menimbang sebelum akhirnya angkat bicara.
“Mungkin!” jawabnya.
Jawaban itu menyebabkan Parra Hiswara segera mengambil kesimpuan bahwa ahli
sejarah bernama Mayong itu termasuk berada di kelompok yang harus dicurigai karena
sangat mungkin ia mendukung ulah anak gadisnya. Tahukah Mayong itu bahwa anak
gadisnya telah menjadi media kemunculan kembali sosok yang hidup di masa silam yang
mungkin menempel pada anaknya tak ubahnya parasit, atau siapa tahu Ken Katri
Kenyatri seratus prosen merupakan reinkarnasi si mata tiga?
Parra Hiswara melangkah mondar-mandir lalu berhanti dan berbalik, matanya amat
tajam dalam memandang Budayasa yang berdiri bersandar kaki Dwarapala. Akhirnya
Parra Hiswara sampai pada pertanyaan utama.
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“Apa benar kautahu apa yang menimpa istriku, di mana ia berada?”
“Kelompok tujuh orang yang menculiknya sementara pada saat bersamaan, saat ini
pula kelompok lima orang sedang berusaha menyelamatkan istrimu.”
Jawaban yang diberikan Budayasa menyebabkan Parra Hiswara kehilangan mulut
dan berada di puncak rasa takjub. Kelompok tujuh dan kelompok lima, kelompok apa
pula itu? Pertanyaan itu mengobrak-abrik segenap lorong di kepala Yogi Sutisna. Parra
Hiswara segera menghubungkan keterangan itu dengan apa yang pernah dilihat di ruang
bawah tanah yang terletak tepat di bawah rumahnya.
Saat itu Parameswara menjelaskan bahwa semua orang yang tidur di atas meja batu
merupakan pendukung perempuan yang tidur di tengah ruang dengan tanpa busana. Parra
Hiswara tidak mungkin lupa ketika sosok masa silam bernama Parameswara itu secara
takdir adalah merupakan pendukungnya, akan tetapi pilih tetap terjaga dari tidur panjang
sebagai sikap pembangkangan.
“Kelompok lima itu siapa?” tanya Parra Hiswara.
Anak Agung Budayasa saling meremas jemari tangannya.
“Kelompok lima adalah lima orang yang karena takdir harus berjuang keras untuk
melindungi anakmu, menyelamatkannya jangan sampai tangan maut menyentuhnya.”
Parra Hiswara merasa denyut jantungnya berhenti berdetak. Penjelasan yang ia
terima dari Anak Agung Budayasa itu bukannya memperjelas akan tetapi malah semakin
membuatnya bingung.
“Anakku,” ucap Parra Hiswara gugup, “maksudmu anakku yang mana?”
Budayasa tersenyum namun tidak menjawab pertanyaan itu seolah karena Anak
Agung Budayasa tahu lelaki di depannya tahu jawabnya. Parra Hiswara akhirnya berjalan
mondar-mandir sambil tangan kanannya menggaruk kepalanya yang gatal dan sesekali
juga menggaruk telapak tangannya yang gatal. Bulan sehari menjelang purnama yang
menyemburatkan benderang di langit entah mengapa terasa tidak nyaman di kepalanya.
“Melalui cara yang luar biasa,” kata Parra Hiswara, “Ken Katri Kenyatri
menunjukkan padaku apa yang sedang dialami istriku yang sedang berada di sebuah
kamar sempit dan gelap. Kautahu di mana tempat itu?”
Budayasa tidak perlu menimbang terlalu lama untuk menjawab.
“Aku melihat hal yang sama,” jawab Budayasa. “Tak hanya aku tetapi kelompok
lima aku yakin melihat hal yang sama. Di mana tempat yang muncul dalam bayangan
mimpi menyelinap di angan-angan itu berada memunculkan pertanyaan apakah aku akan
menuju ke sana sebagai pihak yang ikut melindungi istrimu atau justru sebaliknya aku
harus menempatikan diri menjadi bagian dari kelompok yang tujuh orang itu. Pilihan itu
tergantung apa yang akan terjadi besok ketika malam purnama datang. Untuk sementara
sebagai calon kawan atau lawan, aku hanya bisa mengatakan isterimu masih belum
tertimpa bencana yang menakutkan itu.”
Parra Hiswara bingung.
“Apa pula hubungannya dengan purnama?” tanya Parra Hiswara.
Parra Hiswara memandang bulan.
Anak Agung Budayasa kembali membuka telapak tangannya, memberi kesempatan
pada Parra Hiswara dan Yogi Sutisna memerhatikan benda di genggaman tangannya.
“Benda dalam telapak tanganku ini dan aku yakin kau juga akan memilikinya, akan
menampakkan perannya ketika bulan purnama datang. Jangan tanya bagaimana peran
yang akan tampak itu, aku sendiri belum tahu. Akan tetapi aku yakin apa yang dikatakan

221
Pak Mayong itu benar. Oleh karena itu aku menawarkan besok kita perlu bertemu dan
bersama-sama kita masing-masing mengambil pilihan.”
Parra Hiswara merasa masih belum jelas. Parra Hiswara memandangi telapak
tangannya. Semula ia mengira ada penyakit kulit yang menyebabkan tangannya gatal, ada
semacam kadas atau kudis. Namun rupanya ada penyebab lain yang perlu memperoleh
perhatian.
“Seharian ini telapak tanganku terasa gatal,” kata Parra Hiswara sambil membuka
telapak tangannya, “rupanya gatal ini merupakan pertanda aku akan memiliki benda itu
pula?”
Anak Agung Budayasa tidak menjawab pertanyaan itu. Dengan penuh perhatian
Parra Hiswara memerhatikan telapak tangannya. Tidak tampak kelainan apa pun di
telapak tangannya, tak ada koreng, tak ada kadas atau kudis, tidak ada pathek. Kulitnya
mulus-mulus saja, namun rasa gatal itu memang mulai mengganggu. Apalagi kini ia telah
memperoleh ramalan nantinya di telapak tangan itu akan muncul benda tidak dikenal.
Parra Hiswara yang memejam mata adalah dalam rangka mengenang kejadian yang
dialami ketika terperosok ke ruang bawah tanah buah pembuatan septic tank yang ia
kerjakan.
“Kau peroleh tanda itu,” kata Parra Hiswara, “karena dalam mimpimu kelelawar
berwarna putih itu menyambar dan meninggalkan jejak melukai telapak tanganmu?”
Budayasa merasa telah menjelaskan hal itu dan tidak merasa perlu mengulang lagi.
Namun Budayasa mengangguk. Butuh waktu sedikit lebih lama untuk mencerna keadaan
itu. Parra Hiswara tidak mampu mencegah kesemutan yang menggerataki punggungnya.
“Sama,” ucap Parra Hiswara, “kelelawar itu juga menyambar telapak tanganku. Ia
meninggalkan jejak. Ia juga meninggalkan jejak di tubuh temanku, berarti Hirkam juga
akan mengalami nasib serupa.”
Mrinding Yogi Sutisna meyakini kebenaran apa yang diutarakan Parra Hiswara.
Andai ia tidak segera menghindari serangan kelelawar putih setelah ia menembaknya,
boleh jadi ia akan ikut terlibat terlalu jauh. Ia akan ikut-ikutan memiliki tanda aneh di
telapak tangannya.
“Jadi apa yang kau ingin dariku?” tanya Parra Hiswara.
Budayasa memandang lawan bicaranya dengan amat tajam.
“Sebagaimana tadi aku bilang,” ucap Budayasa. “Aku ingin kejelasan ke mana aku
harus memihak. Apakah aku berada di kelompok lima dengan tugas melindungi anakmu.
Jawaban itu hanya bisa kauberikan ketika bulan purnama datang. Yang kedua aku perlu
tahu di mana candi itu berada.”
Pertanyaan itu menyebabkan Parra Hiswara terdiam tidak segera menjawab. Dalam
keadaan yang demikian tiba-tiba wajah cantik Ken Katri Kenyatri datang menyelinap.
Apa yang ia lakukan dengan memenuhi tawaran birahi gadis berambut panjang itu
semakin jelas menunjukkan keruwetan macam apa yang akan dihadapinya. Melalui benih
yang ia tabur, Ken Katri Kenyatri berharap akan melahirkan anak lelaki yang dikira
merupakan titisan dari musuhnya. Melalui jalan pintas itu Ken Katri Kenyatri
menemukan jalan mudah untuk menghabisi musuhnya. Lalu apa hubungan antara anak
lelaki yang akan lahir sebagai keturunannya itu dengan candi yang ia temukan jejaknya di
lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di Jawa Tengah?

222
“Hanya satu dari dua permintaanmu itu yang bisa aku penuhi,” kata Parra Hiswara,
“besok kita bertemu lagi di tempat ini tengah malam saat purnama itu datang. Untuk
permintaan supaya aku menunjukkan di mana letak candi itu, aku tidak bisa penuhi.”
Hening mengalir setelah Parra Hiswara memberi jawabnya. Anak Agung Budayasa
tidak menampakkan rasa kecewanya meski permintaan yang dianggapnya penting itu
ditolak. Budayasa memerhatikan keadaan sekitarnya.
“Tempat ini sangat tidak cocok untuk kegaduhan yang akan terjadi besok tengah
malam, sebaiknya jangan di sini. Tempat yang kau pergunakan mengadakan pertemuan
dengan anak gadis Pak Mayong itu lebih sesuai. Bukankah tempat itu sangat cocok?”
Parra Hiswara tidak keberatan dengan pilihan itu. Namun apa yang disampaikan
Budayasa soal kegaduhan menyebabkan alisnya mencuat.
“Kegaduhan apa?” tanya Parra Hiswara.
Budayasa merasa punya alasan untuk tertawa.
“Besok kau akan tahu,” jawab Budayasa.
Anak Agung Budayasa merasa pertemuan itu sudah cukup, itu sebabnya ia beranjak
melangkah mendekati mobilnya. Orang Bali itu memutar kunci.
“Kau belum menunjukkan tempat di mana istriku berada!” kata Parra Hiswara agak
berteriak.
Anak Agung Budayasa menunda melepas kopling.
“Kalau menurut pendapatku,” kata orang Bali itu, “untuk sementara ini kau belum
bisa melakukan apa-apa. Sebagai suami kau memang layak mencemaskan nasib istrimu.
Akan tetapi kalau secara takdir kau justru berada di kelompok tujuh, kau membahayakan
istrimu.”
Jawaban itu menyebabkan Parra Hiswara terhenyak. Pelan Anak Agung Budayasa
melepas pedal kopling sambil menekan pedal gas membawa mobilnya melaju menuju
jalan raya. Dari jauh terlihat mobil itu berbelok ke arah berlawanan dari hotel di mana ia
menginap, boleh jadi itu merupakan pertanda Budayasa telah check out dari hotel yang
tempat menginap.
Lunglai Parra Hiswara bersandar gada yang dipegang Dwarapala.
“Bagaimana menurutmu?” tanya Parra Hiswara.
Yogi Sutisna memegang kepalanya.
“Ruwet!” jawabnya, “dan aku ikut berada dalam bahaya.”
Parra Hiswara menoleh.
“Kenapa?” tanyanya.
Yogi Sutisna layak untuk merasa cemas karena sebuah alasan.
“Dari pembicaraan tadi,” kata Yogi Sutisna, “aku melihat arah semua masalah ada
dua. Yang pertama ke anak yang diduga akan lahir dari Ken Katri Kenyatri. Kelompok
lima itu tidak hanya akan berusaha keras melindungi istrimu namun juga akan
mempertaruhkan nyawa untuk melindungi anak itu. Yang kedua, ke candi yang kau
temukan. Nah, soal candi itu akan membahayakan dua orang, yaitu aku dan Surtan Panca,
karena dua orang itulah selain kau yang tahu di mana candi murca itu berada.”
Parra Hiswara terdiam tidak bisa menjawab. Parra Hiswara merasa kecemasan Yogi
Sutisna beralasan. Pihak-pihak yang bermusuhan dan kini mulai bermunculan itu nanti
akan bermuara ke pencarian di mana candi itu berada. Orang yang tahu letaknya akan
diburu. Yogi Sutisna benar bisa berada dalam bahaya sebagaimana Surtan Panca.
Parra Hiswara menghela tarikan napas berat.
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“Tak ada yang bisa kita lakukan bukan?” tanya Yogi Sutisna. “Sebaiknya kita balik
ke hotel sambil berharap-harap cemas membayangkan apa yang akan terjadi besok saat
bulan purnama itu datang.”
Malam terus bergerak ke arah datangnya pagi, otak Parra Hiswara benar-benar
terkunci. Rasa kantuk hilang entah ke mana perginya. Sepanjang pagi yang nantinya
bergerak ke siang dan malam berikutnya Parra Hiswara merasa dirinya terpenjara tanpa
bisa melakukan apa-apa. Siang hari tak mungkin keluar dan keluyuran. Orang yang
mengenalinya akan ketakutan luar biasa.

33.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Kuda Sapu Angin adalah kuda yang sungguh luar biasa. Kedekatannya dengan
Parameswara telah menciptakan sebuah hubungan yang erat. Seperti layaknya mengerti
bahasa manusia Kuda Sapu Angin itu pun kemudian berderap pelahan. Mengambil jalan
yang menyimpang ke arah kanan. Parameswara menempuh perjalanan sambil menikmati
keindahan alam. Agar tidak tersesat pemuda itu memilih menyusur sepanjang pantai yang
membujur ke barat. Jika telah sampai di sebuah delta sungai, selanjutnya ia tinggal
mengikuti sungai itu.
Akan tetapi di sepanjang perjalanannya Parameswara masih dibayang-bayangi oleh
apa yang dialaminya. Parameswara merenungkan berbagai keganjilan.
“Apakah alasan sebenarnya, sehingga Biku Paraban itu merasa perlu mewariskan
ilmu kanuragannya padaku, padahal aku sama sekali tak mempunyai hak dan mengapa
pula Biku Paraban melarang timbulnya cinta kasih antara aku dan Swasti Prabawati?
Apakah itu merupakan syarat mutlak bagi mereka yang mempelajari ilmu kanuragan
itu?”
Sambil berjalan Parameswara terus mengumbar lamunannya. Ada kalanya buah
pikirannya bergeser ke arah lain. Kenangannya singgah pada Ken Rahastri. Ingat pada
gadis yang dicintainya menyebabkan isi dada pemuda itu terasa sesak.
“Aku telah jauh meninggalkanmu, jauh meninggalkan perguruan Kembang Ayun
maupun Badran Arus. Sedang apakah kau Rahastri? Apakah kau masih memikirkan
aku?” bisik Pemuda itu untuk dirinya sendiri.
Sang waktu terus bergerak menemani perjalanan berkuda anak angkat Ki Ajar
Kembang Ayun. Di sepanjang perjalanannya ada banyak hal yang ia lihat, umumnya para
penduduk yang ramah dan selalu menyapa meski tidak mengenal. Maka setelah pemuda
itu melewati hari demi hari sambil bertanya pada setiap orang yang dijumpainya di jalan,
Parameswara semakin mendekati Kotaraja Kediri. Jika semula perjalanannya melewati
daerah yang lengang kini Parameswara mulai melihat perkampungan yang cukup padat,
ada kalanya Parameswara berpapasan dengan serombongan prajurit berkuda. Yang ia tak
mengerti, para prajurit memerhatikannya dengan tatapan aneh dan curiga.
Semula Parameswara mengira keadaan itu sebagai sebuah keadaan yang lumrah.
Namun akhirnya Parameswara melihat adanya sesuatu yang janggal. Setiap prajurit yang
berpapasan selalu memerhatikan kuda yang ditungganginya. Bahkan tak hanya prajurit,
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nyaris semua orang yang berpapasan selalu memerhatikannya. Jika para prajurit dengan
mata bernafsu sebaliknya orang kebanyakan dengan tatapan seperti iba akan tetapi anak
angkat Ki Ajar Kembang Ayun tidak peduli. Pemuda itu terus memacu Sapu Angin
dengan tenang melintasi pintu gerbang batas kota. Lagi-lagi beberapa prajurit penjaga
pintu gerbang memerhatikannya namun tidak melakukan apa pun.
Bagaimanapun inilah untuk yang pertama kali bagi pemuda itu memasuki sebuah
kota yang besar. Bangunan-bangunan yang ada begitu megah. Jika melihat semuanya itu
maka pendapa padepokan perguruan Kembang Ayun menjadi tiada artinya sama sekali.
Di sebuah warung yang sederhana Parameswara berhenti. Pemuda itu mengikat
kudanya di bawah pohon mlinjo yang berbuah lebat. Dengan tenang Parameswara masuk
ke warung itu meski Parameswara mulai sadar ada beberapa orang yang memandangnya
dengan tatapan mata curiga.
“Ada apa sebenarnya ini? Beginikah cara orang-orang Kediri dalam menyambut
pendatang?” bisik pemuda itu dalam hati.
Ada beberapa orang lelaki yang sedang menikmati makanan sederhana di dalam
warung itu, yang hanya sekadar jenang alot, minuman dawet dan jadah ketan bakar.
Dengan tanpa banyak berbicara Parameswara ikut duduk di antara mereka. Namun
Parameswara mulai merasa tidak enak karena semua mata mencuri-curi pandang, bahkan
kuda yang sangat kekar dan diikat di bawah pohon mlinjo juga menarik perhatian orangorang itu.
Parameswara menggeleng-geleng dan tersenyum sendiri.
“Apakah orang Kediri umumnya mempunyai sifat iri? Mereka melihat kudaku
begitu lahap seolah ingin memiliki kuda itu.”
Parameswara berpikir keras tidak kunjung menemukan jawabnya.
“Kau pesan apa anak muda?” tanya pemilik warung.
“Aku lapar dan haus Nyai,” jawab Parameswara.
Perempuan pemilik warung itu memerhatikan wajah Parameswara agak lebih lekat.
Logat bahasa yang berbeda rupanya menarik perhatiannya.
“Logat bicaramu agak aneh. Kau berasal dari mana?” tanya pemilik warung lagi.
Parameswara tersenyum. Keramahan perempuan penjual makanan itu dirasakan
sebagai keramahan yang tulus akan tetapi beberapa orang lelaki yang duduk jigang82 di
bangku dengan kaki diangkat sebelah, dari bahasa wajahnya jelas sekali kelihatan curiga.
Orang itu mengunyah makannya bergantian dengan menenggak minumnya.
“Aku dari tempat yang jauh sekali. Aku menempuh perjalanan sebulan lamanya
untuk bisa sampai di tempat ini. Kotaraja Kediri ternyata tempat yang ramai sekali. Ini
untuk pertama kalinya aku mendatangi kota ini, Nyai.”
Sesaat perempuan tua itu terdiam.
“Tempat yang jauh itu di mana?” desaknya.
Parameswara kembali harus melayani pertanyaan perempuan itu.
“Pesanggaran Nyai,” jawab Parameswara. “Pesanggaran berada di kaki Gunung
Raung Lereng Selatan. Ujung timur Pulau Jawa ini. Tempat yang jauh sekali.”
Parameswara yang sedang lapar itu menyantap makanannya dengan lahap. Bahkan
satu bungkus nasi dengan lambaran daun pisang itu dirasa masih belum cukup memenuhi
perutnya. Parameswara masih minta tambah lagi. Akan tetapi tiba-tiba ketenangannya
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tergangggu. Dari timur terdengar beberapa ekor kuda berderap. Perempuan tua pemilik
warung yang ditemani suaminya itu tampak gelisah dan memandang Parameswara
dengan tatapan prihatin dan mencemaskannya. Parameswara memandang ke seberang
jalan, akhirnya dari timur serombongan prajurit berkuda itu telah datang. Mereka
langsung berbelok ke halaman warung dan lagi-lagi kuda milik Parameswara menjadi
perhatian mereka. Semula Parameswara hanya memerhatikan apa yang akan dilakukan
para prajurit itu. Namun Parameswara segera terlonjak ketika melihat mereka berusaha
melepas ikatan Sapu Angin.
“Gila, apa yang mereka lakukan itu?”
Perempuan penjual makanan itu hanya bisa diam. Parameswara bergegas keluar
dari dalam warung. Dua orang dari beberapa orang lelaki yang semula berada di warung
ikut keluar. Akan tetapi yang mereka lakukan seperti menjaga agar Parameswara tidak
membuat ulah.
Kuda Sapu Angin meringkik.
“Ki sanak. Kuda itu milikku. Apa yang akan kalian lakukan pada kudaku?” tanya
Parameswara dengan raut wajah kurang begitu senang.
Prajurit itu memiliki jawaban yang cukup mengagetkan.
“Kau bukan pemilik kuda ini lagi,” jawab Prajurit yang memegang pedang panjang
itu dengan suara yang kasar.
Tentu saja jawaban itu merupakan jawaban yang tak masuk akal, Setidak-tidaknya
perbuatan macam itu hanya layak dilakukan oleh seorang perampok, merampas milik
orang lain dengan paksa.
Parameswara menggigil.
“Mengapa kau menganggap kuda itu bukan milikku lagi?” tanya Parameswara.
Prajurit itu tidak begitu senang karena ada pemilik kuda yang berani bertanya
macam-macam kepadanya.
“Kediri membutuhkan banyak kuda. Gusti Prabu Kertajaya menjatuhkan perintah,
semua kuda yang ada di Kediri disita oleh negara karena saat ini sedang membutuhkan.
Dan kau, ikut kami ke Istana untuk diperiksa.”
Tentu saja hal itu membuat Parameswara lebih terperangah.
“Apa salahku hingga aku harus diperiksa?” tanya Parameswara.
Namun prajurit itu malah tertawa bergelak.
“Semua orang selalu menjawab seperti itu. Akan tetapi selanjutnya selalu terbukti
mereka adalah orang-orang dari Ganter yang memberontak itu, dan tampaknya demikian
pula dengan kau. Ayo, ikut kami ke Istana.”
Parameswara menjadi bertambah bingung. Namun tentu saja Parameswara tak mau
diperlakukan dengan semena-mena seperti itu. Parameswara melangkah mendekati Sapu
Angin tetapi seorang prajurit segera melintangkan pedangnya di depan dada. Dua orang
lelaki yang semula berada di dalam warung rupanya bagian dari orang-orang itu. Terbukti
mereka ikut mengepung dan mengacungkan pedangnya. Salah seorang dari mereka
segera berusaha mencopot tali pengikat kuda. Parameswara sama sekali tidak mengira, di
Kediri akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Harapannya untuk bisa menemukan jejak
jati dirinya belum kesampaian telah dihadang oleh persoalan aneh yang tak dimengerti.
“Ayo, cepat,” bentak orang yang berada di belakangnya.
Parameswara berbalik dan mengenali orang itu, yang sebelumnya bersama-sama
dengannya makan di warung.
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“Bagaimana kalau aku keberatan, Ki sanak? Sebagaimana aku keberatan kudaku
dirampas,” bantah pemuda itu dengan sengit.
Salah seorang dari mereka tertawa bergelak-gelak disusul oleh semua temannya
seolah mereka tengah menyaksikan peristiwa yang lucu dan menggelikan.
“Apa isi buntalanmu itu ha?” bentak salah seorang dari mereka yang berjambang
lebat.
Orang itu berusaha merampas buntalan Parameswara, tetapi dengan sigap cekatan
Parameswara menghindar.
“Gila, kau mencoba melawan ya?” bentak orang itu lagi.
Parameswara menyunggingkan senyum sinis. Para prajurit yang bersikap brangasan
itu merasa heran melihat ada seorang pemuda yang berani melawan mereka. Selama ini
tidak seorang pun yang berani bersikap seperti itu. Jika orang biasa dibentak sedikit saja
sudah cukup untuk melolong ketakutan sampai menyembah-nyembah.
“Masalahnya bukan persoalan aku berani melawan atau tidak Ki sanak, tetapi justru
apa yang kalian lakukan kepadaku. Aku tidak melakukan kesalahan apa pun akan tetapi
kalian memperlakukan aku sepeti orang yang melakukan kejahatan, seolah-olah aku ini
pesakitan.”
Dengan mata tajam Parameswara memandang orang yang brewokan itu. Perbuatan
Parameswara itu membuatnya semakin tak senang. Tiba-tiba saja orang itu mengayunkan
tangannya menggampar wajah Parameswara. Namun Parameswara mampu bergerak jauh
lebih cepat. Parameswara hanya menggeserkan kepalanya sedikit. Ayunan tangan yang
keras itu tak mengenai apa pun. Justru karena kekuatannya sendiri yang tidak menggapai
sasaran, menyebabkan orang itu terhuyung-huyung dan kemudian terjerembab.
Oleh karena itu orang itu marah sekali, seperti kebakaran jenggot saja layaknya.
“Bangsat, keparat, bedebah, iblis laknat” umpat orang itu dengan segala macam
perbendaharaan sumpah serapah yang dimilikinya.
Dengan bersusah-payah orang itu bangkit. Parameswara segera mempersiapkan diri
dengan sebaik-baiknya. Para prajurit melihat pemuda itu ternyata memiliki kemampuan
kanuragan, segera berloncatan mengepung dengan amat rapat. Mereka semakin curiga,
selama ini setiap terjadi keonaran tentu melibatkan orang-orang Ganter. Pemuda itu
tentulah berasal dari Ganter pula.
“Kuingatkan kepada kalian semua,” kata Parameswara, “bahwa aku tak melakukan
kesalahan apa pun. Kalian sama sekali tidak berhak memperlakukan aku seperti ini.”
Lantang sekali suara Parameswara dan terdengar tegas.
Akan tetapi para prajurit itu tidak peduli dan justru karena itu mereka mengepung
pemuda itu dengan rapat. Parameswara melihat orang-orang itu tampaknya benar-benar
tidak bisa diajak berbicara lagi.
“Sapu Angin, pergilah,” Parameswara tiba-tiba berteriak dan meloncat.
Tubuhnya mengapung ke udara dan melayang cepat menghindarkan dari kepungan
itu. Akan tetapi apa yang dilakukan Sapu Angin lebih tidak terduga-duga. Kuda yang
cerdas itu segera meringkik keras sambil mengayunkan kedua kaki belakangnya. Malang
sekali nasib dua orang prajurit yang berdiri di belakangnya. Ayunan kaki kuda itu
menghantam selangkangan menyebabkan mereka terjatuh sambil mengerang kesakitan.
Yang seorang lagi mungkin patah tulang lututnya.
Lolongnya terdengar memekakkan telinga.
Kuda itu kemudian berderap meninggalkan tempat itu.
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Apa yang terjadi di halaman warung itu bagaikan sebuah pesona sihir tajam yang
menyebabkan para prajurit yang mengepung Parameswara terbelalak kaget. Mereka tidak
mengira dua orang teman mereka dengan sangat gampang dilumpuhkan oleh ayunan kaki
kuda. Kuda kekar yang akan mereka bawa itu melarikan diri ke arah barat. Parameswara
memandang orang-orang yang mengepungnya itu dengan tatapan mata tajam.
“Keparat,” umpat pimpinannya. “Tangkap dia.”
Para prajurit itu kembali berloncatan mengepung Parameswara dengan pedang
teracu, siap untuk merencah tubuh pemuda yang berasal dari kaki Gunung Raung itu.
Namun pemuda tampan berambut panjang itu tidak membiarkan dirinya diperlakukan
dengan semena-mena. Parameswara menyingsingkan lengan baju dan melipat wiron83
pakaiannya.
“Menyerahlah,” teriak salah seorang dari para prajurit.
Parameswara bergeming.
“Aku tidak bersalah mengapa aku harus menyerah. Dan kalian, jika aku tidak salah
melihat, kalian berpakaian seperti layaknya prajurit, akan tetapi yang kalian lakukan tak
ubahnya perampok,” jawab Parameswara dengan tegas membuat para prajurit itu tambah
marah.
Rupanya jawaban macam itu pula yang sering dilakukan orang-orang Ganter yang
menyusup ke Kediri. Sehingga mereka bersimpulan, pemuda tampan itu tentulah telik
sandi yang disusupkan Ganter untuk mengacau ketenangan Kediri. Keputusan pun
diambil dengan sangat bulat.
“Dia mata-mata Ganter. Tangkap dia,” perintah pimpinan prajurit yang brewokan
itu.
Para prajurit itu segera berlompatan bermaksud menangkap Parameswara hiduphidup untuk diperas keterangannya. Tetapi pemuda yang kali ini mereka hadapi ternyata
bukan pemuda sembarangan. Dengan gesit bagaikan seekor menjangan Parameswara
berloncatan menghindar. Bahkan ayunan tangannya mampu menyusup ke sana kemari
membuat para prajurit yang mengeroyoknya itu kelabakan. Pimpinan Prajurit yang
memang bertugas memburu telik sandi itu cemas kalau buruannya lepas. Apalagi ketika
dengan cepat menarik simpulan, bahwa lawannya menguasai kemampuan kanuragan
yang tidak bisa dianggap remeh.
Maka orang itu segera mengangkat busurnya.
Sebuah anak panah sanderan telah dipasang. Ketika anak panah itu melesat ke
udara, menimbulkan suara mendesing memekakkan telinga. Parameswara yang kaget
oleh suara itu meloncat menjauh mengambil jarak untuk mengetahui apa yang terjadi.
“Anak panah sanderan,“ desis pemuda itu. “Para prajurit itu rupanya tidak ingin aku
terlepas. Mereka mengira aku mata-mata dari Ganter. Gila.”
Akan tetapi Parameswara tidak punya kesempatan untuk merenung lebih lama lagi.
Sebuah tombak berkait tiba-tiba mengayun deras dari sebelah kanan. Parameswara segera
menggeliat seiring gerak lintasan tombak itu. Sebuah serangan telah berhasil dihindari
namun serangan yang lain datang menyusul. Kali ini dua ayunan deras menyambar dari
belakang. Parameswara sekali lagi harus menggeliat berbalik sambil menekuk perutnya
ke belakang untuk memberi lintasan kepada pedang lawannya agar tidak mengoyak dan
membelah perutnya. Dengan cermat Parameswara kemudian menggeliat lagi sambil kaki
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kirinya mengayun deras menghajar salah seorang prajurit yang mencoba menyerang dari
belakang, tepat kena mukanya.
Prajurit itu terjengkang sambil mengaduh-aduh.
Namun serangan yang lain datang susul-menyusul dari arah kiri dan kanan. Dua
sambaran pedang mengayun deras siap membelah pinggang dan lehernya. Dengan cermat
Parameswara menjatuhkan diri dengan membuka kakinya ke dapan dan ke belakang.
Sambil berguling kakinya menggeliat balas menyambar. Ayunan itu mengunci kaki salah
seorang lawannya dengan telak menyebabkan ia terjatuh dan terjerembab. Dengan lincah
Parameswara melenting tubuhnya begitu lentur meliuk di udara dan hinggap di pundak
salah seorang lawannya.
Dan sekali lagi Parameswara mengayun cepat, tubuhnya mengapung di udara dan
melesat memutar mengambil jarak yang cukup. Para prajurit itu terkejut. Mereka tidak
mengira pemuda yang menjadi lawannya memiliki kemampuan kanuragan yang tak bisa
dipandang rendah. Mereka segera bergerak mengejar.
Namun Parameswara dengan sengaja menunggu hingga akhirnya sebuah kepungan
siap meringkusnya. Parameswara melirik mereka seolah menghitung satu demi satu
kekuatan lawannya. Di saat yang demikian itulah, dari arah timur terdengar derap
beberapa ekor kuda yang terdengar lebih riuh. Rupanya panah sanderan yang dilepas
merupakan isyarat bagi sekelompok pasukan berkuda untuk segera datang.
Parameswara termangu menunggu, lawan-lawannya juga terpaku diam.
“Serang,” prajurit brewokan itu kembali memberi aba-aba.
Serentak sebuah serangan susul-menyusul menerjang Parameswara. Dengan teratur
para prajurit melakukan serangan bertubi-tubi seolah tidak memberikan ruang gerak bagi
lawannya. Namun Parameswara bukanlah pemuda sembarangan. Parameswara adalah
anak Ki Ajar Kembang Ayun dari Pesanggaran yang memiliki kemampuan kanuragan
yang sulit diukur. Parameswara juga baru saja mentas dari kawah candradimuka dalam
gemblengan Biku Sambu Sang Hantu Laut. Itulah sebabnya dengan tidak mengalami
kesulitan Parameswara berhasil mementahkan serangan beruntun itu.
Bahkan kemudian terlihat, meski Parameswara hanya seorang diri, ternyata mampu
melayani semua prajurit yang mengeroyoknya itu dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi,
persoalannya terletak pada sekelompok prajurit yang datang setelah menerima isyarat
anak panah sanderan. Derap beberapa ekor kuda yang baru datang itu semakin dekat.
Bahkan sejenak kemudian rombongan prajurit berkuda yang baru datang itu telah tiba.
Serentak para prajurit yang mengepung Parameswara berjumpalitan dan meloncat
mundur. Seorang prajurit yang dari pakaian yang dikenakannya diketahui berpangkat
Senopati meloncat dari turun kudanya dan melangkah bergegas mendekati arena.
“Ada apa Ki Lurah?” tanya Senopati yang baru datang itu sambil tidak pernah
menggeser perhatiannya pada Parameswara.
“Orang ini telik sandi dari Ganter, Senopati,” jawab prajurit brewokan yang
dipanggil Ki Lurah itu.
Senopati itu memerhatikan para prajurit yang rupanya bawahannya semua. Para
prajurit itu beberapa di antaranya bergelimpangan, memaksa Senopati itu untuk tidak
memandang rendah lawannya. Diperhatikannya Parameswara dari ujung kepala hingga
ujung kakinya.
Parameswara tidak senang diperlakukan seperti itu.
“Siapakah namamu, Ki sanak?” Senopati itu bertanya.

229
Parameswara terkejut karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ramah. Dengan
segera Parameswara menyesuaikan diri.
“Aku Parameswara. Aku berasal dari Bumi Blambangan,” Parameswara menjawab.
“Yang tak aku mengerti mengapa para prajuritmu memaksaku mengakui diriku sebagai
sosok lain. Aku bukan mata-mata dari Ganter, bahkan Ganter itu terletak di mana aku
tidak tahu. Bahkan mereka juga bermaksud merampas kudaku. Mereka ini prajurit apa
perampok?”
Ucapan Parameswara itu terdengar pedas dan mampu membuat merah telinga, akan
tetapi Senopati yang masih muda itu malah tersenyum.
“Namaku Naragupita. Pangkatku Senopati, meski usiaku masih muda dan sebaya
denganmu,” kata Senopati yang ternyata bernama Naragupita itu.
Parameswara merasa, meskipun cara memperkenalkan diri orang itu cukup ramah
namun tak bisa menyembunyikan kesombongannya. Parameswara segera memerhatikan
pakaian yang dikenakan Senopati muda berusaha mengenali tanda-tanda khusus yang ada
sebagai pertanda ia seorang Senopati.
“Apakah sudah benar yang kaukatakan, kau bukan orang dari Ganter?” tanya orang
itu, “bagaimana kalau kauikut aku ke Istana Kepatihan untuk dimintai keterangan. Kalau
kaubisa membuktikan dirimu bersih dan kalau memang ternyata kau bukan bagian dari
orang-orang Ganter, tentu aku akan melepaskanmu.”
Meski Senopati yang masih muda itu bersikap ramah, namun sebenarnya sama saja.
Pemaksaan yang dilakukan sama saja.
“Kalau aku keberatan?” tanya Parameswara.
“Tentu saja, aku tidak punya pilihan lain kecuali memaksamu untuk ikut ke istana
kepatihan,” jawab Senopati itu.
Parameswara diam menimbang. Ketika Parameswara menebarkan pandang jumlah
prajurit yang mengepungnya semakin banyak. Parameswara merasa akan mengalami
kesulitan untuk menghadapi mereka bersama-sama. Bahkan mungkin Parameswara akan
bisa diringkus dan kemudian dibawa seperti pesakitan ke istana kepatihan.
“Aku tidak mau diperlakukan seperti itu,” bisiknya di dalam hati.
Senopati Naragupita punya alasan untuk tersenyum.
“Berpikirlah, kau tidak punya kemungkinan untuk lolos,” jawab Naragupita seperti
bisa menebak isi hatinya.
Namun bukan Parameswara kalau tidak iseng. Pemuda dari kaki Gunung Raung itu
diam tak menjawab dan seolah berubah menjadi patung batu yang beku. Justru segenap
prajurit itulah yang tersita perhatiannya oleh sebuah tontonan yang aneh. Tak diketahui
dari mana asalnya tiba-tiba ada pusaran angin yang meliuk-liuk menjerat debu dan daundaun yang menyebabkan segenap perhatian para prajurit itu pecah. Hal yang paling
menyita perhatian mereka adalah pusaran angin itu melintas di sela-sela mereka, seperti
berjoget saja layaknya. Debu yang berhamburan memaksa mereka memejamkan mata.
Bahkan Senopati Naragupita tidak bisa memindahkan perhatiannya kepada pusaran angin
kecil itu. Semakin lama pusaran itu semakin genit dan bertingkah. Kuda-kuda prajurit
digoda dengan melintas di bawah kakinya. Bahkan kemudian pusaran angin itu semakin
membesar akhirnya tingginya menyamai manusia.
Senopati Naragupita terpaksa memejamkan mata ketika pusaran Angin itu melintas
pada jarak yang amat dekat dari tubuhnya, menghamburkan debu-debu yang kemudian
berhasil mengotori matanya. Pusaran angin itu makin bertingkah, begitu genitnya benda

230
aneh itu, karena meliuk-liuk yang dilakukannya tidak ubahnya seorang gadis yang tengah
menari menggeliatkan pinggangnya, hingga akhirnya tanpa sebab yang jelas, pusaran
angin itu bubar begitu saja. Kalau saja saat itu terjadi hujan dan badai, biang angin lesus
itu bisa membesar dan meraksasa seperti yang pernah dialami Parameswara di pesisir
Ywangga.
Di kejauhan, pemuda itu tertawa.
“Sebuah cara yang mudah untuk melarikan diri,” katanya pada diri sendiri.
Namun para prajurit itulah yang kemudian terperanjat.
Senopati Naragupita tidak melihat pemuda bernama Parameswara itu berada di
tempatnya. Pemuda itu telah menghilang entah ke mana. Segenap prajurit bawahannya
serentak segera berlarian melakukan pemeriksaan. Namun orang yang mereka cari telah
lenyap seperti ditelan bumi.
“Gila,” berteriak Senopati Naragupita itu.
Kali ini suaranya terdengar kasar dan keras.
“Mana mata-mata dari Ganter itu?”
Para prajurit seketika kebingungan. Mereka tak tahu harus dengan cara bagaimana
menyikapi kejadian aneh yang baru saja usai itu. Prajurit berpangkat lurah yang memiliki
cambang lebat bergegas datang mendekat.
“Orang itu melarikan diri saat terjadi angin aneh tadi, perhatian kita tersita angin itu
sampai lupa padanya,” kata Lurah prajurit brewokan itu.
“Gila!” umpat Naragupita. “Keadaan apakah yang tengah kita hadapi ini? Apakah
kalian merasa saat ini angin sedang deras?”
Segenap prajurit memerhatikan. Segera pula mereka menemukan jawaban, bahwa
tak ada angin saat itu. Daun-daun tidak bergoyang sama sekali. Justru karenanya keadaan
itu memancing penasaran.
“Tak ada angin deras tidak mungkin tercipta pusaran angin seperti tadi itu,” kata
seorang prajurit.
“Mungkin saja, tadi itu ada, sekarang tidak ada,” bantah seorang yang lain, “atau
mungkin angin dhemit.”
Kedua prajurit yang saling berbisik itu terdiam ketika Senopati Naragupita melirik
mereka.
Tiba-tiba saja Senopati yang masih muda usia itu berteriak lantang. “Semuanya
menyebar. Pemuda tadi tentu masih dekat. Ayo cepat, cari dia.”
Dengan cekatan Para prajurit itu segera berloncatan ke atas kuda masing-masing
dan berderap berebut dulu. Yang terakhir tinggal senopati yang masih muda itu. Senopati
Naragupita rupanya masih penasaran terhadap kemunculan pusaran angin yang tidak
pernah terduga itu. Setelah beberapa saat memerhatikan Senopati Naragupita segera
meloncat ke atas kudanya dan berderap cepat ke arah barat.
Adalah nenek tua pemilik warung itu yang merasa kaget bukan kepalang manakala
Parameswara itu muncul dari belakang warungnya. Terheran-heran nenek pemilik
warung itu dalam memandang pemuda yang kehadirannya ditandai oleh lesus itu.
Senyum ramah mekar dari mulut Parameswara.
“Gila, kau anak muda?” Nenek tua itu terkejut.
Parameswara tersenyum.
“Aku belum membayar makanan yang telah kusantap Nyai,” jawab Parameswara
dengan tenang.
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Perempuan tua pemilik warung dan suaminya itu memandangi wajah Parameswara
dengan tatapan mata sangat bingung.
“Kaubenar-benar amat mujur anak muda. Untunglah ada lesus yang mengalihkan
perhatian mereka. Kalau tidak, nasibmu akan buruk sekali, mungkin kau tak akan pernah
kembali ke tempat asalmu.”
Parameswara tersenyum. Parameswara melihat kecemasan nenek tua itu benarbenar tulus diberikan kepadanya.
“Sebenarnya apakah yang terjadi di tempat ini? Apakah tengah terjadi pergolakan
sehingga setiap pendatang sepertiku dicurigai dengan berlebihan?”
Kakek tua suami penjual makanan yang semula tidak banyak berbicara itu ikut
membuka mulut. Lelaki tua itu mendekati Parameswara. Beberapa orang yang semula
terlihat makan di warung itu, entah telah pergi ke mana. Persoalan yang timbul di warung
itu rupanya menyebabkan mereka menyingkir mencari selamat, karena selama ini meski
hanya menjadi penonton bisa menjadi masalah.
“Apakah kau memang bukan orang dari Ganter?” tanyanya.
Parameswara menggeleng pelan.
“Benarkah seperti katamu? Kau berasal dari...dari mana?” tanya kakek tua itu.
Parameswara tersenyum.
“Aku dari Blambangan Kyai, jauh sekali dari tempat ini,” jawab Parameswara
tegas.
Akan tetapi pemilik warung itu masih sangsi. Hal itu tersirat dengan jelas melalui
tatapan matanya. Dipandang seperti itu Parameswara tersenyum. Kyai dan Nyai tua itu
saling berpandangan.
“Kyai tidak percaya, aku bukan orang Ganter?” desak Parameswara, “atau Kyai
juga bermaksud memaksaku mengakui diriku sebagai orang Ganter, sebuah tempat yang
aku belum tahu itu?”
Akhirnya kakek tua itu tersenyum. Uang yang diberikan Parameswara sebagai
bayaran atas makanan yang disantapnya, ternyata ditolak oleh. Anak Ki Ajar Kembang
Ayun mengerutkan dahi ketika pasangan suami isteri yang sudah tua itu justru
mengembalikan uangnya.
“Kau tidak perlu membayar,” kata kakek itu.
Parameswara heran.
“Mengapa?” desaknya.
“Kau membuat hatiku senang anak muda. Sudah cukup lama aku memendam rasa
kecewa pada ulah para prajurit itu. Kalau mereka makan minum di sini, sering tidak
membayar. Lebih dari itu dulu aku memiliki dua ekor kuda yang sebenarnya milik anak
lelakiku untuk menarik dokar miliknya, tetapi kuda itu mereka rampas dengan paksa.
Padahal kautahu, berapa harga seekor kuda?”
Penjelasan orang tua itu mengagetkan Parameswara.
“Semua orang di Kotaraja Kediri ini tak boleh memiliki kuda, begitukah Kyai?”
tanya Parameswara.
Kakek tua itu mengangguk membenarkan.
“Ulah orang-orang dari Ganter mencemaskan Sang Prabu. Kediri saat ini berada di
ambang pintu peperangan. Itu sebabnya Kediri membutuhkan kuda sebanyak-banyaknya,
untuk memenuhi kebutuhan para prajurit berkuda.”
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Parameswara akhirnya manggut-manggut. Kini Parameswara itu mulai memahami
apa yang terjadi. Akan tetapi yang tidak dimengertinya adalah mengapa orang-orang dari
Ganter membuat ulah. Di mana pula Ganter itu?
Parameswara memandang kakek tua itu dengan segenap rasa ingin tahu.
“Apa yang ingin kautanyakan anak muda?” tanya kakek itu.
Parameswara tak perlu menimbang untuk bertanya.
“Mengapa orang-orang Ganter memberontak?” tanya pemuda itu lugas.
“Jika boleh aku mengatakan, Kediri saat ini sedang koncatan wahyu84. Songsong85
kewibawaan tak lagi memayungi negeri ini. Sang Prabu Kertajaya telah koncatan adil86,
tak lagi menjadi tempat pengayoman serta sesembahan. Ketidak-puasan muncul di manamana terutama para resi dan pandita. Mereka yang tertindas memilih pergi meninggalkan
Kediri hingga kemudian semua kekuatan yang diam-diam berasal dari keprihatinan itu
berhimpun di Ganter. Mereka bermaksud menggulingkan Kediri yang dianggap sudah
tidak mampu memberikan pengayoman dan keadilan, apalagi kesejahteraan bagi segenap
rakyatnya.”
Kakek tua itu menghela tarikan desah.
Parameswara ikut-ikutan menghela napas panjang. Parameswara membayangkan
jika perang benar-benar terjadi maka akan timbul kekacauan yang luar biasa. Jika perang
pecah, maka rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa yang menderita, akan banyak isteri
yang kehilangan suami, akan ada banyak anak kehilangan bapaknya, akan banyak orang
tua kehilangan anaknya sementara para wanita, biasanya menjadi jarahan. Pemerkosaan
dan perampokan akan terjadi di mana-mana untuk selanjutnya negara akan menjadi kacau
karena tidak ada lagi tatanan.
Dengan jelas Parameswara membayangkan semua itu.
“Lalu, apakah keperluanmu jauh-jauh datang dari bumi Blambangan ke Kediri ini
anak muda?” tanya nenek tua pemilik warung itu.
Parameswara diam untuk menimbang, apakah ada manfaatnya ia bercerita tentang
asal-usulnya?
“Aku mencari seseorang,” Parameswara menjawab, “mungkin Kyai mengetahui?”
“Siapa orang yang kaucari itu anak muda? Siapa tahu aku mengenal orang yang
kaucari itu?” jawab kakek itu berupa sebuah pertanyaan.
“Namanya Panji Ragamurti,” jawab Parameswara singkat.
Namun saat nama itu disebut terjadi perubahan yang luar biasa pada wajah suami
isteri yang telah lanjut usia itu. Bahkan Nenek tua pemilik warung tidak bisa menguasai
diri, mulutnya gemetaran karena cemas. Dengan seksama tentu saja Parameswara bisa
membaca adanya perubahan yang aneh itu.
“Ada apa Nyai? Ada apa Kyai?” tanya Parameswara.
Namun Kyai dan Nyai tua itu sudah terlanjur gugup. Nama Panji Ragamurti yang
baru saja disebutnya ternyata memang mempunyai pengaruh yang amat besar bagi kedua
orang tua itu. Justru karena itu Parameswara bertambah penasaran di samping ia merasa
gembira karena ada orang yang mengenal nama yang sedang dicarinya.
“Nyai, ada apa?” desak Parameswara sekali lagi.
Tangan nenek tua penjual makanan itu gemetar.
84

Koncatan wahyu, jawa, tidak lagi ketempatan wahyu
85
Songsong, jawa, payung
86
Koncatan adil, jawa, tidak lagi mampu bertindak adil
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“Oooo, tidak, tidak,” jawab nenek itu.
Parameswara semakin tidak mengerti.
“Ada apa Kyai? Mengapa begitu aku menyebut nama itu, sikap Kyai dan Nyai
berubah?” Parameswara terus memaksa meminta keterangan.
Dengan pandangan cemas kakek tua itu memandang Parameswara.
Kakek tua itu justru balik bertanya, “ada keperluan apakah kau mencari Panji
Ragamurti?”
Parameswara harus menimbang bagaimana cara menjawab pertanyaan itu.
“Tentu saja aku mempunyai keperluan dengan orang itu, yang sayang sekali aku
tidak bisa menceritakan apa keperluanku kepada setiap orang. Tolong Kyai, kalau Kyai
mengenal nama yang aku maksud itu tunjukkan arah, ke mana aku harus pergi untuk
menemuinya.”
Kyai dan Nyai tua itu akhirnya saling pandang. Kalau semula mereka merasa amat
cemas, berangsur-angsur kecemasannya itu susut. Nenek tua itu mengangguk kepada
suaminya seolah memberi isyarat sesuatu yang dibalas dengan anggukan pelan pula.
“Semua orang di Kediri mengetahui siapakah Panji Ragamurti itu, anak muda.
Kalau kau membutuhkan keterangan siapakah orang itu cobalah pergi ke pasar. Semua
orang bisa menyebut Panji Ragamurti itu siapa dan bertempat tinggal di mana,” jelasnya.
Justru oleh jawaban seperti itu rasa penasaran di dalam hati Parameswara semakin
menjadi akan tetapi Parameswara telah berhasil menarik sebuah simpulan, terdapat
sesuatu yang ditakuti pada nama itu. Parameswara memandang kakek tua di depannya
yang cemas itu. Dipegangnya tangan kakek tua itu untuk menenteramkan hatinya, lewat
cara itu seolah Parameswara berkata bahwa tak perlu ada yang dicemaskan.
“Mungkin benar kata Kyai, aku bisa bertanya kepada semua orang yang aku jumpai
di pasar. Tetapi apa salahnya kalau aku mendapatkan keterangan itu dari Kyai atau Nyai.
Jangan cemas, keterangan yang aku peroleh ini, tidak akan menyebabkan Kyai maupun
Nyai mengalami kerepotan.”
Pandangan mata Parameswara berusaha meyakinkan ke dua orang tua itu. Bahwa
tidak akan ada akibat apa pun yang akan menimpa mereka. Ucapan Parameswara itu
berhasil mengendapkan gejolak kecemasan suami isteri yang telah berusia lanjut itu.
Mereka segera berpikir, menilik apa yang terjadi sebelumnya pemuda itu memang tidak
mungkin menjadi bagian dari kelompok orang yang ditakutinya.
“Para prajurit yang tadi bermaksud memaksa membawa kudamu, telah menuju ke
arah yang benar,” kata kakek itu.
Parameswara memerlukan berpikir sejenak. Parameswara kemudian terlonjak.
“Istana Kepatihan?” tanya pemuda itu dengan alis mencuat tinggi.
Kakek tua itu hanya diam memandang wajah Parameswara. Parameswara berubah
menjadi patung patung beku. Parameswara yang detak jantungnya terpacu sedikit lebih
kencang merasa Namun penjelasan itu masih belum lengkap.
“Kalau nama Panji Ragamurti itu akan membawaku ke Istana Kepatihan, lalu
siapakah orang itu? Apakah Panji Ragamurti itu seorang patih?” desak pemuda itu.
Parameswara merasakan desir menggerayangi punggungnya ketika kakek tua itu
menganggukkan kepalanya. Parameswara terbelalak.
“Bukan main,“ desis Parameswara, “ternyata orang yang kucari itu bukan orang
sembarangan. Panji Ragamurti ternyata seorang patih. Bukankah Patih itu orang kedua
setelah raja? Bukankah benar demikian Kyai?” desak pemuda itu.
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Pemilik warung itu mulai diganggu oleh rasa ingin tahu.
“Sebenarnya ada keperluan apakah kau akan menemui Ki Patih, anak muda?” rasa
ingin tahu kakek tua itu begitu kental.
Mendengar pertanyaan seperti itu rasa mualnya terpancing.
“Aku akan meludahinya,” jawab Parameswara pendek.
Jawaban itu membuat kakek tua dan isterinya itu terlonjak.
“Kau akan meludahi Gusti Patih?”
Parameswara merasakan dadanya agak sesak. Pasangan kakek dan nenek pemilik
warung itu terbelalak. Demikian kagetnya mereka memperoleh jawaban aneh itu, masingmasing mendadak seperti orang yang mengalami kesulitan bernapas dan buyutan. Kakek
tua pemilik warung itu berusaha menenteramkan diri untuk pelampiasan rasa ingin tahu
yang mengganjal kepalanya.
“Kenapa kau akan meludahi Gusti Patih?” desak orang tua itu cemas.
Membayangkan ada orang bermaksud meludahi Patih Kediri rupanya sudah cukup
merangsang sepasang orang tua itu gemetar ketakutan. Parameswara semakin terpancing
untuk bercerita tentang asal-usulnya namun kesadarannya untuk membungkus kisah pahit
itu masih cukup kuat. Dari suami isteri yang telah lanjut usia itu Parameswara kemudian
tahu siapakah dan sosok macam apakah Kyai Patih Panji Ragamurti itu dan bagaimana
sepak terjangnya. Parameswara kemudian menjadi miris serta giris manakala mengetahui
sepak terjang dan kebengisan Ki Patih Panji Ragamurti yang sanggup berbuat kejam dan
semena-mena, terutama pada saat Kediri menghadapi kemelut yang disebabkan ulah
orang-orang dari Ganter. Bahkan Parameswara telah melihat dengan mata dan kepala
sendiri sepak terjang para prajurit yang melaksanakan perintah patih Panji Ragamurti itu.
“Bukan main, ternyata seperti itu Panji Ragamurti itu,” kata Parameswara dalam
hati. “Dan aku, barangkali aku terlahir dari kama87 yang runtuh saat mengumbar birahi di
tempat planyahan88.”
Dengan sekuat tenaga Parameswara menenteramkan diri sendiri seiring sosok Panji
Ragamurti tercetak lekat di kelopak mata. Setelah merasa mendapatkan keterangan yang
dibutuhkan Parameswara berpamitan. Kakek dan Nenek yang sudah tua itu melepaskan
kepergiannya melalui pintu belakang. Suami isteri yang sudah lanjut itu terkejut ketika
membuka pintu, seekor kuda telah berada di pekarangannya. Sapu Angin yang semula
melarikan diri, telah kembali menunggu Parameswara. Kuda itu meringkik.
“Aku mohon diri Kyai dan Nyai. Aku mohon maaf karena kedatanganku telah
merepotkan Kyai dan Nyai.”
Sepasang orang tua pemilik warung itu tersenyum sambil melambaikan tangannya.
Sesaat kemudian terdengar suara berderap membelah waktu yang kian senja itu. Melalui
petunjuk yang diberikan kakek tua itu dengan gampang Parameswara keluar dari kota
tanpa menarik perhatian.

34.
87

88

Kama, jawa, sperma
Planyahan, jawa, pelacuran
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(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Bagi Parra Hiswara hari berikutnya adalah hari menggelisahkan. Tarikan napas
terasa amat sesak, mata sering berkunang-kunang dan jantung mengayun lebih deras
tanpa alasan yang jelas apalagi untuk selanjutnya Parra Hiswara boleh dipastikan bakal
berhadapan dengan gangguan yang tidak bisa dihindari. Sejak petang datang rasa gatal di
telapak tangannya makin kentara. Parra Hiswara sungguh layak merasa cemas melihat
bentuk gelap melingkar itu menempatkan diri di balik kulit di atas tulang dan daging
yang menumbuhkan rasa sangat risih yang apabila digaruk akan memunculkan rasa ingin
menggaruk dan menggaruk lagi, karena risih itu merupakan biang rasa gatal.
“Dengan memiliki tanda ular melingkar di balik kulit ini,” kata Parra Hiswara, “itu
berarti aku harus menempatkan diri sebagai kaki tangan perempuan bermata tiga itu.”
Parra Hiswara memejamkan mata untuk mengenang bagian penting pembicaraan
yang terjadi antara dirinya dengan Parameswara di ruang bawah tanah pada hari yang
merupakan awal bencana itu.
“Ketika aku bertanya siapa orang-orang yang tidur di atas masing-masing altar itu,
orang bernama Parameswara itu menjawab mereka semua musuhku. Ketika aku bertanya
mengapa aku harus merasa mereka adalah musuhku? Orang bernama Parameswara itu
menjawab, apa yang terjadi itu takdir yang tidak bisa dihindari. Orang berasal dari masa
silam itu menyebut perempuan cantik tidur telanjang itu musuhku dengan tujuh orang
pemilik pertanda ular melingkar di telapak tangan itu adalah pengawalnya. Dengan aku
memiliki benda aneh di telapak tanganku ini, berarti aku adalah kaki tangan perempuan
itu. Aku harus menempatkan diri sebagai pendukungnya dan melakukan apa pun yang
menjadi kehendaknya.”
Parra Hiswara melangkah mondar-mandir dan mengalami kesulitan menenangkan
diri. Ia merasa hanya memiliki sedikit waktu dihadapkan pada keadaan istrinya yang
berada dalam bahaya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh tidak ada yang bisa
dilakukan. Pilihan yang tersisa hanyalah memenuhi janji yang disepakati dengan Anak
Agung Budayasa, malam ini, tengah malam ketika langit dihiasi bulan purnama.
“Benar-benar gila,” desis Parra Hiswara.
Pintu terbuka, Yogi Sutisna masuk.
“Ada perkembangan baru?”
Yogi Sutisna mengangguk.
“Rayana mengabarkan kepanikan yang terjadi keluarga mertuamu.”
Parra Hiswara hanya bisa menghela napas panjang. Apa yang disampaikan Yogi
Sutisna, Parra Hiswara bisa membayangkan. Tak hanya mertuanya termasuk keluarganya
sendiri pasti panik luar biasa. Orang tua dan kerabat keluarganya pasti berdatangan dari
Sumbawa. Kepanikan atas ‘kematiannya’ ternyata masih harus disempurnakan lagi oleh
penculikan yang menimpa Mahdasari. Pihak berwajib disibukkan oleh upaya menemukan
korban penculikan itu. Namun manakala membayangkan pihak macam apa mereka yang
melakukan penculikan itu Parra Hiswara tahu Polisi tak akan mampu melakukan apa pun.
“Apa perlu aku mengabarkan kepada mertuamu bahwa kauselamat?” tanya Yogi.
Parra Hiswara tidak perlu berpikir lama untuk menggeleng.
“Hal yang tidak mungkin dilakukan,” jawab Parra Hiswara. “Biarlah semua orang
menganggap aku benar-benar mati. Sulit membayangkan kekacauan macam apa yang
akan terjadi kalau aku muncul. Bagaimana caraku menjelaskan melalui cara apa aku bisa
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selamat dari bencana itu. Jika ketahuan aku masih hidup aku justru tidak memiliki ruang
dan keleluasaan untuk bergerak sesuai dengan keadaanku sekarang.”
Yogi Sutisna sependapat. Ia melihat Parra Hiswara yang dianggap mati memang tak
mungkin muncul ke permukaan. Di koran hari itu, kasus yang menimpa Parra Hiswara
dikupas habis termasuk oleh koran di mana Parra Hiswara bekerja.
“Ada kabar Hirkam?” Parra Hiswara bertanya.
Yogi Sutisna menggeleng.
“Belum ada,” jawab Yogi, “koran mulai menghubungkan antara kasus aneh yang
menimpamu, hilangnya istrimu dan Hirkam yang menghilang dari rumah sakit. Mereka
sedang menelusuri ada apa sebenarnya di balik semua itu.”
Parra Hiswara menyimak keterangan itu dengan cermat sambil melangkah mondarmandir menjelajahi semua sudut ruang dalam hotel itu. Dari kaca jendela terlihat bulan
bulat memanjat makin tinggi, menyemburatkan cahaya yang entah mengapa kali ini oleh
Parra Hiswara dirasakan sangat tidak nyaman.
“Ada apa dengan cahaya bulan itu?” tanya Parra Hiswara pada diri sendiri.
Akan tetapi pertanyaan itu terlontar melalui ucapan. Yogi Sutisna yang mendengar
segera merasa aneh.
“Kenapa?”
Parra Hiswara mencoba mencermati keadaan yang dihadapi sejalan waktu yang ia
biarkan berlalu, namun Parra Hiswara tidak menemukan kejanggalan apa pun, kecuali
bahwa bulan purnama kali ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemarin di Dwarapala
Anak Agung Budayasa menyebut bakal terjadi sebuah kegaduhan luar biasa, adakah itu
boleh diartikan ada kaitannya dengan cahaya bulan?
“Aku merasa ada yang aneh pada cahaya itu,” ucapnya datar.
Akan tetapi bagi Yogi Sutisna apa yang dilontarkan sahabatnya tak boleh dianggap
tidak ada maknanya.
“Apa yang kaurasakan?” tanya Yogi Sutisna.
Meski bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh ketika memandang bulan namun
bukan berarti Parra Hiswara bisa menerjemahkan dalam kalimat kata-kata. Sangat larut
Parra Hiswara memandang sumber cahaya benderang itu dalam rangka menandai sesuatu
aneh yang mengganggunya. Parra Hiswara yang mengarahkan perhatiannya ke wajah
bulan melalui jendela kamar hotelnya mendadak terhenyak. Perhatian yang semula
tertuju ke wajah bulan itu mendadak beralih ke telapak tangannya. Geliat di telapak
tangannya menyita perhartiannya.
Yogi beringsut mendekat ikut memerhatikan. Parra Hiswara merasa tegang ketika
mendapati kulit telapak tangannya terasa menebal. Parra Hiswara melihat kebenaran apa
yang dikatakan Parameswara di ruang bawah tanah, Parra Hiswara juga menandai apa
yang disampaikan Anak Agung Budayasa, sesuatu di telapak tangannya yang menjadi
sumber dari rasa gatal, keberadaannya berhubungan dan atau dipengaruhi oleh cahaya
purnama.
“Sesuatu yang akan terjadi pada malam purnama ini,” ucap Parra Hiswara dengan
amat hati-hati, “sesuatu yang indah sekali. Apa maksudnya?”
Parra Hiswara berusaha mengenang apa yang diucapkan oleh Ken Katri Kenyatri.
Parra Hiswara memiliki ingatan yang tajam, itu sebabnya kata demi kata, kalimat demi
kalimat yang diucapkan gadis itu bisa terekam baik di benaknya.
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“Hari ini adalah sehari menjelang purnama,” kata Ken Katri Kenyatri semalam,
“ketika purnama bulat sempurna itu besok datang, maka cahayanya akan menjadi sumber
keindahan yang tiada tara. Besok kau akan mengetahuinya. Ken Katri Kenyatri menyebut
sumber keindahan tiada tara sebaliknya Budayasa menyebutnya sebagai kegaduhan.”
Bulan purnama itu kini sedang dihadapinya, tepat berada di depan wajahnya, bulat
sempurna tanpa ada segala sesuatu yang menghalanginya. Pada wajah rembulan itu ada
bayangan gelap yang bentuknya mirip pohon beringin terbalik. Ilmu pengetahuan telah
membuktikan, bagian gelap adalah sisi lembah sementara bagian yang terang adalah
bagian yang mungkin bisa disamakan dengan pegunungan di bumi.
Yogi Sutisna tak hanya memerhatikan telapak tangan kanan Parra Hiswara. Yogi
Sutisna juga memerhatikan wajah sahabatnya. Ia menandai sesuatu yang berubah.
“Parra,” letup Yogi Sutisna tertahan.
Parra Hiswara menoleh.
“Apa?” balasnya.
“Lihat wajahmu di kaca,” kata Yogi.
Parra Hiswara mengerutkan dahi, namun ia segera berbalik memenuhi saran yang
diberikan sahabatnya. Parra Hiswara mendekat ke bingkai kaca yang melekat di dinding.
“Ya Tuhan,” letup Parra Hiswara tertegun.
Dengan seksama Parra Hiswara memerhatikan perubahan yang terjadi di wajahnya.
“Menurutmu, wajahku berubah?” tanya Parra Hiswara bagai tidak percaya.
Yogi Sutisna merasa tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Dengan takjub Yogi
Sutisna memerhatikan perubahan yang memang terjadi.
“Apa yang kaurasakan?” tanya Yogi Sutisna.
Parra Hiswara meraba wajahnya dalam upaya menemukan jawaban atas apa yang
tengah menimpanya. Dengan penuh perhatian Parra Hiswara mengelus-elus pipi, dagu
dan keningnya, mengelus rasa gatal yang mulai menjalar di permukaan kulit, berbentuk
rasa risih seperti ketika bagian tubuh dirambati oleh semut, apalagi semut itu memiliki
gigitan dengan jejak gatal.
“Apa yang kaurasakan?” ulang Yogi Sutisna dengan kalimat yang sama.
Agak beringas Parra Hiswara berbalik dan bergegas menuju jendela. Dengan penuh
perhatian ia memandangi bulan. Untuk selanjutnya Parra Hiswara merasa telah berhasil
menemukan jawab dari pertanyaan yang mengganggunya. Mondar-mandir Parra Hiswara
diganggu rasa tidak nyaman.
“Jangan sampai menunggu tengah malam,” kata Parra Hiswara, “kita ke Kebun
Raya sekarang.”
Yogi Sutisna sependapat. Sebelum terlambat, sebelum kedahuluan sesuatu yang
akan terjadi entah apa Parra Hiswara harus diungsikan ke tempat yang sepi. Tidak ada
yang memerhatikan ketika Parra Hiswara keluar dari kamarnya dengan wig panjang yang
menutupi sebagian wajahnya. Dengan tanpa banyak bicara Yogi Sutisna membawa
kendaraannya melaju ke utara.
Dari tempat duduknya Parra Hiswara memerhatikan bulan bulat di langit belahan
timur yang ikut bergerak dengan kesan sama cepat secepat gerak mobilnya menerobos
dedaunan dan pepohonan dan juga terhalang oleh deretan bangunan.
“Cahaya bulan itu memberi pengaruh aneh padaku,” tegas Parra hiswara kepada diri
sendiri.
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35.
Bulan itu pula yang memberi pengaruh nyata pada apa yang kini berada di depan
Surtan Panca. Tanpa teman Surtan Panca memerhatikan bayangan yang berada di antara
nyata dan tidak nyata. Di belakang Surtan Panca gunung Merapi sedang batuk deras
menandakan betapa perih paru-parunya. Lava meleleh ke barat dan ke selatan menjadi
tontonan. Dari arah Ketep Pass di barat dan di sepanjang tepian jalan menuju ke gardu
pandang Ketep Pass semua orang mengarahkan pandang mata ke arah yang sama, mereka
adalah gabungan dari penduduk setempat dan pendatang dari daerah lain yang ingin
melihat secara langsung geliat gunung itu lebih jelas. Di beberapa sudut jalan dengan
arah pandang yang lapang ada banyak motor diparkir, pemiliknya ada yang duduk-duduk
di atas sadelnya namun ada pula yang memilih santai di atas rerumputan. Di sela apa
yang terjadi rupanya ada orang yang jeli untuk memanfaatkan keadaan dengan menjual
jagung bakar, ketela bakar dan kopi.
Lelehan lava menjadi tontonan menarik juga bagi penduduk di sepanjang jalan yang
menghubungkan Kaliurang Yogya, mereka tak hanya penduduk setempat namun banyak
yang berdatangan dari Yogyakarta. Sebuah bus penuh turis melaju cepat merangkak naik
dengan tujuan yang sama. Namun pemandangan yang paling indah dan menakjubkan
justru di lereng selatan gunung itu. Sayang jalan yang menghubungkan kota Klaten ke
gardu pandang Deles Pass yang merupakan pedesaan terakhir di bawah Merapi tidak
mulus. Meski jalan itu telah diperbaiki berkali-kali namun tekstur tanah yang labil
menyebabkan mudah rusak. Belajar dari pengalaman, jalur jalan itu diperbaiki dalam
rangka memudahkan dilakukan evakuasi apabila Merapi marah dan memuntahkan
laharnya. Akhir-akhir ini jarak luncur lava makin menggila, abu yang disemburkan nyaris
merata ke sekitar gunung. Atap rumah-rumah di Selo tampak putih, dedaunan putih,
sebagian tanaman sayur menjadi rusak karena tebalnya abu.
Dari tempat-tempat itu, lelehan lava terlihat amat jelas, bergulung-gulung bersama
asap bergumpal-gumpal menjarah apa pun yang berada di bagian bawahnya. Bila yang
dijarah itu adalah hutan maka akan hanguslah hutan itu menyisakan pepohonan yang
meranggas sebaliknya apabila yang dijarah adalah perkampungan maka yang tersisa
hanya jerit tangis ketakutan.
Namun semua itu tidak menarik perhatian Surtan Panca. Penasaran yang ia peroleh
melalui pertemuan dan perkenalannya dengan Parra Hiswara berbuah jawaban nyata.
Sejak petang Surtan sudah menempatkan diri di sebuah tempat yang menurutnya sangat
strategis. Tidak pada setiap purnama bayangan candi yang hilang itu menampak maka
sungguh sebuah keberuntungan dirasakan Surtan Panca karena merasa hadir di waktu
yang tepat. Sejak petang pandangannya lurus ke tempat yang jauh hari sebelumnya telah
dicurigainya. Suara gelegar berasal dari arah belakang ketika Merapi memuntahkan lahar
sama sekali tidak memancingnya menoleh. Pemandangan yang demikian sudah sering
dilihat sebaliknya kemunculan bayangan candi itu jauh lebih menarik perhatiannya.
Detik demi detik, menggiring lengan ayun jarum jam bergerak, Surtan Panca tidak
mengalihkan perhatian. Udara dingin telah dilawannya dengan pakaian rangkap yang
masih dilapisi lagi dengan jaket. Celana olah raga tebal dirangkap dua, dengan telapak
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kaki juga dibungkus kaos kaki rangkap dua. Masih belum cukup persiapannya, kedua
telapak tangan dibungkus dengan sarung tangan. Makanan gorengan yang ketika dibeli
masih panas kini dingin membeku. Hanya kopi dalam termos yang mampu mengawal
untuk tetap bertahan.
Di timur, bulan merangkak naik pelan tetapi pasti, semakin lama semakin tinggi.
Ada banyak gumpalan kabut melayang di puncak Merapi dan Merbabu, namun mungkin
merasa sungkan pada bulan bulat yang demikian cantik mega putih dan abu-abu itu telah
minggat entah ke mana.
Lalu terbelalaklah Surtan Panca melihat sesuatu yang timbul tenggelam yang pada
mulanya tak jelas apa. Ketika Surtan Panca memerhatikan dengan lebih cermat, apa yang
ia lihat dari sebuah garis carut marut, dari bentuk tebal tipis yang mengombak, ternyata
apa yang semula tidak mendapat perhatiannya itulah yang justru ia cari.
“Bayangan candi, ya Tuhan,” desis Surtan Panca dengan leher serasa tercekik.
Terbelalak Surtan Panca memerhatikan ujut samar yang bergerak menuju ke arah
nyata itu. Dongeng yang dulu pernah diterima dari kakeknya, yang konon katanya sang
kakek mendapatkannya dari ayahnya, yang itu pun didapat dari pendahulunya, ternyata
benar, di tempat yang penuh dengan tanaman bambu itu bersemayam sesuatu yang amat
sanggup mengoyak jantung, tak sekadar membuatnya berdebar. Surtan Panca amat larut
mencermati bentuk sepasang menara yang menjulang amat tinggi. Berbeda dengan candi
Borobudur yang sangat ia pahami lekuk-likunya termasuk bagaimana bentuk stupanya
sebaliknya puncak candi itu sungguh sangat aneh.
Surtan Panca yang terbelalak takut berkedip, ia cemas bila berkedip maka bayangan
candi itu akan hilang. Namun Surtan Panca ternyata salah, meski akhirnya ia berkedip
dan berkedip lagi namun bayangan bentuk bangunan megah itu terlihat. Candi itu belum
dalam bentuk nyata, hanya berupa garis-garis tipis yang bahkan mengombak digoyang
udara, akan tetapi ujutnya bisa dikenali.
Surtan Panca menata degup jantungnya. Rasa takutnya mendorong Surtan Panca
untuk sebaiknya bergegas pergi dari tempat itu namun rasa ingin tahunya yang besar
mendorong Surtan Panca untuk tetap bertahan. Bagai berasal bukan dari kendali
benaknya, Surtan Panca beranjak mendekat.
“Besar sekali,” desis Surtan Panca.
Surtan Panca sudah banyak memiliki perbendaharaan pengetahuan tentang candicandi di daerah Jawa Tengah. Telah berkali-kali ia mengunjungi Candi Jonggrang di
Prambanan mengantarkan sanak saudaranya yang datang dari Sumatra. Pun pengetahuan
Surtan Panca atas candi Borobudur cukup bisa untuk menandai Candi yang kini tampak
di depan matanya benar-benar besar, amat besar, setidaknya berlipat jauh lebih besar dari
ukuran candi Borobudur.
“Borobudur adalah lambang kegilaan orang-orang zaman dulu, namun rupanya apa
yang aku lihat ini bahkan jauh lebih gila,” ucap Surtan Panca dalam hati.
Namun terbukti Surtan Panca tidak memiliki keberanian yang cukup untuk bergerak
lebih mendekat. Ia tak mungkin lupa pada apa yang dialami dan dituturkan Parra Hiswara
dan tidak berminat terlibat dalam persoalan yang menandai kemunculan bayangan candi
itu. Bulan beranjak naik, namun Surtan Panca harus menghapus keinginannya melihat
candi yang semula murca itu menampakkan diri lebih dekat secara utuh. Keinginan itu
bila dituruti bisa membahayakan keselamatannya.
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Candi itu tetap hanya berada di ruang bayang-bayang, berada di antara ada dan tak
ada, yang apabila diperhatikan dan semakin lama memerhatikannya akan menyebabkan
orang yang memandangnya menjadi gila karena pemandangan yang demikian sungguh
sulit diterima nalar sementara pergulatan yang muncul memang berpotensi menyebabkan
gila.
Surtan Panca yang terus memerhatikan ujut Candi itu mengalami kesilitan luar
biasa dalam mengendalikan diri.

36.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Sang waktu terus bergerak hingga sore pun terlampaui. Keberadaan siang telah
digantikan oleh kehadiran malam, bintang-bintang bertaburan di langit. Di tepi sebuah
sungai Parameswara membuat perapian.
“Sapu Angin,” kata Parameswara pada kudanya.
Kuda Sapu Angin meringkik kecil.
“Malam ini, aku akan melihat-lihat seperti apa Kotaraja Kediri. Aku akan kembali
dan menyusup ke Istana Kepatihan.”
Parameswara melemparkan ranting yang kemudian diringkus oleh lidah api yang
segera membakarnya dengan lahap.
“Yang jelas kautahu sendiri, Kediri bukan tempat yang aman bagimu. Kau aku
ijinkan untuk pergi ke mana kausuka dan melawanlah bila ada yang berniat buruk, akan
tetapi jika malam tiba kau harus menungguku di tempat ini.”
Kuda Sapu Angin kembali meringkik, pertanda mengerti.
Namun kuda Sapu Angin tiba-tiba bergeser mendekatinya. Kaki kanannya diangkat.
Parameswara segera mematikan perapian setelah menerima isyarat itu. Asap yang masih
mengepul segera disiraminya dengan air. Parameswara bergegas mencermati keadaan dan
mempertajam pendengarannya. Akhirnya meskipun lamat-lamat Parameswara berhasil
menangkap suara beberapa ekor kuda yang berderap.
“Ada apa lagi, Sapu Angin?” tanya Parameswara.
Kuda Sapu Angin meringkik.
Setelah memerhatikan lebih seksama lagi Parameswara menarik simpulan, derap
kuda yang terdengar amat riuh di kejauhan itu memburu seseorang atau barangkali dua
orang yang juga sama-sama menunggang kuda. Menyadari tempat di mana ia kini berada
akan dilewati oleh orang-orang itu Parameswara memberi isyarat pada Sapu Angin.
“Bersembunyilah, mereka akan lewat tempat ini,” kata Parameswara.
Kuda Sapu Angin bergegas menyusup ke dalam semak dan perdu. Parameswara
melenting lincah dan hinggap di atas dahan pohon saman dan pandangan matanya tertuju
ke arah barat. Simpulan yang diperolehnya ternyata benar karena jauh di barat tampak
beberapa orang berkuda dengan memegang obor yang menyala di tangan.
Orang-orang berkuda itu makin lama semakin dekat.
Setelah beberapa saat lamanya akhirnya orang berkuda yang diburu oleh beberapa
orang prajurit berderap melintas di bawahnya. Menilik kecepatannya yang cukup tinggi
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menjadi pertanda penunggangnya amat trampil berkuda. Lebih dari itu buronan berkuda
itu pasti mengenal dengan baik tempat-tempat di sekitar itu, terlihat dari caranya berbelok
pada sebuah tikungan yang tidak ragu-ragu sama sekali. Parameswara masih menunggu
beberapa saat lagi. Akhirnya beberapa orang berkuda dengan obor di tangan itu melintas
juga di bawahnya.
“Senopati Naragupita,” desis Parameswara.
Sebenarnyalah, orang-orang berkuda itu para prajurit Kediri yang tengah memburu
seorang telik sandi yang mencoba mengintip kekuatan Kediri atau bermaksud mencuri
berbagai keterangan. Adalah aneh, karena prajurit Kediri itu justru kurang begitu pintar
mengendalikan kudanya apalagi boleh dikata di daerah yang menjadi wilayahnya sendiri.
Pada tikungan tajam yang semula bisa dilalui orang yang diburu dengan berbelok mulus.
Sebaliknya prajurit Kediri yang mengejar dan berderap paling depan kurang begitu
trampil menguasai kudanya. Pada belokan yang menikung, yang mestinya harus
mengurangi kecepatan penunggang kuda itu justru melecut kudanya, akibatnya orang itu
kehilangan kendali. Kuda yang berderap di paling depan itu meliuk dan jatuh terbanting.
Celakalah bagi penunggang kuda berikutnya yang tidak menyangka bakal dihalangi
geraknya. Kudanya terus menerjang dan jatuh ikut berguling-guling untuk kemudian
terjerembab di parit.
“Bangsat, goblok,” umpat orang itu, wajahnya penuh lumpur.
Namun kecelakaan itu berlanjut dan berantai. Penunggang kuda berikutnya jatuh
pula terjerembab disusul kuda di belakangnya.
“Goblok, matamu picek89,” terdengar umpatan yang sangat kasar.
Parameswara mengenalinya sebagai suara Senopati Naragupita.
Namun sejenak kemudian Senopati Naragupita terpaksa menggeliat dan melenting
karena tubuhnya menindih obor. Seorang prajurit yang pakaiannya terbakar berteriakteriak karena kepanasan dan segera ambyur menceburkan diri ke sungai.
“Bangsat,” umpat Naragupita. “Yang paling depan tadi siapa, ha?”
“Aku, Senopati,” jawab seorang prajurit dengan gugup.
“Matamu picek ya? Bilang kalau tidak bisa berkuda, kau akan kutempatkan di regol
belakang. Tahu?” dampratnya.
Prajurit yang kena damprat itu hanya menundukkan kepalanya, sambil menahan
nyeri karena ternyata kakinya terkilir. Senopati Naragupita masih berniat mengumbar
segala serapahnya akan tetapi mulutnya segera terbungkam karena dari jauh terdengar
suara tertawa bergelak-gelak. Orang berkuda yang yang semula diburunya rupanya
berhenti.
“Kalian akan menangkap Bintang?” terdengar suara orang itu sambil mengumbar
tertawanya. “Jangan harap kalian akan bisa menangkap bintang, karena aku bukan
bintang sembarangan. Aku adalah Lintang Panjer Sore90.”
Senopati Naragupita terpaksa menggeretakkan gigi menahan amarahnya. Sudah
berkali-kali Naragupita berusaha memburu telik sandi dari Ganter itu, namun orang itu
seperti belut berlendir licin yang amat sulit ditangkap. Kini orang itu bahkan mengejek
melecehkannya.
“He, kemarilah kau kalau berani,” teriak Senopati Naragupita dengan parau
89
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Matamu picek, jawa, matamu buta
Lintang Panjer Sore, jawa, bintang yang paling terang sore hari, Mars.
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Namun orang yang mengaku dirinya sebagai Lintang Panjer Sore itu tidak
menggubris. Sejenak kemudian terdengar suara kudanya berderap. Senopati Naragupita
memerhatikan arah kuda Lintang Panjer Sore beberapa saat. Senopati Naragupita segera
terlonjak ketika menyadari sesuatu.
“Cepat kejar. Orang itu akan kembali menyusup ke Kotaraja,” teriaknya.
Akan tetapi Senopati Naragupita hanya bisa menggeretakkan gigi setelah melihat
kenyataan anak buahnya tidak mungkin memburu Lintang Panjer Sore itu. Lintang
Panjer Sore telah berderap jauh dan kemudian menghilang.
“Keparat. Goblok semuanya. Berkuda saja tidak becus,” umpat Naragupita dengan
kasar.
Parameswara manggut-manggut. Kalau semula Parameswara melihat Senopati
Naragupita sebagai orang yang ramah, malam ini ia melihat keadaan yang sangat bertolak
belakang. Senopati Naragupita rupanya memiliki berbagai perbendaharaan umpatan yang
amat kasar sekalipun. Apa boleh buat para prajurit itu terpaksa kembali ke Istana tanpa
hasil.
Kembali para prajurit melintas melewati pohon saman di mana Parameswara
bersembunyi. Parameswara melihat akibat terjatuh dari kuda itu menyebabkan beberapa
orang mengalami nasib sial. Seorang prajurit tangannya terkilir dan seorang lagi terpaksa
ditelungkupkan di atas kuda. Entah apa yang terjadi padanya.
Parameswara tersenyum ketika pikiran nakalnya muncul.
“Apa yang terjadi kalau tiba-tiba aku hadirkan sebuah cleret tahun menghadang
mereka. Tentu mereka akan berlarian tunggang langgang menyelamatkan diri.”
Hanya sekadar membayangkan Parameswara geli.
Setelah beberapa saat, rombongan prajurit berkuda yang balik arah bagai pulang
setelah kalah perang tidak kelihatan lagi, Parameswara segera meloncat turun. Sebuah
isyarat diberikan oleh pemuda itu, dan kuda Sapu Angin yang bersembunyi muncul dari
semak dan perdu.
“Sapu Angin,” kata Parameswara, “sebagaimana tadi telah kukatakan kepadamu,
aku akan menyusup ke Istana Kepatihan. Aku ingin melihat seperti apa ujut orang
bernama Panji Ragamurti yang ternyata merupakan momok mengerikan bagi sebagian
orang itu. Kaujagalah dirimu, kalau malam ini aku tidak kembali ke tempat ini, tunggu
sampai hari berikutnya.”
Sapu Angin mengangguk. Parameswara segera bangkit dan mencium lehernya.
Kuda Sapu Angin bisa merasakan bahasa kasih sayang yang diberikan kepadanya. Kuda
itu balas mencium Parameswara.
Malam menukik tajam.
Parameswara kemudian telah berada di dalam kota. Suasana agak lengang. Hanya
di tempat-tempat tertentu terlihat agak ramai. Beberapa orang prajurit terlihat melakukan
perondaan yang amat ketat. Beberapa kali Parameswara berpapasan dengan mereka. Jika
hal itu terjadi Parameswara memilih menghindar bersembunyi.
Akhirnya setelah berjalan kaki beberapa jenak, Parameswara telah berdiri di depan
sebuah bangunan megah. Istana Kepatihan. Parameswara memandang bangunan besar itu
dengan tatapan nanar. Parameswara seperti sulit memercayai bahwa ternyata ia anak
seorang Patih. Patih tentu bukan orang sembarangan karena patih adalah orang kedua
yang mempunyai kekuasaan tinggi setelah raja. Namun sekaligus Parameswara merasa
getir karena dirinya adalah anak yang terbuang yang entah mengapa ke dua orang tua
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kandungnya menganggapnya tidak pernah ada. Benarkah yang ia duga, ia terlahir dari
perbuatan planyahan?
Berpikir seperti itu menyebabkan Parameswara muak.
“Seperti apa wajah orang itu? Seperti apa pula wajah wanita yang seharusnya
kupanggil ibu itu?” tanya Parameswara kepada diri sendiri.
Dari tempatnya berdiri Parameswara memerhatikan, ada beberapa orang prajurit
yang tengah berjaga-jaga di pintu regol. Beberapa buah obor dinyalakan menerangi
segenap sudut wisma kepatihan.
“Apa yang harus kulakukan?” Parameswara sibuk menimbang.
Bagaimanapun, bertemu dengan orang tua kandung menimbulkan perasaan tidak
tenang dan bahkan gelisah. Bagaimana sikapnya nanti setelah bertemu atau sebaliknya
bagaimana sikap ke dua orang tuanya setelah mengetahui dirinya yang datang adalah
anaknya? Parameswara butuh waktu untuk menimbang langkah apa yang akan diambil
setelah kini ia berada di halaman istana kepatihan itu.
Parameswara berusaha mendamaikan diri. Punggungnya seperti dirambati semut
dan terasa dingin telapak tangannya.
“Aku tidak perlu menundanya lagi. Aku harus bertemu dengan Panji Ragamurti dan
isterinya,” keputusan bulat diperolehnya.
Parameswara kemudian melangkah melintas jalan. Beberapa orang prajurit yang
berjaga diregol melihat kehadirannya bergegas menyiagakan diri. Para prajurit itu segera
berloncatan sambil mencabut pedang dari masing-masing sarungnya. Parameswara
merasa kewaspadaan para prajurit itu dirasa terlampau berlebihan.
“Berhenti,” bentak salah seorang dari mereka.
Parameswara terus melangkah dan kemudian berhenti setelah berada dalam jarak
yang dekat. Akan tetapi rupanya prajurit yang menjaga regol itu mengenalinya sebagai
buronan yang menghilang saat dikepung di sebuah warung siang sebelumnya.
“He, kau rupanya?” berkata prajurit itu.
Tangan kanannya terangkat ke atas sebagai sebuah isyarat, beberapa orang prajurit
bergegas mengepungnya. Parameswara membiarkan dirinya dikepung. Beberapa di
antara para prajurit itu bahkan menyentuhnya dengan ujung tombak dan memaksanya
melangkah masuk ke halaman.
“Ada apa itu?” tanya seseorang dari kejauhan.
Parameswara mengenali sebagai Ki Lurah yang berwajah brewokan.
“Orang yang tadi siang melarikan diri di warung, Ki Lurah,” jawab seorang prajurit.
Mendengar itu, Ki Lurah yang brewokan bergegas mendatanginya. Ki Lurah itu
sebenarnya sedang kesal karena belum lama berselang ia dan kawan-kawannya tidak
berhasil menangkap telik sandi Lintang Panjer Sore. Kini ia memperoleh kesempatan
menyalurkan amarahnya. Diperhatikan Parameswara itu dengan sebaik-baiknya.
“Rupanya kau anak muda?” tanya orang brewokan itu sambil mengelus-elus kepal
tangannya.
Parameswara diam. Dengan tatapan mata lebih tajam dipandangnya orang itu.
“Aku ingin bertemu dengan Kyai Patih Panji Ragamurti,” ucapnya. “Pertemukan
aku dengannya.”
Para prajurit yang mengepung itu terkejut melihat pemuda itu ternyata mempunyai
keperluan dengan Patih Panji Ragamurti yang mereka hormati. Segenap prajurit saling
pandang. Mereka tidak bisa melupakan kejadian ganjil yang terjadi siang sebelumnya, di
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mana di saat mereka mengepung pemuda itu, tiba-tiba muncul pusaran angin yang
meliuk-liuk menggoda mereka. Kini pemuda itu muncul dan bermaksud bertemu dengan
Patih Panji Ragamurti.
“Lancang sekali,” desis Ki Lurah yang brewokan. “Berani-beraninya kau menyebut
namanya begitu saja?”
Ki Lurah yang membutuhkan penyaluran atas kejengkelannya itu melangkah lebih
dekat dan dengan tiba-tiba mengayunkan tangannya menggampar wajah Parameswara.
Namun Parameswara tidak mau diperlakukan seperti itu. Gesit Parameswara meliukkan
tubuh menghindar. Dengan cekatan tangan yang sedang mengayun deras itu ditangkap
dan diputar dengan paksa. Prajurit brewokan itu mengaduh kesakitan karena tangan
kanannya terkunci, prajurit itu mengaduh lagi ketika Parameswara menekan tangan itu.
“Apa jadinya kalau tangan ini kupatahkan?” tanya Parameswara.
Lurah Prajurit brewokan itu menjerit kesakitan. Namun umpatannya amat kasar.
“Gila kau. Apa yang kaulakukan?” teriaknya melengking.
“Aku tak senang diumpati. Berani kau mengeluarkan kata-kata kotor itu lagi, aku
patahkan tanganmu. Kauingin tanganmu kupatahkan, ha?” berkata Parameswara sambil
memberikan tekanan yang kuat ke siku prajurit itu.
Sungguh sebuah sentuhan pada simpul syaraf menyebabkan Ki Lurah itu menjerit.
“Gila, apa yang kaulakukan he?” teriaknya.
“Sudah aku bilang. Aku tidak senang dipisuhi91,” bentak Parameswara.
Para prajurit yang mengepung pemuda itu kebingungan melihat kejadian yang tidak
terduga sama sekali. Mereka sama sekali tak mampu mengikuti dengan cara bagaimana
Ki Lurah pimpinan mereka bisa dengan gampang ditelikung tangannya ke belakang.
“Dhemit, bangsat,” orang itu tidak bisa menahan mulutnya.
Parameswara yang jengkel menekan siku orang itu. Prajurit itu mengaduh.
“Jangan, he, jangan,” lengkingnya.
“Tadi sudah kukatakan, aku tidak senang mendengar umpatan. Kalau kauberani
mengumpat maka kau akan kehilangan tanganmu?” ucap Parameswara sambil kembali
menekan.
Simpul syaraf tertentu yang digerayangi itu menyebabkan kesakitan luar biasa.
Lebih dari itu, Ki Lurah Prajurit itu merasa tangan kanannya lumpuh tak bisa digerakkan.
Nyerinya tidak ketulungan.
“Bagaimana? Kau masih akan mengumpat lagi?” desak Parameswara.
“O, tidak. Tidak lagi,” jawab Ki Lurah itu dengan gugup.
Parameswara mendorong Ki Lurah brewokan itu hingga terjengkang ke belakang.
Parameswara menebarkan pandangan ke segenap prajurit yang mengepungnya.
“Aku ingin bertemu Panji Ragamurti,” suaranya terdengar datar. “Suruh ia keluar.”
Para prajurit saling pandang. Rupanya mereka bingung.
“Untuk apa kau bertemu Gusti Patih, Parameswara?”
Jawaban itu berasal dari pendapa. Orang yang memberikan jawaban itu kemudian
melangkah dengan tenang mendatangi. Parameswara mengenalinya dengan baik, karena
orang itu adalah Senopati Naragupita. Parameswara memandangnya dengan tatapan
tajam. Parameswara sama sekali tidak tersenyum meskipun Senopati muda itu tersenyum.
“Semua mundur,” berkata Senopati Naragupita pada segenap prajurit bawahannya.
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Dipisuhi, jawa, diumpati

245
Para prajurit itu melangkah mundur memberi jarak akan tetapi sebenarnya tidak
melepaskan kepungan. Senopati Naragupita memandang Ki Lurah Prajurit yang menjadi
bawahannya. Di luar dugaan Senopati Naragupita meludahinya.
“Kalau tidak berguna untuk apa kau jadi prajurit? Seharusnya pangkatmu belum
Lurah. Kau tidak pantas menyandang pangkat itu,” kata Senopati Naragupita dengan
suaranya yang sangar.
Prajurit berpangkat lurah yang lumpuh tubuhnya itu bingung dan salah tingkah.
Lurah prajurit brewokan itu bermaksud bangkit akan tetapi tubuhnya benar-benar lumpuh
tidak punya tenaga.
“Bukan main,” kata Senopati Naragupita kepada Parameswara, “rupanya kau bukan
orang sembarangan. Kulihat kau menguasai ilmu yang bisa digunakan melumpuhkan
lawan hanya dengan menggerayangi simpul-simpul syaraf tertentu.”
Parameswara membungkam mulut. Senopati Naragupita yang masih muda itu
melangkah berkisar memutarinya. Parameswara menyesuaikan diri siap menghadapi.
“Tetapi bagaimana kalau lawanmu bukan orang goblok? Apa yang bisa kaulakukan
kawan?” lanjut Senopati itu.
Parameswara memandang
“Aku datang ke sini tidak untuk mencari permusuhan. Aku ingin bertemu dengan
Panji Ragamurti” jawab Parameswara dengan tegas.
Senopati Naragupita merasa heran.
“Untuk keperluan apakah kau bertemu dengan Gusti Patih Panji Ragamurti?” desak
Senopati Naragupita.
“Bukan urusanmu. Aku datang ke sini untuk bertemu dengan Panji Ragamurti.
Tidak dengan orang lain,” jawab Parameswara dengan suara datar dan perasaan tak
senang.
Senopati Naragupita menjadi semakin penasaran. Baru beberapa saat yang lalu ia
gagal menangkap telik sandi Lintang Panjer Sore, kini muncul seorang pemuda yang
bersikap amat aneh. Boleh jadi ada sebuah mata rantai yang dibawa pemuda itu, yang
bisa digunakan membongkar jaringan mata-mata yang selama ini terlampau merepotkan
Kediri.
“Gusti Patih sedang tidak ada di tempat. Gusti patih sedang pergi beberapa hari
untuk keperluan yang amat penting. Aku yang mewakilinya. Akulah sekarang Gusti Patih
itu. Nah, cepat katakan, apa keperluanmu?” Senopati muda itu berkata lantang.
Parameswara menghela tarikan napas kecewa. Jauh sekali ia menempuh perjalanan
dari perguruan Kembang Ayun sampai Kediri. Setelah tiba di tempat tujuan, yang dicari
tidak ada.
“Benarkah Panji Ragamurti tidak ada?” desak Parameswara.
Baik Senopati Naragupita maupun anak buahnya merasa heran karena selama ini
tidak ada orang yang lancang memanggil nama Panji Ragamurti begitu saja. Kedudukan
Patih adalah kedudukan yang tinggi. Karena itu berhak dan harus dipanggil dengan
sebutan Gusti.
Namun pemuda itu memanggil nama Panji Ragamurti begitu saja.
“Lancang sekali kau memanggil nama Gusti Patih hanya njangkar92 begitu saja?”
ucap Senopati Naragupita kurang senang.
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“Bukankah namanya memang Panji Ragamurti?” jawab Parameswara ketus. “Jadi
apakah salahku kalau memanggil namanya seperti itu? Kalau Panji Ragamurti tidak ada,
pertemukan aku dengan isterinya.”
Justru karena itu Senopati Naragupita semakin penasaran. Kecurigaannya bahwa
pemuda yang sebaya dengannya itu tentu telik sandi dari Ganter semakin menjadi-jadi.
Dengan sebuah isyarat yang hanya dimengerti oleh para prajurit bawahannya Senopati
Naragupita meminta pengepungan itu diperketat.
Para prajurit itu bergerak berloncatan. Parameswara melihat kepungan atas dirinya
diperketat. Bahkan sejenak kemudian, sekelompok prajurit datang ikut mengepung. Saat
Parameswara memerhatikan, jumlah prajurit itu semakin banyak saja. Maka dengan
cermat Parameswara mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa
timbul.
“Katakan, apa sebenarnya keperluanmu bertemu dengan Gusti Patih Panji
Ragamurti?” tanya Naragupita.
Kali ini sikap ramahnya yang dibuat-buat itu hilang berubah menjadi sikap yang
tegas dan kasar.
“Aku hanya punya keperluan dengan Panji Ragamurti dan atau isterinya, tidak
denganmu. Pertemukan aku dengan mereka.”
“Sombong sekali kau,” desis Naragupita. “Orang-orang Ganter memang sombong
dan merasa dirinya paling lelaki. Tetapi anggapan itu akan kubuat jungkir balik di tempat
ini. Nah, tunjukkanlah kepadaku, kalau kaubenar-benar seorang lelaki.”
Parameswara tidak mau memandang lemah lawannya. Justru karena itu pemuda
dari Blambangan itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Senopati Naragupita
bergeser menyiapkan sebuah serangan. Senopati Naragupita tahu lawannya yang sebaya
itu memiliki kemampuan olah kanuragan yang tak boleh dianggap remeh, itu sebabnya
Senopati Naragupita tidak perlu merasa ragu.
“Aku Parameswara dari tanah Blambangan. Datang ke sini untuk bertemu dengan
Panji Ragamurti. Mengapa kau memaksaku mengakui dari Ganter?” Parameswara
berteriak memperingatkan.
Namun Senopati Naragupita tidak peduli. Dengan mendadak Senopati yang masih
muda usianya itu melejit, sambil tubuhnya melayang tangannya deras menyambar.
Kepalan tangannya mengayun bermaksud menghantam kepala Parameswara. Akan tetapi
rupanya Parameswara tak merasa perlu menghindar. Kedua tangannya segera disilangkan
di depan dada. Sebuah benturan yang keras terjadi. Parameswara yang tidak menyangka
akan menghadapi kekuatan yang begitu besar, terhuyung-huyung ke belakang.
Nyaris saja Parameswara terjatuh.
Akan tetapi Senopati Naragupita tidak kalah kagetnya. Senopati Naragupita semula
bermaksud melumpuhkan Parameswara hanya dalam sekali serangan, namun pertahanan
yang dilakukan pemuda itu mampu mementahkan gempuran dan bahkan menjadi sebuah
serangan balik yang merepotkan.
Senopati Naragupita terpental ke belakang dan jatuh berguling-guling.
Melihat kejadian tak terduga itu, serentak segenap prajurit merapatkan kepungan
dan mengacungkan senjatanya. Mereka siap mengeroyok pemuda yang ternyata mampu
membuat Senopati Naragupita sedikit kerepotan.
Namun Senopati Naragupita yang telah bangkit kembali segera berteriak lantang.
“Mundur. Jangan ada yang ikut campur permainan ini.”
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Para prajurit yang bergerak mengepung itu kembali mundur ke belakang namun
tetap membuat kepungan semakin rapat. Beberapa orang prajurit yang baru saja datang
menambah jumlah mereka semakin banyak.
“Siapa sebenarnya kau?” teriak Senopati Naragupita.
“Sudah kusebut entah berapa kali. Namaku Parameswara. Aku berasal dari Bumi
Blambangan,” jawab Parameswara dengan lantang pula.
Namun Senopati Naragupita sama sekali tak memercayai pengakuan itu. Senopati
Naragupita lebih percaya kepada prasangka yang terlanjur tumbuh subur di dalam hatinya
sendiri. Bagi Senopati Naragupita, sosok yang mengaku-aku berasal dari Blambangan itu
jelas bohong, dari baunya saja telah kelihatan, ia berasal dari Ganter.
“Jangan sebut Blambangan lagi. Kau orang Ganter,” bentaknya dengan keras.
Justru karena itu Parameswara malah menertawakannya.
“Terserah kaulah. Kau mau mengatakan aku orang Ganter? Terserah kau,” jawab
Parameswara enteng.
Senopati Naragupita kembali mempersiapkan diri. Kali ini ia tidak memandang
rendah lawannya sebagaimana Parameswara telah mengukur kekuatan lawan saat
benturan terjadi, Parameswara juga tak mungkin menganggap ringan lawannya. Senopati
Naragupita mengulurkan tangan kiri ke depan, sebaliknya tangan kanan ditarik dan
menengadah di belakang. Kaki kiri ditekuk ke depan, dan kaki kanan mengimbanginya
dengan sebuah kuda-kuda yang kukuh ke belakang.
Sebuah kembangan yang indah dipamerkan oleh Senopati yang berusia muda itu.
Tangan yang terjulur itu kemudian ditarik menyusur ke lengan kanan bagaikan gerakan
orang yang menari. Kaki kanannya yang semula memberikan perlindungan yang kukuh
melangkah ke depan disusul dengan kaki kirinya yang bergeser ke depan pula. Kali ini
tangan kanan diangkat tinggi-tinggi.
Parameswara tak mau terlambat. Parameswara segera mengimbangi dengan gerak
kembangan olah kanuragan dari jalur perguruan Kembang Ayun. Kedua tangannya
mengawali dengan saling melekat di dada, seperti orang yang tengah menyembah. Kedua
telapak tangan kemudian berputar seperti meremas sesuatu di dalamnya. Kedua kakinya
kemudian merenggang dan tangan kiri dijulurkan ke depan, sebaliknya tangan kanan
menggenggam kuat ditekuk di sebelah kanan dada. Sebuah kembangan yang terlihat
sederhana saja.
Dengan cepat Senopati Naragupita yang sudah mengukur kemampuan lawan
melenting berusaha menerjang bagian kiri tubuh Parameswara yang dianggapnya
merupakan titik terlemah dari tubuhnya. Namun baik tangan kiri maupun tangan kanan
Parameswara rupanya sama lincahnya. Parameswara menggeser kaki kirinya ke belakang
tangan kirinya siap mengayun menghajar tangan Naragupita. Senopati Naragupita bukan
orang yang bodoh yang tidak melihat adanya bahaya. Senopati Naragupita menggeliat di
udara dan mengubah serangan, tiba-tiba kaki kirinya menyambar deras dengan bertumpu
pada kaki kanannya. Sebuah ayunan berkekuatan penuh yang siap menghajar pinggang
Parameswara.
Sulit diikuti mata, Parameswara tiba-tiba saja melenting dan tubuhnya melayang
deras, untuk kemudian berjumpalitan mengambil jarak. Parameswara melayang turun di
dekat sebuah arca gupala.
“Bukan main,” desis Parameswara yang dengan tulus memuji.
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Namun Senopati Naragupita juga tidak kalah kagum melihat kelincahan lawannya.
Senopati Naragupita baru saja melihat sebuah gerakan meloloskan diri dari jebakan
dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Namun pemuda sebaya dirinya itu ternyata
mampu menghindar dengan cara tak terduga dan terukur sekali.
“Hebat. Kaubenar-benar hebat,” kata Senopati Naragupita yang merasa senang
memperoleh lawan tanding yang sepadan.
Kedua petarung muda usia itu kembali mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
Dengan deras Senopati Naragupita meloncat melakukan sebuah serangan. Kali ini dua
kakinya melayang mendahului tubuhnya. Sebuah gerakan menggunting menggunakan
kaki yang amat berbahaya. Akan tetapi serangan semacam itu adalah serangan yang
berulangkali dipelajarinya saat menggembleng diri di Perguruan Pesanggaran. Kemana
arah gerakan kaki menggunting itu, serta bagaimana kemungkinan-kemungkinan
kembangannya telah dikenalinya dengan sebaik-baiknya.
Parameswara segera menjatuhkan diri berguling melewati arah lintasan serangan
lawannya. Manakala Parameswara melenting, ia berhasil menempatkan diri di belakang
lawannya. Dengan keadaan yang demikian itu sebenarnya gampang bagi Parameswara
untuk melumpuhkan lawannya namun yang dilakukannya hanya sekadar menyentuh
pundak Senopati Naragupita pelahan saja.
Diperlakukan seperti itu maka wajah Senopati Naragupita menjadi merah padam.
Parameswara mundur selangkah sambil memerhatikan dengan cermat apa yang
akan dilakukan Senopati Naragupita berikutnya. Ketika Senopati Naragupita kembali
meloncat menyerang maka dengan perhitungan yang cermat dan terukur Parameswara
menghadapinya. Naragupita menawarkan sebuah serangan dibalas Parameswara dengan
membelinya sekaligus menjual sebuah serangan.
Maka di halaman pendapa Istana Kepatihan Kediri itu pun riuh dengan perang
tanding yang terjadi. Para prajurit menyaksikan pertempuran itu dengan jantung berdegup
kencang. Para prajurit yang mengepung arena perang tanding itu pun semakin banyak.
Berita mengenai perang tanding itu menjalar tak tercegah. Para prajurit pengawal wisma
kepatihan kemudian segera berbondong-bondong mendatangi Istana Kepatihan untuk
menyaksikan apa yang terjadi.
Perkelahian yang berlangsung itu benar-benar amat nggegirisi. Senopati Naragupita
menyerang Parameswara susul-menyusul bagai prahara di musim hujan. Ayunan pedang
panjangnya begitu ganas menyambar-nyambar berusaha mengail nyawa. Gempuran yang
dilakukan seperti badai menerjang karang. Namun batu karang itu bukanlah karang yang
mudah dihancurkan, batu karang itu adalah Parameswara, seorang pemuda gemblengan
perguruan Kembang Ayun di bumi Blambangan.
Lebih jauh dari itu, perkelahian yang terjadi itu mengagetkan penghuni Istana. Nyai
Panji Ragamurti yang merasa cemas segera memanggil anak gadisnya.
Ratna Muninggar datang tergopoh-gopoh menghadap Ibunya.
“Apakah yang terjadi di pendapa itu?” tanya Nyai Panji Ragamurti dengan tatapan
cemasnya yang tak bisa disembunyikan.
Ratna Muninggar memandang Ibunya, lekat.
“Menurut keterangan seorang abdi emban, Senopati Naragupita sedang berusaha
menangkap mata-mata dari Ganter,” jawab gadis yang bernama Ratna Muninggar itu.
Nyai Panji Ragamurti menerima keterangan itu dengan agak gelisah. Sudah
beberapa hari suaminya, Patih Panji Ragamurti pergi tidak diketahui ke mana dan kapan
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akan pulang, sementara keadaan Kediri semakin tak menentu oleh gangguan orang-orang
Ganter. Hal itu membuatnya cemas. Nyai Patih Ragamurti sadar, wisma kepatihan
merupakan tempat yang paling dibenci banyak orang melebihi kebencian pada Istana
utama yang dihuni oleh Sri Kertajaya.
“Kau jangan pergi ke mana-mana, Muninggar,” kata Ibunya.
Namun Muninggar tidak sependapat dengan Ibunya.
“Aku justru ingin melihat apa yang terjadi di halaman itu ibu,” jawab Gadis itu.
Nyai Patih Ragamurti langsung melotot.
“Jangan ngawur kau,” cegah Ibunya. “Kau tidak tahu, bahwa saat ini Istana ini
benar-benar sedang diincar oleh orang-orang dari Ganter? Mata-mata mereka menyebar
di mana-mana, bahkan mungkin juga menyusup di antara para prajurit yang mengawal
Istana Kepatihan ini. Jadi jaga dirimu baik-baik. Jangan berbuat macam-macam yang bisa
mengundang bahaya.”
Ratna Muninggar mencoba untuk mengerti alasan Ibunya. Sebenarnya bagi Ratna
Muninggar, di halaman Istana kepatihan yang tengah riuh oleh perang tanding itu, ada
sesuatu yang dicemaskannya sekaligus memancing rasa ingin tahunya. Tetapi peringatan
Ibunya memang tak mungkin diabaikan.
Namun Ratna Muninggar bukanlah gadis penakut. Ketika ia mendapat kesempatan,
Ratna Muninggar justru menyelinap. Keinginannya untuk melihat apa yang terjadi tidak
bisa ditahan lagi. Dengan berlari-lari kecil sambil menyingsingkan kain panjang yang
dikenakan Ratna Muninggar menuju pendapa.
Di halaman Istana, perang tanding yang berlangsung semakin riuh. Kalau semula
Senopati Naragupita hanya bermaksud mengadu tinggi ilmu, keadaan itu telah berubah
dan bergeser jauh. Senopati Naragupita terpancing oleh amarah setelah beberapa saat
lamanya tidak berhasil mengatasi lawannya, bahkan kemudian dalam beberapa kali
serangan, pemuda bernama Parameswara itu malah merepotkannya. Maka Senopati
Naragupita benar-benar waringuten, atau bagai orang yang kehilangan kesadaran karena
mabuk kembang kecubung. Tandangnya semakin nggegirisi, bahkan setiap ayunan
pedangnya benar-benar dengan tujuan membunuh musuhnya. Akan tetapi dengan cekatan
Parameswara bisa mengimbangi lawannya yang sudah kepanjingan dhemit itu. Bahkan
pada akhirnya Parameswara semakin menguasai medan, serta mempersempit ruang gerak
lawannya.
Apa boleh buat. Senopati Naragupita akhirnya merasa tidak mempunyai pilihan lain
kecuali menggerakkan anak buahnya. Senopati Naragupita segera berjumpalitan menjauh
mengambil jarak ketika Parameswara mengejar dan melontarkan serangan beruntun.
Napas Senopati yang masih muda usia itu tersengal.
“Tangkap orang itu, hidup atau mati,” akhirnya Senopati Naragupita menjatuhkan
perintahnya.
Beberapa orang prajurit yang mengepung serta berada pada lapisan paling depan
segera berlompatan menyerang. Dengan cekatan Parameswara menghindar dan sekaligus
membalas menyerang. Geliat tubuhnya yang lentur menyulitkan semua lawannya. Akan
tetapi itu bukan berarti keadaan yang menguntungkan bagi Parameswara. Lapis serangan
pertama bisa dihindari, disusul dengan lapis serangan berikutnya. Bahkan dengan teriak
melengking Senopati Naragupita melibatkan diri pula.
Kali ini Parameswara benar-benar harus memerhatikan keadaan dengan cermat.
Lengah sedikit, akan buruk akibatnya. Masalahnya hambatan justru muncul dari dirinya
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sendiri. Serangan macam apa pun belum memancing Parameswara untuk mencederai
musuhnya.
Akhirnya Parameswara memang tidak mempunyai pilihan lain. Ketika pemuda itu
disudutkan pada keadaan yang serba salah, maka keputusan yang diambilnya tidak ada
lagi kecuali mempertahankan diri. Jika untuk mempertahankan diri itu harus melukai
lawannya apa boleh buat. Maka ayunan tangannya bisa berakibat buruk bagi lawannya.
Seorang prajurit yang mengayunkan tombak, sama sekali tidak menyangka ayunan kaki
pemuda itu dengan telak akan menghajar dadanya. Prajurit itu terjengkang dan tidak
mampu bangkit kembali. Parameswara merampas tombak panjang milik prajurit itu,
diputarnya di atas kepala menimbulkan suara berdesing tajam. Para prajurit yang
mengepungnya berloncatan muncul.
Parameswara berteriak amat lantang. “Apakah salahku hingga aku diperlakukan
seperti ini?”
Teriakan itu begitu keras hingga menggapai sudut-sudut wisma kepatihan. Nyai
Panji Ragamurti yang duduk di ruang tengah menggigil bagai orang kedinginan.
Akan tetapi Senopati Naragupita tidak peduli lagi. Sekali lagi Senopati Naragupita
berteriak memberikan aba-aba. Serentak pula para prajurit yang mengepung pemuda itu
berloncatan menyerang. Berbagai jenis senjata mengepung mencari celah kesempatan
untuk sekadar menggores kulit lawannya.
Semakin lama Parameswara semakin marah. Namun juga berarti kesulitan baginya
karena harus menghadapi musuh yang berlapis-lapis. Jika Parameswara terus bertahan
dengan keadaan itu, maka akan tiba saatnya segenap tenaganya akan terperas sampai
tuntas. Parameswara yang berkeringat itu berpikir keras, bagaimana cara membebaskan
diri dari keadaan yang menyulitkan itu?
Sempat terfikir oleh pemuda itu untuk menghadirkan cleret tahun ciptaannya.
Namun untuk melakukan itu Parameswara membutuhkan ketenangan fikiran. Tidak
mungkin memusatkan perhatian untuk memanggil cleret tahun sambil berloncatan
menghindari lawannya.
Pada saat yang demikian itulah sebuah serangan yang tidak terduga-duga tiba-tiba
menyambarnya. Parameswara menggeliat menahan rasa sakit akibat sebuah pedang yang
menggores dadanya.
Pedang Senopati Naragupita!.
Parameswara berdesis menahan nyeri.
Ketika kemudian pemuda itu memerhatikan dadanya, darah mulai mewarnai
kulitnya, tembus ke pakaiannya. Parameswara menggigil. Kali ini Parameswara benarbenar tidak mampu menguasai diri. Dengan kerasnya pemuda itu mengaum seperti
lengkingan seekor serigala sambil mencopoti pakaiannya. Darah merah itu mengucur dari
luka yang melintang panjang. Dengan bertelanjang dada Parameswara memandang
semua orang.
“Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian memaksakan sebuah keadaan yang tidak
aku mengerti. Aku sudah mengatakan, aku berasal dari Bumi Blambangan, kedatanganku
ke tempat ini untuk bertemu dengan Panji Ragamurti. Tetapi apa yang kalian lakukan
padaku?” teriak pemuda itu amat lantang. Matanya menatap dengan beringas.
Namun Senopati Naragupita benar-benar bermaksud memanfaatkan keadaan. itu
Dengan teriakan keras pemuda itu memberi isyarat.
“Bunuh telik sandi dari Ganter ini. Serang dia.”
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Senopati Naragupita tidak sekadar memberi aba-aba namun Senopati muda itu juga
memberi contoh. Tangannya berputar cepat siap mengayunkan pedang dengan gerakan
yang sangat cepat mengayun deras silang-menyilang. Parameswara tidak merasa ragu
menyongsong menggunakan ayunan ujung tombaknya. Senopati Naragupita terpaksa
berjumpalitan untuk menyelamatkan diri.
Parameswara merasa dadanya semakin nyeri. Darah yang menyatu dengan keringat
itu terasa pedih namun malah membangkitkan amarahnya. Itu sebabnya pemuda itu tibatiba melemparkan tombaknya melesat deras menghajar kepala patung gupala. Pecah
kepala patung itu. Namun yang membuat semua orang tercekat adalah apa yang
dilakukan pemuda yang kesetanan itu. Tiba-tiba saja Parameswara merapatkan kedua
tangannya di atas kepala. Kedua kakinya merenggang membentuk kuda-kuda yang kuat.
Tangan yang menyembah langit itu kemudian turun pelahan membentuk kembangan.
Telapak tangan kiri diletakkan di depan dada, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke
belakang.
“Yang ingin mati, mendekatlah,” kata pemuda itu dengan suara datar namun sangar.
Bahkan Senopati Naragupita tidak berani sembarangan menghadapi keadaan yang
tidak terduga itu. Senopati Naragupita yang telah belajar serta mendalami kemampuan
olah kanuragan, dengan cepat bisa mengenali sikap itu sebagai puncak dari penyatuan
kekuatan aji pamungkas. Justru karena itu Senopati Naragupita meloncat mundur.
“Siapkan anak panah,” teriak Senopati Naragupita lantang.
Segenap prajurit yang mengepung Parameswara bergerak cepat. Para prajurit yang
menggunakan senjata tombak dan pedang berloncatan menjauh, memberi ruang gerak
dan kesempatan kepada sekelompok prajurit dengan senjata anak panah. Serentak mereka
menarik busur dan memasang anak panah.
Namun tiba-tiba terdengar sebuah teriakan melengking.
“Berhenti,” suara itu terdengar lantang sekali.
Pengaruh suara itu ternyata sedemikian kuatnya meski berasal dari mulut seorang
gadis.
Senopati Naragupita terpaksa memberikan isyarat kepada pasukan panah menunda
serangan. Dengan tidak berkedip Parameswara memandang seorang gadis yang baru saja
muncul dari antara para prajurit. Gadis yang cantik sekali.
“Ada apa Muninggar?” tanya Senopati Naragupita.
Ratna Muninggar memandang Senopati Naragupita dengan tatapan aneh. Sejenak
kemudian perhatian gadis itu tertuju kepada Parameswara.
“Siapa orang ini kakang?” tanya Ratna Muninggar.
“Dia telik sandi Ganter,” jawab Naragupita.
“Bukankah dia tadi menyebut dirinya berasal dari Blambangan?” desak gadis itu.
Senopati Naragupita tersengal, sibuk menata napasnya.
“Bisa saja dia mengatakan berasal dari Blambangan atau dari mana pun,” jawab
Senopati Naragupita.
Ratna Muninggar memerhatikan Parameswara dengan tatapan aneh. Seperti ada
sesuatu yang tidak wajar pada tubuh pemuda itu. Akan halnya Parameswara yang telah
tenang dan meredakan diri, berangsur-angsur telah mengurai kekuatan ajian Riung Laut
di genggaman tangannya. Parameswara memungut pakaiannya yang tergeletak di tanah
dan mengenakannya.
“Siapakah namamu kakang?” tanya gadis itu.
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“Namaku Parameswara,” jawab Parameswara tegas.
“Bagaimana kaubisa memiliki medali yang kaupakai itu, kakang Parameswara?”
tanya gadis itu.
Ternyata itulah sebuah pertanyaan yang menyentakkan.
Senopati Naragupita kaget bukan kepalang. Senopati Naragupita akhirnya memang
melihat Parameswara menggunakan sebuah kalung dengan bandul sebuah lencana yang
amat dikenalinya. Lencana itulah yang membuat hatinya berdebar-debar. Sebagaimana
Ratna Muninggar Senopati Naragupita bahkan para prajurit anak buahnya mengenali
lencana itu dengan baik.
“Aku ulangi kakang, bagaimana kaubisa memiliki kalung dengan bandul lencana
seperti itu?” desak gadis itu.
Parameswara kemudian termangu. Pertanyaan itu memancing Parameswara untuk
memegang lencananya, tatapan matanya nanar memandang pendapa kepatihan. Ada rasa
kecewa yang kental di dadanya.
“Kau siapa?” tanya Parameswara.
Gadis itu tersenyum.
“Namaku Ratna Muninggar,” jawabnya.
“Ada hubungan apa kau dengan Panji Ragamurti?” tanya Parameswara.
Bagi semua orang pertanyaan itu terasa aneh.
“Patih Panji Ragamurti ayahku,” jawab Gadis itu.
Meski telah menduga, namun Parameswara merasakan ada desir tajam merambati
dadanya. Pemuda itu manggut-manggut.
“Aku ingin bertemu dengan ayahmu. Ke mana dia?”
Ratna Muninggar tersenyum menyejukkan suasana. Cahaya obor menerpa wajah
gadis itu.
“Kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana ceritanya hingga kau memiliki
lencana yang kaugunakan sebagai bandul kalung itu,” desak Ratna Muninggar.
Namun Parameswara bersikukuh.
“Ke mana perginya ayahmu?” desaknya datar.
Apa boleh buat. Ratna Muninggar merasa harus mengalah.
“Sudah sebulan lamanya ayahku pergi untuk sebuah keperluan. Mungkin aku bisa
mewakilinya?” tanya gadis itu lagi.
Parameswara terdiam. Darah yang menetes dari lukanya mulai membeku, namun
rasa nyeri yang ditinggalkannya amat menyengat. Parameswara menebarkan pandangan
dan akhirnya hinggap di wajah Senopati Naragupita. Senopati muda itu rupanya
menyadari kekeliruan yang dibuatnya. Senopati Naragupita menunduk dalam-dalam,
kebingungan. Akan halnya para prajurit yang semula mengepungnya saling pandang satu
dengan lainnya.
“Bagaimana dengan Ibumu?” tanya Parameswara.
Pertanyaan itu membuat Ratna Muninggar terheran-heran.
“Kenapa dengan Ibuku?” tanya gadis itu dengan nada penasaran.
“Ibumu masih ada? Masih hidup?” kembali Parameswara bertanya.
Lagi-lagi bagi Ratna Muninggar pertanyaan itu terasa janggal.
“Ibuku masih hidup. Kenapa?”
Parameswara merasakan dadanya yang terluka semakin nyeri. Namun nyeri di
hatinya melebihi segalanya.
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“Aku ingin bertanya pada Ibumu mengenai riwayat lencana ini, pertemukan aku
dengannya,” kata Parameswara.
Namun Senopati Naragupita masih menyimpan curiga.
“Jangan Muninggar,” cegah Senopati Naragupita.
Namun Parameswara telah melepas lencana itu. Dilemparkannya lencana itu pada
Ratna Muninggar. Gadis itu tak bisa menangkap dengan baik. Lencana itu jatuh ke tanah.
Gadis itu segera memungutnya. Beberapa saat Ratna Muninggar memerhatikan lencana
itu. Rasa penasarannya kian liar dan menjadi.
“Mari ikut aku,” kata Ratna Muninggar.
“Muninggar, jangan,” cegah Senopati Naragupita.
“Jangan cemas kakang Senopati. Mungkin ini masalah keluarga, jadi aku mohon
kakang jangan ikut campur. Bahkan siapa tahu kakang Senopati dan para prajurit harus
minta maaf kepadanya karena telah menyebabkan dadanya terluka,” jawab Gadis itu.
Senopati Naragupita tambah bingung.
Ratna Muninggar melangkah meninggalkan pendapa dengan Parameswara pelahan
melangkah mengikuti di belakangnya. Di dalam hati Parameswara benar-benar jengkel
terhadap perlakukan kasar yang diterimanya.
“Senopati, bagaimana ini?” tanya seorang prajurit.
Pertanyaan yang sederhana itu ternyata sulit dijawab,
“Jangan-jangan benar pengakuan pemuda itu. Ia bukan orang dari Ganter. Kita yang
memaksanya mengakui sebagai telik sandi dari Ganter,” kata prajurit yang lain.
“Diam kau,” bentak Senopati Naragupita dengan kasar.
Keadaan itu benar-benar membingungkan dan tak menyenangkan hatinya. Senopati
Naragupita berjalan mondar-mandir tidak tahu harus melakukan apa.
Adalah pada saat yang demikian itu, Senopati Naragupita beserta segenap prajurit
bawahannya terkejut, ketika terjadi peristiwa janggal. Awalnya mereka mendengar
sesuatu yang tidak jelas, seperti suara gemeresak amat ribut. Para prajurit saling pandang
untuk mengetahui suara apakah sebenarnya itu. Namun sesaat kemudian mereka segera
menemukan jawabnya dan melihat apa yang terjadi. Sebuah pusaran angin yang tidak
diketahui dari mana asalnya meliuk-liuk, menari-nari di halaman Istana itu. Segenap
prajurit bergegas berloncatan menyaksikan kejadian aneh itu.
“Gila. Bukankah tadi siang kita menyaksikan kejadian seperti ini?” tanya seorang
prajurit yang merasa amat heran.
“Ya,” jawab temannya.
“Bagaimana bisa terjadi demikian?” prajurit yang pertama mengurai penasaran
yang makin kental.
Semua prajurit terbelalak menyaksikan ulah biang cleret tahun itu. Angin berpusar
itu benar-benar seperti makhluk hidup. Benda itu meliuk kesana meliuk kemari seperti
menggoda. Bahkan sesaat kemudian, ulahnya benar-benar sulit dimengerti. Biang angin
lesus itu bergerak ke pendapa, sebuah obor yang menyala dilintasinya. Obor itu padam.
Cleret tahun kecil itu terus melintas ke pendapa, masuk ke dalam sebuah pintu yang
terbuka untuk kemudian lenyap tak ketahuan ke mana perginya.
Gemparlah segenap prajurit itu gempar pula Senopati Naragupita. Dengan cepat
Senopati Naragupita menarik simpulan, cleret tahun yang dilihatnya di siang hari
sebelumnya dan yang terjadi sekarang bukanlah gejala alam yang lumrah. Naragupita
segera curiga, keadaan ganjil itu karena ulah pemuda itu.
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Dengan bergegas Senopati Naragupita menyusul ke dalam Istana kepatihan.
Para prajurit benar-benar takjub.
“Jangan-jangan, pusaran angin itu prewangan?” seorang prajurit tidak kuat
menahan rasa penasaran.
“Kenapa kau berpendapat seperti itu?” tanya prajurit di sebelahnya.
“Tadi siang cleret tahun itu muncul menyebabkan kita kehilangan jejaknya, dan
sekarang muncul lagi,” jawabnya.
“Benar juga. Bukankah tadi siang pemuda itu berada di warung itu dan kita
bermaksud menangkapnya lalu pusaran angin itu muncul menyebabkan kita kehilangan
jejaknya. Sekarang pemuda itu muncul lagi di sini, dan pusaran angin itu muncul pula.
Jelas ada hubungan antara pemuda itu dengan pusaran angin yang selalu muncul. Ya atau
tidak?”
Para prajurit yang lain rupanya tidak ada yang bisa membantah kebenaran pendapat
prajurit itu.
“Namun siapa sebenarnya dia? Apakah benar seperti yang kita duga, dia mata-mata
dari Ganter? Kalau benar mengapa ia memiliki lencana yang menjadi ciri khas Gusti
Patih itu?” tanya prajurit itu.
Lagi-lagi pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bahwa
pemuda itu memiliki sebuah lencana yang sebenarnya menjadi ciri khusus dari Ki Patih
Panji Ragamurti, justru membuat semuanya berdebar-debar.
“Kalau begitu, kita lihat bagaimana perkembangannya,” bisik seorang prajurit.
“Kita akan tahu siapa sebenarnya dia.”
“Apakah kita perlu menyusul ke dalam sana?” tanya seseorang.
“Kalau kauberani, susul saja ke dalam sana,” jawab prajurit yang lain.
Dengan bergumpal pertanyaan yang mengganduli hati Ratna Muninggar membawa
Parameswara menghadap Ibunya. Parameswara berusaha tenang namun sulit menguasai
diri. Bagaimanapun setelah sekian lama, boleh dikata usia pertanyaan yang mengganduli
benaknya itu sepantaran dengan umurnya. Semula ia mengira Ki Ajar Kembang Ayun
memang benar ayahnya. Ketika masih bocah ia sering bertanya ke mana Ibunya yang
selalu dijawab ibunya telah tiada. Ki Ajar Pratonggopati termasuk yang mengarang cerita
tentang ibunya yang mendahului pergi beberapa saat setelah melahirkannya. Belakangan
pertanyaan itu membuncah ketika seseorang tak dikenal memberitahu bahwa ia masih
punya ayah dan ibu. Orang macam ibunya, bagaimana wajahnya?
Parameswara berdesir dan bangkit semua bulu kuduknya saat akhirnya melihat ujut
perempuan itu. Pandangan Parameswara tidak berkedip, napasnya tidak mereda tetapi
malah semakin mengombak.
“Jadi ini orang yang telah menjadi perantara kelahiranku?” berbisik Parameswara
untuk diri sendiri.
Parameswara gemetar.
Nyai Panji Ragamurti memandang Ratna Muninggar dengan tatapan bingung. Nyai
Panji Ragamurti memerhatikan Parameswara dengan tatapan mata lekat.
“Dia siapa?” tanya Nyai Panji Ragamurti.
“Kakang ini yang tadi bertarung di halaman berkelahi melawan kakang Senopati
Naragupita,” kata Muninggar.
Nyai Panji Ragamurti kaget. Dari wajahnya terlihat bias cemas.
“Kau siapa anak muda?” tanya Nyai Panji Ragamurti dengan agak ragu.
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Nyai Panji Ragamurti cemas jika pemuda yang telah berada di depannya itu adalah
telik sandi dari Ganter.
“Namaku Parameswara,” jawab Parameswara pendek.
“Apa keperluanmu?” tanya Nyai Panji Ragamurti lagi.
Parameswara merasa dadanya kian perih. Namun perih itu tidak berasal dari luka di
dadanya yang melintang.
“Aku ingin bertemu dengan Patih Panji Ragamurti,” Parameswara menjawab
dengan suara serak dan berbau ketus.
“Panji Ragamurti itu suamiku. Ada apa kau mencari suamiku?” desak Nyai Panji
Ragamurti.
“Kakang Parameswara memiliki lencana ini, ibu,” kata Muninggar menyela
pembicaraan ibu dan tamunya yang aneh itu.
Nyai Panji Ragamurti menerima lencana itu dari tangan anak gadisnya, dan
mengamati benda itu untuk beberapa saat lamanya.
Tiba-tiba saja perempuan itu gemetar. Meski Nyai Panji Ragamurti telah berusaha
untuk menahan diri, namun gemetar gelisahnya tidak bisa dikendalikan. Dengan tatapan
mata terbelalak Nyai Panji Ragamurti menatap Parameswara beberapa saat lamanya,
bermaksud mencari sesuatu pada wajah itu.
Bibir wanita tua itu ndremimil.
“Kau, Mahisa Medari?” berkata wanita itu dengan gugupnya.
Parameswara mencuatkan alis. Nama itu asing baginya.
“Namaku Parameswara,” jawabnya pendek.
“Jagad Dewa Batara93,“ desis wanita itu, nyaris tak bisa menguasai diri.
Parameswara memandang perempuan tua itu dengan tidak berkedip.
“Kau anakku, kau Mahisa Medari,” ucap wanita itu dengan amat gugup.
Wanita tua itu gemetar. Wanita tua itu melangkah bermaksud mendekati pemuda
yang dipanggilnya dengan nama Mahisa Medari itu. Namun Parameswara mencegahnya.
“Tunggu, jangan mendekat,” cegah pemuda itu.
Nyai Panji Ragamurti terpaku di tempatnya. Ratna Muninggar kebingungan
menghadapi keadaan yang ternyata benar-benar berada di luar dugaannya. Akan halnya
Senopati Naragupita yang mengikuti pembicaraan itu dari luar dinding tidak kalah pula
kagetnya. Senopati Naragupita mendadak merasa seluruh tubuhnya dirambati oleh ribuan
ekor semut.
“Jadi, kau mengira aku anakmu?” tanya Parameswara dengan nada agak ketus.
Nyai Panji Ragamurti bingung. Ada sesuatu yang akan meletup dari dalam dadanya,
namun Nyai Panji Ragamurti tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Lebih dari
itu, sikap pemuda yang disebutnya Mahisa Medari itu kurang begitu bersahabat. Nyai
Panji Ragamurti melangkah ke depan namun justru karena itu Parameswata mengangkat
tangannya mencegah perempuan itu mendekat. Parameswara bahkan mundur.
“Ibu, Ratna Muninggar tidak bisa menahan diri. “Apakah benar dia kakakku?”
Parameswara mencuatkan senyum sinisnya sambil berjalan mondar-andir. Setelah
mengalami kesulitan menenangkan diri Parameswara kembali mengobral tatapan
matanya yang tajam dan berbau rasa sirik.
“Dari mana kauperoleh lencana ini?” tanya wanita itu.
93
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“Ayahku, Ki Ajar Kembang Ayun memberikan lencana itu kepadaku,” jawabnya
pendek dan lugas.
Perempuan itu terkejut.
“Ki Ajar Kembang Ayun?” Nyai Panji Ragamurti seperti menggumamkan nama itu.
“Apakah, Ki Ajar Kembang Ayun itu Ki Ajar Padmanaba?”
Pertanyaan itu membuat dada Parameswara lebih giris. Dadanya bagai tersayatsayat.
“Ya,” jawabnya lugas.
Nyai Panji Ragamurti merasa bagai akan meledak kepalanya. Ditatapnya wajah
Parameswara itu lebih lekat. Nyai Panji Ragamurti menjadi semakin yakin dengan
simpulannya setelah melihat ujut lahiriah Parameswara itu memang amat mirip dengan
wajah suaminya.
“Kalau begitu, kau Mahisa Medari. Kaubenar-benar anakku.”
Nyai Panji Ragamurti berteriak dengan suara melengking.
Namun isi dada Parameswara bagai teraduk. Parameswara teringat pada wajah
Mahisa Branjang kakaknya di Badran Arus, teringat wajah Ken Rahastri keponakan yang
dicintainya. Ingat pula pada wajah Ki Ajar Kembang Ayun yang melimpahinya dengan
kasih sayang. Sebuah pertanyaan muncul di sela-sela semua itu mengapa ia menjadi
orang yang terbuang, dan berada di tempat yang tak seharusnya.
Amat serak suara Parameswara, “kalau benar aku adalah anak yang kaulahirkan,
mengapa kaubuang anakmu?”
Pertanyaan Parameswara yang tak pernah diduga itu mengagetkan Nyai Panji
Ragamurti, mengejutkan Ratna Muninggar, serta membuat Senopati Naragupita semakin
gelisah. Meski Parameswara berusaha menahan diri, namun napasnya mulai tersengal.
“Jawablah Nyai Panji Ragamurti. Mengapa kaubuang anakmu? Harimau binatang
buas saja tidak akan berbuat seperti itu akan tetapi lihatlah apa yang kauperbuat padaku,”
Parameswara bertanya datar namun penuh dengan muatan tuduhan.
Nyai Panji Ragamurti bingung. Kemunculan anak lelakinya itu sudah membuatnya
bingung dan gemetar, masih ditambah dengan sikapnya yang tidak terduga. Hati wanita
itu tersayat-sayat.
“Mengapa kau bertanya seperti itu?”
Parameswara tambah menggigil.
“Apa aku tak boleh mengetahui Nyai Panji Ragamurti? Apakah aku tak mempunyai
hak untuk mengetahui, macam apa ujut manusia yang menjadi penyebab kelahiranku di
dunia ini? Apakah aku tak boleh bertanya, untuk sebuah alasan apa mereka telah dan tega
membuangku?”
Parameswara mulai menemukan jalan untuk meletupkan beban. Ratna Muninggar
menatap pemuda itu dengan pandangan aneh. Parameswara melangkah, kali ini agak
lebih mendekat kepada wanita yang seharusnya dipanggilnya ibu itu.
“Atau barangkali Nyai dengan gampang melupakan?”
“Tidak Medari,” jawab Nyai Panji Ragamurti itu dengan suara bergetar, “kau keliru
jika mempunyai dugaan macam itu. Kausalah jika mengira selama ini aku melupakanmu.
Kausalah ngger94.”
Parameswara tersenyum amat sinis. Sulit baginya untuk menerima alasan itu. Bagi
Parameswara, persoalannya bukan pada sulitnya melupakan tetapi mengapa dirinya harus
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Ngger, jawa, panggilan kepada anak atau cucu atau pada orang yang jauh lebih muda.
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dibuang. Nyai Panji Ragamurti merasa isi dadanya kian sesak. Keadaan yang tak terduga
itu seperti memaksanya mengenang sebuah peristiwa yang telah menjadi bagian dari
masa lalu.

37.
Adalah kala itu,
“Kau hamil?” tanya Panji Ragamurti yang pada saat itu masih muda usia dan belum
menduduki jabatan patih di Kediri.
“Aku hamil kakang,” jawab Rara Datin.
Rara Datin adalah nama Nyai Panji Ragamurti di kala masih berusia muda.
Panji Ragamurti memandang isterinya dengan tatapan janggal. Bagai ada sesuatu
yang tidak disukainya. Rara Datin yang melaporkan kehamilannya berharap melihat
suaminya meledak gembira, ternyata sikap Panji Ragamurti tak seperti yang diharapkan.
“Mengapa?” tanya Panji Ragamurti dengan pandangan mata curiga.
bahwa isterinya hamil justru mencurigakan.
“Apa yang mengapa, kakang?” Rara Datin balas bertanya.
“Kau hamil, mengapa kau hamil?” desak Panji Ragamurti.
Rara Datin merasa dadanya sesak. Kecewa yang muncul amat mendadak itu terasa
kental menyesakkan segenap sudut di relung hatinya. Justru karena itu untuk beberapa
saat Rara Datin tidak tahu harus berkata apa.
“Mengapa kaubisa hamil?” desak suaminya.
“Aneh kau ini kakang, Bukankah kau suamiku? Bukankah aku ini isterimu?
Bukankah kau telah menjamahku? Apakah kau tidak pernah membayangkan jika yang
kita lakukan itu bisa menyebabkan kehamilanku?” letup Nyai Rara Datin.
Matanya mulai berlinang berkaca-kaca.
Namun rupanya ada sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja oleh Panji
Ragamurti. Sesuatu yang berawal dari sebuah rasa curiga yang kemudian tumbuh mekar
menjadi api yang membakar hatinya. Pandangan mata Panji Ragamurti menyebabkan
Nyai Rara Datin serba salah.
“Benarkah kehamilanmu ini karena aku Nyai?” desak Panji Ragamurti.
Pertanyaan itu bagai sembilu yang menggores permukaan hatinya yang terasa sakit
sekali. Nyai Rara Datin harus mengalaminya. Meski wanita cantik itu berusaha menahan
diri, akan tetapi air mata mulai bergulir membasahi pipinya.
“Jawab!” tiba-tiba Panji Ragamurti membentak.
Nyai Rara Datin mendadak gemetar dibentak seperti itu. Akan tetapi tuduhan itu
terlampau menyakitkan sulit untuk diterima begitu saja, karena pada kenyataannya Nyai
Rara Datin tidak pernah merasa selingkuh dengan orang lain.
“Yang kukandung ini anakmu, kakang Panji Ragamurti,” lengkingnya.
Namun pikiran Panji Ragamurti sudah terlanjur kotor. Di benaknya sudah dikuasai
oleh bayangan wajah seorang lelaki. Itulah wajah orang yang sebelumnya mempunyai
hubungan khusus dengan Rara Datin sebelum ia hadir dan merebut wanita itu.
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“Aku tak percaya pada ucapanmu itu Rara Datin. Pasti laki-laki bangsat itu yang
telah menabur benih ke perutmu. Aku tidak percaya jika kehamilanmu itu karena aku,”
tuduhnya dengan beringas.
Robek sudah dada wanita itu. Sakitnya melebihi apa pun. Rara Datin sungguh tak
mengira akan demikian jadinya. Dengan menjadi isteri Panji Ragamurti menyebabkan
Rara Datin telah kehilangan harkat dari cinta sejati yang terpaksa terenggut karena yang
dihadapinya adalah orang brangasan yang tak segan-segan mengancam akan membunuh.
Kini setelah ia berkorban, setelah harus berpisah dengan orang yang dikasihinya bahkan
setelah mencoba menerima takdir dengan tidak berpikir lain lagi rupanya masalah tidak
selesai begitu saja. Kehamilannya dipersoalkan, bahkan ia dituduh selingkuh.
Nyai Rara Datin menangis sesenggukan.
“Aku bersumpah disaksikan Dewa di langit kakang, semoga aku disambar petir jika
aku melakukan tindakan selingkuh di belakangmu,” isak wanita malang itu dengan amat
tersendat.
Sumpah yang diucapkan dengan sungguh hati itu justru membuat Panji Ragamurti
meradang.
“Aku tidak percaya dengan sumpahmu,” jawab Panji Ragamurti beringas. “Jangan
mengobral sumpah palsu omong kosong di hadapanku.”
Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Rara Datin kecuali menangis meratapi nasib.
Panji Ragamurti yang merasa kecewa karena merasa dikhianati itu bergegas pergi. Sehari
semalam Panji Ragamurti tidak pulang. Apabila sedang berada dalam keadaan kalut Panji
Ragamurti akan melampiaskan kemarahannya dengan minum sampai mabuk. Beberapa
bumbung legen atau tuak bisa ia habiskan meninggalkan jejak mabuk yang bisa berjalan
berhari-hari.
Akan tetapi, betapa tersentaknya Nyai Rara Datin ketika suaminya pulang malam
berikutnya.
“Lihat Datin, apa yang aku bawa ini,” kata suaminya dengan menyungging senyum.
Degup jantung Rara Datin serasa berhenti berdetak. Pemandangan mengerikan yang
disajikan suaminya itu meremukkan segenap isi dadanya amat telak dan sempurna. Rara
Datin menggigil gemetar. Meski wanita itu berusaha untuk berdiri dengan tegak namun
kakinya gemetar tidak sanggup menyangga tubuhnya.
Panji Ragamurti dengan permainannya tersenyum puas. Panji Ragamurti tertawa
geli melihat Rara Datin jatuh terduduk dan wajahnya memucat.
Bagai tanpa beban Panji Ragamurti memelorotkan celana dan mengencingi kepala
yang dijinjingnya. Dengan langkah ringan Panji Ragamurti menggantung kepala yang
telah terpisah dari tubuh itu ke dinding. Tidak cukup dengan perbuatannya Panji
Ragamurti masih menyempatkan meludahi kepala itu sebelum masuk ke dalam bilik dan
membaringkan diri.
“Mampuslah kau bangsat, tidurlah dengan gelisah di alam kematianmu. Dengan
kaumampus, jangan kau mengira aku memaafkan perbuatanmu telah menghamili
isteriku,” ucapnya dengan kasar.
Panji Ragamurti masih tertawa geli. Rara Datin memandang wajah tanpa tubuh
yang tergantung di dinding itu dengan hati remuk. Hatinya benar-benar hancur. Tak ada
hati yang remuk melebihi melihat lelaki kekasih hatinya mati nista diperlakukan macam
itu.
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Hari-hari berikutnya, adalah hari-hari dengan panas api neraka, Rara Datin telah
kehilangan gairah hidup. Sementara kodrat sebagai wanita tak bisa dihindarinya, semakin
lama perutnya kian membesar. Kehamilan yang mestinya dilimpahi kasih sayang itu
justru menjadi neraka dengan panas yang menggila.
Ketika bayi itu kemudian lahir, Panji Ragamurti tidak menyambutnya sebagaimana
pada umumnya seorang ayah yang merasa bahagia karena dikaruniai anak akan tetapi
sumpah serapah diumbar dari mulutnya.
“Aku tidak mau anak itu. Buang anak itu,” teriak Panji Ragamurti.
Namun Rara Datin masih memiliki naluri seorang ibu.
“Apa dosa bayi ini kakang?” Rara Datin balas bertanya dengan pertanyaan yang
amat menusuk.
“Apa kaubilang?” Panji Ragamurti meradang. “Kau bertanya apa dosanya? Kau tak
melihat betapa di mataku ia bukan manusia tetapi binatang?”
Nyai Rara Datin meringkuk berusaha melindungi anaknya.

38.
Parameswara yang menyimak kisah itu menggigil. Sepasang rahangnya mengatup
kuat dan tangannya mengepal gemetar. Seandainya saja di kepalan tangannya itu terdapat
sebuah batu, maka batu itu akan akan pecah berantakan. Tak tenang hanya berdiri, anak
pungut Ki Ajar Kembang Ayun itu berjalan mondar-mandir. Napas pemuda itu
mengombak. Di depannya Nyai Panji Ragamurti yang menangis berusaha menahan sedu
sedan kesedihannya.
“Ibu sama sekali tidak bersalah Mahisa Medari, ibu terpaksa minta tolong pada
Kyai Ajar Padmanaba untuk menyelamatkanmu,” isak wanita itu.
Parameswara masih menggigil gemetar, tangannya buyutan, bibirnya juga bergerak
tak terkendali.
“Jadi aku ini binatang? Itu sebabnya aku dibuang karena aku ini binatang?” suara
Parameswara terdengar gemetar.
Ratna Muninggar melangkah mendekat dan menyentuh lengan Parameswara.
“Jangan berkata begitu, kakang, ibu tidak bersalah,” Ratna Muninggar berupaya
menenangkan hati Parameswara.
Parameswara tersenyum sinis.
“Tidak ada gunanya lagi aku berlama-lama berada di sini,” ucap Parameswara
sambil merampas lencana di genggaman ibunya.
Nyai Ragamurti melangkah mendekat berusaha menggapai anak lelakinya namun
Parameswara meradang.
“Jangan sentuh aku. Bukankah aku ini hanya seekor binatang?”
Nyai Panji Ragamurti yang kehilangan tenaga berpegangan pada tiang saka, tangan
kanannya menggapai lunglai.
“Mahisa Medari, jangan pergi,” terdengar suara ibunya serak sekali.
Namun Parameswara tidak peduli. Parameswara yang bergegas keluar berpapasan
dengan Senopati Naragupita. Parameswara tak mempedulikannya dan bergegas berjalan
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terus ke regol Istana Kepatihan. Senopati Naragupita mengejarnya. Senopati Naragupita
segera memberi isyarat kepada segenap prajurit untuk membiarkan Parameswara lewat.
Dengan tenang Parameswara meninggalkan pendapa Istana Kepatihan itu.
“Bagaimana Senopati? Siapa sebenarnya pemuda itu?” tanya seorang prajurit.
Senopati Naragupita tidak mampu menutupi gelisah hatinya.
“Nama pemuda itu Parameswara. Dia memiliki lencana itu karena ternyata dia anak
mbarep Ki Patih Panji Ragamurti,” jawab Naragupita.
Segenap prajurit yang menyimak terkejut.
“Ha?”
Bagaimanapun para prajurit tak menyangka pemuda yang telah mereka perlakukan
kurang baik itu ternyata anak Ki Patih Panji Ragamurti. Mereka merasa menyesal dan
sekaligus bersyukur karena belum terjadi apa-apa pada pemuda itu yang mungkin bisa
mengundang kemarahan Patih Panji Ragamurti. Jika sampai Patih Panji Ragamurti itu
marah amat sulit membayangkan amuk macam apa yang akan dilakukan Ki Patih Panji
pada mereka.
Di ruang dalam wisma kepatihan Nyai Panji Ragamurti menangis. Sulit sekali bagi
wanita itu untuk menerima keadaan. Sekian lama Nyai Panji Ragamurti merindukan anak
lelakinya itu, hal itu ditahan-tahan menjadi gumpalan rasa nyeri, setelah kini
keinginannya terkabul ternyata berupa bentuk yang sama sekali tidak diharapkan. Sakit
dirasakan seorang ibu mana pun atau perempuan mana pun adalah ketika anaknya tidak
mengganggap keberadaannya sebagai ibu.
“Sudahlah ibu, jangan ditangisi,” kata Muninggar berusaha menenteramkan hati
Ibunya.
Namun Nyai Panji Ragamurti masih tetap larut dalam tangisnya.
Ratna Muninggar meninggalkan ibunya dan mengayunkan kaki ke halaman. Di
halaman tengah, Ratna Muninggar menemui Senopati Naragupita.
“Bagaimana dengan ibumu?” tanya Senopati Naragupita yang tak kunjung reda dari
rasa gelisah dan bersalah.
Ratna Muninggar menghela desah yang terasa pahit di dada.
“Ibu sangat terpukul kakang,” jawab Muninggar. ”Sudah lama ibu merindukan
kehadiran kakang Mahisa Medari, namun ketika keinginannya terkabul, kakang Mahisa
Medari mempunyai penilaian yang salah terhadap ibu.”
Senopati Naragupita diam, tarikan napasnya agak mengombak.
“Aku juga menyesal,” kata Senopati Naragupita.
Ratna Muninggar menempatkan diri di depan Senopati muda itu.
“Kenapa?” tanya gadis itu.
Senopati Naragupita tidak segera menjawab. Perhatiannya jatuh ke pintu gerbang di
mana di sana puluhan orang prajurit juga sedang sama bingung seperti dirinya.
“Seharusnya aku tidak mencurigainya sebagai mata-mata Ganter,” jawab Senopati
Naragupita.
Ratna Muninggar menyentuh tangan Senopati Naragupita. Dari sikapnya terbaca
ada kedekatan di antara mereka.
“Kakang tidak bersalah. Kakang sedang melaksanakan tugas,” jawab Muninggar.
Senopati Naragupita menggeleng.
“Aku telah melukai dadanya,” jawab Senopati Naragupita lirih. “Tetapi dia sungguh
pemuda yang luar biasa. Ilmu kanuragan yang dimilikinya benar-benar aneh.”
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Senopati Naragupita tidak menutupi rasa kagumnya. Beberapa jenak ingatannya
masih dililit oleh pesona kemunculan pusaran angin yang mendebarkan itu.
“Betapa senang seandainya aku bisa menguasai ilmu aneh itu,” Senopati Naragupita
berangan-angan.

39.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Dan purnama yang datang kali ini pula adalah juga purnama yang memaksa Tantri
Praba bingung melihat apa yang terjadi pada anak laki-lakinya, yang setelah selama ini
sukses membingungkannya rupanya masih perlu tambahan. Bulan bulat di langit timur
mungkin tidak memberi pengaruh apa pun pada banyak orang, namun cahaya bulan itu
memberi akibat dan pengaruh yang nyata pada Elang Bayu Bismara, yang tertandai itu
tidak hanya dari betapa amat tersita perhatiannya namun juga oleh bintik-bintik yang
mulai keluar di kulitnya.
Tidak terkira keletihan Tantri Praba setelah seharian merasa melakukan pekerjaan
yang bagai sia-sia. Sejak pagi Tantri Praba berkeliling kota menelusuri sudut-sudut jalan
untuk menemukan bangunan aneh yang diyakini di tempat itu seorang perempuan sedang
membutuhkan pertolongan, perempuan yang meringkuk dalam ruang amat sempit dengan
api yang siap menyembur membakar tubuhnya. Tantri Praba tidak bisa memungkiri rasa
cemasnya melihat perubahan aneh yang terjadi pada anak lelakinya, istri Yudawastu
Widhiyaksa itu berharap apabila ia bisa membantu menolong menyelamatkan perempuan
dalam bahaya itu maka sekaligus akan menjadi jawaban keadaan anaknya.
Seharian ia lakukan itu sendiri tanpa suaminya karena sang suami terjerak oleh
berbagai kegiatan yang tak bisa dihindari. Demikian teliti ia mencari nyaris tidak ada satu
ruas jalan pun yang lolos dari perhatiannya. Bangunan di mana ia melihat perempuan
dalam bahaya itu sungguh sangat khas, ornamennya berbentuk gapura mirip bangunan
dalam film cina. Namun bentuk bangunan yang demikian jarang ada, bahkan bangunan
klenteng di sudut jalan Yogyakarta diperhatikan cukup lama akan tetapi apa yang dilihat
melalui tuntunan anak lelakinya itu tidak seperti yang dilihat. Pun Tantri Praba telah
berusaha melacak melalui internet, hasilnya nihil.
Sore harinya Tantri Praba pulang membawa rasa letih luar biasa akan tetapi rasa
letih itu tetap tidak mampu mengalahkan rasa cemasnya. Tantri Praba merasa telah
membuang waktu sia-sia sementara ia merasa harus berpacu dengan waktu. Namun apa
yang bisa dilakukan ketika tidak bisa memastikan tempat yang ia lihat melalui cara ajaib
itu. Meski jantungnya lari kencang tak ada yang bisa dilakukan.
Petang telah lama lewat ketika Tantri Praba pulang. Dari teras rumahnya ia mampu
melihat dengan cukup jelas bagaimana Gunung Merapi muntah berat. Hampir setiap lima
sampai sepuluh menit lava merah keluar menggelontor bara hingga jauh ke bawah. Koran
yang terbit hari itu menyebut muntahan lahar itu bahkan sampai kaki gunung mengalir ke
hilir sungai sampai ratusan meter jauhnya, menjadi record terpanjang setelah sebelumnya
tumpahan lahar hanya sampai di kaki gunung.
“Berhasil?” tanya Yudawastu Widhiyaksa yang membaca kecemasan istrinya.
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Tantri Praba balas memandang suaminya. Tantri Praba menggeleng.
“Di mana Bayu?” tanya istri yang cemas itu.
Yudawastu Widhiyaksa melihat kelelahan di wajah istrinya. Yudawastu
Widhiyaksa cukup bijak dengan melakukan tindakan yang menenteramkan. Yudawastu
Widhiyaksa menawarkan pelukan.
“Bayu sedang menikmati cahaya bulan di belakang,” jawab Yudawastu
Widhiyaksa.
Kelelahan dan ketidakpastian menyebabkan Tantri Praba ingin menjerit, namun ia
masih punya kemampuan menahan diri dan bahkan untuk mengusap air mata yang mulai
menggenang dan bergulir di pipi. Memikirkan perempuan yang berada dalam bahaya,
terpenjara dalam ruang sempit tanpa bisa melakukan apa-apa dengan api siap menyembur
membakarnya, hal itu sungguh membuat Tantri Praba merasa cemas. Ia merasa hanya
memiliki sedikit waktu namun tak ada yang bisa dilakukan.
“Sudah ada kabar dari Dokter Wisnu?” tanya Tantri Praba dalam bisikan.
Yudawastu Widhiyaksa membusai rambut istri dan menyempatkan mencium
keningnya.
“Tadi ketika di kantor kami saling menelpon,” kata Yudawastu Widhiyaksa. “Anak
Agung Budayasa, orang dengan kasus seperti Bayu yang akan dipertemukan dengan kita
masih belum pulang juga. Keluarganya tidak ada yang tahu ke mana perginya, dengan
demikian tak jelas kapan ia kembali.”
Jam dinding antik di sudut ruang terus mengayun menggerakkan bandulnya ke arah
kiri dan kanan dan memutar jarum jam, jarum menit dan jarum detik terus menapaki
dimensi waktu tanpa memberi kesempatan menoleh ke belakang. Tantri Praba yang untuk
sejenak menikmati kedamaian dalam pelukan suaminya tiba-tiba melepaskan diri. Lebar
langkah yang dilakukan ketika ada dorongan kuat untuk melihat anaknya. Yudawastu
Widhiyaksa mengikuti di belakang.
Namun pasangan suami istri itu tidak menemukan anaknya, tidak ada siapa pun di
halaman belakang. Tantri Praba segera ingat kemampuan aneh yang sekarang dikuasai
anaknya.
“Bayu, menampaklah sayang, ini mama!” kata Tantri Praba dengan suara sangat
menghiba.
Tanti Praba tidak memperoleh jawaban dan menempatkan Yudawastu Widhiyaksa
mendadak merasa gelisah. Baru berapa menit lalu ia memastikan Bayu berada di halaman
belakang dan duduk mencangkung di depan kolam, lalu ke mana bocah itu?
“Bayu,” panggil Yudawastu Widhiyaksa dengan suara agak keras.
Tidak ada jawaban.
“Bayu jangan bikin kami bingung, Bayu,” tambah Yudawastu Widhiyaksa.
Namun Bayu yang dikira menghilang tidak menanggapi, rupanya ia lebih senang
bermain petak umpet. Dengan kemampuan menghilang itu, tentu tak ada siapa pun yang
bisa menang dalam permainan petak umpet melawannya, bahkan dengan bocah itu
sebenarnya berdiri di sebelahnya, di belakang dan bahkan di depannya. Apalah yang bisa
dilakukan pada orang yang tidak tampak?
“Bayu, menampak sayang, ini mama,” ulang Tantri Praba.
Yudawastu Widhiyaksa bergegas mengambil inisiatip dengan kembali masuk
rumah untuk memeriksa kamarnya. Namun tak juga di kamarnya, juga di ruang-ruang
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yang lain tidak berhasil ditemukan. Yudawastu Widhiyaksa kembali ke halaman
belakang. Mencuat alis Yudawastu Widhiyaksa mendapati sikap istrinya yang aneh.
Yudawastu Widhiyaksa bergegas mendekatinya.
Tantri Praba terduduk dengan kaki ditekuk dan memamerkan raut wajah berlepotan
ketakutan dan ketidakmampuan melakukan apa pun. Bibirnya bergetar-getar hendak
menyuarakan jeritan yang nyangkur di tenggorokan. Pandangan matanya tertuju ke dasar
kolam renang.
“Ya Tuhan, Bayu,” teriak Yudawastu Widhiyaksa yang akhirnya melihat apa yang
dilihat istrinya.
Yudawastu Widhiyaksa bertindak cekatan, ia tidak peduli dengan pakaian yang
dikenakannya. Yudawastu Widhiyaksa meloncat dan ambyur ke dasar kolam. Dengan
menahan napas Yudawastu Widhiyaksa berusaha menolong anak lelakinya yang
tenggelam. Yudawastu Widhiyaksa adalah seorang perenang yang baik. Hobbynya atas
olah raga renang itulah yang melatari pembangunan kolam renang di halaman belakang
yang cukup luas. Dengan kepanikan luar biasa Yudawastu Widhiyaksa mengambil
anaknya dan membawanya mentas. Panik yang dialaminya berharga mutlak karena
kesadaran tidak ada orang yang mampu bertahan di dalam air lebih dari lima menit.
Padahal Bayu pasti telah bermenit-menit tenggelam, bahkan boleh jadi lebih dari lima
belas menit. Siapa pun orangnya pasti mati. Pikiran macam itulah yang menyebabkan
Tantri Praba merasa detak jantungnya berhenti mengayun.
Namun Tantri Praba sebenarnya tidak perlu mengalami itu. Pun Yudawastu
Widhiyaksa rupanya harus segera mengurai cemas dan ketakutannya bakal kehilangan
anak.
“Ya Tuhan,” letup Yudawastu Widhiyaksa.
Dan Tantri Praba bagai menemukan sumber semangatnya lagi. Dengan terheranheran ia memandangi anaknya ternyata tidak menghadapi masalah yang gawat dalam
bentuk apa pun. Bayu tak kehilangan nyawanya tertandai dari ia tidak kehilangan tarikan
napasnya.
“Bayu, kamu tidak apa-apa?”
Bayu yang dilibas amnesia tidak menggeleng dan juga tidak mengangguk.
“Namaku Badrawati,” jawab bocah itu.
Bersamaan Tantri Praba dan suaminya menghela tarikan napas amat panjang untuk
mengisi kebutuhan oksigen di lorong-lorong parunya. Tantri Praba yang terbebas dari
kecemasan luar biasa segera meraih dan memeluk anaknya. Didekapnya dan diciuminya
bocah itu sekaligus dibasahinya dengan lumuran air mata.
“Terserah siapa pun namamu,” ucap Tantri Praba dengan suara amat serak, “kau
anakku. Aku ibu yang melahirkanmu.”
Elang Bayu Bismara memang kehilangan semua kenangannya. Itu terjadi sejak ada
pertanda benda aneh tidak dikenal melingkar di telapak tangan kanannya yang diperoleh
melalui sebuah kejadian yang hadirnya lewat mimpi. Benda di balik telapak tangan dan
menempatkan diri di atas daging itu adalah benda hidup dan bernyawa yang numpang
tinggal di tubuhnya, ikut menghisap sari pati zat makanan yang mengalir dalam darahnya
yang pada ujungnya malah menghapus semua kenangan dari benaknya. Elang Bayu
Bismara bahkan merasa bukan itu namanya. Bayu merasa bernama Badrawati.
Siapa Badrawati, mengapa sosok lain itu menempati tubuh Bayu?
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Akhirnya rasa cemas itu berubah menjadi rasa takjub. Satu kemampuan aneh lagi
dikuasai anaknya yang mampu menyelam lama tak ubahnya ikan.
Bayu ‘Badrawati’ membiarkan perempuan yang mengaku ibunya itu memeluknya
dengan ketat dan lama. Naluri Badrawati yang bingung bisa merasakan ketulusan hati
perempuan itu, maka Badrawati membiarkan rasa nyaman itu berlalu agak lama. Akan
tetapi Badrawati akhirnya melepaskan diri setelah memberikan pelukan. Pandang mata
bocah itu ke bulan terasa aneh.
“Ada apa sayang?” tanya Tantri Praba.
Tantri Praba dan Yudawastu Widhiyaksa ikut memerhatikan bulan yang sedang
purnama bulat sempurna. Dengan adil dan leluasa bulan membagikan cahayanya kepada
siapa saja yang menginginkan, cahayanya benar-benar semburat benderang menyebabkan
benda yang berada pada jarak lumayan jauh bisa dikenali dengan baik.
Tantri Praba dan suaminya tak mengalami kesulitan menerjemahkan bahasa wajah
yang terpancar di raut muka anaknya, bahwa bocah itu tak senang. Sesuatu yang berasal
dari cahaya bulan itu menyebabkan anak itu tidak berkenan. Betapa sirik cara Bayu
dalam balas memandang bulan dapat dikenali dengan baik.
“Bayu, kau merasakan apa?” tanya Tantri Praba.
Bayu tidak menoleh. Ia pilih bergeming dengan sikapnya.
“Namaku Badrawati! Bukan Bayu,” jawab bocah itu dalam bisikan.
Tantri Praba hanya bisa menghela tarikan napas berat, dengan jawaban itu boleh
diyakini nama Elang Bayu Bismara benar-benar telah lenyap digantikan oleh nama baru,
nama aneh yang seolah lazim dipakai oleh orang-orang di zaman silam. Lebih aneh lagi
karena Badrawati lebih layak digunakan sebagai nama perempuan.
“Apa yang kaurasakan Badrawati?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
Bayu ‘Badrawati’ tidak mengalihkan perhatiannya dari bulan yang bercahaya amat
terang.
“Bulan itu membuatku tidak senang,” jawab Bayu ‘Badrawati’.
Ayah dan Ibunya saling pandang.
“Kenapa kamu tidak suka?” pancing ayahnya dengan penuh selidik.
Perhatian Elang Bayu Bismara benar-benar tersita, pertanyaan ayahnya sama sekali
tidak mengusiknya, tidak menjadi penyebab ia harus menoleh mengalihkan perhatiannya.
Cara menatap bulan yang dilakukannya sungguh sirik, lugas dalam menggambarkan rasa
tidak suka. Tantri Praba yang kian panik meraih kepala anaknya dan menenggelamkan
dalam pelukannya. Namun Bayu berontak dan kembali mengarahkan perhatiannya ke
bulan.
“Bulan itu menyebabkan tubuhku gatal,” jawab Bayu setelah beberapa jenak lewat.
Namun jawaban itu menyebabkan Tantri Praba dan suaminya terkejut dan bahkan
bergerak menuju ke panik. Dengan apa yang dikatakan Bayu itu bukankah berarti apa
yang terjadi malam itu terulang kembali? Bergegas Tantri Praba menempatkan diri di
depan anaknya dan memerhatikan barangkali terjadi perubahan.
“Ya Tuhan,” desis Tantri Praba setengah terpekik.
Cemas yang datang mendadak itu benar adanya, Tantri Praba menandai munculnya
bintik-bintik di kulit anaknya, sama persis kejadiannya seperti pada malam saat bencana
yang menimpa anaknya itu. Bintik-bintik aneh merupakan awal dari munculnya alergi
yang ketika sampai pada puncaknya benar-benar mengubah ujut anaknya menjadi sosok
mengerikan. Gatal yang muncul karena alergi itu menyebabkan Bayu sangat tersiksa. Di
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puncak kesakitan yang dialaminya Bayu bahkan seperti akan mengelupas kulit tubuhnya,
ia menggaruk semua bagian yang gatal seperti orang gila.
Tantri Praba saling pandang dengan Yudawastu Widhiyaksa. Melalui tatapan mata
pasangan suami istri itu saling berbicara. Paham apa yang harus dilakukan Yudawastu
Widhiyaksa bergegas mengeluarkan hand phone dari sakunya dan menekan tomboltombol yang diperlukan.
“Hallo,” terdengar sebuah jawab dari seberang, “selamat malam.”
Suara itu bisa dengan mudah dikenali.
“Masih sibuk?” tanya Yudawastu Widhiyaksa.
“Pasien terakhir baru saja pulang,” jawab Dokter Wisnu di seberang. “Ada apa?”
Yudawastu Widhiyaksa tidak merasa perlu berputar-putar.
“Tolong datanglah ke rumah, alergi yang dialami Bayu itu mungkin akan muncul
lagi.”
“Baik!” jawab Dokter Wisnu dari seberang.
Sejalan waktu berlalu Tantri Praba berdebar-debar menyaksikan perubahan yang
terjadi pada anak lelakinya kian mengarah entah ke mana. Bintik-bintik di sekujur tubuh
Bayu ‘Badrawati’ semakin menjadi. Reaksi alergi sebenarnya bukan datang dari cahaya
bulan, namun cahaya bulan purnama itulah yang menyebabkan benda hidup di telapak
tangannya menggeliat dan meminta perhatian. Padahal perhatian dari tubuh yang ia
tumpangi adalah reaksi alergi yang luar biasa.
Dengan berdebar Yudawastu Widhiyaksa dan Tantri Praba memerhatikan apa yang
akan terjadi dan menimpa anaknya, setiap perubahan yang terjadi tak pernah luput dari
perhatiannya. Dengan seksama Tantri Praba memerhatikan keadaan kulit anaknya yang
berubah kasar, menebal sangat mirip penyakit kulit. Bintik-bintik di kulit itu tumbuh
merata dan siap mengalami perubahan bentuk. Badrawati mulai menjawab rasa gatal itu
melalui tangan yang menari, menggaruk sana-sini.
“Bayu, kamu tidak apa-apa sayang?” bisik Tantri Praba.
Kiranya tak ada yang bisa melampaui kecemasan perempuan itu.
“Badrawati!” jawab bocah itu tegas. “Namaku Badrawati, jangan panggil aku
dengan nama lain.”
Mrinding Tantri Praba karena bisa mengenali secara nyata sosok yang berbicara itu
bukan anak lelakinya namun sosok lain yang entah berasal dari mana yang merampok
dan menguasai tubuh anaknya.
“Apa yang kamu rasakan Badrawati?” pertanyaan dengan warna yang sama dilepas
Yudawastu Widhiyaksa.
Bayu ‘Badrawati’ bergeming pada sikapnya. Ia tetap mengarahkan perhatiannya
pada bulan yang terus bergerak, pelahan namun pasti ia memanjat semakin tinggi. Kian
tinggi bulan itu pengaruhnya bertambah kasar. Ketika Bayu membuka telapak tangannya
ayah dan Ibunya melihat benda tak dikenal mirip ular yang bersemayam di balik kulit di
atas daging itu menggeliat, bergerak liar tak ubahnya cacing kepanasan. Mendelik Tantri
Praba yang tak mampu menerima kenyataan itu menimpa anaknya.
“Bayu, bicaralah sayang, apa yang harus kami lakukan untuk menolongmu?” tanya
Tantri Praba.
Bayu ‘Badrawati’ barangkali jengkel. Telah berulang kali ia menyebut namanya
sebagai Badrawati namun tetap perempuan itu memanggilnya Bayu.

266
“Aku tidak suka dengan cahaya bulan itu,” ucap bocah itu sambil bersiap-siap untuk
melakukan hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Terbelalak Tantri Praba terbelalak pula suaminya melihat Elang Bayu Bismara
melakukan perbuatan yang tidak terduga. Bayu ‘Badrawati’ yang tubuhnya masih basah
kuyup itu melepaskan diri dari tangan Ibunya tiba-tiba ambyur ke ke kolam renang.
Bagaikan ikan pesut geliatnya, bocah yang mengalami amnesia itu berenang di bawah
permukaan, melejit kesana kemari.
Tantri Praba terduduk bersimpuh di sudut kolam memerhatikan tingkah polah Elang
Bayu Bismara. Tantri Praba tak lagi merasa ayunan jantungnya berderap lebih kencang
karena jantung pemompa darah itu tak lagi ada di rongga dadanya. Habislah kemampuan
Tantri Praba berusaha menerima kenyataan yang sulit diterima akal itu. Di sebelahnya
Yudawastu Widhiyaksa bisa menguasai diri. Yudawastu Widhiyaksa bahkan sempat
menghitung menggunakan jam tangannya atas telah berapa lama anak lelakinya mampu
bertahan di bawah air.
“Bayu,” rintih Tantri Praba.
Yudawastu Widhiyaksa bergeser mendekati istrinya dan memegang pundaknya.
“Sudah lebih dari lima menit,” bisik Yudawastu Widhiyaksa.
Tantri Praba yang tergencet beban luar biasa itu akhirnya mampu menguasai diri,
denyut jantungnya yang menghilang berdetak lagi dan akhirnya dengan penuh perhatian
ia menyaksikan apa yang diperbuat anaknya.
“Mungkin itu cara yang ia gunakan memberikan perlawanan,” bisik Yudawastu
Widhiyaksa sambil menyempatkan menengadah melihat bulan.
Tantri Praba tidak segera paham ucapan suaminya. Yudawastu Widhiyaksa yang
menengadah kembali mengarahkan perhatiannya pada anak lelakinya. Untuk beberapa
saat Bayu masih berenang kesana-kemari melintasi sisi kolam yang tidak tersentuh
cahaya bulan secara langsung hingga akhirnya bocah itu berhenti. Bayu meringkuk di
sudut dengan sikap duduk menekuk lutut.
“Sebenarnya apa yang terjadi pada anakku?” kembali Tantri Praba mengeluh.
Namun jawaban yang dibutuhkan masih belum juga tersedia jawabnya. Meski
akhirnya Tantri Praba melihat Bayu mampu mengatasi keadaan, namun tetap saja apa
yang diperbuat bocah itu mencemaskan hatinya. Secara logika, selama masih bernama
manusia tak mungkin mampu bertahan di dalam air demikian lama, apalagi Yudawastu
Widhiyaksa kemudian menandai, waktu telah bergerak melewati dua puluh menit. Bahwa
Bayu benar-benar tidak mengalami masalah, bocah itu terlihat berenang lagi berusaha
menghindari cahaya bulan meneranginya secara langsung. Tidak lagi nyaman berada di
tempatnya, bocah itu mengayuh ke sudut lain.
“Apa yang dilakukan Bayu adalah upaya melawan sesuatu yang berusaha
mempengaruhinya.”
Pendapat suaminya memancing Tantri Praba menoleh. Tantri Praba mengerutkan
kening.
“Cahaya bulan itu tidak disukainya karena menyebabkan munculnya rasa gatal dan
bintik-bintik di tubuhnya. Cahaya bulan itu menyebabkan benda di telapak tangannya
bergerak liar. Bayu sedang meredam keadaan itu,” lanjut Yudawastu Widhiyaksa.
Tantri Praba terdiam, akan tetapi akhirnya ia mengangguk karena menganggap apa
yang dikatakan suaminya itu masuk akal. Ketika waktu bergeser satu jam terhitung sejak
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Bayu ambyur ke dalam air, Dokter Wisnu datang. Dokter Wisnu terkejut penasaran saat
diminta langsung menuju ke halaman belakang.
“Mana Bayu?” itulah pertanyaan pertama yang terlontar dari mulutnya.
Tantri Praba dan Yudawastu Widhiyaksa dengan bersama-sama menunjuk ke arah
kolam renang. Melihat seseorang berenang tentu bukan hal yang aneh bagi Dokter
Wisnu.
“Ia sudah satu jam di bawah air dan belum menyembul ke permukaan,” lanjut
Tantri Praba.
Ucapan Tantri Praba itu sungguh sangat mengejutkan. Dokter Wisnu bergegas
merapat ke tepi kolam renang. Ketika ia menghitung waktu, satu menit berlalu ternyata
Bayu masih bertahan dalam air, itu merupakan penegas apa yang disampaikan Tantri
Praba benar adanya. Satu menit menahan napas di dalam air sungguh luar biasa. Dokter
Wisnu ingat ia pernah menguji kemampuannya tidak bernapas, waktu terlama yang bisa
dilakukan adalah empat puluh lima detik.
“Apa yang ia lakukan?” tanya Dokter Wisnu.
Yudawastu Widhiyaksa berjongkok di tepi kolam sambil bertopang dagu.
“Bulan purnama ini, atau mungkin untuk setiap bulan purnama yang terjadi,” kata
Yudawastu Widhiyaksa, “cahayanya berpengaruh langsung pada benda tidak dikenal di
telapak tangan kanannya. Akibatnya reaksi alergi itu muncul. Badrawati melawan
pengaruh bulan itu dengan apa yang dikerjakannya sekarang.”
Dokter Wisnu menyimak pendapat tuan rumah itu dengan penuh perhatian. Apa
yang disampaikan Yudawastu Widhiyaksa itu mungkin merupakan hal aneh akan tetapi
apa yang sekarang dilihatnya jauh lebih aneh lagi.
“Sudah berapa lama hal ini berlangsung?” tanya Dokter Wisnu.
Yudawastu Widhiyaksa melirik pergelangan tangannya.
“Satu jam lima belas menit dua puluh detik,” jawabnya.
Mrinding Dokter Wisnu mendapat jawaban itu.
Dengan mulut terbungkam dan tak lagi bisa bicara, Dokter Wisnu ikut menunggui
sekaligus menjadi saksi apa yang dilakukan Bayu. Dokter Wisnu menarik sebuah kursi
dan duduk mencangkung sambil sesekali memerhatikan bulan yang memanjat semakin
tinggi. Dokter Wisnu sependapat dengan Yudawastu Widhiyaksa bahwa cahaya bulan
memberikan pengaruh yang amat kuat namun agaknya Bayu bisa menemukan cara untuk
melawan. Di dalam air Bayu jelas berusaha memberikan perlawanan.
“Apa yang terjadi saat bulan tegak lurus di atas?” pertanyaan yang dilepas Tantri
Praba itu memecah keheningan.
Apa yang dicemaskan oleh Tantri Praba pada dasarnya juga menjadi perhatian
Yudawastu Widhiyaksa. Ketika bulan memanjat kian tinggi maka cahayanya akan jatuh
tegak lurus dengan demikian tidak sejengkal pun kolam renang itu yang luput dari
semburatnya.
“Mungkin payung bisa menolong!” letup Dokter Wisnu.
Gagasan Dokter Wisnu segera diterjemahkan dengan baik oleh Tantri Praba yang
bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika keluar lagi ia telah membawa payung lebar
berwarna hitam. Payung itu dibuka dan diletakkan di sudut kolam. Bayu memahami
bantuan yang diberikan kepadanya. Bayu yang meringkuk itu menggeliat berenang
mendekat dan menempatkan diri di bawahnya.
Dengan demikian sebuah simpulan telah diyakini kebenarannya.
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“Berarti, bulan itu benar-benar membuatnya tidak senang!”
Tantri Praba melihat kulit tubuh anaknya yang semula beranjak berubah kini telah
kembali ke keadaannya semula. Entah dari mana gagasan itu tiba-tiba muncul dalam
benaknya, Tantri Praba melepas sandal dan ambyur. Tantri Praba ingin menemani anak
lelakinya namun terbukti Tantri Praba tidak memiliki napas sepanjang napas anaknya.
Meski demikian Tantri Praba merasa sangat lega, ia melihat Bayu ‘Badrawati’ itu
tersenyum. Dalam pandangan jarak dekat itu Tantri Praba melihat gangguan kulit yang
bisa menyebabkan munculnya alergi luar biasa itu teredam.

40.
(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Parameswara yang masgul terus berjalan menyusur malam. Pikirannya benar-benar
teraduk dan remuk. Bahwa dirinya dianggap bukan manusia tetapi binatang membuat
dadanya gemetar. Amarahnya serasa akan memecahkan ubun-ubunnya. Dalam keadaan
yang demikian, andaikata ada orang membuat gara-gara, maka Parameswara dengan suka
rela akan memecah kepala orang itu hingga isi benaknya berhamburan.
“Aku bukan manusia, aku ini berderajad binatang,“ desis pemuda itu.
Parameswara yang berjalan itu tiba-tiba mengaum, menirukan suara harimau besar
yang pernah ditemuinya Hamuncar, harimau yang terpaksa ia bunuh karena memangsa
beberapa nelayan yang tinggal di semenanjung Sembulungan.
Beban amat berat yang bergumpal-gumpal di dada itu tidak bisa dikuasainya lagi
dan membutuhkan penyaluran. Parameswara melenting berjumpalitan di udara sambil
mengayunkan tangan kanannya dengan deras. Ayunan tangan itu bukan sembarangan,
namun kemarahan yang menjelma dalam aji Riung Laut, ajian pamungkas dari perguruan
Kembang Ayun.
Akibatnya mengerikan.
Jembatan yang menjadi sasaran kemarahan Parameswara itu berantakan. Kayu-kayu
berhamburan dan batu bata menyebar ke mana-mana. Dua orang prajurit yang mendapat
perintah Senopati Naragupita mengawasi dari kejauhan terbelalak kaget. Namun kedua
orang prajurit itu tak melakukan apa pun karena mereka menyadari pemuda yang semula
dicurigai sebagai telik sandi dari Ganter itu ternyata anak dari Ki Patih Panji Ragamurti.
Parameswara terus berjalan ke arah timur. Jika saja segenap prajurit yang menjaga
gerbang kotaraja sebelah timur itu menghadangnya, maka Parameswara akan mengamuk.
Namun rupanya para prajurit penjaga gerbang timur itu sudah menerima berita dari Istana
Kepatihan sehingga mereka membiarkan Parameswara lewat. Malam menusuk tajam saat
Parameswara telah tiba kembali di tempat persembunyian kudanya. Sapu Angin
meringkik senang ketika melihat Parameswara telah kembali.
“Urusanku telah selesai Sapu Angin, tidak ada gunanya kita berlama-lama berada di
tempat ini. Jika kauingin tahu hasilnya, Patih Panji Ragamurti itu membuang anaknya
karena menganggapnya binatang. Aku ini bukan manusia, tetapi binatang sepertimu Sapu
Angin.”
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Suara Parameswara itu amat serak, bagai tersangkut di tenggorokan. Sapu Angin
meringkik ikut berduka dan menghibur Parameswara agar tidak terlampau sedih.
Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Parameswara yang menyebabkan salah
satu alisnya langsung njengat95.
“He, apakah ada orang yang telah berbuat jahat kepadamu Sapu Angin?” tanya
Parameswara sambil memeriksa tubuh kudanya.
Parameswara bergegas memerhatikan keadaan di sekitarnya, dengan ketajaman
telinganya pemuda itu menelusuri barangkali ada orang di sekitar tempat itu akan tetapi
Parameswara segera menarik simpulan orang yang bermain-main dengan Sapu Angin
telah lama pergi. Parameswara segera menarik simpulan, siapa pun yang meninggalkan
tumpukan rumput di tempat itu pastilah tidak berniat buruk.
Parameswara bergegas memeriksa sebuah rontal yang terikat pada leher kuda itu
dan dibacanya dengan seksama.
“Pergilah ke Padang Karautan. Ada orang yang membutuhkan pertolonganmu di
sana,” bunyi kalimat dalam rontal itu.
Parameswara memandang Kuda Sapu Angin lebih cermat memeriksa barangkali
ada sesuatu yang tertinggal di tubuhnya namun Parameswara tidak menemukannya. Kuda
itu kembali meringkik dan mengangkat kaki depannya sayang Parameswara benar-benar
tidak bisa menangkap apa yang dimaksud kuda itu.
“Siapa yang mengalungkan rontal ini padamu?” tanya Parameswara.
Kuda Sapu Angin hanya meringkik. Tentu saja untuk sebuah nama, kuda itu tidak
bisa menyebut.
Parameswara berpikir keras dan membuat perkiraan, siapakah orang yang telah
meninggalkan pesan itu di leher kudanya. Kuda Sapu Angin adalah kuda yang amat
terlatih untuk selalu awas dan curiga kepada orang yang belum dikenal. Jika ada orang
yang bisa meninggalkan pesan di leher kuda itu, tentu Sapu Angin mengenal orang itu
dengan baik.
“Siapa orang itu?”
Menduga dengan cara bagaimanapun tidak mungkin bisa menemukan jawabnya
Parameswara menghela napas jengkel, oleh karena itu ia tak mau sibuk menebak lagi.
Pemuda dari lereng selatan Gunung Raung itu segera meloncat ke atas kudanya.
“Aku sudah tidak punya urusan lagi di tempat ini Sapu Angin, aku tak berminat lagi
melihat seperti apa ujut Panji Ragamurti itu. Sekarang mari kita pergi ke Panjaringan dan
kita susul Swasti Prabawati yang berada di sana. Siapa tahu kita bisa membantu kesulitan
yang dihadapinya,” kata Parameswara yang dijawab oleh kudanya dengan ringkikan
pendek.
Sapu Angin senang karena dengan demikian ia akan bertemu dengan kuda betina
pujaan hatinya.
Kuda kekar itu berderap meninggalkan tempat itu. Parameswara tidak memacunya
dengan kencang, tetapi membiarkan kuda itu berjalan semaunya. Dengan berkuda
Parameswara memerhatikan bintang-bintang yang gemerlapan di langit dan membiarkan
angin malam menggerayangi tubuhnya. Langkah demi langkah, ayunan kaki demi ayunan
kaki Sapu Angin mengayuh langkah sejajar dengan waktu yang terus bergerak menemani
ke mana pun ia pergi dan apa pun yang ia lakukan. Setelah beberapa saat lamanya.
Parameswara sampai di bulak panjang. Parameswara terpaku di atas punggung kuda
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karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya, suara ribut singgah di telinganya itu
berasal dari jauh di depan, di sana tampak api yang semula terlindung bayang-bayang
pepohonan.
“Kaudengar itu Sapu Angin?” tanya Parameswara.
Tentu saja Kuda Sapu Angin yang memiliki pendengaran sangat tajam itu lebih
dulu mendengar.
“Kita ke sana,” kata Parameswara.
Kuda Sapu Angin itu pun berderap kencang melintasi bulak panjang. Agak jauh di
sebelah selatan terlihat api berkobar. Semakin dekat dengan tempat pertempuran yang
berlangsung, Parameswara melihat sebuah rumah yang terbakar.
“Gila, ada apa pula itu?” desis pemuda itu.
Sebenarnyalah sebuah pertempuran tengah berlangsung dengan sangat seru dan
berada di antara hidup dan mati yang melibatkan banyak orang. Parameswara segera
meloncat turun dan menyuruh Sapu Angin untuk tidak berada pada jarak yang dekat
dengan perkelahian yang berlangsung.
“Sepanjang perjalanan yang kutempuh, baru di Kediri justru kulihat suasana yang
kisruh. Bisa aku tebak, mereka yang sedang berkelahi itu pasti melibatkan prajurit Kediri
dan bertempur melawan orang-orang dari Ganter. Hebat juga sepak terjang orang-orang
Ganter itu. Seperti apa sebenarnya mereka itu?” tanya Parameswara pada diri sendiri.
Pertarungan yang terjadi berjalan tak seimbang. Parameswara melihat, sekelompok
kecil orang Ganter semakin terdesak, didesak terus oleh para prajurit Kediri. Meski
orang-orang dari Ganter itu sudah berusaha sekuat tenaga namun jumlah musuh yang
mereka hadapi tak terjangkau oleh ketrampilan ilmu kanuragan yang mereka kuasai.
Parameswara terus memerhatikan perkembangan itu.
“Satu, dua, tiga,.....lima,” Parameswara menghitung jumlah mereka.
“Kini orang-orang Ganter itu tinggal lima orang. Lawannya ada sekitar lima belas
orang. Berarti setiap orang menghadapi tiga orang.”
Bahkan angka lima itu pun kemudian berkurang. Satu lagi jatuh karena lambungnya
sobek oleh ayunan pedang. Darah muncrat membasahi pakaiannya, empat yang lain
dengan sekuat tenaga berusaha melindungi diri dengan memberikan perlawanan sekuatkuatnya.
“Tak jelas apakah empat orang yang tersisa itu sadar atau tidak, nyawa mereka akan
segera terkail keluar dari tubuh mereka,” kata Parameswara.
Parameswara menggigil. Perkembangan selanjutnya adalah sebuah pembantaian.
Setiap ayunan senjata yang diberikan para pengeroyoknya selalu meninggalkan jejak
luka, bahkan luka yang mematikan.
“Mereka sudah amat terdesak, sisanya tinggal empat orang, mengapa para prajurit
Kediri itu tak menawarkan kesempatan menyerah?”
Parameswara tak punya kesempatan untuk merenung lebih lama karena sekali lagi
dua orang lagi jatuh bersamaan. Kali ini bahkan jauh lebih jelek nasibnya. Sebuah ayunan
pedang membabat lehernya. Kepala terpisah dari tubuh untuk kemudian ambruk dengan
memuncratkan darah dari leher yang terputus itu.
Parameswara tambah menggigil.
Selanjutnya tinggal dua orang. Keduanya ternyata bersikap gagah dan berani, sama
sekali tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang bergelimpangan. Salah seorang di
antaranya bernasib amat buruk. Dua buah tombak dengan waktu bersusulan menyobek
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pinggang, sebuah tombak lagi amblas ke dada. Mata orang yang meregang nyawa itu
mendelik beberapa saat. Parameswara menyaksikan dengan seksama saat-saat kematian
menjemput nyawa orang Ganter itu.
Tinggal satu orang lagi. Apa boleh buat, Parameswara yang semula memutuskan
untuk tidak melibatkan diri harus bertindak menyelamatkan orang itu.
Tetapi rupanya orang itu tidak perlu diselamatkan.
Parameswara yang terheran-heran melihat orang yang tinggal satu-satunya itu
tertawa bergelak, disusul kemudian oleh segenap prajurit. Semuanya tertawa bergelak.
“Mampus kalian semuanya. Kali ini kita benar-benar berhasil, lihat, tidak ada
seorang pun yang masih hidup,” kata orang Ganter yang tersisa itu dengan suara
meledak.
Parameswara masih bingung dan belum mengerti apa yang sesungguhnya terjadi.
Rasa heran pemuda itu kian menjadi ketika melihat orang Ganter yang tertinggal satusatunya itu malah tertawa dan berkelekar akrab dengan para prajurit Kediri yang semula
mengeroyoknya. Para pengeroyoknya menyalaminya dan memberi jabat tangan yang
akrab, bahkan saling memberikan pelukan.
“Mmm, jadi itu rupanya?” desis Parameswara. “Orang yang tertinggal satu-satunya
itu mata-mata Kediri yang diselundupkan ke antara orang-orang Ganter. Rupanya antara
Kediri dan Ganter tengah terjadi perang telik sandi.”
Parameswara melangkah lebih mendekat dan bersembunyi di antara semak-semak.
Semua pembicaraan yang terjadi disimaknya. Suasana berubah menjadi sunyi senyap
ketika salah seorang dari mereka meminta perhatian.
“Teman-teman semuanya,” kata salah seorang dari orang-orang itu, “apa yang kita
lakukan kali ini merupakan sebuah hasil yang gemilang setelah beberapa lama kita
direpotkan oleh ulah para telik sandi Ganter itu. Keberadaan mereka di tempat ini bisa
kita ketahui dari hasil kerja keras telik sandi Kediri yang disusupkan ke Ganter. Namun
demikian, kita juga menyadari, Kediri sama sekali tidak besih dari mata-mata itu. Ulah
Lintang Panjer Sore dengan jaringannya sampai sejauh ini masih belum dapat kita atasi.
Bahkan siapakah Lintang Panjer Sore itu, kita semua belum tahu.”
Parameswara memerhatikan pembicaraan itu dengan baik. Seutas benang merah
yang diperlukannya untuk menghubungkan semua masalah telah ia peroleh. Parameswara
mempertajam pendengarannya agar jangan sampai ada bagian pembicaraan yang lewat.
Orang yang berbicara itu melanjutkan ucapannya, agaknya orang itu mempunyai jabatan
pimpinan.
“Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan apa yang akan dipaparkan kawan
kita yang telah berhasil menyusup ke Ganter. Silahkan kakang Senopati Udan Awu96.”
Udan Awu, Parameswara mencatat nama itu dengan baik. Namun Parameswara
harus curiga, apakah Udan Awu itu nama yang sebenarnya atau sekadar nama yang
dipergunakan para telik sandi, sebagaimana nama Lintang Panjer Sore yang digunakan
mata-mata dari Ganter. Parameswara menduga, Udan Awu hanya sebuah julukan bukan
nama yang sebenarnya sebagaimana Lintang Panjer Sore juga hanya sebuah sebutan.
Sebelum berbicara Udan Awu berdehem. Udan Awu rupanya bukan dari jenis
orang yang suka berbicara bertele-tele.
“Yang pertama,” kata Udan Awu, “sampai sejauh ini aku masih belum berhasil
mengetahui siapakah mata-mata Ganter yang berada di Kediri menyusup di antara kita.
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Namun yang jelas, dari pembicaraan-pembicaraan yang aku ikuti, sosok Lintang Panjer
Sore itu, mempunyai jabatan yang tinggi di Kediri. Itu sebabnya aku menekankan kepada
kalian untuk berusaha keras menemukan mata-mata Lintang Panjer Sore itu, pusatkanlah
perhatian kepada para prajurit berpangkat tinggi, para Senopati, para Temengggung dan
orang-orang yang mempunyai jalur khusus ke Istana yang bisa keluar masuk seenaknya.
Kusarankan agar dibentuk kelompok-kelompok khusus untuk mengawasi orang-orang
yang aku maksud itu agar segera dapat dibongkar siapa sebenarnya Lintang Panjer Sore
itu.”
Semua menyimak pembicaraan itu dengan cermat seksama.
Orang yang menyebut diri sebagai Senopati Udan Awu itu menebarkan pandang,
memperhatikan wajah demi wajah di depannya.
“Bagaimana dengan kalian semua?” tanya orang itu.
Pertanyaan itu agak membingungkan mereka yang ditanya.
“Apa yang kakang maksud?” tanya pimpinan prajurit itu.
Senopati Udan Awu akhirnya tersenyum.
“Apakah aku masih bisa berharap, kelompok yang kuhadapi ini kelompok yang
masih bersih dan belum tersusupi mata-mata musuh?”
Pimpinan prajurit itu tersenyum, segenap anak buahnya menumpangi dengan tawa
bergelak.
“Tidak ada orang baru di antara kami,” jawab pimpinan prajurit itu.
Senopati Udan Awu senang dan yakin kelompok prajurit yang selama ini berada
dalam pembinaanya itu masih bersih, tidak tersusupi pengaruh orang-orang Ganter yang
berniat mendirikan negara baru memisahkan diri dari Kediri.
“Bagus,” jawab Senopati Udan Awu. “Bagaimana dengan Gusti Patih? Apakah
Gusti Patih sudah kembali?”
Mendengar nama ayah kandungnya disebut Parameswara agak kaget. Parameswara
bergeser lagi lebih mendekat agar bisa menyimak pembicaraan itu dengan lebih cermat.
Sosok Panji Ragamurti rupanya memiliki peran yang amat besar dalam pergolakan yang
terjadi itu.
“Gusti Patih belum kembali,” jawab prajurit yang ditanya.
Orang yang disebut sebagai Senopati Udan Awu itu terdiam beberapa saat karena
ada sesuatu yang menjadi pertimbangannya.
“Baiklah,” kata Senopati Udan Awu, “kurasa tak ada hal lain yang perlu kita
bicarakan lagi. Aku akan kembali ke Ganter. Aku akan berupaya mengorek keterangan
dari sana, siapa sebenarnya Lintang Panjer Sore itu. Kita berpisah sekarang. Selamat
tinggal.”
“Selamat jalan kakang,” jawab salah seorang prajurit mewakili semua temannya.
Orang bernama Udan Awu itu kemudian meloncat ke atas kudanya dan melesat
membelah malam meninggalkan tempat itu. Parameswara kecewa karena pembicaraan
yang menyangkut Patih Panji Ragamurti tidak ada kelanjutannya. Namun satu hal yang
berhasil disimpulkannya adalah, bahwa telik sandi Senopati Udan Awu yang menyusup
ke Ganter itu bertanggung jawab langsung kepada Patih Panji Ragamurti. Parameswara
yang masih bertahan melihat tak ada yang dibicarakan lagi oleh para prajurit itu. Mereka
pergi begitu saja meninggalkan tempat itu, menyisakan senyap yang sangat pekat. Hanya
rumah yang terbakar itu saja yang masih mengepulkan asap tebal, rupanya rumah itu
dipergunakan oleh orang-orang dari Ganter.
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Hanya sayang keberadaannya telah diketahui oleh orang Kediri.
Parameswara merasa pedih saat melihat mayat-mayat yang bergelimpangan tidak
ada yang mengurus itu. Parameswara juga tahu, para penduduk yang tinggal di sekitar
tempat itu ketakutan tak seorang pun yang berani keluar. Parameswara melangkah agak
lebih mendekat, memerhatikan tubuh-tubuh yang bergelimpangan tak lagi bernyawa.
Terpikir di dalam hati pemuda itu untuk mengubur mereka meski pekerjaan itu tentu
menyita waktunya.
Tiba-tiba Parameswara mendongak. Ketajaman telinganya menangkap sesuatu. Dari
arah yang berlawanan dengan arah yang diambil para prajurit Kediri terdengar derap
kuda amat kencang. Hanya dengan mendengar ciri-ciri khusus pada suara derap itu
Parameswara bisa mengetahui penunggang kuda yang datang itu hanya seorang.
Parameswara tidak bersembunyi, pemuda itu tetap berdiri di tempatnya.
Akhirnya orang yang berkuda kencang itu telah tiba. Dengan tergesa-gesa orang itu
meloncat turun dari kudanya. Orang yang memakai caping itu terlihat sangat tegang
memerhatikan beberapa sosok mayat yang tergeletak dengan perasaan campur aduk.
“Apa yang terjadi?” orang bercaping itu bertanya pada Parameswara.
Parameswara menoleh pada orang itu.
“Kaudatang terlambat,” balasnya.
Orang bercaping itu kaget.
“Bagaimana kautahu aku datang terlambat?” tanya orang itu dengan penasaran.
Parameswara memandanginya dengan tatapan mata datar, seperti tidak menyimpan
gairah macam apa pun. Parameswara bersiul panjang memanggil kudanya. Orang yang
baru datang itu terkejut. Namun dengan segera ia memahami apa yang dilakukan laki-laki
di depannya.
Parameswara bergeser.
“Bukankah apa yang aku katakan benar? Kaudatang terlambat sehingga kau tidak
berhasil menyelamatkan mereka? Andaikata kau tak datang terlambat mereka tidak akan
bergelimpangan seperti ini,” jawabnya.
Orang bercaping itu bertambah penasaran. Apa yang diucapkan orang tidak dikenal
yang berada di depannya itu memang benar adanya. Yang ia tidak mengerti, orang yang
belum dikenalnya itu agaknya mengetahui amat banyak.
Parameswara melanjutkan. “Syukurlah kaudatang. Dengan demikian setidaktidaknya ada orang yang akan mengurus mayat mereka.”
Parameswara bermaksud mengakhiri pembicaraannya dengan meninggalkan tempat
itu.
“Tunggu, kau siapa?” tanya orang itu.
“Aku Parameswara. Aku tidak terkait dalam bentuk apa pun dengan persoalanmu,”
jawabnya tegas.
Nama yang baru saja disebut itu bukanlah nama yang dikenalnya dengan baik, akan
tetapi dipahatkan nama itu ke dinding benaknya.
“Kautahu siapa aku?” tanya orang itu.
Parameswara berbalik dan balas memandang.
“Ya,” jawab Parameswara. “Kau Lintang Panjer Sore.”
Tentu saja orang yang mengenakan caping lebar itu terkaget-kaget mendengar
jawaban itu. Selama ini jati dirinya sebagai telik sandi Ganter yang menyusup ke Kediri,
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tidak diketahui oleh siapa pun. Siapa mengira kini ada seseorang yang belum dikenalnya,
bisa menebak dengan tepat jati dirinya.
“Bagaimana kaubisa mengenaliku sebagai Lintang Panjer Sore, siapa sebenarnya
kau?” desak Lintang Panjer Sore bertambah penasaran.
Parameswara menyumbang suara tawa pendek memecah hening malam.
“Siapakah aku, sudah kujawab. Namun yang mungkin perlu kauketahui, seorang
telik sandi dari Kediri saat ini telah menyusup ke Ganter. Orang itulah yang berhasil
menjebak mereka. Nama yang dipergunakan telik sandi itu Udan Awu. Soal siapa aku,
aku tidak terkait siapa-siapa. Aku hanya mendengar pembicaraan yang terjadi tanpa
mereka ketahui.”
Lintang Panjer Sore terpaku. Sumbangan nama yang diberikan Parameswara itu
membuatnya gelisah.
“Udan Awu?” desis Lintang Panjer Sore.
Namun Parameswara tidak mempedulikannya lagi. Parameswara terus melangkah
meninggalkan tempat itu menyongsong ke arah kudanya yang datang. Ketika sedikit agak
jauh ia berhenti dan menoleh.
“Ke mana arah yang harus aku tempuh agar bisa sampai ke Karautan?” tanya
Parameswara.
Pertanyaan itu menyebabkan Lintang Panjer Sore tertegun, namun ketika kesadaran
telik sandi itu utuh, ia terkejut yang ditandai dengan perubahan wajahnya.
“Karautan? Maksudmu, Padang Karautan?” tanya Lintang Panjer Sore.
Parameswara mengangguk.
“Ya,” jawab Parameswara.
Lintang Panjer Sore menyempatkan menengadah ke arah lengking burung cataka
yang terbang rendah. Cataka yang bermata tajam
“Jika kau berkuda sehari semalam tanpa henti ke arah tenggara, kau akan sampai di
tempat yang kaucari,” jawab Lintang Panjer Sore.
Parameswara tidak bertanya lagi. Parameswara meloncat ke punggung kuda Sapu
Angin yang langsung melonjak dan berbalik arah. Sapu Angin siap bergerak pelan untuk
menyusuri jalan setapak yang cukup jelas karena diterangi oleh bulan dan bintang yang
bertaburan di nabastala97.
Parameswara membusai punggung Sapu Angin sebagai isyarat untuk bergerak
meninggalkan tempat itu, meninggalkan sosok Lintang Panjer Sore yang jati dirinya
selalu dibungkus selubung teka-teki. Lintang Panjer Sore masih terpesona oleh keadaan
yang tak pernah disangka. Namun Lintang Panjer Sore percaya, pemuda yang baru
ditemuinya itu tidak mempunyai niat jahat kepadanya, terbukti dari meninggalkan sebuah
petunjuk yang amat berharga baginya, sosok yang harus mendapat perhatiannya, Udan
Awu.
“Udan Awu,“ desis Lintang Panjer Sore. “Aku harus mengirim berita ke Ganter.”
Lintang Panjer Sore tak mungkin membiarkan teman-temannya yang telah menjadi
mayat tanpa harus dikubur. Apa boleh buat, Lintang Panjer Sore terpaksa bekerja keras
semalaman membuat lubang dengan kedalaman yang cukup untuk dimuati mayat anak
buahnya yang bernasib malang itu.
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41.
(Rangkaian peristiwa tahun 2011)
Bulan yang bersinar terang tak hanya memberi pengaruh buruk yang nyata dialami
oleh Elang Bayu Bismara yang sampai harus menenggelamkan diri dalam kolam renang
untuk meredam pengaruhnya, namun keadaan yang jauh lebih parah dialami oleh Parra
Hiswara. Melihat perubahan yang terjadi pada sahabatnya menyudutkan Yogi Sutisna
tidak tahu pilihan mana yang harus diambil, yaitu apa tetap bertahan mendampingi Parra
Hiswara yang kini berubah bentuk menjadi sosok menakutkan dan layak disebut monster
atau meninggalkannya.
Berulang kali Parra Hiswara meludah, berulang kali pula ia melenguh dan tak bisa
dihitung berapa kali ia menggeram-geram amat sesuai dengan ujutnya sekarang. Cahaya
bulan purnama yang benderang merangsang sesuatu yang selama ini mengendap di balik
kulit di atas daging telapak tangannya untuk muncul dan menampakkan jati dirinya. Saat
benda melingkar kehitam-hitaman itu menggeliat, pengaruhnya sungguh sangat dahsyat.
Rangsang alergi yang ditimbulkan menyebabkan kulit terasa amat gatal, semakin digaruk
rasa gatal itu kian menjadi. Mrinding Yogi Sutisna melihat darah keluar dari beberapa
bekas luka garukan, luka itu ada di wajahnya, ada di tangannya, di lengan, leher.
“Panas!” keluh Parra Hiswara dengan suara amat tebal.
Yogi Sutisna bingung, sungguh ia merasa tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong.
“Gatal!” tambah Parra Hiswara sambil menggeram.
Tidak tahan dengan rasa gatal yang mengepung dari segala penjuru Parra Hiswara
melepas pakaian yang dikenakannya, namun untunglah Parra Hiswara masih memiliki
kesadaran untuk tidak juga melepas celana panjangnya. Tidak sabar oleh dorongan ingin
menggaruk pada bagian punggungnya Parra Hiswara berlari mendekat ke sebuah pohon.
Dalam keadaan tanpa baju Parra Hiswara menggosokkan punggungnya ke batang pohon.
Yogi Sutisna ingin mencegah namun tidak mungkin ia berbuat, mata Parra Hiswara yang
mendelik akan copot dari kelopaknya menyebabkan Yogi Sutisna amat ketakutan. Dalam
keadaan di luar kendali macam itu Parra Hiswara bisa membahayakan dirinya.
Digosokkan dengan amat kasar ke batang pohon saman dengan seketika terjadi
pelukaan yang menyebabkan darah dengan segera membasahi punggung, mirip darah
orang yang disiksa dengan lecutan cambuk berkali-kali. Namun rupanya rasa sakit yang
muncul dari pelukaan itu masih kalah dari rasa gatal yang dialaminya. Demikian kuat
rangsang gatal itu bahkan andai untuk mengatasinya harus dengan membeset kulitnya
tidak masalah.
“Parra, hentikan!” teriak Yogi Sutisna, “kuasai dirimu, lawan apa yang kaurasakan
itu!”
Namun Parra Hiswara tidak mendengar apa pun, telinganya buntu tersumbat oleh
rasa sakit yang lebih menyita perhatiannya. Alergi yang dirangsang cahaya rembulan itu
semakin menjadi dan hilanglah jejak wajah Parra Hiswara, tergantikan oleh wajah lain
penuh bintul-bintul. Bila perubahan mengarah ke bentuk binatang bisa ditandai betapa
Parra Hiswara tak lagi mampu menguasai diri. Bagaimana mungkin bisa disebut mampu
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menguasai diri bila kalau air liur menetes-netes tak terkendali, mirip yang dilakukan
singa di kebun binatang melihat bayi mungil di luar kerangkengnya.
Menghadapi keadaannya yang demikian apa boleh buat, Yogi Sutisna hanya bisa
memerhatikan sambil menjaga jarak. Yogi Sutisna yakin dalam keadaan tidak terkendali
Parra Hiswara bisa menjadi sumber bahaya yang mengancam keselamatan orang lain.
Bagai layaknya orang yang kesurupan yang sekarang muncul ada kepribadian yang lain.
Wibawa yang muncul dari kejadian itu sungguh dahsyat. Pepohonan di sudut timur
Kebun Raya itu senyap. Ribuan burung blekok yang menghabiskan malam yang biasanya
gaduh tak kedengaran suaranya, bahkan ratusan katak yang menjadi belumbang buatan
dan biasanya saling sapa bersahutan juga tak ada jejak suaranya. Demikian juga dengan
para garengpung98 yang saling sapa sesama kerabat melalui menggetarkan sayapnya ikutikutan terbungkam, apalagi para semut dan berbagai kutu.
Semua kegaduhan malam terbungkam oleh jerit teriakan liar yang keluar dari mulut
Parra Hiswara sebagai bayaran atas rasa sakit yang tidak tertanggungkan. Dalam keadaan
yang demikian Parra Hiswara membutuhkan lebih dari dua buah tangan untuk menggaruk
rasa gatal, bahkan tak cukup dengan menggosokkan punggung ke batang pohon seperti
yang sering dilakukan kerbau setelah melumpur bahkan juga dengan berguling-guling,
kalau perlu bahkan dengan berganti kulit sekalian. Menghadapi keadaan yang demikian
Yogi Sutisna merasa dirinya mendadak menyesal mengapa harus terlibat pada keadaan
yang kini dihadapinya. Siapa yang berada di dekat api memiliki kemungkinan terbakar
lebih besar dari yang jauh, siapa yang menempatkan diri di dekat Parra Hiswara memiliki
kemungkinan amat besar untuk terseret lebih jauh.
“Ken Katri Kenyatri menjanjikan malam purnama yang tiba hari ini sebagai malam
yang indah, inikah yang maksud sebagai sesuatu yang indah itu? Apanya yang indah, aku
malah merasakan sebagai sesuatu yang mengerikan,” tanya Yogi Sutisna dalam hati.
Sebagaimana Ken Katri Kenyatri yang di malam sebelumnya mempersembahkan
diri minta dinodai oleh Parra Hiswara, Anak Agung Budayasa juga menyebut akan terjadi
sesuatu pada malam purnama. Yang ia tidak mengerti adalah bahwa pengaruh dari bulan
purnama itu akan berbentuk seperti itu. Bulan yang indah, rembulan sering dipadankan
dengan kecantikan seorang perawan, pengaruhnya amat buruk pada sahabatnya.
Bulan di langit terus bergerak memanjat semakin lama semakin tinggi dan mulai
menempatkan diri berada di tengah-tengah langit, menjadi saksi apa yang dialami Parra
Hiswara sekaligus menandai betapa terengah-engah Parra Hiswara menampaki perjalanan
nasibnya. Kulitnya semakin mbrintul99 merata di tubuh dan terutama perubahan nyata
terlihat di wajah, dengan keadaannya yang demikian lenyap ujut Parra Hiswara dan telah
berganti menjadi sosok yang lain sama sekali. Siapa pun yang bertemu dengannya tidak
akan menyangka ada wajah Parra Hiswara di balik wajah monster itu.
Yogi Sutisna gelisah karena dalam keadaan yang demikian, orang yang ditunggu
belum datang juga.
“Ke mana Budayasa?” tanya Yogi Sutisna dalam hati.
Ketidak-beradaan Anak Agung Budayasa di tempat yang dijanjikan itu membuat
Yogi Sutisna merasa penasaran. Namun dengan mendadak mencuat pula rasa penasaran
lain.
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Garengpung, jawa, sebutan lain untuk cenggeret, binatang sejenis belalang bersayap lebar berwarna
hijau daun.
99
Mbrintul, jawa, bengkak yang muncul pada kulit tubuh, contohnya setelah digigit semut
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“Apakah apa yang terjadi pada Parra Hiswara dialami juga oleh Yogi Sutisna?”
tanya Yogi Sutisna dalam hati.
Udara yang semula diam tiba-tiba bergerak membawa udara dingin. Yogi Sutisna
yang menengadah mencoba menandai bulan yang tepat berada di atas kepala terkejut
mendapati beberapa lembar mendung melintas. Tiba-tiba saja Yogi berharap-harap cemas
ketika berpikir, penderitaan luar biasa yang dialami sahabatnya akan berkurang manakala
mendung tebal menutupi.
Akankah itu terjadi?
Namun Yogi Sutisna segera mencuatkan alis ketika menyaksikan tontonan yang
mendebarkan jantung. Yogi Sutisna membaca adanya bahaya. Suara yang bersahutsahutan antara satu dengan lainnya yang hinggap di gendang telinganya jelas tak boleh
dianggap tidak menyimpan bahaya. Seekor dari pemilik suara bersahutan itu bahkan
terbang rendah dan terlihat nyata ujutnya. Melihat ujut itu menempatkan Yogi Sutisna
segera ingat pada apa yang diceritakan sahabatnya. Tidak hanya para kerbau, bahkan
sang raja hutan harimau memilih pergi menghindarinya.
Yogi Sutisna yang melihat bahaya itu bergegas dan bahkan berlari ke dalam mobil.
Yogi Sutisna punya kesempatan sejengkal lebih cepat karena sedetik setelah ia menutup
pintu seekor codot melayang turun menyambarnya. Yogi Sutisna segera menyiagakan
bedilnya.
Kelelawar itu jumlahnya banyak sekali. Namun dugaan Yogi Sutisna itu ternyata
salah. Ketika ia mengintip, yang dilihatnya mewakili kata-kata amat sangat banyak. Para
codot berkepala mirip kepala anjing yang dua buah matanya nampak kemerah-merahan
itu beterbangan meninggalkan suara aneh mengerikan, beterbangan saling-silang dengan
kecepatan amat tinggi. Mrinding Yogi Sutisna melihat kebenaran apa yang disampaikan
sahabatnya. Binatang-binatang yang dilihat dalam mimpi itu kini hadir secara nyata. Yogi
Sutisna yang terpenjara dalam mobilnya tidak punya pilihan lain kecuali tetap mendekam
mengamati apa yang akan terjadi.
Di langit luas, lembar demi lembar mendung berarak ke arah selatan yang agaknya
datang dari arah laut di utara Jawa. Mendung yang paling tebal bahkan memayungi
Kebun Raya itu lebih dari lima menit lamanya. Dalam keadaan yang demikian, ketika
hilang hubungan antara cahaya bulan itu dengan sesuatu tak dikenal yang melekat di
telapak tangannya, Parra Hiswara merasa sedikit terbebas dari cekikan menyesakkan
napas yang mengunci lehernya.
Liar dan panik bukan kepalang Parra Hiswara mendapat kesempatan agak terbebas
dari himpitan yang serasa meremas dinding otak. Liar dan jelalatan suami Madasari
dalam memandang bulan purnama yang dibentengi mendung, keadaan yang membantu
mengembalikan akal warasnya. Para codot yang beterbangan dalam jumlah banyak
belum mencuri perhatian laki-laki itu.
“Mati aku,” tersengal tarikan napas Parra Hiswara.
Gugup dan panik Parra Hiswara memerhatikan kulitnya yang berubah kasar mirip
orang berpenyakit sangat parah yang pernah ia lihat di Bali beberapa tahun sebelumnya.
Terheran-heran Parra Hiswara mendapati sesuatu yang tidak diketahui apa, menggeliatgeliat kasar di telapak tangan kanannya. Andai saja benda tidak dikenal itu berada di
genggaman tangannya mungkin yang dilakukan adalah dengan mengibaskan benda itu.
Yang menjadi masalah benda itu berada di balik kulit di luar permukaan dagingnya, tak
mungkin membuang benda yang dianggapnya laknat itu.
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Namun Parra Hiswara tidak perlu menimbang untuk menggaruk benda itu dengan
kasar. Yang muncul dalam pertimbangannya adalah bagaimana mengenyahkan benda itu.
Maka digaruk dan digaruk benda mirip ular itu dengan beringas, Parra Hiswara bahkan
berpikir merobek telapak tangannya. Akan tetapi benda apa pun itu sangat mungkin ia
seekor binatang bertaring, garukan kasar itu dilawannya dengan cengkeraman yang kuat
tembus ke tulang. Rasa sakit luar biasa itu tembus ke otak menguarkan kesakitan yang
bisa diyakini korban yang mengalami akan kehilangan kesadaran.
Akan tetapi meski sakitnya tidak alang-kepalang, Parra Hiswara tidak kehilangan
kesadarannya. Memperoleh perlawanan yang menyakiti itu Parra Hiswara tidak punya
pilihan lain, terpaksa menghentikan perbuatannya.
“Setan alas, diamput!” umpatnya kasar.
Dengan sekuat tenaga suami Mahdasari berasal dari Sumbawa itu berusaha untuk
tenang dan menguasai diri. Jelalatan ia mencari Yogi Sutisna yang akhirnya ditemukan
sedang meringkuk di dalam mobil. Parra Hiswara rupanya masih memiliki kesadaran
untuk mengingatkan Yogi Sutisna agar menjauh dari tempat itu. Dengan langkah tertatih
dan agak terseret Parra Hiswara mendekati mobil. Namun perhatian suami Mahdasari
terpecah oleh sesuatu yang semula tidak menarik perhatiannya.
Kalong-kalong itu! Para codot!
Codot, demikian orang menyebutnya. Binatang itu sudah jarang ditemukan di tanah
Jawa namun hidup dengan jumlah sampai ribuan di tanah Maros, Sulawesi. Ketika hewan
itu sudah lama tidak diketahui bagaimana kabarnya, maka kemunculannya dalam jumlah
besar memang layak mencuri perhatian. Sekuat tenaga Parra Hiswara mengesampingkan
rasa sakit yang dialami untuk menyempatkan memerhatikan binatang itu dengan lebih
jelas.
“Mau apa mereka?” tanya Parra Hiswara pada diri sendiri.
Parra Hiswara berusaha menguasai diri, berusaha mengendalikan diri dari pengaruh
benda tidak dikenal di telapak tangannya. Akan tetapi bagaimana ia bisa melakukan itu,
kemunculan para codot yang beterbangan di sekitarnya merangsang degup jantungnya.
Parra Hiswara telah bertemu dengan para codot itu dalam mimpi, segenap codot yang
mengalami perubahan perilaku itu ternyata ada pengembalanya, seorang perempuan yang
memiliki mata tiga, dengan netra ke tiga terletak di keningnya. Kini binatang-binatang itu
hadir secara nyata di depan matanya, hadir ketika malam tengah purnama, hadir ketika
cahaya bulan memberi pengaruh mengerikan, hadir ketika geliat benda tidak dikenal di
telapak tangan yang ia yakini pasti sedang berusaha menguasai dirinya, hadir ketika ia
merasa kepalanya akan pecah.
Bulan sedang mencengkeramkan pengaruhnya akan tetapi bagai ada keberpihakan
yang kehadirannya juga nyata, bibit mendung yang mengalir deras dari arah utara makin
lama semakin banyak dan semakin menebal. Gelap yang ditimbulkan oleh mendung itu
menolong suami Mahdasari, sedikit melegakan tarikan napas dalam mengisi udara ke
paru-parunya. Himpitan yang nyaris merontokkan segenap tulang di tubuhnya
Parra Hiswara akhirnya mampu berpikir cukup jernih, dengan penuh perhatian ia
mencermati keadaan di sekitarnya. Yang pertama ia perhatikan adalah bulan di langit.
Parra Hiswara mengambil simpulan yang boleh diyakini, bahwa memang cahaya bulan
itulah yang menimbulkan rangsangan pada benda tak dikenal di telapak tangannya. Parra
Hiswara juga menyimpulkan, ketika cahaya bulan terhambat oleh mendung yang tebal
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maka pengaruh yang mencengkeramnya berkurang, reaksi alergi berasal dari benda tak
dikenal yang mengeram di telapak tangannya berkurang.
Parra Hiswara menyisihkan waktu mencermati kehadiran segenap codot yang
jumlahnya tidak mungkin dihitung. Para kelelawar berukuran besar yang lazim disebut
kalong itu beterbangan saling-silang bagai sambar-menyambar. Namun Parra Hiswara
juga melihat, para kelalawar raksasa itu juga menyebar tak hanya terpusat di mana ia
sedang berada. Codot itu bergelantungan hinggap di dahan-dahan namun sebagian yang
lain beterbangan bagai tanpa tujuan di atas pepohonan. Parra Hiswara mengerutkan dahi
mendapati sikap kelelawar itu tidak bersahabat, di antara mereka ada yang melakukan
manuver kasar, menyambar tubuhnya dengan ancang-ancang lurus dari depan.
“Para kelelawar dalam mimpi itu,” gumam Parra Hiswara.
Bahwa yang semula hadir menemuinya dalam mimpi, kini hadir secara nyata bisa
disimpulkan adanya keterkaitan. Apabila dalam mimpi itu ia bertemu dengan seorang
perempuan dengan kecantikan yang luar biasa, perempuan itu memiliki tiga buah mata di
mana satu di antaranya disamarkan di kening selalu terpejam dengan bentuk seperti garis
sebuah luka, perempuan yang memiliki binatang piaraan kelelawar albino yang bentang
sayapnya tampak putih memplak100.
Di puncak kegelisahannya Parra Hiswara berputar mencari-cari.
“Mana dia?” tanya Parra Hiswara pada diri sendiri.
Parra Hiswara layak untuk merasa curiga dan punya alasan untuk cemas.
“Mana kalong putih itu?” letupnya.
Dengan sapuan matanya Parra Hiswara mencermati pohon demi pohon, menyapu
setiap lengan dahan dan batang, barangkali di sana binatang yang mendadak dibencinya
itu memberinya tatapan mata penuh kebencian.

42.

(Rangkaian peristiwa tahun 1136 saka)
Sang waktu terus bergerak menusuk semakin malam. Bintang-bintang gemerlapan
di dalam gugusan Bima Sakti. Parameswara membawa kekecewaannya sambil berkuda
seperti tanpa arah. Ketika sang waktu menemaninya hingga melampaui tengah malam,
Parameswara memerintahkan kepada Kuda Sapu Angin untuk berhenti di tepi sebuah
sungai dengan air yang mengalir jernih. Waktu yang ada kemudian digunakan untuk
beristirahat, mencoba melupakan apa pun. Akan tetapi pikiran Parameswara melayang ke
mana-mana, wajah Nyai Panji Ragamurti seperti melekat di kelopak matanya, mengikuti
kemana pun gerak langkahnya. Juga Ratna Muninggar, seorang gadis yang seharusnya
dipanggilnya adik. Parameswara merasa sedih dan kecewa. Pemuda itu tidak mampu
mendamaikan diri, maka matanya membasah.
Ingatan Parameswara bergeser kepada Ken Rahastri. Parameswara merasa nyeri di
ulu hati.
“Rahastri, sedang apakah kau saat ini?” bisiknya dengan segenap rindu. “Kalau saja
kau berada di sini Rahastri aku akan bercerita kepadamu betapa orang tua kandungku
menganggapku binatang. Dan itulah alasan yang mereka gunakan untuk membuangku.”
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Putih memplak, jawa, penyangatan untuk kata putih, artinya putih sekali.
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Sebuah bintang terlihat jatuh, cahayanya muncrat membentuk garis lurus lenyap
entah ke mana.
Suasana yang sepi itu menyebabkan Parameswara semakin ngelangut merenungkan
perjalanan hidupnya. Apabila teringat kampung halaman yang jauh di bumi Blambangan,
sedihnya begitu kental. Namun sebaliknya jika teringat Istana Kepatihan, kemarahannya
berkobar dan butuh penyaluran. Oleh karena itu tiba-tiba saja Parameswara berteriak
amat keras. Beban yang menggumpal dalam dadanya terasa amat sesak, tak tertahankan
lagi dan membutuhkan penyaluran. Sapu Angin yang berbaring terkejut karenanya.
Parameswara menghalau resah gelisahnya, berusaha menenteramkan diri.
“Maafkan aku Sapu Angin, aku sekadar berteriak,” ucap pemuda itu menenangkan
kudanya yang kaget.
Meski Parameswara sudah berusaha namun amat sulit untuk bisa menggapai tidur.
Kantuk serasa mengganduli kelopak matanya, akan tetapi pikirannya terus melayang
tidak mau diajak beristirahat. Parameswara mengumpulkan ranting-ranting kering dan
membuat perapian untuk menghangatkan udara yang sedang digelut bediding101 sekaligus
mengusir nyamuk-nyamuk yang beterbangan. Api yang dibuatnya rupanya mengundang
para laron yang bertindak bodoh. Laron itu terbang mendekat dan ambyur ke dalam api
tanpa penyesalan secuil pun, bahkan ketika tubuhnya hangus.
Perjalanan yang ditempuh pemuda itu di keesokan harinya semakin membuka mata
pemuda itu,betapa kehidupan rakyat yang sengsara menyebar ke mana-mana. Ketegangan
yang terjadi antara Kediri dan Ganter menyebabkan kesulitan bagi rakyat kecil. Perang
selalu sulit dimengerti, mengapa orang harus melakukannya padahal sudah jelas perang
menyebabkan orang-orang kecil yang tak bersalah menjadi korbannya. Prabu Kertajaya
di Kediri berselisih pendapat dengan para pandita, para wasi dan para biksu, akan tetapi
kemudian rakyat kecil yang harus menyangga bebannya.
Parameswara terus berkuda. Hanya sesekali Parameswara berhenti untuk memberi
kesempatan pada kudanya merumput dan minum sepuasnya. Namun sebenarnya Sapu
Angin adalah kuda yang luar biasa, kuda itu sanggup diajak berkuda sepanjang hari tanpa
berhenti dan hanya beristirahat di malam hari.
Seiring waktu berlalu beberapa hari maka jarak yang jauh yang ditempuhnya kian
dekat dengan yang dituju. Setelah beberapa lama Parameswara berkuda melewati jalanan
berbukit-bukit dan menyusur tepian hutan, akhirnya sampai di sebuah perkampungan.
Parameswara berhenti untuk mendapatkan sebuah keterangan.
“Selamat sore,” sapa Parameswara kepada seorang lelaki kurus berusia mendekati
setengah abad yang tengah mencangkul di pekarangan rumahnya.
“Ohhh, selamat sore,” jawab lelaki tua itu.
Lelaki tua itu ternyata ramah.
“Maafkan aku jika mengganggu,” kata Parameswara. “Aku sedang menempuh
perjalanan jauh. Mungkin paman bisa membantuku karena aku sedang membutuhkan
petunjuk arah yang harus aku tempuh.”
Lelaki tua itu meletakkan cangkul dan sabitnya.
“Bantuan apa yang bisa kuberikan, anak muda?” tanyanya.
“Namaku Parameswara paman. Aku berasal dari Blambangan. Letak Blambangan
ada di ujung timur Pulau Jawa ini, berseberangan dengan Pulau Bali. Aku saat ini sedang
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Bediding, jawa, udara di musim yang amat dingin
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menempuh perjalanan ke suatu tempat bernama Panjaringan dan Padang Karautan.
Bisakah paman membantu menunjuk arah, ke mana aku harus pergi.”
Meski tidak kehilangan keramahannya lelaki tua itu mencuatkan alisnya. Kaget oleh
pertanyaan itu.
“Kau akan pergi ke Karautan?” tanya lelaki tua itu.
Terlihat jelas rasa penasaran yang mencuat dari bahasa wajahnya.
“Benar paman,” jawab Parameswara penuh keyakinan.
Lelaki tua itu mendekat. Telinganya kurang begitu tajam untuk bisa menangkap apa
yang diucapkan lawan bicaranya. Lelaki tua itu tidak hanya mendengar akan tetapi juga
memerhatikan bagaimana gerak bibir pemuda di depannya.
“Untuk keperluan apa kaupergi ke tempat itu anak muda?”
Pertanyaan itu tampaknya cukup mengganggu, bukan karena orang itu terlampau
usil dengan urusan orang lain, tetapi memang untuk apa Parameswara pergi ke Karautan.
Parameswara merasa memang tak punya urusan apa pun dengan tempat bernama Padang
Karautan. Jauh ketika ia berangkat dari Blambangan, nama Padang Karautan sama sekali
tidak ada dalam rencana perjalanannya.
Namun Parameswara tersenyum.
“Aku tak mempunyai keperluan apa pun dengan tempat yang disebut Karautan itu.
Hanya saja tempat itu sudah begitu terkenal sampai di Blambangan. Mumpung aku pergi
ke Panjaringan, siapa tahu bisa lewat Karautan,” jawab Parameswara sekenanya.
Lelaki tua itu mengunyah jawaban itu dengan waktu sedikit lebih lama. Ia merasa
aneh karena ada orang yang tertarik pada Karautan sementara bagi orang lain nama itu
justru menyebabkan ketakutan. Orang yang mampu berpikir waras menghindarinya,
hanya orang yang tidak waras pikirannya yang justru tertarik, padahal tidak waras pikiran
itu hanya kata lain dari gila.
“Kalau kau mau mendengar saranku, sebaiknya jangan singgah ke Karautan. Terus
saja ke Panjaringan. Kalau Panjaringan dengan berkuda dua hari dua malam kau akan
sampai di tempat yang kautuju itu, terletak di pesisir laut selatan.”
Pesisir laut selatan? Ternyata sedemikian jauh jarak yang harus ditempuh. Setelah
beberapa hari yang lalu ia berada di Pesisir Ywangga Parabalingga, tempat itu ada di
pesisir di utara, kini harus ke pesisir selatan, dari laut Jawa di utara yang membentang
luas ke laut selatan yang juga membentang luas.
Namun pada dasarnya, jarak sejauh apa pun memang akan ditempuhnya.
“Sebenarnya ada apakah di Padang Karautan itu?” tanya Parameswara yang makin
penasaran.
Lelaki tua itu rupanya pernah pergi ke Padang Karautan itu sebabnya ia menyimpan
kenangan yang tersimpan rapi di lipatan kepalanya. Kenangan yang menakutkan dan ia
tidak ingin datang ke tempat itu lagi, tempat yang menurutnya jauh lebih mengerikan dari
neraka. Hanya hantu yang tinggal di tempat itu.
“Karautan, adalah tempat yang amat mengerikan anak muda. Tempat itu semula
berupa bulak panjang yang tidak terurus. Konon ceritanya Batari Durga kesengsem
dengan tempat itu. Oleh Sang Batari tempat itu dijadikan tempat persemayamannya.
Hantu-hantu dan jin prayangan102 boyongan dan menempati tempat itu. Akibatnya, bulak
panjang yang semula milik para petani dan ditanami berbagai tanaman berubah menjadi
tempat yang dijauhi orang. Kalau malam hari, hantu-hantu keluar dan memamerkan
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suaranya yang melengking menjerit-jerit tidak keruan. Berbagai binatang buas hidup di
sana. Jangan tanya berapa jumlah ular yang hidup di tempat itu, ribuan banyaknya. Di
tempat itu pula Sang Batari melahirkan anaknya yang kemudian dirawat oleh para jin dan
setan. Sudah banyak orang mendengar jeritan bayi di padang Karautan itu.”
Parameswara diam mencoba menggambar keterangan yang diterimanya itu. Jika
Karautan sampai disebut padang tentulah merupakan sebuah tempat yang amat luas tetapi
tak bertuan. Rumput dan Ilalang mungkin tumbuh dengan subur di tempat itu. Namun
soal Batari Durga dan hantu-hantu, Parameswara merasa sangsi apakah benar?
“Sebuah cerita penuh omong kosong,” gumam Parameswara dalam hati.
Lelaki tua itu ternyata orang yang baik hati. Lelaki tua itu tidak keberatan ketika
Parameswara meminta satu rinjing103 rumput untuk kudanya. Bahkan bukan sekadar
serinjing rumput, tetapi juga makanan tambahan berupa adonan dedak dan lima butir
telur ayam. Bagi Sapu Angin ramuan semacam itu menjadi jamu yang akan memulihkan
kesegaran tenaganya. Untuk apa yang dilakukan lelaki tua itu Parameswara memberi
imbalan uang ala kadarnya yang diterimanya dengan senang hati, apalagi lelaki tua itu
beranggapan jumlah uang itu sangat banyak.
Setelah beberapa saat Parameswara kembali melanjutkan perjalanan panjangnya.
Khasiat dari jamu itu benar-benar membuat kudanya berubah. Kuda itu berderap semakin
kencang dan tidak kenal lelah, terus melaju membelah malam yang kembali datang. Di
langit seekor elang terbang sangat tinggi, di tempat di mana ketinggiannya bahkan jauh
lebih tinggi dari awan, namun meski setinggi itu ketajaman matanya mampu menangkap
gerak langkah kudanya dengan amat jelas.
Berbekal ancar-ancar keterangan dari lelaki tua yang baik hati itu, dan dengan
beberapa kali meminta petunjuk arah pada orang yang ditemuinya maka dengan tidak
mengalami kesulitan Parameswara sampai di Padang Karautan saat hari mendekati saat
datangnya pagi. Parameswara tak bisa menyembunyikan kekagumannya, penggambaran
laki-laki tua yang baik hati itu memang benar seperti keadaannya. Parameswara menebar
pandang dari ujung ke ujung, namun yang terlihat sampai di ujung batas langit hanyalah
padang rumput yang amat luas. Pantas sekali jika orang mempunyai gambaran
mengerikan, tempat macam itu layak menjadi persemayaman Betari Durga.
Benar pula apa yang dikatakan lelaki tua itu, padang rumput semacam itu, tentu
banyak dihuni oleh berbagai binatang. Dari kejauhan terdengar suara lolong serigala yang
menyayat, yang disahut oleh serigala lainnya. Barangkali kehadiran Parameswara telah
mereka ketahui, dan dengan segera disebarluaskan kepada segenap serigala yang lain.
Sangat pantas kalau tempat itu dituduh sebagai tempat yang menakutkan dan dijauhi
orang. Pantas pula jika tempat itu diyakini sebagai tempat membuang anak, seperti yang
dilakukan Batari Durga yang entah melakukan selingkuh dengan siapa.
“Seseorang tidak dikenal telah meninggalkan pesan untukku agar aku datang ke
tempat ini untuk menyelamatkan seseorang yang tidak kuketahui siapa pula. Siapakah
yang harus aku selamatkan? Rasanya menggelikan kalau aku harus menyelamatkan orang
di sini, tempatnya saja seperti ini. Siapa yang akan mau tinggal di tempat seperti ini?”
Parameswara berpikir keras. Namun Parameswara segera terlonjak saat mengambil
simpulan, bukankah penjahat akan lebih suka menggunakan tempat seperti ini untuk
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bersembunyi? Parameswara segera menebarkan pandangan menjelajah ke segala arah.
Akhirnya Parameswara memang menemukan sesuatu. Diperhatikannya arah selatan, jauh
ke seberang dengan cermat. Tampak ada nyala api yang berasal dari sana.
“Bagaimana kalau kita menyeberangi padang ilalang ini, Sapu Angin? Apakah
kauberani?” tanya Parameswara kepada kudanya.
Akan tetapi Sapu Angin meringkik dengan menggarukkan kaki kanannya ke depan.
Parameswara tahu, jawaban itu berarti Sapu Angin tidak berani.
“Apa boleh buat, kita harus mengitari tempat ini Sapu Angin, kita menyusur ke
timur dan ke selatan. Ayo.”
Sapu Angin bergerak pelahan. Namun entah mengapa kuda itu tiba-tiba berhenti.
Ada sesuatu yang menyebabkan kuda itu tidak mau menjalankan perintah Parameswara.
Parameswara segera tanggap atas keadaan yang ganjil itu.
“Ada apa?” tanya Parameswara yang merasa heran melihat perilaku yang aneh itu.
“Kudamu tahu, di arah timur ada bahaya anak muda,” terdengar sebuah jawaban.
Parameswara terlonjak oleh jawaban yang tak terduga itu. Anak Ki Ajar Kembang
Ayun itu memerhatikan dengan lebih cermat. Akhirnya pemilik suara itu muncul dari
antara belukar rumput alang-alang setinggi orang. Bahwa orang itu bisa hadir dalam jarak
yang sedemikian dekat tanpa diketahuinya, menunjukkan betapa orang itu bukan orang
sembarangan. Parameswara memandang arah timur karena dari sana sejenak kemudian
terdengar suara binatang mengaum. Dari suaranya yang amat keras dan menggelegar,
Parameswara bisa membayangkan betapa besarnya harimau itu. Kembali perhatian
Parameswara terpulang kepada orang yang baru saja muncul dari semak belukar itu.
Parameswara memerhatikan pakaian orang itu lebih cermat.
“Tuan seorang Brahmana?” tanya Parameswara.
Orang berjubah itu tersenyum.
“Ya,” jawab orang itu.
Mengetahui orang yang berada di hadapannya ternyata seorang Brahmana, orang
yang menyerahkan hidupnya untuk kedamaian, Parameswara segera meloncat turun dari
kudanya dan memberikan penghormatan sebagaimana seharusnya. Parameswara segera
merapatkan kedua telapak tangannya yang lalu dibawa ke tengah dada sambil sedikit
membungkuk dengan agak menekuk tubuh.
“Hormatku Tuan,” kata Parameswara.
Brahmana itu tersenyum.
“Orang memanggilku Lohgawe. Namamu siapa anak muda?” tanya Brahmana yang
memperkenalkan diri sebagai Lohgawe itu.
Mendengar nama itu maka sekali lagi Parameswara memberikan penghormatan.
Dari ayahnya Ki Ajar Kembang Ayun, Parameswara pernah mendengar kebesaran nama
Brahmana Lohgawe, seorang Brahmana Jambu Dwipa yang telah menyerahkan hidupnya
untuk kedamaian dunia, memayu hayuning bawono104, melepaskan diri dari segala
macam urusan duniawi. Menurut Ki Ajar Kembang Ayun melalui dongengnya yang
dituturkan saat ia masih bocah, boleh jadi Brahmana Lohgawe adalah satu di antara dua
orang yang bisa terbang. Orang pertama adalah Empu Barada yang dengan
kemampuannya terbang di angkasa beralas pelepah daun keluwih mengucurkan kendi
yang dilakukan itu dalam rangka memenuhi permintaan Prabu Airlangga yang berniat
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membelah negara menjadi dua, menjadi Janggala dan Kediri. Selanjutnya orang kedua
yang bisa terbang adalah Lohgawe, yang konon juga menggunakan daun keluwih.
“Namaku Parameswara, Tuan Brahmana Logawe. Aku berasal dari Perguruan
Kembang Ayun di Blambangan,” jawab Parameswara.
Jawaban itu ternyata menarik perhatian Brahmana Lohgawe.
“Apakah kau murid Padmanaba?” tanya Brahmana Lohgawe itu dengan salah satu
alis diangkat.
Parameswara mengangguk membenarkan.
“Ki Ajar Kembang Ayun atau Padmanaba itu ayahku, Tuan Brahmana.”
Brahmana Lohgawe tersenyum senang, dalam siraman cahaya pagi yang temaram,
tampak senyum lelaki berjubah itu begitu sejuk.
“Ayahmu adalah salah seorang sahabatku yang terbaik. Bagaimana dengan kabar
kesehatannya anak muda? Padmanaba itu masih hidup bukan?”
Parameswara tersenyum senang. Bagaimanapun Parameswara tak menduga kalau di
tempat yang sedemikian jauh dari Blambangan, ada orang yang mengenal Ki Ajar
Kembang Ayun bahkan menganggapnya sebagai seorang sahabat yang baik, sebagaimana
ia tidak menduga di tempat yang amat terpencil itu justru berkenalan dengan orang yang
bukan sembarangan.
“Ayahku Ki Ajar Kembang Ayun selalu berada dalam lindungan Hyang Widhi,
Tuan Brahmana. Saat ini Ki Ajar masih tinggal dan berada di perguruan, memberikan
bimbingan kepada segenap siswa perguruan,” jawab Parameswara.
Brahmana Lohgawe melangkah lebih dekat sambil menyapu pandang ke padang
ilalang yang luasnya nyaris tanpa tepi itu. Brahmana yang menoleh ke arah timur itu
mendapati cahaya yang membara, semburat membakar apa saja.
“Kau sendiri, apa yang sedang kaulakukan di sini? Apakah ada sesuatu di Padang
Karautan ini yang menarik perhatianmu?”
Pertanyaan Brahmana Lohgawe itu mengingatkan Parameswara pada sebuah pesan
aneh yang diterimanya dari orang yang tak diketahui jati dirinya. Namun pada Brahmana
Lohgawe Parameswara tak bermaksud menyembunyikan keperluannya.
“Ada sebuah pesan yang tidak aku ketahui berasal dari mana. Pesan itu memintaku
datang ke tempat ini karena ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan,” jawab
Parameswara.
Brahmana Lohgawe termangu, jawaban Parameswara menarik perhatiannya.
“Kau masih belum tahu siapa yang kautolong anak muda?”
Parameswara tersenyum dan menggeleng.
“Belum!” jawabnya.
Brahmana Lohgawe bergeser dan berdiri di atas batu besar dan menyapu pandang
ke segala penjuru. Luas padang Karautan dengan segala keliaran penghuninya rupanya
amat menyita perhatian Brahmana Lohgawe yang tak habis-habisnya mengagumi dan tak
kunjung memahami mengapa jejak kehendak para Dewa justru muncul di tempat aneh
macam itu.
“Padang Karautan ini, pada mulanya berasal dari sebuah bulak amat luas,” kata
Brahmana Lohgawe, “luasnya hampir empat atau lima buah desa yang digabung menjadi
satu, awalnya berupa wilayah pertanian yang amat subur namun karena telah lama tidak
terurus, rumput liar tumbuh tidak terkendali, semuanya itu telah mengubahnya menjadi
tempat yang sangar dan ditakuti orang.”
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Parameswara segera teringat kepada cerita yang belum lama didengarnya dari salah
seorang penduduk yang ia singgahi di sebuah padukuhan terpencil sebelum tiba di tempat
itu tentang apa yang yang dilakukan Batari Durga.
“Benarkah Batari Durga telah mengubah Padang Karautan hingga menjadi bentuk
seperti sekarang ini?” pancing Parameswara.
Brahmana Lohgawe tersenyum. Kemudian tertawa. Apa yang ditanyakan pemuda
yang baru dikenalnya itu terasa lucu.
“Siapa yang mengarang cerita seperti itu anak muda?” tanya Brahmana Lohgawe.
Suara harimau mengaum di kejauhan mencuri perhatian Parameswara, namun entah
mengapa di arah yang lain ribuan ajak105 bersahut-sahutan tidak terbungkam mulutnya.
“Bukankah banyak orang yang mengatakan begitu?” Parameswara balik bertanya.
Brahmana Lohgawe makin terkekeh seperti ada sesuatu yang menggelikan. Ketika
sedang geli matanya menyipit dan perutnya bergerak-gerak aneh.
“Batari Durga membuang anaknya di tempat ini boleh juga cerita itu. Cerita macam
itu cukup baik untuk menakut-nakuti anak kecil yang mengalami kesulitan untuk tidur,”
kata Brahmana Lohgawe sambil masih tertawa terkekeh.
Parameswara penasaran ingin tahu bagaimana cara pandang orang itu.
“Jadi?” tanya Parameswara, “cerita macam itu tak benar Tuan Brahmana Lohgawe?
Kalau tidak benar? Mengapa Tuan berada di tempat ini pula? Jika sampai Seorang
Brahmana seperti Tuan mengamati tempat ini, pasti karena sesuatu yang amat menarik.”
Brahmana Lohgawe menengadah memandang langit dan memerhatikan gemerlap
dari salah satu bintang. Brahmana Lohgawe mengubah sikapnya menjadi bersungguhsungguh tidak lagi terlalu mengumbar tawa.
“Kaubenar,” jawab Brahmana Lohgawe. “Aku telah berada di tempat ini beberapa
bulan lamanya, mengamati sepak terjang seorang pemuda yang aneh. Seorang pemuda
yang sungguh luar biasa. Pemuda itu menggunakan tempat ini sebagai persembunyian. Ia
menjadi sahabat dari semua binatang yang hidup di tempat ini, mulai dari ular, semut
sampai harimau. Mungkin benar apa yang dikatakan orang, pemuda itu terlahir dari
perselingkuhan Batari Durga. Konon katanya, Batari Durga berselingkuh dengan anaknya
sendiri.”
Parameswara terkejut. Cerita tentang Batari Durga, tentang Batara Narada, Batara
guru dan para Dewa yang lain sudah banyak didengarnya. Namun tentang Durga yang
berselingkuh dengan anak kandungnya, Parameswara baru mendengar pendapat itu.
“Siapakah anak kandung Batari Durga yang menyelingkuhi Ibunya sendiri itu, tuan
Brahmana?”
Parameswara bingung melihat Brahmana Lohgawe tiba-tiba tertawa.
“Namanya Kala. Batara Kala.”
Parameswara mengerutkan dahi. Sosok Batara Kala tentu juga sudah ia ketahui
dengan baik. Saat masih bocah, Parameswara tidak berani berada di sawah tengah hari
yang terik karena ada pendapat yang menyebut, siapa saja orang yang pada tengah hari
yang terik keluyuran di tengah sawah maka orang itu akan menjadi santapan Batara Kala.
Kala berhak memakan mereka termasuk orang-orang yang belum diruwat.
Kenangan itu menyebabkan Parameswara tersenyum.
Dari jauh arah timur, terdengar suara mengaum sangat dahsyat. Itu rupanya yang
menyebabkan Sapu Angin cemas.
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“Nah, itu juga salah satu dari sahabatnya,” Brahmana Lohgawe menambahkan.
Mencuat alis Parameswara.
“Siapakah pemuda itu dan mengapa Tuan menyebutnya sebagai seorang pemuda
yang luar biasa?” desak Parameswara.
Kembali perhatian Parameswara terpecah oleh suara puluhan ekor ajak yang saling
bersahutan antara satu dengan lainnya, suara yang gaduh sekali. Seekor harimau yang
marah dan mungkin terganggu kembali mengaum dengan dahsyatnya namun entah oleh
alasan apa, para ajak itu tidak peduli.
Parameswara mengembalikan perhatiannya pada Brahmana Lohgawe.
“Nama pemuda itu Ken Arok,” jawab Sang Brahmana.
Parameswara memahat nama itu ke dinding benaknya.
“Ken Arok?” ulang Parameswara dengan cermat seperti takut salah.
Brahmana Lohgawe mengangguk.
“Ya. Itulah nama pemuda itu. Keterangan yang untuk sementara aku peroleh adalah
bahwa Ken Arok adalah anak yang terlahir tanpa kasih sayang yang utuh. Ia berasal dari
desa Pangkur, ayahnya bernama Gajah Para dan Ibunya Ken Endok. Ayah Ken Arok itu
telah tiada ketika ia masih berada dalam kandungan. Para Dewa di langit menyimpan
banyak rahasia terkait pemuda bernama Ken Arok itu, pemuda yang ternyata bukan orang
sembarangan.”
Semakin terpancing rasa ingin tahu anak angkar Ki Ajar Kembang Ayun.
“Dan apanya yang luar biasa Bapa Brahmana?”
Brahmana Lohgawe termangu seperti karena ada sesuatu yang mengganjal di dada.
“Beberapa bulan yang lalu,” kata Brahmana Lohgawe, “aku lewat tepian tempat ini,
sekadar berjalan untuk mengikuti ke mana gerak langkah kakiku. Aku melihat sebuah
gejala alam luar biasa. Tempat mengerikan ini kejatuhan sesuatu yang bercahaya dari
langit. Warnanya kebiru-biruan berpendar, menerangi segenap sudut padang Karautan,
dari sebelah selatan sampai utara, timur sampai ke barat. Untuk mengetahui apa yang
terjadi, maka aku putuskan tinggal di tempat ini beberapa hari lamanya.”
Parameswara memandang wajah Brahmana Lohgawe dengan tak berkedip. Rasa
ingin tahunya semakin menjadi.
“Dan apakah yang Sang Brahmana peroleh?” Parameswara memotong.
Parameswara meniru apa yang dilakukan Brahmana Lohgawe menandai barangkali
ada sesuatu yang aneh di padang rumput yang amat sangat liar itu. Namun rupanya untuk
bisa melihat keanehan itu harus menggunakan ketajaman mata hati.
“Aku melihat seorang pemuda luar biasa,” kata Brahmana Lohgawe, “umurnya
sebaya denganmu. Rupanya ia membawa pertanda kasih dari sang penguasa langit, hal
yang sungguh aneh dan sulit dicerna akal. Mengapa bisa demikian, karena pemuda itu
ternyata hanya seorang maling dan sesekali melakukan perbuatan tak terpuji, merampok.
Pemuda itu menggunakan Karautan ini sebagai persembunyiannya. Baginya tidak ada
tempat yang paling aman dan memenuhi kebutuhan ketenteraman hatinya kecuali tempat
ini, tempat yang paling menakutkan di seluruh jagad raya ini.”
Parameswara manggut-manggut. Parameswara merasa penggambaran Brahmana
Lohgawe itu agak berlebihan.
“Apakah ada hubungan antara pemuda Ken Arok itu dengan gejala alam yang Tuan
Brahmana lihat?” Parameswara mengurai pertanyaan.
Brahmana Lohgawe mengangguk.
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“Ada,” jawabnya tegas. “Pemuda bernama Ken Arok itu jelas membawa pertanda
kasih dari para Dewa. Meski ia maling kecil atau perampok akan tetapi pertanda gaib itu
terlihat jelas padanya berupa cahaya tipis berpendar yang menyelimuti tubuhnya.”
Parameswara kian penasaran. Jika ada seorang pemuda membawa pertanda kasih
dari para Dewa, pemuda macam apakah itu? Juga kemampuan macam apakah yang
dimiliki pemuda itu.
“Tuan Brahmana Lohgawe,” menyela Parameswara, “jika ada pemuda macam itu di
tempat ini, juga ada Brahmana Lohgawe di sini, kemudian mengapa ada seseorang tidak
dikenal memintaku datang ke sini untuk menolong seseorang. Seseorang siapa pula itu
aku bahkan belum tahu.”
Brahmana Lohgawe tersenyum. Rupanya Brahmana Jambu Dwipa itu memiliki
pendapatnya sendiri.
“Menurutku memang ada orang yang harus kautolong anak muda. Bahkan kau
harus bertindak cepat,” jawab Brahmana Lohgawe.
Sebuah jawaban yang masih menyimpan sejuta tanya.
“Aku harus bertindak cepat?” tanya Parameswara.
Brahmana Lohgawe berbalik menghadap ke selatan. Parameswara mengikuti
contoh yang diberikan Brahmana Lohgawe.
“Kaulihat cahaya di sana itu,” kata Brahmana itu, “ada beberapa perampok lain
yang tinggal di sana. Menurutku, mereka itulah yang saat ini berada dalam bahaya. Jika
sampai orang-orang itu bertemu dengan Ken Arok, maka habis mereka semua.”
Jawaban itu membuat Parameswara termangu, pemuda itu malah bingung sulit
memahami apa yang disampaikan Brahmana bertubuh gemuk itu. Menolong itu tentulah
ada hubungannya dengan pihak yang memang membutuhkan pertolongan. Menolong
perampok, Parameswara merasa petunjuk itu aneh sekali. Merampok adalah perbuatan
yang sangat jahat apalagi bila dibarengi dengan pemerkosaan segala, justru perampok itu
harus ditumpas.
“Jadi, aku harus menyelamatkan perampok?” desak Parameswara, “bukankah sudah
selayaknya jika mereka ditumpas saja?”
Brahmana Lohgawe memandang Parameswara dengan tatapan mata tajam.
“Janganlah kau melihat persoalan ini dengan cara pandang seperti itu anak muda.
Sebaiknya, ikuti saja petunjukku ini. Sekarang pergilah ke sana, selamatkan perampok
perampok itu dari kematian yang mengerikan.”
Parameswara balas memandang Brahmana Lohgawe dengan tatapan mata penuh
bermuatan rasa bingung. Namun Parameswara merasa orang yang berada di depannya
memang bukan orang sewajarnya. Kini Parameswara tengah berhadapan dengan seorang
Brahmana yang tidak mempunyai sikap permusuhan dengan siapa pun, bahkan di balik
sikapnya yang seperti itu, mungkin bersembunyi sesuatu.
“Apakah sekarang juga aku harus mengusir mereka Tuan Brahmana Lohgawe?”
tanya Parameswara.
“Ya. Jangan tunda lagi,” jawab Brahmana Lohgawe, “berkudalah dengan menyusur
tepian padang ilalang ini melalui sebelah barat. Di sana kau bakal menemukan jalan yang
membelok ke arah selatan membelah padang ini. Namun berhati-hatilah karena banyak
ular di tempat itu.”
Masih dengan diganduli tanda tanya, Parameswara mengikuti saran dan petunjuk
Brahmana Lohgawe itu. Tidak sebagaimana biasa kuda Sapu Angin tidak berani berderap
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terlampau kencang, sesekali Kuda Sapu Angin malah berhenti. Parameswara terpaksa
memerhatikan ke depan. Setelah mencermati dengan seksama Parameswara akhirnya
tahu apa yang menyebabkan kudanya ketakutan.
“Gila, ular, besar sekali,“ desis pemuda itu.
Sebenarnyalah di depan tengah menghadang seekor ular yang cukup besar tengah
melingkar, setidak-tidaknya ular sebesar itu tentu sanggup menelan seorang manusia. Jika
ular itu membelit tubuh kuda Sapu Angin maka tulang belulangnya bisa remuk.
“Kita terpaksa menghindar Sapu Angin, carilah jalan lain,” kata Parameswara.
Sapu Angin yang diam dengan hati kecut itu kemudian melangkah lagi, membelok
ke arah kanan. Parameswara melihat di arah depan, kuda yang diam melingkar itu ikut
bergerak pula, agaknya ular besar itu berniat menyergapnya dan menjadikan dirinya
sebagai santapan.
“Cepatlah, Sapu Angin kita harus menghindar,” kembali berkata Parameswara.
Apa boleh buat Parameswara terpaksa mencari jalan lain lagi. Dari ukuran ular yang
sedemikian besar itu Parameswara mendapatkan gambaran yang lebih rinci bagaimana
dan binatang apa saja isi padang ilalang yang amat luas itu. Juga dari arah timur, lagi-lagi
terdengar serigala melolong bersahutan, seolah binatang berkaki empat berbulu loreng itu
tengah mengumumkan daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Di arah yang lain
lagi terdengar suara mengaum lebih dahsyat, siapa lagi kalau bukan sang penguasa hutan.
Suaranya yang menggelegar itu seketika membungkam segenap jerit dan lolong serigala.
Bahkan para serigala itu bubar berhamburan mendengar suara auman yang ternyata amat
dekat itu, rusak pula wilayah kekuasaannya. Malang bagi seekor serigala yang karena
begitu gugup, berlari ke arah yang salah justru mendekati harimau besar itu. Lengkingnya
terdengar menyayat ketika harimau besar itu menerkam dan mencabik-cabik tubuhnya.
Parameswara adalah pemuda yang pemberani, tegar dalam menghadapi keadaan
apa pun. Keluar masuk hutan lebat yang ada di sekitar Perguruan Kembang Ayun sudah
menjadi santapannya sehari-hari, jika berburu binatang untuk memenuhi kebutuhan
daging, Parameswara bisa sampai berhari-hari lamanya. Parameswara sama sekali tak
gentar menghadapi keadaan seperti itu.
Namun di Karautan itu, Parameswara merasa miris.
Wilayah yang bukanlah hutan belukar liar, di mana sejauh mata memandang yang
tampak hanya padang ilalang namun justru menumbuhkan rasa ngeri yang amat kental.
Seolah benar apa yang diyakini para penduduk, tempat itu menjadi tempat yang sangar
akibat Batari Durga membuang anak, buah selingkuhnya ke tempat itu.
“Keparat,” tiba-tiba saja Parameswara yang berkuda itu mengumpat.
Parameswara teringat pada asal-usul jati dirinya sendiri.
“Ayo Sapu Angin, agak lebih kencang,” ucap pemuda itu sambil menggerakkan
kendali kudanya.
Jarak yang ditempuh ternyata bukanlah jarak yang pendek yang masih diperparah
lagi dengan gerak yang tersendat. Macam-macam binatang berbahaya yang keberadaan
mereka bisa ditandai dengan jelas oleh Sapu Angin. Akan tetapi Kuda Sapu Angin yakin
Parameswara adalah orang yang bisa diandalkan, yang pasti sanggup menghadapi bahaya
sebesar apa pun.
Setelah beberapa saat lamanya perjalanan ditempuh, Parameswara makin mendekati
tempat yang dituju. Rupanya perapian yang terlihat sebelumnya tidaklah tepat berada di
tengah padang Karautan namun lebih agak ke tepi berbatasan dengan perkampungan
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yang telah kosong ditinggalkan penduduknya. Parameswara menemukan sebuah rumah
kosong yang bisa digunakan mengamankan kudanya. Parameswara memerhatikan bilik
rumah kosong itu yang agaknya cukup terlindung.
“Kau aman di sini,” bisik Parameswara, “bahkan ular pun tidak akan bisa masuk.
Tenang saja, aku pasti kembali. Sekarang aku akan masuk lagi ke padang alang-alang itu
untuk melihat ada siapa di sana.”
Parameswara merasa yakin tempat berlindung untuk Sapu Angin sudah cukup aman
kecuali yang datang adalah harimau besar yang sanggup menjebol dinding sirap dari kayu
jati yang cukup tebal. Namun Parameswara menakar, kecil kemungkinan itu terjadi.
Dengan mengendap-endap Parameswara kembali memasuki lebat Padang Karautan
dan mendekat sumber api. Dari tempatnya Parameswara melihat beberapa buah gubuk
yang dibangun dengan cara khusus. Untuk supaya aman dari ular atau binatang lain
gubuk-gubuk itu ternyata dibangun cukup tinggi dari tanah bertumpu pada tiang-tiang
bambu. Perapian yang dibuat di beberapa tempat sudah cukup untuk mengusir para ular,
sementara jika yang datang adalah harimau, puluhan batang anak panah bisa melukai
binatang bertaring itu. Mungkin belajar dari pengalaman, para raja hutan tidak ada yang
berani mendekat.
“Saat keluar dinding batas Kotaraja aku dapatkan pesan dari orang yang tidak aku
kenal agar aku pergi ke Padang Karautan untuk menyelamatkan seseorang. Siapa orang
yang menyuruhku, maupun siapa orang yang harus kutolong sama-sama tidak kuketahui.
Lalu di sini aku bertemu dengan Brahmana Lohgawe. Anehnya Brahmana Lohgawe
justru memintaku menyelamatkan perampok-perampok itu dari keganasan pemuda aneh
bernama Ken Arok. Bagaimana ini?” pikir Parameswara.
Akhirnya Parameswara berhasil melihat dengan cermat. Terdapat beberapa buah
gubuk yang dibangun di tempat itu. Beberapa perapian terus menyala karena dijaga
seseorang yang berjalan mondar-mandir sambil memerhatikan keadaan.
“Tentu ada beberapa orang yang tidur di dalam gubuk itu,“ desis Parameswara pada
diri sendiri.
Parameswara bahkan bingung tak mengerti bagaimana harus bertindak. Permintaan
Brahmana Lohgawe amat sulit diterjemahkan. Untuk menolong perampok itu saja sudah
aneh, lalu bagaimana cara mengerjakan, itu tentu lebih aneh lagi.
Akan tetapi tiba-tiba Parameswara terbelalak. Ada sesuatu yang dilihatnya yang
menyebabkan denyut jantungnya serasa berhenti berdetak. Parameswara menggigil amat
marah, darahnya mulai terangsang mendidih. Di arah pandangnya, tak jauh dari seorang
laki-laki yang berjalan mondar-mandir itu, ada sebuah tiang kayu. Yang merampas
perhatian Parameswara adalah seseorang yang terikat pada kayu itu. Melihat siapa orang
yang terikat, Parameswara gemetar.
“Sial,” dengan nada setengah berbisik, “kenapa dia sampai berada di sini?”
Parameswara terus memerhatikan dan menghitung keadaan. Parameswara akhirnya
melihat kebenaran pesan yang diterimanya dari orang yang tidak diketahui siapa, bahwa
ada orang yang harus ditolong. Parameswara bahkan merasa bersyukur mendapat pesan
itu karena kalau tidak, terlampau mengerikan membayangkan apa yang bakal terjadi.
Keberadaan orang yang terikat itu menjadi sebuah hal yang sulit dimengerti.
“Mengapa adikku bisa keluyuran sampai di tempat ini?” ucap Parameswara, tidak
sekadar dalam hati namun benar-benar terucap dari mulutnya.
“Jadi dia itu adikmu?” terdengar pertanyaan dari belakangnya.
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Parameswara terlonjak. Parameswara bergegas menoleh dan mendapati seorang
pemuda sebaya dengan dirinya telah berada di belakangnya. Parameswara memerhatikan
sosok pemuda yang baru muncul itu dengan seksama. Diperhatikan dari ujung kepala
hingga ke ujung kakinya. Parameswara berdesir, ternyata benar apa yang dikatakan
Brahmana Lohgawe, terdapat sesuatu yang aneh pada pemuda itu. Ada cahaya lamatlamat menyelubunginya.
Lebih dari itu betapa hebatnya pemuda itu karena kehadirannya sama sekali tidak
diketahui oleh Parameswara.
“Kau Ken Arok?” tanya Parameswara.
Pemuda itu tersenyum lepas.
“Gadis yang terikat itu adikmu?” Pemuda itu balik bertanya.
Parameswara mengangguk.
“Ya,” jawabnya.
Parameswara melihat, betapa gemerlap mata pemuda yang ia duga Ken Arok itu.
Mata yang liar, menjadi gambaran kecerdasan sekaligus kebengisan.
“Kalau begitu, kautunggu saja di sini,” kata Ken Arok, “padang Karautan ini
milikku. Aku Ken Arok, aku tidak senang ada orang berbuat semena-mena seperti itu di
daerahku. Akan kuselamatkan gadis itu, tenang saja.”
Pemuda tampan yang aneh itu melangkah meninggalkan Parameswara. Anak Ki
Ajar Kembang Ayun terlambat menyadari keadaan.
“Tunggu,” cegah Parameswara.
Namun pemuda itu menoleh pun tidak. Ken Arok itu terus melangkah menyibak
lebat ilalang tanpa rasa takut, bahkan Parameswara kemudian melihat, tidak terdengar
suara binatang apa pun di tempat itu tenggelam oleh wibawanya yang demikian besar.
Parameswara menandai kehadiran pemuda itu benar-benar meninggalkan jejak yang
aneh, bahkan binatang sekecil cenggeret hilang suaranya.
Parameswara bergegas mengikuti langkahnya dari belakang.
Akhirnya pemuda aneh itu telah berada pada jarak yang amat dekat dengan gubukgubuk yang dibangun di tepian Karautan itu. Parameswara menunggu dengan harapharap cemas apakah yang akan dilakukan pemuda itu. Permintaan Brahmana Lohgawe
agar ia menyelamatkan segenap perampok yang menggunakan tempat itu sebagai
persembunyian tidak dipikirkannya lagi.
Pemuda aneh bernama Ken Arok itu menengadah ke langit, mungkin mencari ujut
Dewa sesembahannya, atau mungkin mencari di mana bintang yang menjadi perwujutan
mendiang Ibunya yang telah lama pergi meninggalkannya. Parameswara terperanjat dan
terpaksa menutup telinganya ketika pemuda itu mengaum dahsyat menirukan suara raja
hutan. Suaranya menggelegar sangat keras, menusuk-nusuk gendang telinga. Bahkan
suara harimau yang sebenarnya, kalah oleh suara pemuda itu.
Akibatnya sungguh luar biasa.
Para penghuni gubuk-gubuk yang dibangun di Karautan itu kaget dan berlompatan
turun dari panggungan gubuk. Beberapa di antaranya bingung karena merasa masih
berada di dalam mimpi. Demikian juga dengan gadis yang terikat pada kayu itu, tersentak
kaget dan merasa seperti akan copot jantungnya. Yang membuat Parameswara merasa
lebih kaget lagi ketika dari gubuk yang paling ujung muncul seseorang yang tidak akan
dilupakan wajahnya, ia adalah Ranggasura.
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“Gila, ternyata Ranggasura, anak Kuda Rangsang,” desis Parameswara, “janganjangan paman Taji Gading ada di sini pula. Nasib apa yang dialami adikku setelah berada
di antara mereka?”
Parameswara mendadak cemas membayangkan Narasari mengalami nasib buruk,
justru karena dia seorang gadis berada di antara laki-laki yang boleh dibilang liar semua.
Apabila benar Narasari mengalami bencana itu maka berbeda pendapatnya dari apa yang
diinginkan Brahmana Lohgawe, para perampok itu mungkin memang harus dibasmi
seperti membasmi belalang perusakan tanaman atau babi hutan yang mengganggu
tanaman palawija di ladang.
Parameswara yang memerhatikan keadaan melihat tidak berapa lama dari gubuk
yang semula dipergunakan Ranggasura, turun pula seorang wanita melalui tangga. Kaget
yang dialami wanita itu mendengar suara harimau mengaum dahsyat, menyebabkan ia
lupa membenahi tubuhnya. Atau barangkali wanita itu memang tak punya urat malu.
“Harimaunya mana?” tanya wanita itu dengan gugup sekaligus didorong rasa ingin
tahu yang besar.
“He, yang mengaum tadi harimau bukan?” tanya lelaki lainnya, seorang lelaki
dengan luka yang melintang di kepala.
Kemunculan Ken Arok mencuri perhatian.
“Siapa yang mengijinkan kalian mendirikan gubuk di tempat ini?” tanya Ken Arok.
Orang-orang penghuni gubuk panggung itu kaget dan memerhatikan arah sumber
suara. Mereka merasa heran dan kaget karena di waktu menjelang pagi itu tiba-tiba
muncul seorang pemuda. Orang-orang itu masih mencari-cari namun harimau yang baru
saja menggetarkan udara itu belum kelihatan loreng kulitnya.
“He, siapa kau?” tanya Ranggasura.
Ken Arok itu menggeram. Suaranya amat mirip suara harimau menyebabkan semua
orang di tempat itu kaget. Bahkan Parameswara juga ikut kaget, maka tahulah semua,
suara yang diduga harimau itu ternyata berasal dari mulut pemuda itu.
“Siapa yang mengijinkan kalian menempati tempat ini?”
Kembali pemuda liar itu bertanya, suaranya datar namun sangar ditambah tatapan
matanya yang entah mengapa sanggup membuat gentar. Yang tidak disadari oleh semua
orang adalah, betapa pemuda itu memiliki wibawa yang besar. Pandang matanya yang
tajam dan amat sirik menimbulkan rasa cemas.
Suara ribut-ribut itu ternyata menarik perhatian seseorang yang segera keluar dari
gubuk paling ujung. Parameswara merasa degup jantungnya berhenti ketika melihat Ki
Ajar Taji Gading yang keluar dari gubuk paling besar itu. Bahkan dari gubuk di
sebelahnya yang sama besar lagi muncul Kuda Rangsang. Parameswara yakin orang itu
adalah Kuda Rangsang meski wajahnya ditutup oleh secarik kain. Agaknya ke mana pun
dan dalam keadaan apa pun Kuda Rangsang pasti menyembunyikan wajahnya.
Parameswara benar-benar heran dan sulit mengerti keberadaan orang-orang itu di
tempat itu.
“Kuda Rangsang dan paman Taji Gading. Ada apa mereka berada di tempat ini?
Apa pula yang mereka lakukan pada Narasari?” ucap Parameswara untuk diri sendiri.
Parameswara benar-benar gelisah. Namun Parameswara segera menempatkan diri
menyimak pembicaraan yang akan terjadi. Parameswara melihat Kuda Rangsang sedang
kebingungan.
“Ada apa ini?” tanya Kuda Rangsang.
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Ranggasura bergegas mendekati ayahnya. Rasa takut yang muncul menyebabkan
Ranggasura menempatkan diri berlindung di belakang ayahnya.
“Ada orang ini, ayah,” jawab Ranggasura.
Kuda Rangsang memerhatikan pemuda yang baru saja ditunjuk anak lelakinya.
Kuda Rangsang terdiam sedikit lebih lama untuk upayanya memahami keadaan aneh itu.
Namun Kuda Rangsang merasa tidak menemukan jawaban apa pun.
“Siapa kau?” tanya Kuda Rangsang.
Pemuda tak dikenalnya itu memandang Kuda Rangsang beberapa saat lamanya.
Kuda Rangsang merasa ada desir yang merambati dadanya. Wibawa yang dimiliki
pemuda itu memang amat besar. Lebih dari itu Kuda Rangsang melihat adanya sesuatu
yang tidak wajar pada pemuda itu meski ia tidak bisa menyebut dengan tegas apa yang
aneh itu.
“Gila, siapa kau ha?” kembali Kuda Rangsang bertanya, suaranya terdengar
melengking.
Dengan tanpa menyimpan secuil rasa ragu sekalipun Ken Arok mendekat.
“Namaku Ken Arok. Akulah pemilik Padang Karautan ini,” jawabnya.
Parameswara bergeser lebih maju lagi. Kuda Rangsang meski dengan ketajaman
hatinya mampu melihat ada sesuatu yang ajaib pada pemuda itu merasa geli mendengar
jawaban yang keluar dari mulutnya.
“Padang Karautan ini milikmu?” tanya Kuda Rangsang sambil tertawa.
Ken Arok membalas menggeram menirukan suara harimau menyebabkan Kuda
Rangsang yang tertawa langsung terbungkam mulutnya. Wibawa pemuda itu benar-benar
luar biasa. Ken Arok melangkah lebih dekat, diperhatikannya gadis yang terikat pada
sebatang kayu. Ken Arok kembali berbalik.
“Aku tidak senang ada orang yang menggunakan tempatku tanpa minta ijin. Oleh
karena itu kalian semua, bersiaplah untuk mati,” ucap pemuda itu tanpa berbasa-basi.
Ancaman itu terdengar sangar. Namun tentu saja terasa menggelikan bagi Kuda
Rangsang beserta segenap anak buahnya. Apalah yang bisa dilakukan oleh hanya seorang
menghadapi banyak orang, apalagi bersama mereka hadir pimpinannya Kuda Rangsang
dan Taji Gading, yang masing-masing bukan orang yang bisa dianggap remeh.
Namun Ken Arok benar-benar tidak suka berbasa-basi. Pemuda itu menggeram
sangar, yang entah mengapa menyebabkan Parameswara cemas. Cemas karena apa?
Ternyata pertanyaan sederhana itu tidak ada jawabnya.
Tiba-tiba saja Ken Arok melejit amat cepat dengan gerak yang amat sulit diikuti
mata. Sekali ayun tangannya menyambar deras menghajar kepala salah seorang anak
buah Kuda Rangsang. Akibatnya amat mengerikan, kepala orang itu pecah berantakan.
Otaknya berhamburan mengotori wajah pemuda itu.
Kuda Rangsang benar-benar terperanjat. Maka terbuka mata Kuda Rangsang untuk
tidak meremehkan pemuda itu.
“Kepung orang ini,” perintah Kuda Rangsang dengan lantang.
Beberapa orang anak buah Kuda Rangsang segera berloncatan mengepung Ken
Arok. Pedang-pedang mereka segera dilolos dari sarungnya. Ayunan pedang itu siap
meranjab tubuh Ken Arok dan menilik kekejaman para perampok itu hal itu mungkin
terjadi. Namun Ken Arok tidak menyisakan perhatian secuil pun kepada orang-orang
yang mengepungnya. Ketika Ken Arok menebar pandang menyapu wajah mereka, anak

293
buah Kuda Rangsang berloncatan mundur. Terlihat betapa besar wibawa pemuda aneh
itu.
“Akan kubunuh kalian semua, tidak akan kusisakan satu pun di sini. Kalian lancang
menggunakan Padang Karautan ini untuk persembunyian maka tempat ini akan menjadi
kuburan kalian, menjadi santapan burung-burung pemangsa bangkai.”
Kuda Rangsang memberi isyarat kepada Taji Gading. Taji Gading yang semula
diam itu ikut mengepung Ken Arok. Dari awal, Taji Gading merasa curiga, pemuda aneh
yang mengaku bernama Ken Arok itu tidak boleh dianggap remeh.
“Siapakah sebenarnya kau anak muda?” tanya Taji Gading.
Taji Gading melihat ada sesuatu yang tidak wajar membungkus tubuh pemuda itu
semakin lama semakin jelas.
“Tak ada gunanya aku jawab karena kau akan mati,” Ken Arok menjawab dengan
suara yang sangar.
Melihat pemuda bernama Ken Arok itu siap menyerang menempatkan Taji Gading
untuk mempersiapkan diri pula. Tidak seperti Kuda Rangsang yang sangat meremehkan
pemuda itu sebaliknya Taji Gading justru mempersiapkan diri dengan baik. Ken Arok
tiba-tiba mengaum lagi, suaranya benar-benar seperti harimau. Justru karena pemuda itu
sanggup mengaum aneh dan suaranya bisa bergetar menusuk gendang telinga hal itulah
yang membuat Taji Gading tidak berani meremehkannya.
“Bunuh dia,” teriak Kuda Rangsang dengan tiba-tiba sambil memberi aba-aba,
tangannya mengayun.
Serangan yang dilakukan Kuda Rangsang itu bukanlah serangan untuk menjajagi
keadaan akan tetapi benar-benar ayunan tangan yang sanggup membunuh. Rupanya Kuda
Rangsang tidak senang melihat salah seorang anak buahnya mati dengan kepala
berantakan di tangan pemuda yang tampaknya liar itu. Akan tetapi dengan amat mudah
pemuda bernama Ken Arok itu meliukkan tubuh menghindari serangan yang datang.
Bahkan kaki kirinya mampu menendang dan mencuri kesempatan menghajar pantat
Kuda Rangsang.
Kuda Rangsang yang nyaris terjerembab segera melenting lagi dan tergesa-gesa
mempersiapkan diri, Ken Arok yang bermaksud memburu terpaksa disibukkan oleh
kehadiran Taji Gading yang datang dari sebelah kiri dengan serangan beruntun. Namun
Taji Gading juga dibuat kerepotan oleh pemuda bernama Ken Arok itu. Balasan yang
juga beruntun menyebabkan Taji Gading benar-benar seperti kekurangan waktu.
Kuda Rangsang yang bangkit kembali segera melenting dan menyiapkan sebuah
serangan. Menilik keadaan yang ada, tampak benar betapa pemuda aneh itu tidak bisa
diremehkan. Apalagi ketika diperhatikan dengan cermat, tubuh pemuda itu bagai
diselimuti oleh cahaya kebiru-biruan. Seumur-umur Kuda Rangsang tak pernah melihat
keganjilan seperti itu.
Kuda Rangsang mempersiapkan diri. Segenap anak buahnya mempersiapkan diri
pula. Hanya Ranggasura yang merasa ngeri setiap kali mendengar pemuda itu mengaum
menirukan suara seekor harimau. Ranggasura sebenarnya memiliki kemampuan olah
kanuragan yang cukup tinggi, kemampuan olah kelahi yang telah dilihat secara langsung
oleh Parameswara ketika menolong Swasti Prabawati. Namun Ranggasura memiliki cacat
jiwa yang menyebabkan tingkahnya tidak waras. Tingkah tidak waras itu terlihat dari
kegemarannya dalam kegiatan olah asmara, di mana-mana Ranggasura meninggalkan
jejak pemerkosaan yang tak terhitung jumlahnya. Kini kelainan jiwa itu muncul dalam
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bentuk lain. Ia melihat Ken Arok bukan sebagai manusia namun benar-benar harimau
paling ganas yang berbahaya dan akan mencabut nyawanya.
Alasan aneh macam itu menyebabkan Ranggasura memilih agak menjauh.
Ken Arok berputar dengan cepat bertumpu pada salah satu kakinya. Akan tetapi
putaran itu ternyata hanya sekadar awalan dari serangan yang aneh. Masih bertumpu
dengan kaki kirinya Ken Arok berputar agak mengayun, sehingga jarak jangkauan kaki
kanannya melebar. Dan cara menyerang yang tidak terduga itu terjadi, tiba-tiba tubuh
yang lentur itu menggeliat dan mengapung di udara dan dengan sangat cepat terbang
menerobos pedang dan tombak yang teracu kepadanya.
Sebuah sambaran kaki mengenai kepala, pecah berantakan kepala salah seorang
kaki tangan Kuda Rangsang. Otak yang berantakan itu justru mengenai wajahnya. Darah
yang amis bahkan mengenai sudut mulutnya.
Menggigil Ranggasura dan kakinya lemas.
Kuda Rangsang meloncat mundur. Taji Gading segera melenting mengambil jarak.
Akan halnya Ranggasura makin merasa ngeri melihat cara berkelahi pemuda itu. Pemuda
yang agak kurang waras pikirannya itu akhirnya memilih bersembunyi di balik sebuah
gubuk.
“Gila!“ desis Parameswara yang menyaksikan apa yang terjadi, “bengis sekali cara
berkelahi Ken Arok.”
Kuda Rangsang yang sudah terbiasa berperilaku bengis, ternyata bisa merasa ngeri
melihat cara berperang tanding yang dilakukan pemuda bernama Ken Arok itu. Benarbenar tanpa perasaan Ken Arok membunuh lawannya. Andaikata Kuda Rangsang tidak
memakai topeng maka akan kelihatan bagaimana perubahan wajahnya.
“Siapa sebenarnya kau anak muda? Siapakah gurumu?” tanya Kuda Rangsang.
Ken Arok hanya menjawab dengan auman kecil, sangar suara mirip harimau itu.
Sekali lagi Ken Arok menggeram dan kedua kakinya merenggang, tatapan matanya
melirik ke kiri dan ke kanan seolah membuat taksiran, lawan yang mana dulukah yang
akan dibantainya. Tiba-tiba pandangan Ken Arok berhenti kepada Ranggasura yang
bersembunyi di alik tiang penyangga gubuk yang tak mampu menyembunyikannya.
“Hei, apakah kaugemar bermain perempuan?” pertanyaan yang dilontarkan Ken
Arok itu tiba-tiba membelok.
Ranggasura menggigil. Ranggasura cemas pemuda harimau akan mengarahkan
perhatian padanya, apa yang dicemaskan itu ternyata benar.
“Aku paling tidak suka pada lelaki yang gemar mempermainkan perempuan. Oleh
karena itu, kali ini giliran kematianmu.”
Ken Arok menutup ucapannya dengan menggerakkan tangan silang-menyilang. Taji
Gading dan Kuda Rangsang berjumpalitan siap memotong arah berusaha melindungi
Ranggasura yang berada dalam bahaya. Kekerdilan hati Ranggasura yang kalah sebelum
berperang menyebabkan pemuda gila itu justru tidak bisa berbuat apa pun. Ranggasura
pilih mendekam menunggu apa yang akan terjadi.
Ken Arok bergerak cepat. Kedua kakinya menjejak tanah melayang ke udara
dengan gesit, dijemput bersamaan oleh Taji Gading dan Kuda Rangsang. Sebuah
benturan terjadi menyebabkan Kuda Rangsang dan Taji Gading melayang mengambil
jarak. Namun dengan cepat Ken Arok sekali lagi menggeliat di udara. Parameswara yang
menyaksikan secara utuh apa yang terjadi terbelalak ketika Ken Arok memamerkan
kemampuan meringankan tubuh yang tak masuk akal. Ken Arok melesat jauh dan turun
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tepat di belakang Ranggasura. Taji Gading dan Kuda Rangsang tidak punya waktu untuk
menolong Ranggasura. Kakak beradik itu hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi.
Ranggasura terbeliak ketika sebuah tepukan mengenai punggung. Sejengkal setelah
ia bangkit, matanya nyaris copot ketika tangan pemuda yang mengaku pemilik Padang
Karautan itu telah menjebol dadanya dan menarik keluar jantung dari ikatan otot-ototnya.
“Mati aku, ayah,” teriak Ranggasura.
Tubuh tanpa jantung itu kemudian ambruk dan masih menyempatkan diri untuk
berkelejotoan. Ketika tubuh itu akhirnya tidak lagi bergerak, tahulah Kuda Rangsang
anaknya telah mati. Pecah kepala Kuda Rangsang melihat Ken Arok mengangkat tangan
kanannya yang berlepotan darah. Sekali remas jantung di genggamannya pecah, hancur
dan berantakan.
Namun Ken Arok ternyata masih belum cukup dengan permainannya. Bersamaan
dengan jantung di tangan kanannya ambyar menjadi serpihan kecil, bagai uler kilan106
Ken Arok melenting mengayunkan tangannya susul, tak jelas kapan Ken Arok memungut
dua butir batu yang kini berada dalam genggaman tangannya, batu-batu itu melesat cepat
berusaha mengejar nyawa. Dua anak buah Kuda Rangsang sekali lagi terkapar. Mati.
Parameswara menggigil oleh rasa ngeri.
Kuda Rangsang juga menggigil namun oleh amarah yang tiada terkira.
“Gila,” umpat Kuda Rangsang. “Kau telah membunuh anakku?”
Suara Kuda Rangsang sangat serak, penuh dengan gumpalan kemarahan.
Namun Kuda Rangsang benar-benar dibuat bingung dan terbelalak. Kuda Rangsang
adalah orang yang pilih tanding dan sekti mandraguna107. Kuda Rangsang merasa dirinya
bukan orang sembarangan. Kuda Rangsang adalah bekas pemilik perguruan Kembang
Ayun di bumi Pesanggaran, dengan tingkat ketinggian olah kanuragan tak jauh dari
Padmanaba. Namun kini Kuda Rangsang dengan amat kasar dibuka matanya oleh sebuah
kenyataan yang ngedap-edapi108, bahkan nyaris tidak masuk akal. Seorang pemuda,
bahkan boleh disebut sebagai bocah kemarin sore, sanggup membuatnya kelabakan
kalang-kabut. Kuda Rangsang tetap sulit untuk mengerti bagaimana mungkin seorang
yang masih amat muda seperti itu, mempunyai olah kanuragan yang amat tinggi, nyaris
sulit diukur.
Kuda Rangsang benar-benar heran dan takjub.
Sementara itu, Ken Arok kembali berancang-ancang, matanya melirik mencari
celah sebuah serangan. Akan tetapi lirikan mata Ken Arok itu sangat tajam, tatapan mata
yang sangar itu benar-benar membuat beberapa orang kaki tangan Kuda Rangsang yang
masih tersisa merasa kecut hatinya. Seolah mereka sadar akan tiba giliran mereka untuk
mati pula.
“Sudah aku bilang,” kata Ken Arok, “aku tidak senang ada orang berani memasuki
wilayah kekuasaanku tanpa meminta ijin padaku. Bersiaplah, semuanya akan pasti akan
mati kubunuh.”
Betapa sangar pemuda itu, memancing bulu kuduk berdiri, bahkan Parameswara
merasa desir amat tajam menggerataki seluruh permukaan kulitnya menusuk-nusuk lewat
aliran darahnya. Senada dengan Parameswara, Taji Gading benar-benar kagum sekaligus
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menggenggam segumpal rasa cemas. Taji Gading yang merasa memiliki ilmu kanuragan
yang sudah tinggi sulit menerima kenyataan itu, bahwa betapa hadapannya kini ada
seorang pemuda yang masih belum seberapa usianya namun mempunyai kesaktian yang
barangkali tidak bisa diatasi, meski bersama dengan kakaknya sekaligus.
Kuda Rangsang yang tak bisa menerima kematian anaknya, berteriak melengking.
Kuda Rangsang bahkan sudah mengambil simpulan, tidak ada gunanya menghadapi
pemuda aneh itu dengan menggunakan ilmu kanuragan dengan bobot merangkak selapis
demi selapis. Kuda Rangsang memutuskan untuk menggunakan langsung puncak dari
kemampuannya. Itu sebabnya Kuda Rangsang menggeram sambil mempersiapkan
sebuah kembangan silat, terlihat itu dari kedua tangannya digerakkan saling silang sambil
mulutnya berkomat-kami membaca puja mantra.
Parameswara melihat, tubuh Kuda Rangsang yang memiliki aji Panglimunan itu
mulai kabur. Bayangan tubuhnya seperti mengombak, semakin lama semakin tidak jelas
untuk kemudian lenyap sama sekali. Perjalanan waktu yang dibutuhkan untuk murca
amat cepat. Sebagaimana yang dicemaskan Ki Ajar Kembang Ayun dengan tubuh yang
lenyap dibungkus aji panglimunan seperti itu, Kuda Rangsang bisa berbuat apa saja, bisa
membunuh orang dengan mudah, bisa mempedayai wanita sebagai hasrat perilaku cabul
dengan mudah.
Demikian juga dengan Taji Gading. Taji Gading yang pernah mendampingi Ki Ajar
Kembang Ayun puluhan tahun lamanya itu tidak mau berjudi dengan nasib. Taji Gading
segera mengikuti jejak saudaranya, Taji Gading juga matek aji109 panglimunan, membuat
tubuhnya lenyap pula dari pandangan kasat mata. Mula-mula tubuhnya seperti diselimuti
oleh kabut tipis yang semakin lama semakin pekat. Ketika kabut itu bubar diterjang
angin, tubuh yang semula dibungkusnya lenyap entah ke mana bagai hilang ditelan bumi.
Namun berbeda dengan apa yang dilakukan Kuda Rangsang yang mampu melenyapkan
diri dari pandangan mata dalam waktu yang singkat, Taji Gading membutuhkan waktu
yang sedikit lebih lama.
Melihat apa yang dilakukan lawan-lawannya itu, Ken Arok mengaum datar, namun
tinggi nada yang tajam menyayat. Parameswara yang memerhatikan semua sepak terjang
pemuda itu melihat nada yang berbeda. Sekarang suara mengaum itu lebih menyerupai
lolong serigala. Kini yang ada di hadapan pemuda sangar itu tinggal tiga orang anak buah
Kuda Rangsang. Mereka benar-benar merasa sedang berada di puncak kengerian. Tubuh
para temannya telah bergelimpangan menjadi mayat yang beku tak bernapas lagi. Kaki
tangan Kuda Rangsang amat sadar giliran mereka akan tiba.
Sekali lagi Ken Arok melengking dan melolong tajam, melolong menirukan suara
serigala kelaparan. Parameswara bertambah penasaran dan tak bisa menyembunyikan
kagumnya ketika dari jauh terdengar sahutan membalas. Dari segala penjuru suara lolong
itu bersahutan, berbalas dari arah barat, timur dan utara. Dengan caranya Ken Arok
menunjukkan sebuah kenyataan yang tak masuk akal, bahwa semua binatang penghuni
Padang Karautan tunduk padanya. Tak hanya para binatang, bahkan para hantu pengikut
Batari Durga sekalipun tunduk pada pemuda itu, menempatkan Ken Arok benar-benar
selayaknya Hantu Padang Karautan itu sendiri.
Sahutan serigala itu bahkan riuh sekali. Di arah lain, beberapa ekor harimau ikut
menyumbang suara, membalas panggilan Ken Arok. Parameswara terkejut ketika sebuah
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lengking dahsyat datang dari atas. Dalam cahaya temaram anak yang dibuang oleh ayah
kandungnya itu melihat cataka dan rajawali terbang rendah.
“Gila,“ desis Parameswara kecut, “jangan-jangan para burung pemakan bangkai
juga akan hadir di tempat ini.”
Tidak disangkanya Ken Arok itu mampu menjalin hubungan yang begitu erat
dengan segala macam binatang. Parameswara menjadi tegang ketika suara serigala yang
riuh itu seperti berlomba adu cepat mendatangi tempat itu. Serigala itu tidak merasa
gentar dan tersaingi meski harimau juga ikut terpanggil oleh suara anak Gajah Para dan
Ken Endok yang konon berasal dari desa Pangkur itu.
Ken Arok melangkah bergeser. Ketiga orang lawannya yang ketakutan juga ikut
bergeser. Begitu takutnya mereka sehingga kakinya gemetar tak terkendali. Wibawa Ken
Arok yang liar dan tandang grayangnya yang nggegirisi merontokkan nyali mereka serta
mencampakkannya entah ke mana. Padahal dalam keseharian para kaki tangan Kuda
Rangsang itu orang-orang yang ganas, yang tak segan-segan membunuh dan memerkosa
untuk memaksakan kehendaknya. Dengan sirik Ken Arok memandang mereka satu
persatu namun sebenarnya Ken Arok tengah memerhatikan segala macam gerak dan
suara serta memilah-milahnya. Melalui ketajaman mata hatinya Ken Arok mencoba
memperkirakan di mana kedua orang lawannya yang membungkus diri di balik ajian
panglimunan berada.
Tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Kuda Rangsang yang berada di puncak
kemarahannya karena anak laki-laki yang dikasihinya mati nista, melejit mengayunkan
serangan dahsyat. Kuda Rangsang tidak menunggu lagi, di genggaman tangannya ada
kekuatan puncak dari Ajian Riung Laut. Sebuah kemampuan yang bila dihantamkan pada
sebuah batu sebesar sapi, batu itu akan berantakan. Apalagi aji Riung Laut itu berada di
dalam genggaman Kuda Rangsang, pemilik sebenarnya dari perguruan Pesanggaran
sebelum direbut oleh Padmanaba, bahkan melalui Padmanaba atau Ki Ajar Kembang
Ayun, Parameswara juga mewarisi aji pamungkas ilmu kanuragan itu.
Hanya sayang Ken Arok bukanlah pemuda sembarangan. Sama sekali tidak ada
yang mengetahui, kecuali Brahmana Lohgawe yang selama ini membayangi pemuda itu,
dengan cara bagaimana sebenarnya Ken Arok menguasai ilmunya. Dengan mudah Ken
Arok melenting menghindar menempatkan serangan kasat mata itu tidak bisa mengenai
sasaran. Taji Gading yang juga berada dalam lindungan aji Panglimunan amat cepat
menyusul melepas. Kepalan tangan kanan yang juga menggenggam kekuatan Riung Laut
menyambar dekat sekali, nyaris menghajar kening pemuda bernama Ken Arok itu. Tetapi
Ken Arok masih bisa menghindar. Pemuda itu seperti berjumpalitan tanpa sebab karena
lawannya yang tidak kelihatan.
Justru yang tidak diduga adalah, tiba-tiba Ken Arok mengayunkan serangan dengan
arah yang tidak terduga, sebuah batu sekepalan tangan melesat cepat lolos dari tangan
kirinya ke arah perempuan yang semula menjadi teman tidur Ranggasura. Dengan telak
butir batu itu mengarah kening perempuan itu yang menyebabkan tulang tengkorak
pelindung otaknya ambyar. Perempuan itu beruntung karena mati dengan tidak terlalu
menderita, tubuhnya langsung ambruk dan tak perlu berkelejotan meregang nyawa.
Nyawa yang bersemayam di tubuhnya dengan mudah melesat meninggalkan raga.
Ken Arok benar-benar bermaksud menumpas habis lawannya. Menyadari hal itu
Parameswara menjadi sangat cemas. Rupanya benar apa yang disampaikan Brahmana
Lohgawe padanya, para perampok itu akan bernasib buruk karena berurusan dengan Ken
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Arok. Meminjam istilah Brahmana Lohgawe, rupanya memang para perampok itu yang
harus diselamatkan. Namun Parameswara tidak berbuat apa-apa. Pesona yang dilihatnya
begitu kuat mencengkeram hatinya.
Ketika Parameswara terlambat menyadari keadaan, tiga orang anak buah Kuda
Rangsang terjengkang. Kali ini Parameswara tidak mengikuti dengan cara bagaimana
Ken Arok mengail nyawa mereka. Habis sudah para perampok yang salah menggunakan
tempat persembunyian itu, tumpes tapis tiada sisanya, kecuali dua orang pimpinannya.
Sementara itu, auman menirukan suara serigala yang dilakukan Ken Arok telah
mengundang serigala yang sesungguhnya yang jumlahnya terbaca dari suaranya. Tempat
itu benar-benar riuh. Parameswara kemudian melihat beberapa ekor serigala yang hilir
mudik menerobos ilalang, bau darah membuat serigala itu beringas. Parameswara
bergegas bergeser mendekat ke belakang Dyah Narasari untuk melindungi gadis itu jika
berada dalam bahaya. Narasari yang terikat pada tiang tak bisa menyembunyikan rasa
takutnya. Meski gadis itu juga menguasai ilmu kanuragan tinggi, akan tetapi tandang
grayang Ken Arok membuatnya ketakutan.
Narasari jelalatan melihat serigala yang hilir mudik amat tertarik pada mayat-mayat
yang bergelimpangan. Narasari sebagaimana Parameswara melihat seekor harimau besar
muncul menyibak rimbun ilalang dan dengan tanpa sungkan menyeret salah satu mayat
untuk dijadikan isi perutnya.
Parameswara terus memerhatikan apa yang dilakukan Ken Arok, pemuda itu sekali
lagi melolong lagi disambut dengan riuh oleh para serigala yang telah mengepung tempat
itu. Segalanya menjadi lebih jelas karena langit belahan timur mulai semburat merah oleh
bayang-bayang pagi yang mulai menyapa isi jagad raya. Ken Arok segera menggerakkan
tangannya saling silang-menyilang, cahaya temaram yang menyelubungi tubuhnya masih
terlihat lamat-lamat. Tiba-tiba Ken Arok melenting, tubuhnya mengapung di udara. Pada
saat yang demikian itu rupanya Kuda Rangsang dan Taji Gading yang tidak kelihatan
ujutnya kembali menyerang bersama-sama.
Namun rupanya Ken Arok tengah melindungi tubuhnya secara alamiah. Serangan
beruntun yang dilakukan Kuda Rangsang dan Taji Gading selalu tidak mengenai sasaran,
seolah ada sesuatu yang melindungi tubuh itu. Hantaman dahsyat yang dilakukan Kuda
Rangsang selalu membentur sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan ketika sekali lagi Ken
Arok itu mengaum, kali ini bukan suara serigala yang ditirukan namun suara harimau,
perbawanya begitu dahsyat, mengakibatkan tubuh Kuda Rangsang dan Taji Gading yang
bersembunyi di balik kekuatan aji panglimunan terlihat selintas walau untuk kemudian
lenyap kembali. Auman itu rupanya mampu menembus aji panglimunan meski sesaat.
Keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Hantu Padang Karautan itu.
Dalam keadaan yang demikian itulah tiba-tiba Ken Arok melenting seperti belalang.
Ketika masih di udara tubuhnya menggeliat dan berbelok arah secara tiba-tiba serta tidak
terduga. Taji Gading yang bermaksud menghindar ke arah kanan tidak mengira lawannya
juga melejit ke kanan maka sebuah benturan terjadi. Malang bagi Taji Gading karena
laki-laki tua itu kamanungsan. Tubuhnya yang semula dilindungi aji panglimunan itu
menampak lagi.
Ken Arok tidak menunggu lagi. Ken Arok bermaksud menyelesaikan permainan itu
mumpung Taji Gading yang jatuh berguling-guling itu belum sepenuhnya menyadari apa
yang terjadi. Namun Kuda Rangsang yang melihat bahaya mengancam saudaranya segera
memburu dengan ayunan tangan kanannya yang terjulur deras. Ken Arok dengan sigap

299
menggeliat. Hantaman yang dilakukan Kuda Rangsang itu tidak mengenai tubuhnya
karena selapis udara yang padat dan kenyal seperti melindungi tubuhnya. Sebaliknya Ken
Arok segera berputar menggunakan kaki kirinya sebagai tumpuan tubuhnya. Ayunan
yang deras berputar mengebor udara. Ken Arok melejit dengan kaki kanan bergerak lurus
menghajar lawannya.
Deras sekali kaki kanan itu menghajar tubuh Kuda Rangsang. Hantaman yang
sangat kuat dan penuh tenaga itu membuat Kuda Rangsang kamanungsan pula. Tubuh
yang semula tidak kelihatan dalam balutan aji panglimunan itu menampak lagi.
Kuda Rangsang serta Taji Gading bergegas bangkit dengan napas tersengal.
Tiba-tiba Ken Arok berdiri tegak. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas.
Kepalanya menengadah memandang langit. Auman harimau yang keluar dari mulutnya
benar-benar menggetarkan udara dari ujung ke ujung padang ilalang menyebabkan daundaun berguguran. Ken Arok seolah melakukan sebuah tiwikrama, memusatkan segala
kemampuan yang dimilikinya untuk mengakhiri pertarungan yang terjadi. Di saat yang
demikian itulah, ketika langit timur semakin semburat oleh cahaya kemerahan, Ken Arok
pemuda aneh yang menguasai padang Karautan diselimuti oleh cahaya kebiru-biruan.
Apa yang dikatakan oleh Brahmana Lohgawe, betapa pemuda itu memiliki pertanda
kasih dari para Dewa benar-benar dilihatnya. Parameswara melihat tubuh pemuda liar itu
menyala benderang.
Akhirnya Kuda Rangsang dan Taji Gading benar-benar menyadari, pemuda itu
memang pemuda yang luar biasa dan tidak bisa dipandang remeh. Memanfaatkan waktu
yang ada, Kuda Rangsang dan Taji Gading berloncatan saling mendekat. Keduanya
bersama-sama memusatkan segenap perhatian pada aji Riung Laut di genggaman tangan
mereka. Dalam keadaan yang demikian, rupanya aji panglimunan pun tak ada gunanya.
Parameswara merasa degup jantungnya berpacu lebih kencang, dengan sekuat
tenaga Parameswara berusaha agar tetap menguasai diri dan bisa berpikir jernih.
Akhirnya Ken Arok yang semula berdiri tegak itu sekali lagi mengaum dahsyat
sambil meloncat melontarkan kemampuan pamungkasnya. Kuda Rangsang maupun Taji
Gading tidak mau mati begitu saja. Kedua lelaki bersaudara itu meloncat bersamaan
menyongsong serangan Ken Arok di udara.
Sebuah benturan dahsyat yang disusul oleh udara yang bergolak terjadi. Benturan
itu menyebabkan Ken Arok melayang berbalik dan menggeliat di udara untuk kemudian
turun di atas tanah dengan kaki kiri terjulur lebih dulu. Akan tetapi benturan itu rupanya
amat dahsyat pengaruhnya bagi Kuda Rangsang dan Taji Gading. Kedua bersaudara itu
terlempar berguling-guling dan terjerembab di tanah. Untuk beberapa saat lamanya Kuda
Rangsang tidak mampu bangkit. Keduanya membutuhkan waktu beberapa jenak untuk
memulihkan kesadaran.
Namun darah telah meleleh dari sudut bibirnya, bahkan hidungnya.
Sekali lagi Ken Arok mengaum, bermaksud mengakhiri pertarungan itu. Taji
Gading dan Kuda Rangsang merasa, ajal sudah menjemput di depan mereka. Ken Arok
menatap kedua calon korbannya dengan mata yang menyala. Dalam keadaan macam itu
Kuda Rangsang dan Taji Gading terpaku pada satu jurus yang tersisa, jurus yang belum
tentu ada gunanya dan apakah bisa digunakan menghadapi pemuda aneh itu, jurus itu
adalah melarikan diri.
“Bersiaplah, kuantarkan kalian menjenguk gerbang kematian,” ucap Ken Arok itu
dengan sangar.
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Parameswara yang bagai dililit oleh pesona seperti tersadar, pemuda itu bergegas
menghadang.
“Kakang Parameswara,” Dyah Narasari yang terikat pada sebatang kayu terpekik
kaget.
Parameswara bergegas menempatkan diri menghadapi Ken Arok membelakangi
Taji Gading dan Kuda Rangsang.
“Jangan Ken Arok,” cegah Parameswara dengan suara bergetar.
Ken Arok memandang Parameswara dengan tajam. Ken Arok tidak membalas
pertanyaan itu dan pilih menunggu sahabat barunya itu melanjutkan ucapannya.
“Aku mintakan ampunan untuk mereka. Jangan bunuh kedua orang itu,” kata
Parameswara selanjutnya.
Ken Arok yang telah mengangkat tangan kanannya itu menurunkannya dengan
pelan sambil berusaha meredakan gejolak kemarahan yang entah berasal dari mana serta
tidak diketahui mengapa begitu membuncah dan menggelegak di segenap sudut hatinya.
Mrinding bulu kuduk Parameswara melihat bagaimana mata Ken Arok itu menyala amat
mirip mata kucing yang tertimpa cahaya bulan di malam hari.
“Apakah kaubenar-benar memintakan ampunan untuk mereka?” tanya Ken Arok
mempertegas.
Parameswara mengangguk yakin. Parameswara melangkah mundur mengambil
jarak. Hantu Padang Karautan memandang Taji Gading dan Kuda Rangsang bergantian,
memerhatikan kedua lelaki itu sibuk membasuh darah yang meleleh dari sudut bibir dan
hidungnya. Keadaan kedua orang itu benar-benar memprihatinkan, napas Kuda Rangsang
tersengal mengombak ayun, sebaliknya berbeda dengan Kuda Rangsang, napas Taji
Gading lebih tersengal lagi.
“Pergi,” bentak Ken Arok.
Taji Gading dan Kuda Rangsang saling pandang.
“Ayo, pergilah, sebelum aku mengubah keputusan,” ancam pemuda liar itu dengan
nada amat sangar. “Kalau kalian tak terima dengan keadaan yang kalian alami ini kalian
boleh datang lagi kapan saja. Aku akan melayani dengan amat senang hati.”
Taji Gading dan Kuda Rangsang segera bangkit. Seumur hidup baru pertama kali
itulah mereka mengalami peristiwa yang begitu memalukan. Menyadari bahwa ancaman
pemuda aneh itu tak main-main, Kuda Rangsang dan Taji Gading bergegas meninggalkan
tempat itu. Apa boleh buat, Kuda Rangsang bahkan dipaksa untuk tak peduli pada mayat
anak lelakinya. Kuda Rangsang nyaris muntah melihat puluhan serigala mengerubuti
anak lelaki yang amat disayanginya. Akan tetapi Kuda Rangsang benar-benar tidak bisa
berbuat apa-apa, lebih penting dari mengurusi mayat anaknya adalah menyelamatkan
selembar nyawanya. Ketika Ken Arok tiba-tiba sekali lagi mengaum dengan suara amat
mirip serigala itu, serombongan binatang itu tiba-tiba bangkit dan mengalihkan
perhatiannya. Kuda Rangsang dan Taji Gading tersentak, mereka segera lari lintang
pukang.
Puluhan ekor serigala itu riuh rendah mengejar ke dua orang itu. Parameswara
berdesir tegang saat membayangkan nasib Taji Gading dan Kuda Rangsang bakal sama
buruknya di tangan serigala-serigala liar itu.
Ken Arok berbalik dan tersenyum.
“Tidak kautolong adikmu itu?” tanya Ken Arok.
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Parameswara merasa seperti diingatkan. Parameswara segera menolong Narasari
dengan melepas semua ikatannya.
“Bagaimana keadaanmu?” tanya Parameswara.
Dyah Narasari hanya tersenyum.
“Baik kakang,” jawabnya.
Parameswara masih belum yakin pada jawaban itu.
“Benarkah kau tidak mengalami hal yang buruk di tangan mereka?” desaknya.
Dyah Narasari memandang wajah kakaknya.
“Pemuda bernama Ranggasura itu bermaksud buruk kepadaku. Akan tetapi paman
Taji Gading masih menyimpan rasa kasihan kepadaku. Sejak aku tertangkap oleh orangorang liar itu di timur Ywangga, Paman Taji Gading masih punya nurani dengan
melindungi aku dari jarahan Ranggasura bahkan bersikeras melindungi aku ketika Kuda
Rangsang berniat membunuhku.”
Masih banyak pertanyaan yang akan dilontarkan Parameswara, namun pemuda
bernama Ken Arok itu lebih menarik perhatiannya. Parameswara berbalik dan mendekati
pemuda itu.
“Terimakasih untuk semua bantuannya,” kata Parameswara.
Ken Arok mengangguk dan memberikan senyum tulusnya.
“Aku senang bersahabat denganmu,” jawab Ken Arok.
Ucapan itu benar-benar menyimpang dari pembicaraan. Namun justru karena itu
Parameswara mulai mengenal sifat-sifat pemuda liar itu. Parameswara balas memberikan
anggukan sebagai jawaban kesediaannya.
“Kaubenar-benar tidak keberatan kalau aku ingin bersahabat denganmu?”
Parameswara tersenyum sambil memberikan jabat tangan. Terasa sekali betapa kuat
genggaman tangan Ken Arok itu.
“Benarkah kau tinggal di tempat ini?” kembali Parameswara bertanya.
“Ya,” jawab Ken Arok mantab. “Aku tinggal di sini. Tak ada tempat lain yang lebih
menyenangkan bagiku daripada Padang Karautan. Di sini di malam hari aku bisa melihat
bintang-bintang yang tak terhitung berapa jumlahnya. Untuk beberapa hari lamanya, aku
akan bertapa di sini.”
Parameswara heran.
“Bertapa?” tanya pemuda dari Blambangan itu.
Ken Arok berjalan memutar dan berbalik.
“Ya,” jawab Ken Arok yakin.
Parameswara masih mengerutkan kening.
“Bertapa? Di tempat seperti ini?” desak Parameswara.
Ken Arok tertawa mendengar pertanyaan itu.
“Aku akan bertapa seratus hari lamanya. Aku harap dengan apa yang aku lakukan
itu, aku bisa meraih gegayuhan110ku. Aku berhasil menggapai apa yang selama ini aku
angankan. Jika urusanmu telah selesai, aku berharap kau akan datang ke sini.”
Parameswara tentu bertambah heran.
“Kau memintaku untuk datang ke sini?” tanya pemuda itu.
Kembali Ken Arok tersenyum. Parameswara melihat kenyataan yang menurutnya
sangat aneh. Dari senyum yang mengembang itu Parameswara melihat Ken Arok sedang
110
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berada dalam suasana gembira. Rupanya dengan amat mudah ia bisa gembira dan dengan
semudah itu pula ia marah meski terusik oleh persoalan sederhana.
“Ya.” menjawab Ken Arok, “utamanya menjelang hari-hari akhir tapa brataku. Aku
berharap kau mau menungguiku menjagaku agar tak seorang pun mengganggu.”
Ken Arok yang berdiri di atas tanah itu kemudian naik ke atas batu. Pandangan
matanya ditebarkan ke segala penjuru. Pemuda yang tampan namun bengis itu benarbenar seperti penjilmaan Dewa kematian. Dyah Narasari yang menebarkan pandangan
kepada segenap mayat yang bergelimpangan tidak kuasa menahan rasa ngeri. Serigala
yang semula jumlahnya banyak tak lagi kelihatan bayangannya, pun juga harimau yang
semula menyempatkan diri muncul di tempat itu.
Bulu kuduk gadis bangkit.
“Nah, aku ijinkan kau meninggalkan tempat ini,” kata Ken Arok itu.
Lagi-lagi, arah pembicaraan yang menyimpang itu membuat Parameswara bingung.
Namun Parameswara memang tidak bermaksud mempersoalkan apa yang dikehendaki
pemuda bernama Ken Arok itu. Parameswara segera meraih tangan Dyah Narasari dan
diajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Ken Arok melambaikan tangan, Parameswara
dan Dyah Narasari bergegas membalas dengan lambaian tangan pula. Parameswara amat
khawatir jika lambaian tangan itu tidak dibalas sudah cukup alasan bagi Ken Arok untuk
berubah menjadi marah. Padahal kemarahan hantu dari Padang Karautan terbukti cukup
mampu memaksa Kuda Rangsang terkencing-kencing.
Ketika kakak beradik itu kemudian tiba di tepi tempat di mana Kuda Sapu Angin
disembunyikan, di timur telah terang benderang oleh cahaya semburat matahari pagi hari.
Parameswara memerhatikan arah yang semula ditinggalkannya. Namun Ken Arok tidak
terlihat jejaknya, hanya saja tempat di mana pembantaian sebelumnya terjadi bisa
ditandai dari asap yang masih mengepul.
“Siapa pemuda tadi kakang?” tanya Narasari.
Parameswara menggeleng. “Aku tak tahu. Tetapi ada yang mengatakan, dia anak
Batari Durga,” jawab Parameswara.
Dyah Narasari tertegun mendapat jawaban itu.
“Batari Durga?” tanya gadis itu.
Parameswara tersenyum. Parameswara ingin melihat keadaan itu sebagai sebuah
keganjilan atau cerita yang tidak perlu dipercaya. Akan tetapi bahwa Ken Arok memiliki
pertanda gaib dalam ujut cahaya yang berpendar menyelimuti seluruh tubuhnya, keadaan
itu tidak tercegah telah membuatnya bingung. Boleh jadi benar yang dikatakan Brahmana
Lohgawe bahwa Ken Arok adalah pembawa pertanda kasih dari dewa-dewa, atau boleh
jadi benar ia memang lahir dari buah perselingkuhan Batari Durga entah dengan siapa.
Batari Durga sebenarnya berasal dari Uma permaisuri Batara Guru. Bila Ken Arok benar
anaknya, mungkin benar merupakan hasil perselingkuhan Durga dengan Kala, atau Durga
dengan semut, atau bekicot atau pepohonan yang tumbuh di Padang Karautan.
“Apa benar dia anak Batari Durga kakang?” desak Dyah Narasari.
Parameswara mengangkat bahunya sebagai ungkapan ketidak-tahuannya.
“Pemuda itu hebat kakang,” kata Dyah Narasari. “Ken Arok itu masih muda
usianya, semuda kau. Namun kemampuan kanuragannya luar biasa. Tidak masuk akal.”
Apa yang disampaikan Dyah Narasari itu mengingatkan Parameswara pada rasa
takjubnya. Berpikir dengan cara bagaimanapun Parameswara tetap sulit menerima
bagaimana cara Ken Arok yang masih semuda itu bisa menguasai ilmu kanuragan yang
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ketinggiannya bagai tidak terukur. Melalui cara bagaimana Ken Arok itu bisa menguasai
segala macam ilmu kanuragan itu? Mungkinkah semua kemampuan itu berasal dari
berguru pada orang sakti?
Parameswara harus jujur mengakui, ayahnya Ki Ajar Kembang Ayun di Kembang
Ayun Pesanggaran akan mengalami kesulitan seandainya dihadapkan pada pemuda
bernama Ken Arok itu, sebagaimana Taji Gading dan Kuda Rangsang mengalami
kesulitan luar biasa menghadapi Ken Arok itu. Seberapa pun tinggi ilmu kanurahan ayah
angkatnya, ketinggiannya tidaklah akan terpaut jauh dari Kuda Rangsang.
“Apakah karena ia kekasih para dewa, maka kemampuan kanuragan yang tinggi itu
langsung melekat dengan tubuhnya?” tanya Parameswara di dalam hati.
Namun Parameswara memang tidak akan pernah menemukan jawabnya. Bahkan
mungkin Ken Arok sendiri tak bisa mengerti mengapa pada dirinya melekat kemampuan
kanuragan yang tak diketahui dari mana asalnya itu, pada kenyataannya, Ken Arok tidak
pernah berguru pada orang sakti mana pun.
Narasari masih ingin bertanya berbagai hal. Namun Parameswara mendahuluinya,
“Mengapa kaubisa berada di tempat ini Narasari?” tanya Parameswara, “mengapa
kau jatuh ke tangan orang-orang itu?”
Dyah Narasari menundukkan kepala. Tumbuh semacam rasa bersalah di dalam
hatinya. Dyah Narasari merasa dadanya sesak.
“Banyak hal yang terjadi sepeninggalmu, kakang,” jawabnya.
Parameswara segera mengerutkan kening. Bagaimana keadaan kampung halaman
sepeninggalnya, semua itu selalu menarik perhatiannya.
“Ada peristiwa apa?” tanya Parameswara.
Narasari menyempatkan termangu.
“Sehari setelah kaupergi, ayah pergi pula. Ki Ajar meninggalkan perguruan
Kembang Ayun ditemani kakang Mahisa Branjang.”
Parameswara heran.
“Ke mana?” kembali Parameswara bertanya.
Dyah Narasari membalas pandang mata kakaknya.
“Ayah menyebut, Air Terjun Seribu Angsa di kaki Gunung Kampud. Ayah harus
pergi ke tempat itu untuk sebuah pertemuan dengan para orang sakti. Kegelisahanku
memikirkan ayah, mendorongku memutuskan meninggalkan perguruan membayangbayangi kepergiannya. Namun ternyata aku malah tersesat jauh. Ketika sampai di timur
Ywangga aku jatuh ke tangan rombongan orang-orang itu. Namun untunglah ada Paman
Taji Gading berada di antara mereka.”
Parameswara menatap Narasari lebih menyelidik. Persoalan Air Terjun Seribu
Angsa memang sudah diketahuinya namun yang mengagetkan ayahnya ternyata pergi
juga, padahal Ki Ajar Kembang Ayun sudah demikian tua, usianya menyebabkan mudah
sakit. Udara yang dingin bahkan berkesanggupan meremas belulangnya. Parameswara
berbalik dan memerhatikan asap yang masih membubung.
“Ranggasura tidak melakukan apa pun kepadamu?”
Dyah Narasari menggeleng.
“Pemuda gila itu memang bermaksud menjamahku,” kata Narasari. “Namun paman
Taji Gading masih melindungiku dan tak membiarkan Ranggasura berbuat kurang ajar.”
Parameswara masih gelisah, jenis perasaan yang dengan mudah berubah ke jengkel.
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“Seharusnya kau tidak meninggalkan perguruan,” Parameswara menyalahkan
adiknya. “Walau apa pun yang akan terjadi, seharusnya kau tetap berada di perguruan.
Kemampuan kanuragan yang kaumiliki belum bisa dipergunakan untuk melindungi
dirimu di belantara dunia persilatan ini. Apalagi kau seorang gadis.“
“Kakang tidak mencemaskan Rahastri?” tanya Dyah Narasari.
Parameswara kaget.
“Apa?” balas Parameswara terkejut.
“Rahastri pergi meninggalkan perguruan sehari setelah kau meninggalkan Kembang
Ayun,” jawab Dyah Narasari.
Parameswara mendadak merasa lehernya seperti tercekik menyebabkan sulit untuk
bernapas. Rasa cemasnya terpancing, datang dengan meluap.
“Rahastri pergi? Kenapa?” desak Parameswara yang gelisah.
Dyah Narasari membaca kecemasan kakaknya.
“Menurut Mbakyu Branjang, Rastri pergi untuk menemui calon suaminya.”
Parameswara seketika merasa dadanya ambyar. Bagaimanapun Ken Rahastri adalah
gadis yang dicintainya. Kepadanya Parameswara menitipkan cintanya yang kemudian
terpenggal. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk menimpanya, terlampau ngeri untuk
membayangkan andai bencana menimpanya, justru karena Rahastri adalah seorang gadis
yang cantik yang bisa mengundang lawan jenisnya untuk berbuat jahat.
“Apa yang dilakukan kakang Branjang dengan kepergian Rahastri?” desak
Parameswara yang tambah gelisah.
Dyah Narasari yang menunduk sebentar itu menengadah lagi.
“Kakang Branjang berusaha melacaknya, yang ia lakukan itu sambil mengawal
perjalanan ayah ke Air Terjun Seribu Angsa.”
Akhirnya Parameswara mengangguk pelan, kecemasannya sedikit terurai. Bahwa
saudaranya telah mengambil keputusan membayang-bayangi kepergian Ken Rahastri, hal
itu agak membuatnya agak lega. Parameswara yakin Mahisa Branjang pasti menyebar
beberapa orang murid perguruannya untuk membayang-bayangi perjalanan anaknya.
Dyah Narasari menatap kakaknya dengan lebih lekat.
“Kau kurus sekali. Apa saja yang terjadi padamu?” tanya gadis itu.
Parameswara tidak berminat menceritakan pengalamannya selama berada di pesisir
Ywangga. Matanya menerawang menyebar ke seluruh permukaan Padang Karautan.
“Bagaimana dengan perjalananmu ke Kediri? Kau telah berhasil menemukan orang
tuamu?” desak Narasari.
Apalagi pertanyaan macam itu. Parameswara sama sekali tak berminat menjawab.
Menggigil gemetar pemuda itu setiap kali teringat perjumpaannya dengan perempuan
yang seharusnya dipanggil ibu. Menggigil Parameswara setiap ingat kisah masa lalunya
yang terbuang karena dianggap binatang, yang kelahirannya amat diduga sebagai hasil
perselingkuhan.
Namun Dyah Narasari terus mendesak.
“Ayo kakang. Aku adikmu. Aku berhak mendengar kisahmu.”
Ucapan Narasari malah memunculkan rasa risih di hati Parameswara.
“Aku tidak mau bercerita apa pun Narasari. Mari, segera kita tinggalkan tempat
ini,” kata Parameswara.
Parameswara kemudian membawa adiknya menuju rumah kosong di mana Sapu
Angin disembunyikan. Ketika kuda itu dibawa keluar dari bilik persembunyiannya ia
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segera meringkik senang. Narasari merasa gembira melihat Kuda Sapu Angin
sebagaimana kuda ajaib itu juga terlihat senang. Kuda itu kembali meringkik sambil
mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Sapu Angin berlari berputar mengelilingi
Parameswara dan Dyah Narasari. Narasari bergegas mendekat, mengelus-elus
punggungnya dan memeluknya. Barangkali Kuda Sapu Angin merasa heran, mengapa di
tempat yang jauh itu ia bisa bertemu kembali dengan salah seorang majikannya.
“Kau masih ingat padaku?” tanya Dyah Narasari sambil melekatkan diri memeluk
leher Sapu Angin.
Parameswara tiba-tiba teringat pada seseorang.
“Ayo kita menyisir kembali ke utara,” ucap Parameswara.
Parameswara meloncat naik yang kemudian disusul adiknya. Bagi Sapu Angin tidak
masalah harus menyangga beban kakak beradik itu, karena merupakan hal yang sering ia
lakukan di Blambangan. Ketika meninggalkan padepokan Kembang Ayun Dyah Narasari
membawa kuda kesayangannya sebagaimana Parameswara juga memilikinya, akan tetapi
Narasari terpaksa harus kehilangan kuda kesayangannya. Ketika di Ywangga ia bertemu
dengan para perampok kaki tangan Kuda Rangsang, sejak saat itulah ia kehilangan kuda
tunggangan itu. Dyah Narasari berharap pada suatu hari ia akan bertemu kembali dengan
kuda itu.
Kembali Parameswara butuh waktu lumayan panunjang untuk kembali ke tempat
semula di mana sebelumnya ia bertemu dengan Brahmana Lohgawe. Matahari benderang
yang mengiringnya memanjat semakin tinggi dan udara yang di malam sebelumnya amat
dingin bergerak menjadi hangat.
Parameswara melihat Brahmana Lohgawe ternyata masih menunggu. Melihat ada
orang berpakaian cara Brahmana di tepian Padang Karautan yang mengerikan itu, Dyah
Narasari segera meloncat turun dan memberikan penghormatan. Brahmana Lohgawe
menerima penghormatan itu dengan mengangkat tangan kanannya.
“Apakah berhasil kauselamatkan nyawa para perampok itu, anak muda?” tanya
Brahmana Lohgawe yang baru muncul itu.
Parameswara melangkah mendekat dan memberikan penghormatannya.
“Maafkan aku Tuan Brahmana Lohgawe,” jawabnya. “Aku terlilit pesona luar biasa
yang dilakukan oleh Ken Arok itu sehingga aku hanya bisa mencegah Ken Arok untuk
tidak membunuh dua orang yang tersisa.”
Brahmana Lohgawe diam.
“Namun lebih dari itu, aku merasa gembira karena di tempat ini aku menemukan
adikku,” lanjut Parameswara.
Brahmana Lohgawe menoleh pada Dyah Narasari dan memerhatikan raut mukanya
dengan lebih cermat.
Merasa diperhatikan Dyah Narasari kembali mengangguk dan tersenyum.
Brahmana Lohgawe membalas senyum itu amat sejuk. Pandangannya kembali
terpulang kepada Parameswara.
“Lalu apa yang dilakukan pemuda liar itu?” tanya Brahmana itu.
Parameswara segera mengunyah bagian akhir pesan yang disampaikan pemuda luar
biasa penghuni Padang Karautan itu.
“Ken Arok bermaksud bertapa seratus hari lamanya Tuan Brahmana. Aku mendapat
kehormatan karena pemuda aneh itu mengulurkan tali persahabatan padaku. Ia meminta

306
kepadaku untuk membantu menjaganya ketika melakukan tapa brata, terutama pada harihari terakhir tapa bratanya.
Brahmana menyimak penjelasan itu dengan cermat sambil menoleh ke arah timur.
Di sana sang surya memanjat semakin tinggi. Mega tipis bergelombang terlihat merata di
belahan selatan, bentuknya mirip buih ombak laut selatan. Di langit sebelah barat Dyah
Narasari memerhatikan sebarisan burung blekok yang entah bermaksud pergi ke mana.
Ada pula beberapa ekor kelelawar yang kamanungsan, kebingungan karena kesiangan.
Namun perhatian Brahmana Lohgawe masih tetap terpusat kepada pemuda aneh
yang selama ini selalu dibayang-bayanginya.
“Apakah pemuda itu menyebut gegayuhannya, tujuan apa yang akan diraih dengan
melakukan tapa brata di tempat ini sampai seratus hari lamanya?” tanya Brahmana
Lohgawe.
Parameswara dan adiknya saling berpandangan. Parameswara menggeleng.
“Pemuda itu memang menyebut sebuah gegayuhan Tuan Brahmana. Tetapi ia tidak
menyebut lebih rinci gegayuhan apa yang dicita-citakannya,” Parameswara menjawab.
Manakala sang waktu menukik sedikit lebih siang, Parameswara segera minta diri
kepada Brahmana Lohgawe untuk melanjutkan perjalanan. Ketika melambaikan tangan
kepada Brahmana Lohgawe, Parameswara merasa bulu kuduknya bangkit.
Bagaimanapun tempat yang diberi nama Padang Karautan itu meninggalkan kesan yang
mendalam di hatinya, jejak kesan yang ditinggalkan pemuda aneh bernama Ken Arok itu
sungguh membekas.
“Ke mana kita kakang?” tanya Dyah Narasari.
Pertanyaan itu entah mengapa dirasakan tidak nyaman.
“Ke sebuah tempat bernama Panjaringan,” jawab Parameswara, “tempat itu berada
di pesisir Laut selatan. Mungkin kita perlu waktu beberapa hari untuk bisa sampai di
sana.
Narasari merasa aneh dengan arah tujuan kakaknya.
“Untuk urusan apa kita ke sana?” desak adiknya.
Kembali pertanyaan itu terasa mengganggu. Parameswara yang menyempatkan
mencari jawabnya akhirnya menemukan, adiknyalah yang dirasakan mengganggu itu. Ke
depan, Parameswara merasa tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan.
“Mungkin seorang sahabatku, Swasti Prabawati membutuhkan pertolongan,” jawab
Parameswara.
Dyah Narasari merasa sesuatu yang tak pada tempatnya. Arah yang dituju kakaknya
terlalu menyimpang jauh dari arah Gunung Kampud. Narasari curiga kakaknya itu tidak
peduli dengan dengan urusan ayahnya.
“Apakah kakang tidak ingin pergi ke Air Terjun Seribu Angsa untuk melihat apa
yang terjadi pada ayah?” desak gadis itu.
Parameswara kesulitan menjawab pertanyaan itu. Parameswara pilih diam.
“Kita harus ke sana kakang,” desak adiknya. “Kalau benar gadis bernama Swasti
Prabawati itu membutuhkan pertolongan, apakah hal itu lebih penting dari masalah yang
dihadapi ayah?”
Parameswara mulai jengkel. Bahwa adiknya ikut pergi meninggalkan perguruan
Kembang Ayun sudah membuat Parameswara jengkel. Kini gadis itu bahkan bermaksud
ikut mengatur perjalanannya. Kehadirannya benar-benar mengganggu, namun ia tidak
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mungkin mengusirnya. Dengan bersusah-payah Parameswara menyembunyikan gejolak
di dalam hatinya.
“Jika saja aku bisa membelah diriku, maka semua tempat akan kudatangi. Semua
pekerjaan akan kuselesaikan,” kata Parameswara.
Dyah Narasari merasa ada nada tidak senang pada ucapan saudara tuanya itu. Dyah
Narasari kemudian merasa, keberadaannya menjadi sebuah gangguan bagi kebebasan
Parameswara dalam menentukan arah perjalanan atau melakukan perbuatan apa pun.
Dyah Narasari segera mengalihkan pembicaraan.
“Kalau persoalanmu di Kediri telah selesai,” pancing Dyah Narasari, “apakah kau
tak bermaksud kembali ke Kembang Ayun? Lagi pula bukankah kau telah meninggalkan
Kediri berarti kakang telah berhasil menemukan orang yang kakang cari. Ayolah kakang
Parameswara, apa keberatan kakang bercerita mengenai upayamu mencari orang tua
kandungmu.”
Pertanyaan itu membuat Parameswara semakin bertambah jengkel. Dengan agak
kasar Parameswara menarik kendali kudanya, meminta agar Sapu Angin berhenti. Anak
Ki Ageng Kembang Ayun itu meloncat turun. Dyah Narasari sedikit menyesal karena
pertanyaan-pertanyaannya itu menyebabkan kakaknya tak senang. Namun Parameswara
rupanya juga bingung, setelah turun Parameswara ternyata tidak tahu akan melakukan
apa. Parameswara merasa kepalanya akan meledak, pemuda itu pun berjalan mondarmandir sambil sesekali mengepalkan tangan.
Akhirnya Parameswara berhenti berulah, dan memandang adiknya.
“Dengar Narasari,” ucapnya tegas. “Aku tak mau pertemuanmu denganku ini akan
mengubah segala rencana dan urusanku. Ulahmu meninggalkan perguruan membuat aku
repot. Kini aku berkewajiban untuk mengawalmu. Itu sudah menyebabkan ruang gerakku
tidak bebas lagi. Juga dengar Narasari, aku tidak senang kau mengungkit persoalanku di
Kediri, aku tidak mau dengar lagi pertanyaan seperti itu. Dan aku juga tak ingin kau
bertanya lagi soal mengapa aku harus pergi ke Panjaringan.”
Dyah Narasari terdiam.
Parameswara yang gelisah itu duduk di atas sebuah batu di tepi sungai itu, matanya
yang semula liar berubah sejuk melihat ikan-ikan yang berenang riang di sungai dengan
air yang mengalir bening di depannya. Melihat air yang mengalir jernih itu tiba-tiba anak
angkat Ki Ajar Kembang Ayun tergoda. Pemuda itu pun ambyur menyelam.
Parameswara berenang dan mengayuh air. Narasari bingung melihat ulah kakaknya.
Air yang jernih itu ternyata mampu mendinginkan kepala. Kemarahan yang bagai
tanpa sebab yang semula menguasai hatinya telah pergi entah ke mana. Dyah Narasari
terus memerhatikan ulah kakaknya. Akhirnya gadis itu tersenyum. Dyah Narasari segera
menyusul ambyur ke dalam sungai pula. Kakak beradik itu saling menyiramkan air,
berperilaku seperti anak kecil. Keduanya berlomba beradu cepat berenang ke arah hulu
dan kembali lagi ke hilir, sambil sesekali terdengar jerit liar yang lepas dari mulut Dyah
Narasari itu. Kuda Sapu Angin meringkik-ringkik senang.
Sebagaimana kebiasaannya saat masih di Kembang Ayun ketika akan menginjak
remaja, Dyah Narasari tak merasa sungkan untuk minta digendong oleh kakaknya. Dyah
Narasari segera meloncat menubruk kakaknya minta digendong sambil menyelam.
Namun Dyah Narasari segera tertegun. Gadis itu tersipu teringat kenyataan, Parameswara
itu bukan kakak kandungnya.
Parameswara mentas dari air dan telah duduk di atas kudanya.
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“Ayo, kita lanjutkan perjalanan,” ucap Parameswara.
Seiring dengan waktu yang terus bergerak menapaki kodratnya, Kuda Sapu Angin
yang membawa beban dua orang itu terus berderap ke arah selatan. Jika mereka melewati
sebuah perkampungan, para penduduk menjadikannya sebagai sebuah tontonan.

X
Pada saat yang sama namun di tempat berbeda. Setelah menempuh perjalanannya
selama beberapa hari dari Pesisir Ywangga di wilayah Parabalingga, Swasti Prabawati
telah mendekati pesisir selatan. Gadis itu mulai harus menata degup jantung terbayang
akan segera bertemu lagi dengan ayahnya. Semakin dekat dengan tempat itu, degup
jantungnya semakin kencang, terangsang membayangkan pertemuannya dengan orang
yang telah mengukir jiwa raganya melalui cara yang paling nista, pemerkosaan.
Sepanjang perjalanan yang ditempuhnya Swasti Prabawati tidak bisa mengalihkan
perhatian dari sosok macam apakah Narasinga. Jika Narasinga itu berada di depannya,
tentu akan didamprat dicaci-makinya lelaki laknat itu habis-habisan. Dalam hati gadis
yang cantik itu tumbuh telah mekar sebuah perasaan hina dan terhina. Untuk apa ia harus
dilahirkan ke dunia ini kalau melalui cara yang nista seperti itu. Untuk semua itu Swasti
Prabawati benar-benar siap membuat perhitungan dengan Narasinga.
Gemuruh ombak di laut selatan ternyata berbeda dengan ombak laut utara yang
tenang. Lembah dan bukit yang ditimbulkan oleh ombak laut selatan menimbulkan suara
bergemuruh setiap kali pecah menjamah tepian. Namun pemandangan yang indah itu
sama sekali tidak memecah perhatian Swasti Prabawati, yang terus berderap ke barat,
menyusur sepanjang pantai dengan pasir yang lunak. Sebuah perkampungan yang tidak
seberapa besar mencuri perhatiannya. Rumah-rumahnya sederhana dan jumlahnya tidak
seberapa, mungkin tak lebih dari dua puluhan rumah.
Swasti Prabawati berhenti dan meloncat turun. Seorang wanita nelayan keluar dari
rumah gubuknya yang sederhana.
“Maafkan jika aku mengganggu, Nyai,” sapa Prabawati dengan ramah. “Aku butuh
keterangan. Aku tengah menempuh perjalanan jauh tengah menuju ke tempat bernama
Panjaringan.”
Perempuan nelayan itu memandang gadis itu dengan tatapan amat lekat. Swasti
Prabawati merasa agak risih ketika pandangan itu seperti menjelajahi seluruh tubuhnya.
Cukup lama perempuan tua itu memerhatikan raut wajahnya, turun ke dada, ke pinggul
lalu kembali ke wajahnya.
Swasti Prabawati tersenyum.
“Apakah ada sesuatu yang aneh padaku, Nyai?” tanya gadis itu.
Oleh alasan yang Swasti Prabawati belum tahu, perempuan tua itu tampak takjub
“Dulu waktu aku masih remaja,” ucap wanita itu, “aku mempunyai seorang teman,
“wajahnya amat mirip denganmu, wajahmu dan wajah temanku bagai pinang dibelah
dua.”
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Swasti Prabawati terlonjak. Swasti Prabawati merasa jantungnya mengayun lebih
berderap bahkan sejenak kemudian ayunan jantungnya terhenti sama sekali dalam rangka
memberi ruang kepadanya untuk melarutkan gegap gempita yang sedang ia rasakan.
“Apakah aku sudah sampai di Panjaringan, Nyai?” tanya Prabawati gelisah.
Sebagaimana yang diduga, wanita tua itu mengangguk. Prabawati segera menebar
pandang untuk mencermati keadaan yang dua puluhan tahun lalu merupakan kampung
halaman ayahnya. Di tempat inilah ayahnya bersama dua saudaranya yang lain tinggal, di
tempat inilah ia dilahirkan dan di tempat ini pula Ibunya menemui Dewa yang mengatur
hari kematiannya.
“Perkampungan yang sepi ini, sampai di sebelah sana itu, disebut perkampungan
Panjaringan,” kata perempuan itu.
Swasti Prabawati masih mengalami kesulitan mengatur degup jantungnya.
“Benarkah Nyai pernah mempunyai teman yang wajahnya seperti aku?” desak
Swasti Prabawati.
Perempuan tua itu mengangguk.
“Apakah nama perempuan itu Luh Saras?” lanjutnya.
Selanjutnya giliran perempuan itu yang terlonjak kaget. Tak disangkanya gadis itu
menyebut sebuah nama yang amat dikenalnya. Gelisah perempuan itu, jari-jari tangannya
gemetar sulit dikendalikan.
“Kau, kau siapa?” tanya perempuan itu amat gugup.
Sejalan dengan jantungnya yang kembali mengayun, Prabawati kembali tersenyum.
“Namaku Swasti Prabawati. Luh Saras itu Ibuku,” jawabnya.
Seketika perempuan tua itu lebih gemetar seperti nenek tua buyutan. Tangannya
terjulur menggapai. Swasti Prabawati yang datang mendekat itu langsung dipeluknya.
Perempuan tua itu bahkan menangis sesenggukan. Setelah lama tidak menangis karena
tidak memiliki alasan untuk melakukan, kali ini perempuan itu benar-benar menangis.
“Kau anak Saras temanku?” kembali perempuan itu bertanya.
Swasti Prabawati mengangguk.
“Ibumu sahabat kentalku nduk. Kami di masa muda teman bermain-main. Sayang
sekali ia berusia muda. Dewa di langit tidak memberinya umur panjang.”
Swasti Prabawati tidak keberatan ketika perempuan itu menuntunnya masuk ke
dalam rumah yang sederhana itu. Hanya ada bangku kayu yang lazim disebut dingklik111
sebagai tempat untuk duduk. Kedekatan wanita itu dengan mendiang Ibunya masih bisa
terlihat dari tangisnya yang tak segera mereda. Swasti Prabawati merasa terharu sekaligus
gelisah.
Setelah sang waktu sedikit lewat wanita itu akhirnya tersadar dan berusaha tenang
mendamaikan diri.
“Kalau kauingin bertanya, dengan siapa aku tinggal di sini, aku hidup bersama
dengan suami dan seorang anak lelaki yang sudah besar. Saat ini suami dan anak-anakku
sedang mencari ikan di laut. Sepekan lagi mereka akan kembali.”
Swasti Prabawati termangu dan menoleh ke arah laut lepas dengan ombaknya yang
menggemuruh. Swasti Prabawati segera membayangkan betapa kerasnya kehidupan para
nelayan itu yang harus tinggal di laut sepekan lamanya. Prabawati menebar pandang ke
arah pantai yang kering dan panas dengan cahaya yang menyilaukan mata. Ombak pantai
laut selatan sungguh amat berbeda jika dibanding dengan ombak laut utara yang tenang
111

Dingklik, jawa, kursi, termasuk kursi panjang atau bangku panjang
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nyaris tanpa gejolak. Ombak laut selatan gemuruh susul-menyusul, ombak terdepan
berebut dulu menjamah pantai untuk kemudian pecah dengan menghamburkan buih
gelembung masih disusul oleh ombak di belakangnya yang tidak kalah ganas. Namun
bibir pantai tak pernah mengeluh. Pesisir yang memanjang ke barat entah akan berujung
di mana, sanggup meladeni apa pun yang dilakukan ombak gemuruh itu.
“Di tempat yang keras seperti inikah ketiga bersaudara itu dahulu dibesarkan?”
ucap Prabawati dalam hati.
Sekian lama gadis itu menyangga sesak di dadanya. Sesak itu kian menjadi. Di
tempat inilah dahulu kala ada tiga bersaudara, Narasinga dengan dua adiknya berebut
seorang wanita. Narasinga yang kalap memerkosa wanita itu. Pemerkosaan yang menjadi
awal dari kepahitan yang harus ditelan oleh anak yang terlahir dari perbuatan binatang
itu. Anak yang terlahir itu adalah dirinya, Swasti Prabawati.
Perempuan tua di depannya memandanginya tanpa kedip.
“Siapakah nama Bibi?” tanya Prabawati.
Perempuan itu tersenyum sambil mengunyah sirih.
“Aku nyaris lupa dengan namaku sendiri nduk. Setelah aku bersuami, orang lebih
senang menyebut nama suamiku.”
Prabawati mengerutkan kening.
“Jadi Bibi lupa dengan nama Bibi sendiri?” desaknya.
Parempuan itu tidak segera menjawab dan lebih mementingkan mengunyah sirihnya
daripada segera menjawab pertanyaannya. Namun Swasti Prabawati dengan cukup sabar
menunggu perempuan itu menjawab.
“Tentu saja tidak,” akhirnya ia berbicara. “Namaku Sedah Perakin. Setelah aku
bersuami dan beranak, orang lebih sering memanggilku Nyai Punjer. Ki Punjer itu
suamiku, Panjang Suh nama anak lelakiku semata wayang.”
Prabawati menatap lautan. Dan seberapakah luas laut itu sungguh teramat sulit
mengukurnya. Apabila seseorang membutuhkan beberapa hari dan bahkan dalam
hitungan bulan untuk mencari ikan di laut, maka kehidupan semacam itu benar-benar
kehidupan yang keras dan bahkan menjadikan nyawa sebagai taruhan. Jika ada badai,
atau ombak menggila, apa yang bisa dilakukan manusia yang kodratnya berada di darat
sementara di laut sana ada banyak makhluk aneh yang bahkan sanggup menelan perahu.
Bila perahu ditelan ikan, itu berarti termasuk dengan penumpangnya.
Akhirnya, Prabawati tidak sabar untuk segera berbicara persoalan yang dibawanya.
“Jika Bibi mengenal Ibuku Luh Saras, apakah dengan demikian Bibi juga mengenal
ayahku?”.
Nyai Perakin mengangguk.
“Aku mengenal mereka semuanya dengan baik. Aku mengenal Narasinga, aku pun
mengenal Sambu dan Paraban kembarannya. Aku mengetahui pula persoalan yang ada di
antara mereka.”
Prabawati tidak merasa perlu meminta penjelasan. Persoalan apa yang timbul di
antara tiga bersaudara itu di masa lalu, baginya sudah amat jelas amat gamblang karena
Biku Paraban telah bercerita.
“Bibi,” kata Prabawati, “bibi tidak perlu menceritakan apa yang terjadi pada mereka
di masa lalu. Persoalan apa yang terjadi di antara mereka aku sudah tahu. Yang penting
bagiku di saat ini, aku sedang mencari ayahku Biku Sambu dan Narasinga. Bibi tahu di
mana mereka berada?”
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Alis Nyai Perakin segera mencuat. Pertanyaan Prabawati itu justru dirasa aneh.
Prabawati melanjutkan.
“Beberapa bulan lalu ayahku Biku Sambu pergi meninggalkan rumah. Aku sudah
pergi ke mana-mana untuk menemukan jejaknya, sampai-sampai aku harus pergi ke
Blambangan untuk mencarinya. Namun kemudian aku mendapatkan keterangan ayahku
pergi ke Panjaringan. Katakan kepadaku Bibi jika benar mereka berada di sini, ke mana
aku harus menemui mereka?”
Nyai Perakin termangu larut dalam berpikir. Bahwa Biku Sambu datang berkunjung
ke kampung halamannya hal itu sungguh tidak diketahuinya. Telah lama Biku Sambu dan
dua saudaranya menghilang tidak ada kabar beritanya. Kini diperkirakan Biku Sambu itu
telah kembali, hal apakah yang mendorong Biku Sambu untuk kembali?
Setelah berpikir beberapa sesaat, tiba-tiba Nyai Perakin terlonjak.
“Bagaimana Nyai?” desak Prabawati setelah melihat perubahan rona wajah Nyai
Perakin.
Wajah Nyai Perakin masih terlihat tegang.
“Ibumu dimakamkan di tempat ini,” jawabnya, “barangkali hal itu yang mendorong
ayahmu datang di tempat ini.”
Serentak saja, perhatian Prabawati bagai terpancing. Prabawati merasa tidak sabar,
gadis itu segera bangkit.
“Jika demikian, mohon antarkan aku sekarang juga, Bibi.”
Di sebuah bukit atau yang lazim disebut sebagai gumuk, yang terletak di bibir
pantai. Di sana Nyai Luh Saras dimakamkan. Dari ketinggian tempat itu, laut selatan
terlihat luas tanpa tepi, membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Sepanjang mata
menatap, maka yang terlihat hanya ombak yang berdebur susul-menyusul sementara di
arah belakangnya terlihat bukit berkapur dan berbatu-batu. Namun di ketinggian bukit
ada elang terbang diam, rupanya elang itu terganggu oleh kemunculan seerkor harimau
tutul yang tertarik pada sarangnya. Harimau tutul itu punya kemampuan layaknya seekor
kucing yang amat lincah memanjat pohon.
Jiwa gadis kaki Gunung Penanggungan itu bergetar ketika berjongkok di depan
pusara Ibunya. Swasti Prabawati tidak sempat berpikir apa pun kecuali menuntaskan
keinginannya untuk menumpahkan segala macam gumpalan sesak yang menjarah dengan
amat kasar segenap isi dadanya. Dengan kedua tangannya Prabawati mendekap gundukan
tanah makam yang amat tua itu. Beban berat yang selama ini disimpan di dalam dadanya
meronta-ronta mencari jalan untuk ditumpahkan.
Kelopak mata Prabawati mulai membasah.
Bibirnya bergetar.
“Ibu,” suaranya terdengar serak.
Nyai Perakin yang berada di belakangnya menghela desah resah. Apa yang terjadi
di masa lalu, mungkin sekitar dua puluh tahun yang lalu bagai terputar ulang. Nyai Sedah
Perakin juga merasa isi dadanya mengombak karena ia mengenal Luh Saras seperti
mengenal diri sendiri. Pengenalannya atas Narasinga, Sambu dan Paraban, tak ubahnya
pengenalannya pada segenap sudut perkampungan Panjaringan. Di depannya, duduk
dengan bersimpuh Swasti Prabawati membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Saat
akhirnya Prabawati berhasil menguasai diri, gadis itu mulai memerhatikan pusara. Ada
sesuatu yang menarik perhatiannya.
“Bibi pernah datang ke sini?” tanya gadis itu.
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Nyai Sedah Perakin balas memandang.
“Tentu saja aku sering datang ke sini,” jawab Nyai Perakin “Meski Luh Saras telah
lama tiada, namun aku merasa memiliki hubungan batin dengannya. Setidak-tidaknya
tiap bulan aku datang ke sini untuk membersihkan tempat ini, mencabuti rumput-rumput
yang tumbuh.”
Prabawati manggut-manggut. Tatapan matanya tertuju pada bunga-bunga yang
telah kering.
“Kapan terakhir Bibi datang ke sini?” desak gadis itu.
Pertanyaan itu tidak menyebabkan Nyai Sedah Perakin harus berpikir lebih dulu
sebelum ia memberi jawaban.
“Dua bulan lalu,” jawab Nyai Perakin.
Kecurigaan Swasti Prabawati kian menjadi.
“Kalau begitu, siapa orang yang datang berkunjung ke sini dan menaburkan bungabunga ini? Menilik keadaannya, bunga-bunga ini belum terlampau lama kering. Lihatlah
Bibi,” lanjut gadis itu.
Nyai Sedah Perakin terlonjak dan terpancing rasa herannya. Nyai Sedah Perakin
akhirnya melihat memang ada yang aneh. Menurut ingatannya, telah dua bulan yang lalu
ia menengok kuburan itu. Jika ada bekas bunga, jelas orang lain yang melakukan. Meski
bunga itu telah layu namun pasti ditebarkan belum terlalu lama.
“Siapa orang yang belum lama ini datang dan menaburkan bunga di sini, Bibi?”
Nyai Perakin diam karena tidak memiliki jawabnya namun Prabawati curiga orang
yang dimaksud adalah ayahnya. Biku Sambu yang telah lama pergi meninggalkan
perguruan Pasir Wutah di kaki Gunung Penanggungan ~ sebagaimana yang dikatakan
Biku Paraban ~ jika Biku Sambu pergi ke Panjaringan tentu untuk menengok pusara itu,
sebab bagaimanapun juga kuburan itu adalah pusara isterinya.
Tetapi di mana Biku Sambu berada?
Prabawati larut dengan berbagai pertimbangan dan dugaan.
“Setahun terakhir ayah Biku Sambu menggembleng diri meningkatkan kemampuan
olah kanuragan. Ayah melakukan itu untuk menghadapi datangnya sebuah hari yang
dianggapnya sebagai hari perhitungan, hutang nyawa bayar nyawa. Kedatangan ayah ke
tempat ini adalah untuk bertemu dengan Narasinga. Di mana tempat pertemuan itu?”
Prabawati kian larut dengan dugaan hatinya sendiri. Gadis itu kemudian bangkit.
“Maafkan aku Bibi. Aku ingin berada di tempat ini sendiri. Tolong Bibi tinggalkan
aku, setidak-tidaknya sampai besok aku tidak mau diganggu,” Prabawati berkata lugas.
Nyai Sedah Perakin yang merasa harus menempatkan diri sebagai tuan rumah yang
baik kurang begitu sependapat dengan keinginan gadis itu. Namun Prabawati memang
bulat dengan pendiriannya dan Nyai Perakin tidak bisa mengatur urusan tamunya.
“Jangan cemaskan aku Bibi,” Prabawati menenangkan.
Sejalan dengan waktu yang terus bergulir. Nyai Perakin yang merasa tidak tega
telah datang lagi di saat senja membawakan makanan untuk gadis anak sahabatnya yang
mati muda itu. Makanan diletakkan di atas tikar yang dibentangkan di dekatnya. Swasti
Prabawati duduk bersila dengan mata terpejam dan kedua tangan ditelungkupkan di
depan dada. Dengan cara seperti itulah Prabawati mengheningkan cipta memusatkan
nalar budi, membisikkan mantra doa mengiring arwah Ibunya yang telah lama pergi
meninggalkannya.
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Malam yang datang terasa bergerak jauh lebih cepat dan menusuk lebih tajam.
Ombak laut selatan tiada henti-hentinya menggempur pantai, menghajar tebing dan
menggerus pasir. Burung laut beterbangan dengan suaranya yang melengking sangat
menyayat. Suasana yang mulai mendung menghadirkan gemuruh petir yang meledak
menggelegar memekakkan telinga. Langit tampak hitam di mana-mana menyebabkan
bintang-bintang tidak tampak ujutnya.
Tak berapa lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Di rumahnya yang
sederhana, Nyai Sedah Perakin mondar-mandir gelisah memikirkan tamunya yang berada
di puncak bukit. Namun Nyai Perakin tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa ia lakukan
hanya berharap semoga tidak terjadi sesuatu pada anak gadis sahabatnya yang telah lama
tiada itu. Nyai Perakin berkomat-kamit dalam berdoa.
Kegelisahan Nyai Perakin memikirkan gadis itu melebihi kegelisahan memikirkan
suami dan anaknya yang mencari ikan jauh di lautan luas. Sebagai nelayan suami maupun
anaknya tentu sudah menghitung bakal datangnya hujan atau badai, sehingga mereka bisa
menghindarinya. Akan tetapi memikirkan Prabawati, Nyai Perakin merasa cemas seperti
seorang ibu yang membayangkan bencana akan menimpa anak gadisnya.
“Seharusnya aku tidak perlu cemas,” ucap Nyai Perakin pada diri sendiri. “Apabila
anak itu telah menempuh perjalanan jauh bahkan sampai di ujung timur pulau jawa ini,
tentunya hujan deras ini tak akan berarti apa-apa baginya. Lagi pula, sebagai anak kakang
Sambu, gadis itu tentu telah dibekali ilmu kanuragan yang tinggi yang bisa dijadikan
bekal untuk menghadapi kehidupan yang keras.“
Kilat muncrat dan petir yang menyusul, membuatnya terjingkat.
Prabawati tidak peduli dengan hujan yang turun deras. Gadis itu tak peduli dengan
tubuhnya yang basah kuyup. Gemblengan yang lebih berat dari keadaan itu sudah pernah
dialaminya. Kepedihan yang dialaminya serasa disempurnakan oleh hujan yang turun
mengguyurnya
Gadis itu tetap bergeming ketika badai kemudian benar-benar terjadi. Hujan yang
turun disertai dengan angin yang berhembus sangat deras. Pohon kelapa meliuk-liuk
diterjang kekuatan Dewa bayu. Beberapa di antaranya kemudian bahkan tumbang. Dua
buah kilat di laut dan di daratan meledak nyaris dalam waktu yang bersamaan. Namun
gadis itu tetap membatu.
Akan tetapi tiba-tiba gadis itu terusik.
Ada sesuatu yang hinggap di gendang telinganya, yang berhasil memaksanya untuk
bangkit. Di antara hujan yang turun dengan deras, diperhatikannya suasana di sekitarnya.
Gadis itu mulai menyaring suara-suara yang muncul, memilihnya dari suara angin yang
berhembus menderu, memisahkan dari ledakan guntur yang berkesanggupan menjebol
gendang telinga dan bahkan memilahnya dari desis seekor ular yang merayap tidak jauh
darinya.
Akhirnya Prabawati memang menemukan sesuatu.
“Suara cambuk. Ada orang bertarung,“ desisnya.
Prabawati berdiri tegak memerhatikan keadaan. Suara gemuruh hujan dan badai,
suara debur ombak laut selatan serta petir menyalak membelah malam, kembali disaring
untuk menemukan suara yang lain. Akhirnya gadis itu menemukan arah. Tanpa harus
menunggu lagi, gadis itu melenting dan kemudian melesat cepat membelah malam dan
turunnya hujan.
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X
“Kau mengira kau akan bisa memenangkan pertarungan ini, Sambu?” teriak
seseorang yang memegang senjata cambuk bergerigi besi.
Sesekali tangan kiri lelaki itu harus mengusap wajah karena hujan yang turun amat
deras. Darah merah meleleh dari sudut mulut orang itu yang bisa dilihat dengan jelas
terbantu oleh cahaya obor yang mobat-mabit mati-matian berusaha mempertahankan diri
agar jangan sampai padam oleh gempuran angin. Obor itu beruntung karena terlindung
dari hujan oleh rimbun daun-daun, lebih dari itu obor itu berada dalam genggaman Hantu
Laut, jenis obor yang bahkan digunakan untuk menyelam sekalipun tidak akan padam.
“Meski kau berguru kepada Dewa di langit, kau tidak akan bisa mengalahkanku.
Tidak akan pernah Sambu,” teriak orang bercambuk itu sekali lagi dengan suara yang
lantang.
Orang yang menjadi lawan bicaranya adalah adiknya sendiri, Biku Sambu hanya
membalas segala caci-maki lawannya yang sekaligus kakaknya dengan hanya tertawa.
“Kau berkata seperti itu seolah kau Tuhan, Narasinga,” jawab Sambu dengan tegas.
Mereka berdua yang berhadapan itu memang Biku Sambu dan Narasinga. Kakak
beradik yang terlahir dari tetesan kama yang berasal dari Bapa yang sama dan disemai
oleh biyung112 yang sama. Sebagai dua bersaudara mestinya mereka bersatu padu dalam
menghadapi hidup akan tetapi yang terjadi justru sebuah permusuhan abadi. Dendam
kesumat yang tak akan bisa dibasuh dengan penukar berbentuk apa pun.
Sedangkan yang seorang lagi berdiri mematung di luar lingkaran perang tanding.
Orang ke tiga yang hanya menjadi penonton itu mengenakan caping untuk melindungi
wajahnya dari guyuran hujan yang deras. Tangan kanannya memegang obor yang punya
kekuatan untuk jangan sampai padam meski angin yang amat deras melibasnya. Petir
yang muncrat meninggalkan cahaya terang mampu memperjelas ujut orang itu yang amat
beku. Orang itu adalah Hantu Laut dari pesisir Ywangga, yang telah hadir di tempat itu.
Biku Sambu berdiri kokoh dengan kaki ditekuk ke depan. Tataran tenaga dahsyat
berasal dari wilayah bawah sadarnya yang digunakan dalam perang tanding itu menanjak
merambah jauh ke tingkat yang amat tinggi. Biku Sambu adalah pimpinan perguruan
Pasir Wutah di kaki Gunung Penanggungan. Kemampuan kanuragan yang dikuasainya
sulit untuk diukur, satu-satunya orang yang bisa menakar hanyalah Padmanaba, atau Ki
Ajar Kembang Ayun dari bumi Pesanggaran karena di masa muda mereka bersahabat dan
sering berlatih kanuragan bersama.
Sebaliknya lawan yang dihadapi adalah saudara kandung sendiri, yang sebenarnya
bersal sumber dari jalur perguruan yang sama akan tetapi telah mengembangkan ilmu
kanuragannya hingga menyimpang jauh dari induknya yang selanjutnya mempunyai
kekuatan yang tidak kalah nggegirisi. Apalagi Narasinga tak lagi menggunakan pedang
tipis sebagai senjata andalannya dan telah beralih menggunakan cambuk berjuntai lentur
berjangkauan panjang ciri khas ilmu kanuragan yang dikembangkannya.
Sejenak Biku Sambu telah mengambil ancang-ancang untuk menyerang maupun
diserang. Dengan mendadak Biku Sambu melejit, bersamaan dengan Narasinga yang juga
112
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meloncat. Petir muncrat menerangi gerakan mereka yang bagaikan terbang melengkung.
Biku Sambu mencoba menerobos pertahanan Narasinga dengan ayunan pedangnya yang
selalu bergetar dan bergerak berubah arah mencari celah. Akan tetapi Narasinga mampu
menutup lobang dengan rapat dan cermat. Gerakan cambuknya meliuk-liuk lentur dan
sesekali meledak menggelegar mencoba menyamai suara petir yang juga menggelegar.
Biku Paraban, Hantu Laut dari pesisir Ywangga, atau yang juga dikenal sebagai
Sang Pemancing terus memerhatikan perkembangan yang terjadi dengan cermat dan
seksama.
Hujan yang turun deras, kabut yang melayang dan gelap malam yang menyergap
sama sekali tidak mengganggu mereka bahkan andaikata Paraban tidak menyumbang
cahaya obornya, sama sekali bukan hambatan bagi Narasinga dan Biku Sambu untuk
mengalirkan gemuruh amarah bagaikan banjir bandang.
Jauh di dalam relung hatinya, Biku Paraban merasa pedih. Mereka bertiga saudara
sekandung. Namun karena salah seorang di antaranya berperilaku seperti binatang telah
menyebabkan hubungan saudara itu koyak rusak. Yang tersisa perseteruan yang hanya
dihadapkan pada pilihan, membunuh atau dibunuh. Waktu yang sudah sekian lama
berlalu, waktu yang telah dua puluhan tahun lewat, tidak berhasil membasuh kesumat di
antara mereka.
Narasinga melejit dan melenting mengambil jarak. Sebuah benturan tangan kiri
melawan tangan kiri baru saja terjadi.
Kilat muncrat.
“Bukan main,” kata Narasinga. “Hantaman tanganmu seperti ayunan palu Adi
Sambu, kau nyaris membunuhku. Tetapi kalau aku mati dalam perang tanding ini, apakah
yang akan kauperoleh? Akhir dari perang tanding ini akan memutar waktu kembali ke
masa lalu dan membangkitkan Luh Saras dari alam kematiannya?”
Narasinga tertawa bergelak. Hujan agak mereda. Sebuah kebetulan mendung agak
menyibak di sebuah tempat di mana di arah sana bulan menampakkan wajahnya.
Biku Sambu menggigil melihat kenyataan betapa Narasinga begitu meremehkan
persoalan yang ada, menganggap persoalan itu hanya persoalan kecil yang tidak harus
menyebabkan dua saudara berseteru sampai tua, yang beranggapan waktu yang sudah
lama lewat seharusnya sudah menghapus semua dendam.
“Ayolah, maafkan aku,” teriak Narasinga. “Mari kita lupakan apa yang terjadi di
masa lampau. Saat ini kita sudah tua, kita tidak perlu bertarung lagi seolah kita ini masih
berdarah muda. Perang tanding ini tidak ada gunanya, tidak akan membangkitkan orang
yang sudah mati. Atau kalau kau menghendaki ganti, aku bisa mencarikan sepuluh orang
gadis sebagai penukar, sepuluh orang gadis yang cantik cantik dan benar-benar masih
gadis. Pertimbangkanlah Sambu,” ucap Narasinga.
Tawaran itu justru menyebabkan darah Biku Sambu mendidih.
“Binatang!” Biku Sambu mengumpat dan menggigil.
Narasinga tertawa tergelak-gelak.
Pada dasarnya Biku Sambu orang yang kurang pintar berdebat.
Menghadapi mulut Narasinga, Biku Sambu tidak mampu mengimbanginya dengan
kata-kata. Tangannya yang memegang pedang bergetar, gigi-giginya gemeretak menahan
amarah yang nyaris meledakkan dinding kepalanya. Biku Sambu bersiap untuk meloncat
menyerang.
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Akan tetapi mendadak langkah kembaran Paraban itu terhenti. Perhatiannya tertuju
pada sebuah arah. Narasinga dan Paraban juga memerhatikan arah yang sama. Paraban
merasa jantungnya berhenti berdenyut, hal yang sama dirasakan saudara kembarnya.
Dari arah yang sedang menjadi pusat perhatian, serasa berasal dari pekat dan biang
gelap malam, muncul sosok tubuh yang berjalan dengan tenang. Swasti Prabawati yang
telah lama bersembunyi di balik perdu dan di bawah guyuran hujan yang deras, ternyata
tak mampu lagi menahan diri untuk tidak ikut campur.
Hujan mereda. Kilat muncrat menerangi wajahnya. Biku Paraban menyumbang
cahaya obornya menerangi wajah gadis itu.
“Anakku,“ desis Biku Sambu.
Swasti Prabawati menggigil. Bukan karena dinginnya hujan, namun oleh pesona
pertemuan yang luar biasa itu. Swasti Prabawati yang cemas merasa lega karena berhasil
menemukan ayahnya, sekaligus kesempatan itu menjadi arena pertemuannya dengan
orang yang dikenalnya sebagai Narasinga.
“Mundur ayah. Beri kesempatan padaku untuk menghadapinya.”
Swasti Prabawati menggigil.
Kini gadis itu telah berhadapan dengan sosok yang amat dibencinya. Bayangan
patung batu dalam goa di tepian pantai Ywangga Parabalingga seperti melekat di benak
gadis itu. Swasti Prabawati merasa, inilah saatnya ia mewakili Ibunya untuk membuat
perhitungan dengan orang yang telah menyengsarakan hidupnya dengan sempurna.
Bukan saja menyengsarakan Nyai Luh Saras, akan tetapi juga anak yang terlahir dari
pemerkosaan keji yang dilakukan Narasinga itu.
“Kau Narasinga?” tanya Prabawati dengan nada datar dan sangar.
Narasinga memandang Sambu.
“Siapa gadis ini Sambu? Dia anakmu?” tanya Narasinga kepada Sambu.
Namun Biku Sambu diam tidak menjawab. Biku Paraban Si Hantu Laut dari pesisir
Ywangga melangkah mendekat dan mendampingi saudara kembarnya. Dua orang lelaki
berwajah kembar itu memerhatikan Narasinga yang bingung.
“Siapa gadis ini Sambu?” teriak Narasinga.
Namun Biku Sambu berdiam diri. Dibiarkannya segala sesuatu yang akan terjadi
mengalir seperti air. Bagai sebuah kebetulan hujan pun tidak berani mengganggu, hujan
yang semula turun deras mendadak agak mereda.
“Benarkah kau Narasinga?” Prabawati memecah hening.
Hujan yang turun semakin mereda. Geluduk sesekali masih saja terdengar di
kejauhan. Bahkan angin menyapu sebagian mendung yang tebal berarak ke arah barat.
Bulan mulai muncul timbul tenggelam di antara awan. Cahayanya yang pucat mampu
membantu mereka yang hadir di pesisir Panjaringan itu untuk lebih jelas menyimak apa
yang terjadi.
Prabawati merasa detak jantungnya telah berhenti. Pedang di tangan kanannya
mulai bergetar.
“Ya. Aku Narasinga,” jawab Narasinga tegas.
Jawaban itu membuat dada Prabawati membuncah. Bebannya berdesak-desakan
membutuhkan penyaluran. Selangkah lagi ke depan Prabawati bergerak mendekat ke arah
lelaki bernama Narasinga itu.
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“Bagus sekali,” kata Swasti Prabawati berbau getar, “sebaliknya aku merasa amat
berkepentingan untuk memperkenalkan siapa diriku kepadamu Narasinga. Namaku
Swasti Prabawati.”
Narasinga memahatkan nama itu ke dinding benaknya.
“Prabawati,” Narasinga mengulang.
Swasti Prabawati bergerak memutari lelaki di depannya.
“Ya. Aku Prabawati, yang akan menjadi Dewi Kematian yang bertugas mencabut
nyawamu. Bersiaplah untuk mati karena perbuatan biadabmu terhadap Luh Saras.”
Suara Prabawati bergetar. Narasinga terlonjak amat kaget. Narasinga mendadak
disergap oleh rasa curiga yang mencemaskan hatinya.
“He, apa maksudmu?” desak Narasinga.
Prabawati merasa lehernya seperti akan tercekik.
“Kenanglah Narasinga,” suara Prabawati terdengar lirih dan serak, penuh muatan
kemarahan, “kenanglah saat-saat yang barangkali bagimu sangat menyenangkan ketika
kau menjarah dengan paksa seorang perempuan lemah bernama Luh Saras. Aku yakin
apa yang kaulakukan itu pasti masih ada dalam lipatan ingatanmu dan menjadi kenangan
yang tidak akan kaulupakan sampai kapan pun. Perbuatan biadab yang kaulakukan atas
wanita lemah Luh Saras itu telah membuahkan keturunan yang akan menuntut balas
dengan mencabut nyawamu.”
Berderak isi dada Narasinga, berderak-derak.
Lelaki tua itu terpaku bagaikan patung membeku. Ucapan gadis yang berdiri tegak
dengan pedang telanjang di depannya itu bagaikan palu godam yang menghantam
dadanya dan meremukkan isinya. Narasinga yang sudah gemetar itu semakin gemetar.
Narasinga bingung.
Prabawati menggetarkan pedangnya. Sisi pedang tipis yang tajam itu berkilat-kilat
diterpa cahaya bulan. Pedang itu kemudian diacungkan ke depan hidungnya. Prabawati
melangkah mendekat hingga pedang itu benar-benar nyaris menyentuh hidung Narasinga.
Tatapan matanya tajam dan sirik. Berkilat-kilat.
“Abaikan ayahku Biku Sambu, kini aku yang ada di hadapanmu, ayo, lawan aku.
Kalau kau tidak mau mati, lawanlah aku, sebaliknya aku juga memiliki kesempatan yang
sama untuk membunuhmu.”
Narasinga membutuhkan waktu beberapa saat untuk menenangkan diri. Narasinga
merasa seperti bermimpi. Namun pedang itu benar-benar teracung dan nyaris menyentuh
hidungnya.
Narasinga segera tersadar.
“Tunggu,” ucapnya setengah berteriak.
Narasinga mundur selangkah.
Narasinga menyempatkan memerhatikan ujut gadis itu dengan seksama. Ketika
kilat kembali muncrat memnyumbang cahaya membantu Narasinga melihat memang ada
kemiripan yang mutlak antara gadis itu dengan Saraswati. Bahkan Narasinga juga melihat
ada ciri-ciri tertentu yang ia wariskan pada ujut gadis itu. Narasinga makin gemetar. Isi
dadanya kian membuncah riuh rendah.
“Benarkah semua ini?” Narasinga gugup. “Sambu, Paraban, katakan kepadaku, apa
benar semua ini?”
Biku Sambu dan Paraban tetap diam tidak menjawab. Masih dengan pedang yang
teracung Prabawati melangkah mendekat.
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“Benarkah, benarkah gadis ini adalah anakku?” tanpa sadar dari mulut Narasinga
terlontar pertanyaan itu.
Pertanyaan yang terlontar itu seketika merangsang Swasti Prabawati menggapai
puncak kemarahannya.
“Apa kaubilang?” teriak Prabawati marah. “Kau menganggap aku anakmu?”
Prabawati tersengal. Napasnya berlarian. Sebaliknya dihadapkan kepada kenyataan
yang tidak terduga itu, Narasinga benar-benar gugup. Selangkah Prabawati mendekati,
selangkah pula Narasinga mundur. Narasinga memerhatikan gadis di depannya dengan
cermat bergantian dengan menoleh pada kedua adiknya. Demikian bingung Narasinga
sampai tidak bisa berbicara.
“Kau menganggap aku anakmu ha?” cecar Prabawati sangar, “kau mengira karena
kau yang telah meneteskan benih keparat itu lantas kau berhak menyebut diriku sebagai
anakmu? Kau mengira aku merasa bangga terlahir ke dunia ini melalui cara itu? Kau
mengira aku akan mengucapkan terimakasih karena dengan demikian aku ada di dunia
ini? Keparat.”
Mata Prabawati melotot. Lehernya serasa akan tercekik.
Narasinga benar-benar terpukul. Isi dadanya berderak. Selama ini tak terlintas
sekilas pun di dalam benaknya bahwa apa yang dulu ia lakukan pada Saraswati akan
membuahkan keturunan, rupanya apa yang dulu dianggap sebagai main-main berbuah hal
yang tidak main-main. Anak itu kini telah menjadi gadis dewasa, dan ia datang untuk
menuntut balas.
Narasinga menggigil. Narasinga kemudian memandang Biku Sambu.
“Sambu,” suara Narasinga sangat serak. “Rupanya kau memang dengan sengaja
menyiapkan permainan ini? Benar Sambu?”
Sambu yang semula diam melangkah mendekat. Setelah sekian lama berpisah dari
ayahnya, Prabawati memerhatikan Biku Sambu penuh perhatian. Akan tetapi rindu yang
selama membuncah tersisih oleh kehadiran sosok bernama Narasinga.
“Semuanya hasil perbuatanmu, Narasinga,” Sambu angkat bicara.
Narasinga masih merasa ragu. Narasinga belum merasa yakin, atau sesungguhnya
Narasinga sedang berusaha menolak kenyataan.
“Dia anakku?” desak Narasinga.
Sambu lebih mendekat lagi bersamaan Paraban mendekat dan menyumbangkan
cahaya obornya agar Narasinga bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah Prabawati,
wajah yang amat sempurna dalam menyamai ujut ibunya.
“Jika yang kaumaksud, gadis itu terlahir dari buah perbuatanmu memerkosa Luh
Saras memang benar. Tetapi apakah gadis itu merasa dirinya anakmu, tanyakan saja
kepadanya,” jawab Sambu dengan rangkaian kalimat yang datar.
“Keparat!” Narasinga mengumpat. “Keparat kau Sambu. Kau pengecut. Beginikah
caramu membalas dendam padaku?”
Ucapan Narasinga itu malah menjadi minyak yang disiramkan pada api yang
sedang berkobar. Prabawati semakin sulit menenangkan diri. Bayangan Ibunya yang
meronta-ronta dipaksa melayani nafsu Narasinga seperti melekat di kelopak mata.
Celakanya ~ dan Swasti Prabawati merasa sungguh amat menjijikkan ~ pemerkosaan itu
membuahkan keturunan. Dirinyalah manusia baru yang terlahir dari tindak perbuatan
biadab itu. Akan halnya Narasinga, lelaki tua itu tetap sulit menerima kenyataan harus
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dihadapkan pada seorang gadis yang secara garis keturunan adalah anaknya, anak yang
kini tengah mengacungkan pedang lurus terarah ke wajahnya.
“Tunggu apa lagi? Mari kita bertarung,” Prabawati menantang.
Swasti Prabawati tak sekadar mengancam namun dibarengi itu dengan mengayun
menggetarkan dua bilah pedangnya.
“Tunggu dulu,” Narasinga makin gugup, “ini kekeliruan. Ini jelas sebuah kesalahan.
Kau...kau anakku.”
Prabawati yang tak peduli pada apa pun bentuk jawaban yang diterimanya segera
mengambil ancang-ancang.
“Aku tidak punya ayah Iblis. Matilah kau.”
Prabawati tidak perlu menunda lagi. Gadis itu menyerang Narasinga langsung
dengan menggunakan semua kekuatan yang ia miliki. Pedang yang berada di tangan
kanannya berputar cepat mengayun menebas. Bahwa Prabawati benar-benar melakukan
dengan sepenuh hati terbaca hal itu dari setiap serangan yang ia berikan selalu dengan
sepenuh tenaga. Setiap ayunan pedang tipisnya selalu meninggalkan jejak suara dengan
nada tinggi. Kelabakan kalang-kabut Narasinga yang kebingungan dan nyaris kehilangan
kesempatan menghindar. Namun dengan sangat gesit lelaki bercambuk itu menggeliat
dan kemudian melenting mengambil jarak. Masalahnya Prabawati tidak membiarkan
Narasinga melarikan diri. Dengan sekuat tenaga gadis itu meloncat menerjang bagaikan
terbang. Tangan kanannya menjulur ke depan mengayun deras. Serangan beruntun yang
merupakan ciri khas perguruan Pasir Wutah, terlihat sekali dalam gerakan itu.
Narasinga terbelalak. Biku Sambu yang memerhatikan perjalanan pertempuran tak
bisa menutupi kagetnya, Biku Sambu terbelalak. Sebaliknya Narasinga sungguh tercekat
menyaksikan banjir serangan yang benar-benar tak terduga dan beruntun. Kembangan
pedang itu bisa melintas ke arah mana pun, ke kanan dan ke kiri, bahkan seandainya ia
meloncat menghindar ke atas. Apa boleh buat Narasinga segera memilih kemungkinan
menghindar yang tersisa dengan menjatuhkan diri menelentang di tanah. Ketika ayunan
pedang itu kembali lewat di atas tubuhnya, Narisinga bergegas melenting dan kembali
mengambil jarak sekaligus mempersiapkan diri. Napasnya mulai tersengal, lawan yang
dihadapinya, meskipun hanya gadis muda belia, namun terbukti memiliki tingkat ilmu
kanuragan yang ternyata tidak bisa diremehkan.
“Gila,“ desis Narasinga.
Sebenarnyalah, Swasti Prabawati telah mengalami gemblengan yang keras selama
mesu budi113 di dalam sebuah goa di pesisir Ywangga melalui bimbingan pamannya,
kemampuannya meningkat pesat. Tandang grayangnya gesit tidak terduga. Kemampuan
geraknya amat lincah laksana burung sikatan yang tengah dilanda birahi. Melihat
kenyataan macam itu Narasinga menjadi amat curiga gadis itu memang dengan sengaja
digembleng dengan kemampuan kanuragan yang amat tinggi semata-mata untuk
dihadapkan padanya. Narasinga menggigil. Narasinga benar-benar kecewa kepada ulah
adiknya itu.
Namun sejatinya Biku Sambu tidak kalah kagum dan kaget mendapati lompatan
kemampuan yang dikuasai Prabawati. Sebagai ayah sekaligus gurunya, Biku Sambu tahu
sampai pada tataran mana kemampuan yang dikuasai gadis itu, tetapi yang kini dilihatnya
adalah lonjakan yang sangat jauh ke depan. Menilik gelagatnya, berbekal kemampuan
yang dimilikinya itu maka Prabawati akan sanggup merepotkan Narasinga.
113
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320
Biku Sambu tidak perlu berlama-lama menduga apa yang terjadi. Biku Paraban
mendekatkan telinga kepadanya, “setengah bulan anakmu berada di pesisir Ywangga.
Aku telah menggemblengnya habis-habisan. Maafkan aku karena lancang, tanpa seijinmu
aku melakukan itu.”
Biku Sambu tersenyum dan mengangguk pendek. Sebenarnyalah sebagai ayah dan
sekaligus ibu yang membesarkan gadis itu mulai dari kecil, Biku Sambu tidak tega
menggembleng Prabawati dengan latihan-latihan yang sangat berat. Untunglah Biku
Paraban telah mewakilinya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan.
Perhatian kakak beradik berwajah sama itu kembali tertuju kepada dua orang yang
telah saling berhadapan. Prabawati telah siap untuk kembali menyerang.
“Tunggu. Tunggu dulu, aku akan bicara,” kata Narasinga.
Namun Prabawati bersikeras, sebuah serangan yang pasti akan mirip banjir lahar
sedang disiapkan.
“Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi,” jawab Prabawati amat tegas.
Prabawati tak menunggu waktu bergeser meski barang sejenak. Dengan bertumpu
pada kemampuan olah kanuragan dari garis perguruan Pasir Wutah yang telah dipelajari
habis-habisan di Ywangga, Prabawati menyiapkan sebuah serangan susul-menyusul. Tak
berselisih waktu dari tarikan napasnya yang tersengal, gadis itu tiba-tiba meloncat ke atas
dan diam mengapung, namun sejenak kemudian Prabawati menggeliat cepat dan melesat
berputar membetuk gerakan setengah lingkaran, tangan kanannya yang memegang
pedang tipis berputar mengebor udara. Serangan yang ditawarkan kali ini benar-benar
serangan yang meminta tebusan nyawa. Melalui jebakan yang disiapkan, Prabawati
memutuskan mengebur tubuh lawannya dari belakang.
Narasinga merasa isi dadanya tersayat. Remuk hati orang itu melihat gadis yang
mencuri hatinya itu berniat membunuhnya.
Narasinga tidak punya pilihan. Narasinga segera berputar dan kemudian melenting
ke arah berlawanan untuk menghindarinya. Akan tetapi Prabawati telah telah menduga
kemungkinan gerakan lawannya segera mengubah arah. Saat masih berjumpalitan di
udara gadis itu menggeliat melalui gerakan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
Dengan cara itu gadis itu mampu berbelok dan berguling. Pedangnya terjulur cepat
menebas leher dan mengancam dada.
Narasinga terpaksa meliuk untuk menyelamatkan diri.
“Keparat,” umpat Narasinga.
Prabawati melontarkan tawaran serangan berikutnya.
“Bagus,” jawab Prabawati. “Jangan hanya mengindar, lawanlah aku.”
Tanpa harus menunggu lagi, Prabawati kembali mempersiapkan diri. Gadis itu telah
menyediakan serangan beruntun berikutnya. Apa boleh buat, Narasinga memang serba
salah namun Narasinga tak mau keadaan itu berlarut-larut. Narasinga yang semula
merasa ragu itu segera mengimbangi. Jika semula Narasinga hanya menghindar dan
menghindar, akhirnya Narasinga terpaksa balas menyerang karena apa yang dilakukan
Prabawati benar-benar bisa membahayakan jiwanya.
Pertarungan antara Narasinga melawan Prabawati berlangsung dengan seru. Bagai
banjir lahar berasal dari kepundan gunung yang muntah Prabawati menyerang dengan
ayunan-ayunan pedang beruntun, susul-menyusul seperti tiada habisnya sesuai sifat dasar
ilmu kanuragan Pasir Wutah. Namun sebaliknya Narasinga adalah batu karang yang
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amat tangguh dan sulit dirobohkan. Pertahanan Narasinga sedemikian rapat menjadi
sebuah dinding tebal yang sulit ditembus.
Namun Prabawati tidak patah semangat. Tidak berkesudahan gadis itu menerjang.
Manakala waktu kemudian beberapa saat berlalu akhirnya terlihat Swasti Prabawati
memang bukan tandingan Narasinga. Sekeras apa pun ia berusaha menembus pertahahan
Narasinga selalu terbentur pada dinding yang tidak bisa dijebol. Prabawati menjadi
jengkel dan tidak sabar.
Namun Biku Paraban merasa puas.
Sebenarnyalah Biku Paraban maupun Biku Sambu sudah menghitung dari awal
bahwa Prabawati bukan tandingan Narasinga. Akan tetapi Biku Paraban dan Biku Sambu
merasa puas karena melihat kemampuan gadis itu telah jauh meningkat. Kalau gadis itu
belum bisa dihadapkan dengan Narasinga adalah wajar karena kemampuan kanuragan
yang dikuasai Narasinga tidak ubahnya kemampuan kanuragan Biku Sambu atau Biku
Paraban sendiri. Akan tetapi ke depan Biku Paraban yakin, jika Prabawati menggembleng
diri dengan tekun maka kemampuannya akan makin jauh melesat dan besar kemungkinan
akan melampaui kemampuan kanuragan yang dikuasai Narasinga.
Sadar bahwa kemampuan ilmu pedangnya tidak bisa dipergunakan menghadapi
Narasinga, Prabawati yang telah kalap itu tidak punya pertimbangan lain lagi. Dengan
ayunan sekuat tenaga Prabawati melontarkan pedangnya. Pedang itu lepas dari tangannya
melesat dengan cepat. Narasinga tidak mengira Prabawati akan melakukan serangan tidak
terduga seperti itu, pedang yang lepas dari tangan itu meluncur deras ke arahnya.
Narasinga terlambat menghindar. Pedang yang melesat itu menyambar lengannya
dan menyobek baju yang dipakainya. Pedang lepas itu terus meluncur deras menerobos
ranting dan dedaunan dan kemudian menancap pada pohon saman raksasa. Narasinga
berdesis karena lengannya berdarah.
Namun Narasinga kaget ketika melihat apa yang dilakukan gadis lawannya itu.
“He, apa yang kaulakukan?” suaranya terdengar bergetar.
Biku Paraban dan Biku Sambu membeku.
“Pasir Wutah,” bisik Prabawati, “bangunlah Pasir Wutah, aku membutuhkanmu.”
Bukan hanya Narasinga yang terperanjat melihat apa yang dilakukan gadis itu akan
tetapi juga Biku Paraban dan Biku Sambu karena Pasir Wutah adalah ajian pamungkas
yang hanya digunakan jika sudah tak ada jalan lain lagi yang bisa ditempuh. Ajian Pasir
Wutah juga bisa berarti hanya ada dua kemungkinan baginya, membunuh atau dibunuh.
Jika tidak ingin terbunuh maka harus berani mengambil pilihan membunuh.
Tak mungkin bagi Biku Paraban dan Biku Sambu untuk mencegah karena mereka
terlambat sesaat. Sementara gadis itu dengan sangat cepat telah berhasil mempersiapkan
diri untuk melontarkan ajian Pasir Wutah. Prabawati yang dibakar dendam kesumat itu
telah sampai pada keputusan, jika tidak berhasil menghabis lawannya, apalah gunanya
hidup.
Dengan agak menekuk tubuh, Prabawati mempersiapkan diri. Kaki kiri berada di
depan membentuk kuda-kuda yang kukuh dan kaki kanan di belakang siap mengayun.
Kedua telapak tangan gadis itu melekat menutupi ke dua telinga. Pada akhirnya kedua
tangan itu bergerak pelahan membentuk sebuah kepalan yang siap dilontarkan. Kepalan
tangan kiri di depan dada, kepalan tangan kanan siap mengayun dari pinggang kanan.
Dengan teriakan yang amat keras Prabawati meloncat melesat cepat.
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Narasinga merasa dadanya berdesir tajam. Narasinga segera melenting mengambil
jarak untuk mempersiapkan diri pula. Dengan gerakan dan sikap yang sama, Narasinga
terpaksa menyambut serangan itu dengan ajian serupa, sama-sama ajian Pasir Wutah.
Menghadapi keadaan itu Narasinga memang tidak punya pilihan lain.
Sebuah benturan kemudian terjadi. Meski tidak terdengar suara meledak, akan
tetapi ketika peristiwa itu terjadi terasa sekali udara bergolak dan teraduk. Udara yang
koyak Itu bergerak mengombak membentuk gelombang menyebar ke segala penjuru.
Entah apa yang sebenarnya terjadi, demikian benturan terjadi Narasinga segera melejit
menjauh. Akan halnya Swasti Prabawati berdiri seperti terhunjam di tanah. Sejenak
kemudian gadis itu kehilangan tenaga. Prabawati terduduk di tempatnya dan terguling.
Biku Sambu dan Biku Paraban segera berlarian mendekat. Bergegas keduanya
memeriksa keadaan Prabawati.
“Hanya pingsan,” kata Paraban setelah meraba telapak tangan gadis itu.
Biku Sambu merasa lega. Biku Paraban segera menggotong murid yang sekaligus
keponakannya itu menepi. Pertarungan yang sempat terhenti antara Narasinga dan Biku
Sambu tampaknya akan berlanjut kembali.
“Licik. Pengecut,” umpat Narasinga.
Biku Sambu menggigil. Mulutnya terasa penuh dengan ludah.
“Kenapa?” tanya Biku Sambu dengan suara bergetar.
Narasinga membasuh lengannya yang berdarah.
“Aku yakin, semua permainan ini memang kau sengaja. Kau telah merancangnya,
mempersiapkan gadis itu untuk kauhadapkan kepadaku. Aku tidak mengira kau sanggup
berbuat licik seperti itu Sambu.”
Biku Sambu tersenyum sinis. Pendapat Narasinga yang demikian memancing rasa
jengkel. Mudahnya Narasinga menuduh orang lain, ia lupa dengan perbuatannya sendiri.
“Mudah saja kau mengatakan aku pengecut,” jawabnya, “mudah saja kaukatakan
aku licik. Berkacalah, siapa sebenarnya yang pengecut. Setelah kau menjarah Luh Saras,
kauminggat dan bersembunyi sekian lama. Kau melarikan diri dari tanggung jawabmu.
Kautinggalkan Prabawati yang hamil akibat ulahmu. Siapa yang pengecut Narasinga?
Kau pun menuduh aku licik karena aku mempersiapkan Prabawati untuk menghadapimu?
Air mengalir itu kodrat. Sebagaimana gadis itu bersikap seperti itu kepadamu juga kodrat.
Akibat terjadi karena ada sebabnya. Kau menanam pohon maka sekaranglah saatnya
kaupetik buah perbuatanmu itu.”
Narasinga menggeretakkan gigi. Sebenarnyalah hatinya masih saja menggejolak.
Keberadaan gadis bernama Prabawati itu sangat mengganggu hatinya. Bayangan Luh
Saras yang mungkin mati penasaran arwahnya tentu tidak tenang, dan boleh jadi saat ini
ikut mengintainya.
“Sebaiknya kita lanjutkan perang tanding ini, Narasinga. Aku atau kau yang akan
keluar dari perang tanding ini hidup-hidup.”
Narasinga tertawa bergelak. Suaranya terdengar nyaring melengking.
“Supaya cepat selesai, mengapa kalian berdua tidak bersatu-padu bersama-sama
mengeroyokku? Ayo Sambu dan Paraban. Meski kalian berdua bergabung menjadi satu,
aku tidak akan berlaku pengecut melarikan diri dari arena ini,” tantang Narasinga dengan
suara bergetar.
Paraban segera meradang. Paraban maju menempatkan diri.
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“Itu yang kaukehendaki?” balas Paraban, “kaubenar-benar menghendaki aku ikut
menerjunkan diri melawanmu, atau itu hanya sekadar caramu menyentuh perasaanku
agar aku bersikap jantan tidak ikut mengeroyokmu?”
“Majulah, jangan banyak omong,” teriak Narasinga.
Paraban membuka kembangan ilmu kanuragan.
“Baik,” jawab Paraban lantang.
Paraban segera bergerak. Akan tetapi Biku Sambu tidak sependapat.
“Jangan,” cegah Biku Sambu. “Kau jangan ikut campur, apa pun yang akan terjadi,
persoalan ini adalah persoalanku dengannya. Aku tidak menghendaki kau ikut campur.”
Biku Paraban tak membantah ucapan kakaknya dan harus menghormatinya karena
ia lebih berhak menuntaskan pertarungan balas dendam itu. Bagaimanapun juga Biku
Paraban harus menghormati kemauan saudara kembarnya yang berniat menyelesaikan
persoalan itu dengan cara lelaki jantan. Perang tanding itu akan kehilangan bobotnya jika
ia ikut campur menerjunkan diri. Persoalan penyelesaian harga diri semacam itu, meski
taruhannya hidup atau mati, tidak seyogyanya dicampuri orang lain. Paraban melangkah
mundur dan digantikan Biku Sambu yang segera mempersiapkan diri kembali. Langit
yang terbebas dari mendung sangat membantu mereka untuk saling memerhatikan dan
mengamati, bulan menerangi pertarungan itu dengan sempurna. Baik Narasinga maupun
Biku Sambu tidak peduli dengan tanah yang telah berubah melumpur.
Sambu segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Narasinga
juga telah berancang-ancang menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi.
Didahului dengan teriakan amat keras Biku Sambu dan Narasinga saling meloncat
menyerang. Kali ini keduanya merasa pertempuran itu tidak harus bergerak lamban
selapis demi selapis, namun langsung menggebrak menjarah ketinggian puncak ilmu
kanuragan yang mereka kuasai. Narasinga dan Biku Sambu adalah dua saudara
sekandung, mereka berasal dari perguruan yang sama, sama-sama berasal dari Pasir
Wutah. Itu sebabnya keduanya mengenal dengan baik gerakan lawannya, bahkan
sebelum bergerak masing-masing sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan lawan.
Jika demikian keadaannya, maka siapa yang mempunyai ketahanan lebih tinggi, maka
dialah yang akan memenangkan pertarungan itu. Bagi siapa yang kalah, kematian harga
penakarnya.
Dengan amat cekatan dan trengginas Biku Sambu kembali melontarkan serangan
beruntun. Narasinga yang telah menduga bagaimana kemungkinan gerakan yang akan
terjadi, segera mempersiapkan penangkalnya. Dengan cermat Narasinga berguling-guling
di lumpur dan kemudian melejit serta melontarkan serangan balasan. Tangan kanannya
yang telah memegang lumpur dan tanah berpasir terayun deras, membuahkan semburan
yang tajam.
Biku Sambu gugup sesaat. Biku Sambu dan Paraban sama sekali tidak mengira
Narasinga akan menggunakan cara yang curang itu namun dengan segera Biku Sambu
dan Paraban ingat watak kakaknya, rupanya hal yang demikian merupakan perilaku yang
sulit untuk berubah.
Dengan cekatan Biku Sambu menyilangkan tangan melindungi wajah dari cipratan
lumpur. Narasinga memanfaatkan keadaan itu, tiba-tiba tubuhnya melejit ke atas disusul
berputar sekali di udara kemudian dengan kaki kanannya yang meluncur deras ke arah
Biku Sambu. Menghadapi serangan yang demikian Biku Sambu tidak punya kesempatan
untuk mengelak. Biku Sambu segera mundur dan menyapukan kaki kanannya dengan
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gerakan melingkar menyongsong gerak serangan lawannya. Gerakan itu dilakukannya
dengan sepenuh tenaga.
Maka terjadi sebuah benturan yang amat keras. Keduanya bersama-sama jatuh
berguling-guling di tanah berlumpur. Keduanya sama-sama meringis menahan nyeri
akibat dari benturan yang terjadi. Namun dengan cekatan Narasinga melenting kembali
mempersiapkan diri. Dengan cekatan pula Biku Sambu berjumpalitan menghadapi segala
kemungkinan yang bisa terjadi. Dua orang petarung yang menjadikan nyawa sebagai
taruhan itu bergerak saling melingkar seperti dua ekor ayam jago yang tengah mengukur
kemampuan lawan-lawannya.
“Iblis!” umpat Narasinga.
Biku Sambu tidak tinggal diam menerima umpatan yang demikian kasar itu.
“Kamu yang iblis, matimu, kau akan menjadi intip neraka!”
Tiba-tiba Narasinga kembali berbuat curang dengan menyapu lumpur menggunakan
kaki kanan. Lumpur muncrat melesat ke arah Biku Sambu akan tetapi Biku Sambu telah
mempersiapkan diri terhadap kemungkinan lawannya akan menggunakan cara-cara yang
licik. Biku Sambu melejit ke samping untuk menghindar. Narasinga berancang-ancang
untuk menyapu lumpur lagi.
Akan tetapi serangan Biku Sambulah yang kemudian datang beruntun menerjang
Narasinga. Narasinga yang tidak menduga berjumpalitan kalang-kabut. Dengan sekuat
tenaga Narasinga menjejak tanah, mendorong tubuhnya melesat jauh ke atas. Akan tetapi
Biku Sambu tidak membiarkan Narasinga pergi meninggalkan arena perang tanding, tak
berselisih waktu dengan sekuat tenaga pula Biku Sambu menjejak tanah, mendorong
tubuhnya terlontar ke atas memburu lawannya.
Pada titik ketinggian dari loncatan yang terjadi, Biku Sambu dan saudara tuanya
saling menyerang. Sebuah benturan segera terjadi. Udara teraduk karena benturan tangan
mereka bukan benturan sembarangan, namun sentuhan tangan yang menggenggam
kemampuan olah kanuragan tinggi yang mampu menjebol dinding batu setebal satu
depa.
Dengan berjumpalitan Narasinga dan Biku Sambu melayang turun. Narasinga yang
telah menjejak tanah lebih dahulu segera menyapu dengan ayunan kaki kirinya. Akan
tetapi yang tidak diduga oleh Narasinga, Biku Sambu mampu menggeliat memelintir
tubuh serta mengubah arah. Tangan kirinya dengan telak menghajar kening Narasinga.
Narasinga terputar, kunang-kunang langsung berhamburan jutaan jumlahnya.
Narasinga terpaksa jatuh berguling-guling dan kemudian melenting. Begitu marah
Narasinga, pohon pinang di belakangnya menjadi sasarannya. Ayunan kuat dan deras
menggunakan telapak tangan kanan menyebabkan pohon pinang itu terpenggal roboh
bersandar pohon saman.
Biku Sambu berdiri tegak.
“Keparat,” teriak Narasinga yang marah.
Biku Simbu menekuk sebelah kaki dengan kedua tangan siaga.
“Kenapa?” Sambu balas bertanya sambil memberi kesempatan kepada Narasinga
meredakan diri.
Setelah pertempuran sekian lamanya berlangsung, rupanya Narasinga benar-benar
sudah tidak telaten pada irama pertempuran yang terjadi, yang seolah tak segera diketahui
kapan akan berakhir. Lelaki bercambang lebat itu segera mengubah gerakan kembangan
ilmu silatnya, jika semula berkesan cepat dan gesit berubah menjadi lamban dan berat.
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Biku Sambu tanggap atas apa yang terjadi. Kaki kirinya segera bergeser pelahan
menggurat lumpur. Tangannya mengepal.
Melihat perkembangan itu Biku Paraban yang menyaksikan merasa tegang. Bentuk
perubahan kembangan yang dilihatnya itu merupakan pertanda bahwa Narasinga dan
Biku Sambu telah memutuskan untuk memasuki puncak kemampuan masing-masing,
yang naifnya, bersumber dari perguruan yang sama, Perguruan Pasir Wutah.
“Pasir Wutah,” bisik Biku Sambu. “Bangkitlah, aku mengandalkanmu untuk meraih
apa yang selama ini aku rindukan.”
Jantung Biku Paraban berdegup kencang.
Di sebelahnya Prabawati masih tidak sadarkan diri.
Narasinga tiba-tiba meloncat cepat bersamaan waktunya dengan Sambu yang juga
meloncat dengan cepat saling menyongsong. Ayunan tangan masing-masing meluncur
deras menjemput lawan. Udara kembali bergetar ketika dua tangan itu akhirnya benarbenar berbenturan. Hentakan yang terlontar dari ajian pamungkas itu menyebabkan
masing-masing terpelanting dan berguling-guling di tanah yang becek. Paraban merasa
jantungnya seperti tak berdetak lagi melihat apa yang terjadi.
Kilat kembali muncrat menerangi apa yang terjadi. Bulan timbul tenggelam di
antara mega-mega yang melayang.
Narasinga merasa dadanya tiba-tiba menjadi sesak. Demikian juga dengan Biku
Sambu mendadak mengalami kesulitan bernapas. Bahkan keduanya merasa, darah segar
telah meleleh dari mulut dan hidung mereka. Dengan bersusah-payah keduanya berusaha
untuk bangkit kembali memanfaatkan sisa kekuatan yang masih ada. Namun Narasinga
kemudian terhuyung-huyung. Lelaki itu nyaris terjerembab jatuh. Untung tangannya
segera menyambar patahan pohon pinang yang tersandar pada pohon saman. Sebaliknya
meski terasa sangat nyeri, namun Biku Sambu berhasil berdiri tegak.
Narasinga berteriak keras. Tangannya yang masih menyimpan kekuatan aji Pasir
Wutah mengayun deras menghantam pohon pinang yang disandarinya hingga patah dua.
Dicengkeramnya pohon pinang itu dan kemudian diayunkannya kepada Biku Sambu,
akan tetapi Biku Sambu tidak mau kepalanya dihajar dengan batang pinang itu. Dengan
sigap tangan kanannya bergerak menangkap ujungnya, jari-jari tangannya mencengkeram
dengan kuat.
Kini keduanya kembali berhadapan dengan mata melotot. Narasinga menekan
pangkal pohon pinang itu dengan sepenuh kekuatan, bahkan kekuatan ajian Pasir Wutah
tersalur melalui cengkeraman yang kuat itu. Akan tetapi Biku Sambu mengimbanginya
dengan cermat. Ujung batang pinang itu diremasnya hingga jari jarinya terbenam.
Kekuatan aji Pasir Wutah yang dikuasainya juga tersalur pada batang pinang yang sama.
Biku Paraban cemas. Biku Paraban melihat yang tersisa dari perang itu hanya siapa
yang kalah dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Siapa yang kalah pasti mati
dan siapa yang menang bukan berarti keluar dari keadaan yang buruk.
Menang menjadi arang, kalah menjadi abu.
Dengan masing-masing mencengkeram ujung dan pingkal pohon pinang yang
menjadi antara kedua seteru itu, Narasinga bergeser ke kiri, sebaliknya Biku Sambu tetap
berdiri kukuh di tempatnya. Kekuatan aji pamungkas dari perguruan Pasir Wutah itu
terus mengalir deras membanjiri batang pohon pinang itu, menggerataki serat-seratnya
dan memilah antara satu dengan yang lain, padahal bentuk serat pinang yang terurai tak
ubahnya lidi. Sungguh seolah tidak terjadi sesuatu pada pohon pinang itu akan tetapi
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sebenarnya di balik kulit yang membungkusnya, serat-serat pinang yang terbungkus kulit
itu mulai bergerak, semakin terurai antara satu dengan lainnya. Namun Narasinga tidak
peduli lagi, pun Biku Sambu juga tidak mempertimbangkan apa pun lagi. Bersama-sama
kedua petarung itu akhirnya melontarkan kekuatan puncaknya.
Pohon pinang berderak meledak.
Narasinga tetap berdiri di tempatnya, Biku Sambu juga tetap berdiri di tempatnya.
Hening yang datang mendadak menemani kedua petarung yang sedang sama-sama
terhenyak. Waktu yang mengalir juga menemani ayunan degup jantung masing-masing
yang masih terus bergerak. Sebaliknya Biku Paraban merasa sang waktu bergerak sangat
lambat untuk kemudian berhenti sama sekali, bahkan bulan di langit tertegun, bahkan
udara yang mengalir mendadak berhenti, bahkan hujan ikut menyesali diri.
Sejenak kemudian Narasinga jatuh terduduk, disusul kemudian oleh Biku Sambu
yang juga jatuh terduduk. Biku Paraban tersentak ketika melihat tangan Biku Sambu
berdarah dan penuh dengan serat-serat yang menancap, bukan hanya pada telapak
tangannya, tetapi juga dadanya.
Sebaliknya keadaan Narasinga ternyata masih lebih baik dari Biku Sambu, tangan
kanan Narasinga juga berdarah penuh serat-serat yang menancap di telapak tangannya.
Dari sekilas melihat apa yang terjadi Biku Paraban bisa menghitung, bahwa keadaan
Biku Sambu ternyata lebih parah.
“Kakang,” Biku Paraban mendekat dengan gugup.
Biku Sambu berusaha tersenyum, dengan darah mengalir deras dari luka luka di
tangan maupun di dada. Paraban sangat cemas. Dengan cekatan Biku Paraban segera
memangku tubuh yang lemah itu. Gugup Paraban saat memeluk saudara kembarnya.
“Akhirnya, apa yang kuinginkan tercapai,” bisik Biku Sambu dengan suara lemah.
“Aku akan segera menyusul isteriku. Akhirnya aku bisa seperti Bisma114.”
Biku Paraban menggigil.
Biku Paraban melihat, luka yang dialami Biku Sambu memang parah. Serat-serat
batang pinang banyak sekali menancap di tubuhnya. Serat-serat pinang itu tentu ada yang
telah menggapai jantung. Napas Biku Sambu mulai tersendat, bahkan darah merah mulai
deras meleleh dari mulutnya. Dengan cekatan Biku Paraban berusaha menolong dengan
menggerayangi beberapa buah simpul otot dan simpul syaraf tertentu yang terletak di
leher dan dada untuk menghentikan perdarahan yang terjadi akan tetapi Biku Sambu
menggeleng, memberi isyarat keberatan.
“Jangan lakukan,” bisik Biku Sambu menggunakan sisa tenaganya.
Kemarahan Biku Paraban bagaikan terpancing, apalagi ketika sejenak kemudian
terdengar suara tertawa. Narasinga yang sebenarnya juga terluka parah, ternyata masih
bisa menyempatkan untuk tertawa menertawakan nasib buruk yang menimpa adiknya.
Namun warna suara tawa itu terdengar getir dan serak.
“Mampuslah kau Sambu,” kata Narasinga di sela napasnya yang tersengal. “Kini
rasakanlah kematian yang paling menyedihkan. Kepahitan yang kaualami benar-benar
kepahitan hidup yang sempurna. Kau kehilangan orang yang kaucintai, bahkan meskipun
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Bisma, tokoh dalam kisah Mahabarata yang menyesal telah kelepasan membunuh Amba, kekasih
hatinya menggunakan anak panah. Bisma yang mestinya berhak atas takhta Hasinapura pilih hidup
membujang di sepanjang waktu. Kematiannya terjadi di Perang Baratayuda melalui tangan Srikandi.
Melihat Srikandi, Bisma melihat titisan Amba.
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kau menggembleng diri sampai muntah darah, kau tidak akan menang melawanku.
Sebentar lagi kau akan mati.”
Kembali Narasinga tertawa bergelak. Tertawanya terkekeh-kekeh amat geli. Justru
karena itu darah muncrat dari hidungnya. Biku Paraban bergegas bangkit dan darahnya
mendidih oleh amarah yang tidak tertahan lagi. Diletakkannya Biku Sambu yang semakin
lemah dan terkulai. Biku Paraban melihat bahwa sosok Narasinga meskipun ia saudara
kandungnya sendiri namun ternyata penjilmaan iblis. Jika dibiarkan maka iblis itu akan
merusak dan meminta banyak korban padahal selama ini sudah terlampau banyak korban
berjatuhan sebagai akibat dari kebrutalan perbuatannya yang gemar mengobral nafsu
seperti anjing yang suka kencing di mana-mana, di pohon apa pun.
Biku Paraban bangkit. Tangan kanannya mengepal di belakang, tangan kirinya
berada di depan dada.
Narasinga terbelalak melihat apa yang dilakukan Biku Paraban.
“Gila. Apa yang akan kaulakukan itu?” gugup Narasinga.
“Sudah terlampau banyak dosa yang kautimbun Narasinga. Aku tidak melihat sisi
mana pun yang menyebabkan aku harus mengambil keputusan lain selain membunuhmu.
Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Bersiaplah untuk mati.”
Narasinga gugup gentar gemetar. Biku Paraban telah menyiapkan Aji Pasir Wutah
dengan sempurna. Dengan keadaan yang sudah sedemikian parah, Narasinga benar-benar
seperti sebutir telur yang akan remuk diinjak gajah. Dalam olah kanuragan kemampuan
Narasinga dan Biku Sambu seimbang, namun jika dihadapkan dengan Biku Paraban yang
tidak henti-hentinya menggembleng diri di pesisir Ywangga, Narasinga curiga dirinya
bukan tandingan adiknya lagi. Apalagi dalam keadaan luka parah seperti itu.
Biku Paraban yang sudah mata gelap itu telah siap mengayun tangan menghajarnya,
menyempurnakan kematiannya.
“Jangan,” tiba-tiba terdengar suara lirih mencegah.
Biku Paraban tertahan.
“Jangan lakukan itu,” Biku Sambu berkata lemah, suaranya nyaris tak terdengar.
“Jangan kaukotori tanganmu dengan membunuhnya. Beri kesempatan dia hidup Paraban,
biarlah panjangnya kehidupan yang tersisa akan menghukum perbuatannya.”
Biku Paraban termangu. Butuh waktu beberapa saat untuk meredakan diri. Namun
tetap saja napasnya tersengal menahan amarah.
Biku Paraban segera berjongkok.
“Kematian ini pilihanku, Paraban,” suara Biku Sambu semakin lemah, “kalau aku
mau, Narasinga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Telah lama aku merindukan
datangnya saat seperti ini. Isteriku telah lama menungguku di alam pangrantunan115,
kinilah saatnya kami bersatu kembali. Aku titipkan anakku padamu.”
“Kakang Sambu,” suara Paraban seperti tertelan di tenggorokan.
Namun suara Biku Sambu telah tertelan bersamaan dengan mata yang terpejam.
Lelaki yang angan-angan kebahagiaannya itu terenggut oleh saudara kandungnya sendiri
telah kembali berpulang kepada Penciptanya. Mulutnya menyunggingkan senyum lega,
atas terwujutnya apa yang dirindukannya selama ini.
Biku Paraban merengkuh Sambu. Luka yang dialami saudara kembarnya adalah
sakit yang sama ia rasakan. Lelaki yang sering dipanggil dengan nama Sang Pemancing
dan keberadaannya ditakuti orang di Pesisir Parabalingga yang juga mendapat julukan
115

Alam pangrantunan, jawa, alam penantian setelah kematian
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Hantu Laut itu di sepanjang umurnya tak pernah menangis. Kematian yang menimpa Luh
Saras sekian tahun yang lalu mampu dihadapinya dengan tegar, namun kematian Biku
Sambu kali ini benar-benar mengoyak hatinya.
Mata Biku Paraban membasah. Namun laki-laki itu tidak terisak.
Hening sesaat.
“Matikah dia?” tiba-tiba terdengar suara.
Narasinga berusaha berdiri. Biku Paraban tak menjawab.
“Matikah dia?” kembali Narasinga bertanya.
Biku Paraban merasa dirangsang untuk kembali marah. Tetapi tangan Biku Sambu
yang terkulai dalam pelukannya seperti mengingatkannya untuk tidak terpancing.
Dengan tertatih-tatih, Narasinga berusaha mendekat, namun tenaga yang tersisa
tidak mendukung apa yang diinginkannya. Narasinga kembali terjerembab di tanah yang
berlumpur.
“Kurasa kaupuas karena telah membunuhnya, Narasinga,” kata Biku Paraban. “Kau
telah menghancurkan hidupnya mulai dari saat ia masih muda dengan merusak wanita
yang dicintainya. Sekarang kausempurnakan dengan membunuhnya. Kau tentu merasa
puas.”
Narasinga berusaha menata napas. Namun tatapan matanya yang tertuju pada tubuh
Biku Sambu yang tergolek beku, serta pada Prabawati yang masih pingsan, terus menerus
merangsang gejolak. Sekuat apa pun Narasinga berusaha menenteramkan diri, kenyataan
yang dihadapinya terlampau sulit untuk dianggap tak pernah ada.
“Kaupuas, Narasinga?” kembali Biku Paraban mencecarnya.
Narasinga merasa kedua kakinya tidak mampu menyangga tubuhnya.
“Mengapa bisa begini?” desis Narasinga pada diri sendiri.
Narasinga seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk.
“Mengapa bisa begitu?” teriak Paraban. “Kau akan menimpakan kesalahan itu
kepada siapa? Kauberanggapan kakang Sambulah yang bersalah karena menghalangi
keinginanmu? Begitu?”
Mata Narasinga kian berkunang-kunang. Apa yang terjadi di waktu lampau seperti
terulang kembali. Perilaku di masa mudanya bisa dikatakan liar. Entah sudah berapa
gadis-gadis korban pelampiasan nafsunya. Di mana-mana Narasinga meninggalkan jejak
dengan bau yang amat busuk. Salah satu dari korbannya adalah Luh Saras, seorang gadis
yang amat cantik dan memukaunya. Gadis yang membuatnya tergila-gila itu ternyata
menjatuhkan pilihannya kepada Biku Sambu. Narasinga yang mata gelap tidak bisa
menerima kenyataan itu. Jika ia tak bisa memiliki Luh Saras, maka yang lain pun tidak.
Akibat kekejian perbuatannya, Luh Saras ternyata meninggalkan prasasti nyata dan
bernyawa, berujut sosok gadis Prabawati yang kini datang menggugatnya.
Amat boleh jadi, sosok Prabawati itu mungkin tak hanya seorang, namun masih ada
yang lain lagi dan yang lain lagi.
Mulut Narasinga terkunci membeku. Pengakuan di dalam hatinya itu benar-benar
membuat isi dadanya terkoyak.
Di depannya Biku Paraban tetap tegak.
“Bagaimana caranya, agar aku bisa menebus kesalahanku ini, Paraban?” suara
Narasinga terdengar bergetar.
Biku Paraban terkejut mendengar pengakuan yang tidak terduga itu. Biku Paraban
tak menduga Narasinga menyimpan penyesalan. Benar-benarkah Narasinga menyesali
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semua yang terjadi? Apa yang diucapkan Narasinga menyebabkan Paraban bingung
untuk sesaat. Namun Biku Paraban segera teringat, apalah artinya penyesalan jika
penyesalan itu tidak mengembalikan keadaan pada ujut semula. Menyesal dengan
menangis meneteskan airmata darah sekalipun tak akan mengembalikan keadaan, tidak
menghidupkan mereka yang sudah mati.
Biku Paraban menatap Narasinga tanpa kedip. Setelah beberapa saat Biku Paraban
memang melihat kebenaran yang diucapkan oleh Biku Sambu. Bahwa Narasinga harus
dibiarkan hidup, terlalu enak baginya jika mati begitu saja. Jika Narasinga dibunuh, itu
terlalu enak baginya. Narasinga harus merasakan semua akibat dari perbuatannya.
“Pergilah,” Biku Paraban berucap datar. “Tidak ada gunanya kau berada di sini lagi.
Tidak ada gunanya kau menampakkan wajah penyesalanmu yang bagiku hanya palsu
belaka. Kakang Biku Sambu benar, aku harus melepaskanmu karena dalam waktu dekat
mungkin akan ada orang-orang yang mencarimu, keturunanmu yang kausebar di manamana kini telah dewasa dan mulai bertanya di mana dan siapa ayahnya. Pergi.”
Paraban mengakhiri ucapannya dengan setengah berteriak dan tangan mengepal.
Dengan lemah lunglai, Narasinga menggunakan tenaga yang masih ada untuk
bangkit. Beberapa saat lamanya Narasinga menatap tubuh Prabawati yang tergolek.
Narasinga mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika Prabawati itu siuman dan
menemukan Biku Sambu sudah tidak bernyawa lagi.
Dengan hati berantakan Narasinga gontai meninggalkan tempat itu.

X
Bekas arena perang tanding itu telah berubah seperti seperti ladang yang dibajak.
Tanah teraduk jungkir balik tidak keruan. Langit yang semula mendung dan bahkan turun
hujan badai dengan derasnya tidak ada bekas-bekasnya lagi. Angin laut telah menyapu
mendung tebal entah ke mana. Hanya suara debur ombak laut selatan yang tidak pernah
berubah.
Prabawati yang pingsan mulai menggerakkan tangan.
Mata yang terpejam itu kemudian terbuka. Swasti Prabawati membutuhkan waktu
beberapa saat berusaha mengenali keadaan di sekitarnya. Mata gadis cantik itu bersirobok
pandang dengan tatapan Biku Paraban. Prabawati segera duduk serta kembali
memejamkan mata untuk mengumpulkan semua ingatan. Sesaat kemudian gadis itu telah
membuka mata kembali. Swasti Prabawati menjadi gemetar dan gugup saat melihat tubuh
ayahnya yang tergolek. Prabawati semakin cemas ketika melihat tubuh itu tidak terlihat
bernapas.
“Apa yang terjadi?” suara Prabawati serak.
Prabawati disergap cemas yang tiada terkira. Gugup buncah gadis itu.
Hantu Laut menghela napas panjang.
“Kau harus menerima kenyataan ini dengan ikhlas Prabawati. Kuatkan hatimu dan
kuatkan perasaanmu karena ayahmu telah pergi untuk selamanya.”
Berderak hancur isi dada Prabawati. Gadis dari kaki Gunung Penanggungan itu
terbelalak memandangi tubuh ayahnya yang telah berbaring beku tak bernapas lagi.
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Sesaat Prabawati mencoba ingkar, bahwa apa yang dilihatnya itu hanya semu palsu, akan
tetapi tetap saja yang ia lihat tidak berubah. Biku Sambu tetap berbaring tidak bernapas
lagi. Prabawati berusaha mengumpulkan sisa kekuatan yang ia miliki. Sesaat kemudian
gadis itu berteriak keras sambil mengguncang tubuh ayahnya.
Biku Paraban hanya bisa menghela napas. Kenyataan yang dihadapi Prabawati itu
memang terlampau pahit untuk diterima, amat berat untuk disangga. Berhari-hari gadis
itu pergi meninggalkan Perguruan Pasir Wutah di kaki Gunung Penanggungan mencari
ayahnya hingga harus menempuh perjalanan jauh ke Perguruan Kembang Ayun di kaki
Gunung Raung ujung timur Pulau Jawa lalu dilanjutkan perjalanan kembali ke barat
hingga ke Panjaringan di Pesisir Laut Selatan, semua itu hanya untuk menemukan sang
ayah terbujur beku tidak bernapas lagi.
Prabawati merasa lehernya tercekik. Isi dadanya membuncah menggelegak butuh
penyaluran. Tatapan mata gadis itu mendadak menjadi amat liar, jelalatan memerhatikan
keadaan di sekitarnya.
Prabawati bangkit.
“Mana dia?” teriak gadis itu. “ Mana orang itu, paman?”
Biku Paraban diam. Biku Paraban bingung harus bersikap bagaimana terhadap
gadis itu. Haruskah Biku Paraban membujuk Prabawati agar tenang menerima kenyataan
sementara Biku Paraban sendiri merasa isi dadanya bergolak?
Prabawati meledak.
“Akan aku bunuh orang laknat itu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk
melawannya. Mana dia paman? Mana Narasinga itu?”
Prabawati menggigil.
“Orang itu sudah pergi Prabawati,” jawab Biku Paraban dengan nada suara nyaris
tertelan. “Tak ada gunanya kau menyusul orang itu. Narasinga telah pergi cukup lama.
Sekarang tenangkan hatimu.”
Bagaimana Prabawati bisa tenang? Tidak mungkin bisa tenang. Hasrat hatinya
hanyanya menumpahkan kemarahan. Hutang pati bayar pati. Apalagi Narasinga itu
berhutang amat banyak kepadanya. Perbuatan Narasinga terhadap Ibunya menyebabkan
Prabawati tidak bisa mengampuninya, apalagi kini Narasinga malah membunuh ayahnya
pula. Maka pontang-panting Prabawati berusaha menenangkan diri. Tangis yang semula
masih bisa ditahannya itu akhirnya meledak seperti puncak gunung tak mampu menahan
desakan lahar dari dalam kepundan. Paraban membiarkan Swasti Prabawati menangis
sejadi-jadinya. Dengan menangis akan membantu gadis itu melarutkan beban perasannya.
Manakala sejenak kemudian pagi pun datang menyapa pantai laut selatan itu, seolah
menjadi awal dari hidup baru bagi Prabawati. Hidup dengan hanya satu tujuan membalas
kematian ayahnya. Ke mana pun Narasinga pergi, bahkan seandainya bersembunyi di
balik liang semut sekalipun, orang itu akan dikejarnya.
“Tenanglah ayah,” bisik Prabawati setelah berhasil menguasai diri, “aku akan
membalaskan dendammu. Akan kutagih dengan bunganya sekalian.”
Manakala fajar kemudian menyingsing, Biku Paraban membopong jasad saudara
kembarnya ke pusara di mana Luh Saras dimakamkan. Tanpa banyak berbicara Biku
Paraban menggali tanah untuk kuburan saudara kembarnya itu. Prabawati sudah tidak
menangis lagi, akhirnya gadis itu memang merasa tidak ada gunanya menangis. Ditangisi
sampai keluar air mata darah sekalipun tak akan membangkitkan kembali yang telah
pergi menghadap Sang Maha Pencipta. Prabawati yang termangu seperti terjebak di alam
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lamunan itu mendongakkan kepala ketika mendengar suara langkah yang bergegas
mendekati tempat itu. Melihat siapa yang datang, Prabawati bergegas menjemputnya.
“Ada apa?” Nyai Perakin bertanya lengkap dengan segala kecemasannya. “Apa
yang terjadi?”
Swasti Prabawati tidak menjawab. Bahkan semangat untuk berbicara, Prabawati
seperti tidak memiliki lagi. Nyai Sedah Perakin memegang tangan gadis itu. Melalui
tatapan matanya Nyai Perakin menuntut penjelasan.
Prabawati menghela napas.
“Setelah sekian lama aku mencarinya,” kata Prabawati dengan suara serak dan
tersendat, “akhirnya aku temukan ayahku di tempat ini Bibi, meski yang aku temukan
hanya jasadnya.”
“Apa?” Nyai Perakin terbelalak kaget.
Dengan jelas dan gamblang Prabawati kemudian menceritakan apa yang terjadi.
Nyai Perakin menyimak dengan seksama serta penuh perhatian. Nyai Perakin terkagetkaget mendengar penuturan Swasti Prabawati, tetapi Nyai Perakin memaklumi mengapa
bisa terjadi peristiwa itu. Sebagai salah seorang saksi yang pernah hidup bersama di
lingkungan yang sama pada masa dua puluhan tahun yang lampau, Nyai Perakin yakin
bahwa persoalan di antara Biku Sambu dan Narasinga tidak bisa dihapus sekadar dengan
menganggapnya sebagai cerita yang telah lewat hingga layak untuk dilupakan. Nasib
mengenaskan yang menimpa Ni Luh Saras dan pertikaian yang terjadi antara Narasinga
dan ke dua adik kembarnya, tidak mungkin dihapus dengan bergulirnya waktu. Dendam
di antara mereka tetap tumbuh dan mekar.
Perkampungan Panjaringan yang dihuni oleh beberapa nelayan, menjadi gempar
mendengar apa yang terjadi. Mereka datang berbondong-bondong untuk menyampaikan
duka dan sungkawa. Penduduk yang berusia lima puluhan tahun ke atas, pada umumnya
mengenal dengan baik tiga bersaudara Narasinga, Sambu dan Paraban. Kesempatan itu
mereka pergunakan untuk saling menanyakan kabar keselamatan kepada Biku Paraban.
Berbagai pertanyaan pun mereka lontarkan. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu Biku
Paraban menjawab sebisanya.
Prabawati yang amat terpukul, tidak mau bergeser dari pusara ayahnya. Semakin
larut Prabawati memuja mantra doa mengiringi kepergian ayahnya, maka semakin bulat
keputusannya untuk menuntut balas.
Hutang nyawa bayar nyawa.

X
Dengan tubuh yang compang-camping tidak keruan, penuh lumpur dan kotor sekali,
Narasinga yang duduk lunglai di atas kudanya memandang dengan tatapan mata kosong
ke arah depan. Ia tidak peduli dengan arah yang diambil oleh kudanya. Namun kuda
tunggangan itu rupanya termasuk jenis kuda tunggangan yang cerdik. Meski Narasinga
tidak perlu memegang tali kekang, kuda itu terus berderap pelahan menyusur jalan
setapak kembali ke arah semula. Kuda itu agaknya juga tahu tuannya sedang terluka
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parah. Lebih dari itu, jalan untuk pergi ke Panjaringan dari tempat tinggalnya di Kediri
Narasinga hanya memiliki satu pilihan jalan.
Benturan aji pamungkas dari perguruan yang sama, antara aji Pasir Wutah dengan
aji Pasir Wutah telah benar-benar mengguncang isi dada Narasinga. Selama ini Narasinga
telah malang melintang di dunia olah kanuragan, jarang menemukan orang yang mampu
mengimbanginya, tetapi Biku Sambu benar-benar membuatnya kalang-kabut. Semakin ia
merenungkan Narasinga semakin yakin, bahwa sebenarnya ia tidak akan bisa mengatasi
Biku Sambu. Kalau kemudian Biku Sambu berhasil ia bunuh, itu karena Biku Sambu
yang memang memilih mengalah. Jika Biku Sambu mau besar kemungkinan Narasinga
tidak akan bisa keluar dari arena perang tanding itu hidup-hidup.
Tatapan mata Narasinga makin berkunang-kunang. Pangkal lengan kanannya serasa
lumpuh karena serat-serat pinang banyak menancap di telapak tangannya. Cahaya surya
pagi mengikuti kemana pun kuda jantan itu membawanya, akan tetapi Narasinga tidak
mungkin meminta tolong pada siapa pun, karena tempat itu sepi dan terpencil. Narasinga
menggelengkan kepala dengan keras, sebuah usaha untuk mempertahankan kesadaran
agar jangan sampai pingsan.
Akan tetapi Narasinga memang tidak punya kemampuan untuk bertahan. Dengan
pelan Narasinga menelungkupkan diri di atas kudanya. Kuda itu terus berlari membawa
tubuh yang telah tidak sadarkan diri. Barangkali telah menjadi garis perjalanan hidup,
barangkali para Dewa di langit telah menggariskan rangkaian perjalanan manusia antara
satu dengan lainnya. Kuda yang membawa Narasinga itu berpapasan dengan kuda Sapu
Angin yang membawa majikannya yang menempuh perjalanan menuju Panjaringan.
“Kenapa orang itu, kakang?” tanya Narasari.
Parameswara memerhatikan.
“Tampaknya orang yang membutuhkan pertolongan, Narasari.”
Dengan bergegas Parameswara melecut kudanya menyongsong orang yang ia lihat
tengah membutuhkan pertolongan. Manakala telah dekat, Parameswara segera melenting
menyongsong dan menangkap kendali kuda yang ditunggangi Narasinga. Kuda itu pun
berhenti. Parameswara bergegas memeriksa keadaan orang itu dengan cermat. Melalui
pergelangan tangan yang dipegangnya Parameswara bisa mengetahui bagaimana keadaan
orang itu.
“Bagaimana?” tanya Narasari.
Parameswara bergegas menempelkan jari tangannya di leher kiri dan kanannya,
Narasinga menggeliat.
“Orang ini terluka parah. Kita harus menolong,” Parameswara menjawab.
Dengan cekatan Dyah Narasari membantu kakaknya menurunkan tubuh orang tak
dikenal itu dan dibaringkannya di atas rumput. Kembali Parameswara memeriksa denyut
nadi di lengan orang itu. Parameswara dan Narasari saling pandang melihat ada yang
aneh pada telapak tangan kanan orang itu. Dyah Narasari mencabut selembar dan dengan
cermat mengamatinya. Parameswara melakukan hal yang sama, darah pun dengan deras
keluar dari luka yang terjadi.
“Benda apa ini, kakang?” tanya Narasari.
Parameswara memerhatikan serat-serat yang banyak menancap di telapak tangan
kanan lelaki yang belum dikenalnya itu. Parameswara memperhatikan benda aneh itu
namun ia tidak dengan segera menemukan jawabnya. Di samping luka-luka di telapak
tangan itu Parameswara dan Dyah Narasari menemukan beberapa luka yang lain, luka
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berjenis lebam-lebam dan sobekan senjata tajam. Di bibirnya ada banyak darah yang
mengering dengan bau anyir yang menyengat.
“Luka parah yang diderita orang ini jelas karena bertarung, Narasari. Aku tak tahu,
ilmu apa yang dipergunakan lawannya hingga mampu melukai orang ini dengan cara
yang aneh, melalui banyak serat yang menancap di telapak tangannya. Serat apakah ini,
dan dengan cara bagaimana benda ini bisa menancap di telapak tangan, aku tidak tahu.”
Dyah Narasari bertindak cekatan. Gadis itu segera menekan beberapa simpul syaraf
tertentu pada lengan dan leher untuk mengunci darah yang terus mengalir. Dengan hatihati gadis itu mencabuti serat-serat di telapak tangannya. Parameswara memeriksa serat
itu dan berpikir keras. Namun tetap saja Parameswara tidak menemukan gambaran
peristiwa apa yang terjadi.
“Aku akan menolongnya melalui cara pintas, mari kita dudukkan orang ini,” kata
Parameswara.
Didorong oleh rasa kemanusiaan dan harus menolong siapa pun yang mengalami
kesulitan, Parameswara segera bertindak. Dibantu Dyah Narasari, orang yang belum
dikenalnya itu didudukkan di atas rumput. Narasari memegang ke dua lengannya agar
tubuh itu tidak terguling sementara Parameswara menempatkan diri duduk di depan
orang itu. Mata pemuda itu terpejam. Kedua tangan Parameswara bergerak dengan jemari
menunjuk dan menempel pada keningnya sendiri
Parameswara adalah sosok hasil gemblengan orang sakti yang ketinggian ilmunya
mustahil diukur. Ki Ajar Kembang Ayun yang bernama asli Padmanaba telah menggenjot
kemampuan kanuragan Parameswara habis-habisan untuk mempersiapkan Parameswara
dengan harapan kelak akan memimpin perguruan Kembang Ayun Pesanggaran. Berbagai
kemampuan yang dimiliki Ki Ajar Kembang Ayun telah diwariskan kepada pemuda itu,
apalagi selama di Pesanggaran Ki Ajar Pratonggopati juga ikut menempanya maka yang
tercipta adalah sosok Parameswara yang walaupun masih berusia muda, kemampuan
kanuragannya tidak bisa diremehkan oleh siapa pun. Apalagi kemudian, selama setengah
bulan lamanya di dalam goa pantai Ywangga di Parabalingga, Parameswara digenjot
habis-habisan oleh Biku Paraban atau Hantu Laut yang juga memiliki kemampuan olah
kanuragan nyaris tidak terukur, utamanya bagaimana memanfaatkan kekuatan bawah
sadar untuk berbagai kepentingan.
Parameswara yang telah membangunkan kekuatan berasal dari bawah sadarnya itu
segera menyalurkannya ke tubuh orang yang terluka parah dan belum dikenalnya itu.
Narasinga menggeliat ketika telapak tangan Parameswara menyentuh dadanya. Sebuah
kekuatan yang besar dan deras menerobos mengalir dan membuka semua simpul-simpul
syaraf yang terkunci dan melemah. Narasinga yang masih berada dalam keadaan pingsan
itu menggeliat seperti orang yang menyangga beban berat. Melihat apa yang dilakukan
kakaknya Dyah Narasari terheran-heran. Selama ini Dyah Narasari tidak tahu kakaknya
menguasai sejenis ilmu pengobatan dengan memanfaatkan tenaga yang berasal dari alam
bawah sadar itu. Ketika Dyah Narasari masih merasa ragu, namun perubahan yang terjadi
pada lelaki yang ditolong yang tiba-tiba menggeliat dan berdesis kesakitan merupakan
petunjuk bagi Narasari bahwa apa yang dilakukan kakaknya itu tidak main-main.
Beberapa saat berlalu, bergeser sejengkal demi sejengkal. Parameswara yang telah
merasa cukup segera menghentikan pekerjaannya. Narasinga yang semula tidak sadarkan
diri kembali siuman. Parameswara pun tersenyum ramah kepada orang itu. Narasinga
tahu, pemuda yang berada di depannya telah menolongnya, sadar akan hal itu maka
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Narasinga kembali memejamkan mata dan memusatkan perhatian untuk mengenali
perubahan-perubahan yang telah terjadi pada dirinya. Narasinga merasa, keadaan
tubuhnya benar-benar jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Terimakasih anak muda kau telah menolongku,” kata Narasinga.
Parameswara mengangguk. Narasinga memandang penolongnya.
“Apa yang telah terjadi, paman?” tanya Parameswara, “luka yang paman alami ini
karena sebuah perang tanding?”
Narasinga memandang pemuda yang telah menolongnya itu lebih lekat. Dengan
seksama diperhatikan wajah pemuda itu dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang terasa
aneh dirasakan oleh Narasinga. Wajah pemuda itu mengingatkannya pada seseorang akan
tetapi entah siapa. Bentuk alis pemuda itu dan bentuk rahang dan dagunya mengingatkan
pada seseorang.
“Ada apa paman?” tanya Parameswara yang merasa heran membaca bahasa tubuh
orang terluka itu.
Narasinga sangat tidak ingin berbagi masalahnya dengan bercerita pada orang lain
yang baru saja dikenalnya, meski orang itu telah menolong dengan menyelamatkan jiwa
agar jangan sampai keburu oncat dari raganya.
“Tidak, tidak ada apa-apa,” jawab Narasinga seperti orang yang bingung.
Dyah Narasari menatap dengan penuh iba.
“Kalau aku boleh tahu, paman,” Narasari menyela, “benarkah paman baru saja
berperang tanding melawan seseorang?”
Narasinga memandang Narasari sejenak. Narasinga seperti orang yang menyimpan
beban berat setiap bersirobok pandang dengan Parameswara. Ada sesuatu pada wajah
pemuda itu yang membuat gelisah. Mengapa harus gelisah? Untuk pertanyaan itu pun
Narasinga bingung karena tidak tahu jawabnya.
“Maafkan aku anak muda,” jawab Narasinga, “aku tidak mempunyai cerita apa pun
untuk kalian. Akan tetapi aku benar-benar merasa berhutang budi pada kalian yang telah
menolong menyelamatkan nyawaku. Aku berharap kelak aku akan berkesempatan untuk
membalas.”
Jawaban itu membuat Parameswara maupun Dyah Narasari saling pandang, seperti
bersepakat keduanya manggut-manggut. Kakak beradik itu bisa memahami sikap itu
karena ada wilayah-wilayah pribadi yang bukan urusan dan tak layak diketahui orang
lain.
Narasinga menerawang.
Parameswara dan Dyah Narasari yang memerhatikan bahasa tubuh yang tersirat di
wajah lelaki tua itu bisa melihat, betapa orang itu menyangga beban yang sungguh amat
berat. Tatapan matanya kosong, ada kalanya malah tidak bergairah. Bahkan sampai pada
kadar tertentu Parameswara juga melihat, betapa hidup bagi orang itu seperti tidak ada
artinya.
“Ada apa dengan orang ini?” Parameswara penasaran.
Sebenarnyalah, setelah segalanya mulai larut, Narasinga mulai dililit penyesalan.
Menyesal karena harus bertikai dengan adiknya yang membawa kematian Biku Sambu,
menyesal karena di masa mudanya ia senang mengumbar nafsu, di antaranya ia telah
menjarah dengan paksa seorang gadis bernama Luh Saras. Anak yang terlahir dari buah
pemerkosaan itu kini memburunya. Semua beban itu membuat Narasinga kehilangan
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gairah. Bahkan untuk pulang menemui anak dan isterinya yang saat ini mungkin sedang
menunggunya, Narasinga tak bergairah.
“Baiklah paman,” kata Parameswara, “kami berdua merasa, kami telah melakukan
kewajiban untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jika paman keberatan
kami mengetahi apa yang menyebabkan paman terluka seperti ini, kami tak memaksa
untuk mengetahui. Kami memang harus menghormati urusan orang lain dengan tidak
mencampuri bahkan sekadar ingin tahu sekalipun. Selanjutnya karena kami mempunyai
urusan, kami akan melanjutkan perjalanan. Silahkan paman juga kembali melanjutkan
perjalanan.”
Orang itu mengangguk dan berusaha tersenyum. Dengan cekatan Narasari dan
Parameswara membimbing orang itu untuk berdiri.
Akan tetapi ada sesuatu yang terlihat oleh Parameswara. Sesuatu yang membuat
jantung pemuda berdenyut.
“Tunggu,” kata Parameswara dengan nada agak lain.
Narasri terkejut membaca sikap kakaknya yang berubah. Apalagi Parameswara
tiba-tiba mengambil jarak dan memberikan pandang mata tidak senang.
“Ada apa kakang?” tanya Narasari dengan alis mencuat.
Parameswara memerhatikan lebih cermat lagi. Parameswara akhirnya telah buat
pada simpulan yang diperolehnya.
“Kau Panji Ragamurti?” Parameswara bertanya.
Parameswara menggigil seperti orang yang kedinginan. Dyah Narasari kaget.
Namun yang lebih kaget lagi adalah orang yang baru saja disebut dengan nama
Panji Ragamurti itu. Dengan sangat heran Narasinga memandang wajah Parameswara.
Matanya yang semula sayu berubah tajam.
“Bagaimana kautahu aku adalah Panji Ragamurti, anak muda?”
Parameswara benar-benar berubah. Manakala semula pemuda itu bersikap ramah.
Kini sikap pemuda itu berubah menjadi sikap yang tak bersahabat bahkan sangat lugas
dalam menunjukkan sikap bermusuhan. Narasari terheran-heran sebagaimana Narasinga
juga terheran-heran. Parameswara segera merenggut bandul kalung yang dipakai orang
yang baru saja disebut Panji Ragamurti itu. Parameswara kemudian merenggut kalung
yang juga dikenakannya sendiri. Dua buah lencana itu disandingkan. Benar-benar mirip.
Melihat itu, Narasinga atau Panji Ragamurti menggigil.
“Bagaimana kaubisa mendapatkan benda itu?” tanya Panji Ragamurti dengan tak
sabar.
Parameswara seperti akan meledak, sesak di dadanya tidak bisa ditahannya lagi dan
sesak macam itu membutuhkan penyaluran. Parameswara mengepalkan tangan memberi
sikap yang dengan mudah bisa dibaca, permusuhan.
“Jadi kaulah orangnya,“ desis Parameswara dengan penuh tekanan dan bahkan
amarah yang tertahan.
Narasinga atau yang oleh Parameswara dituduh bernama Panji Ragamurti terheranheran.
“Kau siapa anak muda?” desak Narasinga sekali lagi.
“Namaku Parameswara,” jawab pemuda itu dengan suara lantang dan sangar. “Kau
membuangku di saat aku baru saja lahir karena aku adalah buah dari buah perselingkuhan
isterimu.”
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Parameswara meledakkan isi dada itu dengan hingar-bingar menyebabkan Panji
Ragamurti gemetar. Panji Ragamurti memerhatikan wajah Parameswara dengan lebih
lekat lagi. Apabila semula Panji Ragamurti merasa seperti pernah mengenal wajah itu
maka kini Panji Ragamurti telah menemukan jawabnya. Wajah itu tak ubahnya wajahnya
sendiri di saat masih muda. Remuk redam hati Panji Ragamurti atau yang juga memiliki
nama Narasinga melihat kenyataan yang tidak terduga itu.
Belum lama yang lampau, Ia dihujani beban yang sungguh sangat berat dengan
kematian Biku Sambu dan kemunculan seorang gadis bernama Prabawati yang ternyata
anak gadisnya kini muncul lagi seorang pemuda yang juga mengaku anaknya. Pohon
yang di saat ia berusia muda itu ditanam di mana-mana, kini ia panen buahnya. Buah
pohon itu ternyata terasa amat pahit. Kini seorang pemuda bernama Parameswara, yang
wajahnya amat mirip dengannya muncul menemuinya dan mengaku sebagai anaknya.
Padahal anak itu dulu telah dibuangnya karena ia tak bisa menerima kehadirannya yang
diyakininya bukan keturunannya. Sekarang, setelah dewasa, ia datang menghujatnya.
“Jadi, kau anakku?” suara Panji Ragamurti gemetar.
Parameswara menggigil.
Dyah Narasari yang akhirnya mengerti atas duduk persoalan yang terjadi segera
mendekati kakaknya, memegang pundaknya untuk meredakan kemarahannya. Namun
Parameswara segera menepis tangan adiknya.
“Kenanglah wahai Patih Panji Ragamurti orang yang paling ditakuti di Kediri. Coba
kenanglah karena barangkali usia tua bangkamu ini menyebabkan kau pikun dan tak ingat
lagi. Kau membuangku karena kau menuduh aku adalah bayi dari hasil seorang istri yang
tidak setia pada suaminya. Lalu kaucampakkan bayi itu ke tempat pembuangan sampahsampah yang tidak ada nilainya. Perhatikanlah aku, inilah aku bayi yang kaubuang itu.”
Meletup Parameswara mengakhiri rangkaian kalimatnya.
Panji Ragamurti tertunduk dan bahkan memejamkan mata.
Manakala Panji Ragamurti kembali membuka matanya, sebuah senyum tersungging
di sudut mulutnya. Senyum yang sebenarnya amat getir.
“Jadi kau mau apa?” tanya Panji Ragamurti.
Pertanyaan itu benar-benar memancing kemarahan Parameswara.
“Kau tak terima dengan semua yang telah terjadi? Kaudatang untuk menghujatku,
atau akan membunuhku?”
Parameswara benar-benar marah. Namun justru karena itu mulutnya terkunci.
“Kaubenar anak muda,” kembali Panji Ragamurti atau Narasinga itu berkata,
“bahwa aku tentu masih ingat semua yang terjadi. Aku mengetahui isteriku selingkuh
dengan lelaki lain. Dari perselingkuhan itu kemudian lahir kamu. Aku tentu tidak bisa
menerima kehadiran bayi yang bukan keturunanku. Masih untung aku hanya sekadar
membuangmu karena ada cara yang lebih kejam dari itu. Seharusnya saat itu kubuang
kau ke hutan agar jadi mangsa serigala. Serigala tentu amat suka dengan daging bayi.”
Meledak Parameswara.
“Iblis,” umpatnya, “ternyata kau memang bukan manusia.”
Parameswara menggigil gemetar. Dyah Narasari bingung oleh perkembangan
keadaan yang sama sekali tidak diduganya.
“Kau tidak terima?” teriak Panji Ragamurti dengan suara yang tidak kalah keras.
“Kau bermaksud membalas dendam? Kau tak terima anak muda? Kalau kau tidak terima
ayo aku layani apa pun kemauanmu. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara lelaki.”
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Parameswara semakin menggigil.
Kali ini pemuda itu benar-benar terpancing kemarahannya, tersentuh telak simpul
syaraf harga dirinya yang dengan segera mengubahnya menjadi dahana. Parameswara
tidak perlu menimbang terlalu jauh untuk segera menyingsingkan lengan melayani apa
yang menjadi keinginan lelaki yang seharusnya dipanggilnya ayah itu.
Panji Ragamurti segera mempersiapkan diri. Sebagaimana Parameswara tiba-tiba
telah mempersiapkan kembangan gerakan silat dari jalur perguruan Kembang Ayun.
Dyah Narasari tiba-tiba seperti tersadar dan segera mencegah Parameswara melakukan
kekeliruan. Panji Ragamurti mempersiapkan diri dengan baik, siap menghadapi apa pun
yang akan dilakukan pemuda yang mengaku-aku anaknya itu.
“Tunggu,” teriak Narasari.
Akan tetapi Parameswara mendorong adiknya menjauh.
“Minggir kau Narasari,” teriak Parameswara.
Dyah Narasari memegangi lengan baju kakaknya.
“Kau gelap mata kakang Parameswara,” teriak Naraswari berusaha mencegah.
Narasari bahkan telah meloncat berdiri tegak di antara Panji Ragamurti dan
Parameswara. Parameswara tersengal namun Panji Ragamurti itu justru tertawa.
“Sebaiknya jangan kaucegah apa yang diinginkan, nduk,” kata Narasinga lantang.
“Minggirlah dan jangan kauhalangi keinginannya membunuhku. Kalau dia tidak berhasil
membunuh, maka ia yang akan mati terkapar di tempat ini. Peduli setan dengan segala
macam haram jadah yang lahir dari perselingkuhan, aku tidak keberatan untuk menambah
jumlah angka orang yang akan mati di tanganku.”
Parameswara benar-benar terpancing. Sebutan haram jadah itu membelah dadanya,
merobek jantungnya, sangat menyakitinya. Gugup dan pontang-panting Dyah Narasari
berusaha menenangkan kakaknya.
“Kakang tenanglah, merenunglah,” teriak Narasari yang berusaha mencegah dan
mengingatkan.
Akan tetapi Parameswara benar-benar telah terbakar. Matanya melotot dengan cara
pandang amat sirik. Telah bulat keputusan pemuda itu untuk menempatkan diri menjadi
pembuka pintu gerbang kematian Panji Ragamurti. Caci maki haram jadah itu sangat
melukai hati dan tidak ada penebusnya sama sekali kecuali merobek mulut orang yang
mengucapkannya.
“Minggir kau, jangan ikut campur persoalan ini,” bentak Parameswara.
Namun Prabawati bergeming mencegah jangan sampai perkelahian itu terjadi.
“Benar apa yang dikatakannya,” Panji Ragamurti menambahkan, “sebaiknya jangan
halangi keinginannya. Ini masalah lelaki yang tak bisa diselesaikan dengan cara wanita.
Ayo, aku sudah siap menghadapi apa pun yang kauinginkan.”
Panji Ragamurti berdiri tegak. Sikap tubuhnya merupakan pertahanan yang kukuh
yang siap menghadapi gempuran macam apa pun. Sebaliknya Parameswara yang telah
mata gelap itu juga telah mempersiapkan serangan. Dalam hati Narasinga yang ternyata
adalah patih Panji Ragamurti yang memiliki kekuasaan amat besar di Kediri itu, merasa
kagum dan bahkan bangga terhadap sosok yang sekarang dihadapinya. Panji Ragamurti
ingin sekali melihat seberarapa tinggi kemampuan pemuda itu yang ia yakini pasti telah
mewarisi kemampuan pemilik padepokan olah kanuragan yang paling berwibawa di
wilayah kekuasaan Kediri yang membentang sampai ke ujung timur Jawa, Kembang
Ayun.
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Ujut pemuda itu yang sungguh amat mirip dengan dirinya sendiri, menjadi bukti
yang amat kuat bahwa dugaan atau prasangka yang selama ini membelenggunya ternyata
salah. Anak yang pada mulanya diduga buah penyelewengan isterinya itu ternyata anak
kandungnya. Andai keadaan yang ada itu bisa dibalik, betapa senang menerima kehadiran
pemuda itu sebagai anak kandungnya sebagaimana menerima kehadiran Prabawati
sebagai anaknya pula. Sungguh amat disayang, anak-anak yang terlahir dari buah
petualangannya itu kini berdatangan menghujatnya dan mencaci-maki. Mereka hadir
tidak sebagai anak-anak yang menyampaikan sembah dan baktinya akan tetapi justru
memburunya seperti memburu binatang buruan.
Parameswara yang merasa dadanya terbelah itu segera mempersiapkan diri dengan
sebaik-baiknya. Dyah Narasari ingin mencegah, akan tetapi gadis itu merasa tidak
berdaya menghadapi keadaan itu. Apa boleh buat Dyah Narasari terpaksa menepi dan
menempatkan diri hanya sebagai penonton.
Panji Ragamurti yang keadaan tubuhnya mulai membaik karena pertolongan
pemuda itu, segera mempersiapkan diri pula menghadapi segala macam kemungkinan
yang akan terjadi. Didahului dengan teriakan yang sangat keras, Parameswara melenting
cepat dan menawarkan sebuah serangan dadakan. Dengan cekatan Patih Panji Ragamurti
menyongsong serangan itu dengan serangan pula. Sebuah benturan terjadi menyebabkan
Panji Ragamurti harus melenting berjumpalitan menjauh. Dari benturan itu Patih Panji
Ragamurti mampu mengukur, kemampuan pemuda itu ternyata tidak bisa diremehkan.
Sebaliknya dengan Parameswara. Pemuda itu memanfaatkan benturan yang terjadi
sebagai tambahan dorongan tenaga. Pemuda itu justru melenting dan berjumpalitan di
udara. Tiba-tiba pemuda itu menggeliatkan tubuh terbang berbalik arah. Bagaikan burung
sikatan tengah dilanda birahi, tubuhnya melesat dengan cepat dengan dua telapak tangan
langsung terjulur ke arah Panji Ragamurti.
Panji Ragamurti atau Narasinga segera melenting. Tubuhnya bergulung di tanah
berputar ke arah berlawanan. Melihat lawannya menghindar dengan cara yang tidak
lazim, Parameswara segera menggeliat kembali mengubah arah, kakinya mengayun deras
ke depan menghajar pohon nyamplung yang menghadangnya. Pohon nyamplung raksasa
itu bergetar keras, daun-daunnya berguguran. Parameswara memanfaatkan benturan
dengan pohon itu untuk melejit ke arah semula dan mengayunkan serangan beruntun.
Panji Ragamurti terbelalak. Pemuda yang dihadapinya itu benar-benar pemuda yang
tangkas. Serangan yang dilakukannya susul-menyusul tiada henti. Serangan yang pertama
belum lagi rampung telah dikejar oleh serangan berikutnya.
“Bukan main,“ desis Panji Ragamurti yang tidak kuasa menahan rasa kagumnya.
Panji Ragamurti melenting dan mengayunkan tangan menebas.
Kembali sebuah benturan terjadi. Parameswara meningkatkan kekuatan yang
bertumpu dari alam bawah sadarnya menyebabkan ayunan serangannya tidak seperti
yang terlihat oleh mata telanjang. Karena bila ayunan tangan itu menjamah bongkahan
batu, maka batu itu akan pecah berantakan. Sebaliknya Narasinga atau Panji Ragamurti
yang telah mengukur kemampuan lawannya tak perlu merasa sungkan lagi. Kemampuan
yang berasal dari alam bawahnya, ia pertajam selapis demi selapis. Bila sentuhan tangan
Parameswara bisa menyebabkan batu pecah berantakan sebaliknya sentuhan tangan Panji
Ragamurti yang bernama lain Narasinga pada tebing padas, akan jugruk116 tebing padas
itu.
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Benturan yang terjadi memaksa udara bergetar. Meski tak terdengar ledakan namun
Narasari bisa merasakan betapa udara bagai dikoyak dan diaduk. Benturan itu memaksa
masing-masing yang melakukan bandayuda117 terlontar jauh. Namun Panji Ragamurti
masih mampu menguasai diri, dengan lincahnya ia melenting dan berdiri dengan tegak
sebagaimana Parameswara juga mampu mengatasi akibat benturan itu dengan baik pula.
Parameswara memandang lawannya dengan tatapan mata tajam.
Panji Ragamurti tersenyum, jenis senyum yang melecehkan dan amat mengina.
“Kau berpikir akan bisa memenangkan pertarungan ini, wahai anak haram jadah?”
teriak Panji Ragamurti.
Umpatan itu benar-benar menyakiti perasaan Parameswara, merobek dadanya dan
meremas jantungnya. Tidak ada yang bisa dijadikan imbangan untuk menyembuhkan
sakit hati itu selain memecah kepala lawannya meski orang itu adalah Panji Ragamurti.
Parameswara lagi-lagi melenting, serangan berikutnya benar-benar merupakan serangan
banjir bandang. Panji Ragamurti yang masih menyimpan rasa nyeri di dadanya benarbenar dibuat kalang-kabut.
Panji Ragamurti melenting menjauh berjumpalitan beberapa kali. Manakala tubuh
Panji Ragamurti mendarat pelahan di tanah, tangan kanannya telah menggenggam seuntai
cambuk bergerigi besi. Dengan senjata cambuk yang dipasangi gelang-gelang besi pada
helai juntainya itu pula sehari sebelumnya Panji Ragamurti melayani saudara kandungnya
dalam perang tanding antara hidup dan mati.
“Kau hebat anak muda,” Panji Ragamurti menyempatkan berbicara di antara napas
yang tersengal. “Kalau aku perhatikan ciri-ciri khusus pada ilmu kanuragan yang
kaugunakan aku memang melihat sentuhan tangan Ki Ajar Kembang Ayun sahabatku.”
Parameswara menggeretakkan gigi.
“Ayahku Ki Ajar Kembang Ayun tidak pernah bersahabat dengan iblis,” jawab
Parameswara dengan lantang.
Parameswara tiba-tiba mengubah gerakan kembangan silat yang dipergunakannya.
Panji Ragamurti agak terperanjat ketika melihat kembangan silat itu jelas menunjukkan
ciri-ciri khusus dari perguruan Pasir Wutah. Apalagi gerakan kembangan tangan yang
silang-menyilang itu didorong dengan tenaga bawah sadar yang telah sampai pada tingkat
yang tidak bisa diremehkan.
“Gila!” Panji Ragamurti melepas rasa kagetnya. “Bagaimana kaubisa menguasai
ilmu Pasir Wutah, anak muda? Siapa yang telah menurunkan ilmu itu padamu?”
Parameswara tak menjawab. Pemuda itu mengangkat kaki kanannya ke belakang
dan hanya bertumpu pada kaki kiri. Tubuhnya agak doyong ke depan. Pelahan-lahan
tubuhnya mengapung di udara dan sejenak kemudian melesat dengan cepat memburu
lawannya. Melihat itu Panji Ragamurti melecut cambuknya, meledak menggelegar
membentuk sebuah bendung yang akan menghadang serangan bentuk apa pun. Akan
tetapi yang dihadapinya adalah Parameswara yang benar-benar kalap berlepotan amarah.
Parameswara menggeliat di udara dan terus melesat berusaha mencari celah yang bisa
dilewati. Patih Panji Ragamurti berjumpalitan dan melecutkan cambuknya beruntun
untuk menutup semua celah.
Panji Ragamurti yang merasa miris itu berjumpalitan menghindar.
Parameswara kembali mempersiapkan diri.
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“Sebagai orang yang terlahir sebagai anak haram jadah. Kau ternyata luar biasa,”
ucap Panji Ragamurti kembali membuat panas telinga.
Sentuhan pada persoalan yang amat dibencinya itu menyebabkan Parameswara
benar-benar terbakar. Matanya menyiratkan rasa muak yang tidak tertahankan, rasa jijik
yang tak bisa dibasuh dengan apa pun.
“Bukan main,” ucap Patih Panji Ragamurti di dalam hati. “Kemampuan kanuragan
pemuda ini yang bertumpu dari perguruan Pasir Wutah benar-benar luar biasa. Hanya ada
tiga orang yang menguasai ilmu kanuragan dari jalur Pasir Wutah. Mereka adalah aku,
Biku Sambu dan Biku Paraban. Tidak ada orang lain di luar kami bertiga. Jika sekarang
aku bertemu dengan pemuda yang luar biasa dengan penguasaan Pasir Wutah seperti ini,
maka semua ini pasti kerjaan Sambu atau Paraban. Mereka melakukan semua ini dengan
sengaja untuk dihadapkan padaku.”
Namun Panji Ragamurti tidak bisa berpikir lebih lama lagi karena Parameswara
segera menghujaninya dengan serangan banjir bandang yang susul-menyusul tiada hentihentinya. Pontang-panting Panji Ragamurti harus melayani gerakan-gerakan yang tak
terduga. Walaupun jelas ilmu kanuragan yang digunakan pemuda itu berasal dari Pasir
Wutah, namun kembangan dan kemungkinan gerak yang dilakukan pemuda itu benarbenar tidak terduga dan telah diperkaya.
Pertarungan itu segera berlangsung dengan sangat sengit. Parameswara mencecar
lawannya bagai ombak laut selatan yang menghajar tebing susul menyusul akan halnya
Panji Ragamurti dengan perasaan hancur dan hati yang berantakan harus meladeni
kemarahan anaknya. Benturan beban yang dialaminya membuat Panji Ragamurti seperti
tidak tahu lagi arah hidup yang akan ditempuhnya. Oleh sebab itu, pada akhirnya Panji
Ragamurti pun terpancing kesetanan.
“Ayo haram jadah, yang lahir dari perempuan pelacur, kalau kaumampu, bunuhlah
aku,” teriak Panji Ragamurti.
Parameswara telah berubah menjadi harimau yang terluka. Maka yang dilakukan
pemuda itu adalah gambaran dari hatinya yang juga terluka. Sesekali pemuda itu melepas
serangan dengan teriakan melengking, menerjang bagai lahar. Sebaliknya yang dihadapi
adalah sosok yang hatinya berantakan. Sedemikian berantakan hati Panji Ragamurti
hingga tak peduli lagi dengan kematian. Bahkan jika kematian itu datang menjemputnya,
itulah yang diharapkan.
Dyah Narasari yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak dekat dibuat terkagumkagum oleh kemampuan Parameswara yang telah mengalami lompatan jauh ke depan itu.
Polesan yang dilakukan Biku Paraban selama di pantai Ywangga, telah mengubah sosok
Parameswara menjadi sosok yang lain sama sekali.
“Bukan main,” desis Dyah Narasari. “Aku tidak tahu pengalaman apa yang telah
mengubah kemampuan kakang Parameswara seperti itu. Beberapa bulan yang lampau,
aku masih bisa mengenali tingkat kemampuan kanuragan yang dikuasainya, sekarang
tidak lagi kukenali. Lagi pula olah kanuragan yang digunakan sekarang, jelas bukan dari
Kembang Ayun di Pesanggaran. Lawan kakang Parameswara itu menyebut ilmu
kanuragan Pasir Wutah. Rupanya dalam perjalanannya kakang Parameswara telah
menemukan seorang guru yang mengajari ilmu itu. Tenaga yang berasal alam bawah
sadarnya benar-benar jauh meningkat.”
Waktu terus merambat bergerak. Pertarungan hidup mati antara Parameswara dan
Panji Ragamurti itu berlangsung dengan diwarnai umpatan umpatan kasar, utamanya
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Panji Ragamurti yang selalu menyentuh perasaan Parameswara sebagai anak haram
jadah. Parameswara mengamuk bagai singa terluka, Panji Ragamurti atau Narasinga
mengimbanginya dengan tidak kalah ganasnya.
Tempat di mana mereka bertarung, tidak seberapa jauh dari ladang yang diolah
penduduk. Di dekat tempat itu memang tidak terlihat perkampungan, akan tetapi di balik
bukit terdapat beberapa rumah penduduk yang dihuni hanya oleh beberapa keluarga saja.
Beberapa orang lelaki penduduk perkampungan kecil di balik bukit itu kaget ketika
mereka pergi ke ladang untuk merawat tanaman jagung mendengar teriakan-teriakan
orang berkelahi.
“Ada orang berkelahi,” kata orang yang berkumis.
Keduanya saling pandang.
Orang yang tak memiliki rambut segera menggelandangnya. Mereka mengendapendap di balik rimbun dedaunan semak dan perdu. Akhirnya kedua lelaki itu melihat apa
yang terjadi. Dari bayangan pohon jati mereka mengintip apa yang terjadi. Terbelalak
kedua orang itu melihat bagaimana dua orang yang bertarung itu menggunakan ilmu
kanuragan yang aneh-aneh.
“Siapa mereka?” tanya orang yang berkumis dengan berbisik.
Orang yang berkepala gundul tidak menoleh, perhatiannya benar-benar tersita.
“Aku sama tidak tahunya denganmu,” jawab orang itu. “Apa yang kita lakukan?
Apakah sebaiknya kita memisah mereka supaya jangan berkelahi?”
Terbelalak orang yang berkumis mendapatkan usulan itu.
“Gila,” jawab orang yang berkumis. “Kau akan memisah mereka? kauberani
melakukan itu?”
Namun orang yang berkepala gundul memiliki pendapat.
“Bukankah berkelahi itu tidak baik? Hidup ini harus diwarnai dengan kerukunan.
Mengapa harus berkelahi? Jika ada masalah dibicarakan, dirembug,” jawabnya.
Dari tempat persembunyiannya mereka terus memerhatikan.
Pertarungan yang terjadi telah meningkat menjamah tataran kian tinggi, kekuatan
yang tersalur melalui serangan-serangan yang dilontarkan benar-benar menjadi tontonan
yang menakjubkan. Menghadapi lawannya yang telah gelap mata hal itu mendorong
Panji Ragamurti gelap mata pula. Panji Ragamurti tidak peduli apa pun dan tidak perlu
mempertimbangkan apa pun.
Kekuatan yang berasal dari alam bawah sadarnya tersalur melalui cambuk yang
meledak-ledak memekakkan telinga. Setiap ayunan cambuk itu mampu membelah batu
sebesar anak sapi yang berserakan. Compang-camping pakaian yang dikenakan anak
angkat Ki Ageng Kembang Ayun oleh ayunan demi ayunan cambuk bergerigi besi itu.
Akan tetapi yang dihadapinya Panji Ragamurti adalah Parameswara. Meskipun pakaian
yang dikenakannya bagai terbakar dihajar cambuk, namun Parameswara tak perlu merasa
takut menghadapi cambuk Panji Ragamurti itu. Selapis demi selapis pemuda dari lereng
Gunung Raung itu telah melindungi tubuhnya dengan aji Topeng Wojo, ajian yang baru
saja diturunkan ayah angkatnya. Sebaliknya setiap serangan yang diayunkan pemuda itu
juga bermuatan kekuatan raksasa. Setiap sentuhan tangan pemuda itu menyebabkan Panji
Ragamurti harus menahan nyeri luar biasa.
Setelah sekian lama pertarungan itu berlalu akhirnya Ragamurti bersimpulan perang
tanding itu harus segera diakhiri, itulah sebabnya Panji Ragamurti tiba-tiba berteriak amat
keras meletupkan beban di dadanya. Patih Panji Ragamurti meloncat mundur mengambil
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jarak sambil membuang cambuknya. Rupanya Patih Panji Ragamurti atau Narasinga tak
percaya lagi pada manfaat senjata yang bersifat lentur itu. Sikap yang diambil oleh Panji
Ragamurti kemudian adalah sikap yang mendebarkan jantung.
Berdebar Narasari menyaksikan peningkatan kemampuan ilmu kanuragan yang
bergerak amat kasar itu.
Parameswara yang selama setengah bulan lamanya mesubudi di pesisir Ywangga di
bawah bimbingan Biku Paraban bisa mengenali dengan baik persiapan yang dilakukan
Panji Ragamurti yang pasti akan melontarkan puncak dari kemampuannya, aji Pasir
Wutah. Mata gelap dan kemarahan menyebabkan Parameswara tak pernah berpikir dan
curiga, kenapa Panji Ragamurti menguasai aji itu. Melihat perkembangan keadaan yang
semakin tidak keruan itu menempatkan Dyah Narasari berdebar tegang.
Parameswara segera mengambil sikap serupa.
“Kau akan menggunakan Aji Pasir Wutah?” teriak Parameswara dengan lantang.
“akan kuimbangi apa yang kaulakukan dengan aji Pasir Wutah pula. Tetapi janganlah kau
merasa kaget melihat bentuk aji Pasir Wutah yang berbeda.”
Panji Ragamurti terpaku.
Parameswara mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Parameswara berdiri
tegak siap untuk membangkitkan Pasir Wutah. Angin yang mendadak bertiup kencang
menyebabkan rambut pemuda itu berkibar-kibar. Panji Ragamurti yang tidak menyimpan
gairah hidup merasa seperti dikelilingi oleh orang-orang yang selama ini telah ia sakiti.
Panji Ragamurti atau Narasinga itu merasa pertarungan itu seolah disaksikan oleh Luh
Saras dan Biku Sambu, mereka seperti menunggunya di gerbang kematian. Persoalan
yang ada, hutang piutang yang ada nantinya akan diselesaikan di pintu gerbang kematian
itu.
Panji Ragamurti benar-benar telah menggenggam ajian pamungkasnya, aji Pasir
Wutah, ajian itulah yang telah digunakan menyempurnakan kematian adik kandungnya.
Pada saat yang sama Parameswara juga telah menggenggam aji Pasir Wutah meski dalam
bentuk yang berbeda karena cara pengembangan yang berbeda. Manakala Patih Panji
Ragamurti berdiri tegak dengan tangan mengepal diangkat ke belakang serta tangan kiri
ditekuk di depan dada dengan kuda-kuda kaki yang amat kukuh, sebaliknya Parameswara
berdiri tegak dengan tangan bersedekap. Kedua orang petarung itu tuntas siap mengakhiri
pertempuran dengan cara masing-masing.
Pada saat yang telah dipastikan Panji Ragamurti meloncat sangat cepat dengan
tangan kanan terjulur langsung mengarah dada Parameswara.
Namun Parameswara memang bersiap diri menghadapi serangan itu. Parameswara
segera melenting menghindar mengambil jarak. Panji Ragamurti yang sama sekali tidak
mengira Parameswara menghindarinya. Panji Ragamurti mengira pemuda itu tidak akan
lari menghindarinya. Panji Ragamurti segera memburunya dengan tubuh melenting cepat
dan tangan masih menggengam aji Pasir Wutah.
Namun lagi-lagi Parameswara meloncat menghindar, dengan cepat pemuda itu
melenting mengambil jarak dan melenting lagi untuk kemudian sekali lagi berjumpalitan
di udara. Yang menyebabkan Panji Ragamurti heran adalah sikap Parameswara yang
aneh. Kedua tangan pemuda itu masih bersilang di depan dada, mata pemuda itu tetap
terpejam. Melihat sikap yang aneh itu, Panji Ragamurti akhirnya berhenti. Justru karena
itu Panji Ragamurti memerhatikan lebih seksama dan menunggu apa yang dilakukan
pemuda yang mengaku bernama Parameswara itu.
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Akhirnya Panji Ragamurti memang melihat, sebagaimana Narasari juga melihat.
Pada awalnya hanya sebuah pusingan angin kecil yang muncul dari balik semak. Putaran
itu semakin besar dan semakin membesar. Dengan gesit pusingan biang cleret tahun itu
bergerak meliuk-liuk, lincah seperti seorang penari. Terbelalak Narasari yang takjub
bukan kepalang, selebihnya ia merasa bingung tak bisa memahami bagaimana kakaknya
bisa menguasai ajian aneh itu.
“Gila,” Dyah Narasari terkejut, “bagaimana kakang Parameswara bisa menguasai
kemampuan macam ini?”
Sebaliknya Panji Ragamurti tidak berkedip memandang gejala ganjil yang amat
sulit diterima nalas. Panji Ragamurti bahkan sulit untuk bisa percaya apa yang dilihatnya
itu bertumpu pada kekuatan aji Pasir Wutah. Jika benar Parameswara menyebut ajian itu
berasal dari kekuatan aji Pasir Wutah, maka perubahan yang telah terjadi benar-benar
terlalu jauh. Kekuatan dahsyat yang mestinya terlontar dari ayunan tangan itu ternyata
bisa hadir dalam bentuk putaran angin, yang biasanya disebut cleret tahun.
“Benarkah itu aji Pasir Wutah?” tanya Panji Ragamurti di dalam hati.
Narasari benar-benar takjub, matanya terbelalak melihat ukuran pusaran angin itu
terus menanjak.
“Bukan main, bukan main, bukan main,“ desis Narasari.
Seolah mengetahui apa yang ada di dalam benak lawannya Parameswara berkata,
“inilah aji Pasir Wutah dalam bentuknya yang lain, aku menamainya cleret tahun. Panji
Ragamurti aku siap menghadapimu.”
Panji Ragamurti tak berpikir terlampau panjang. Panji Ragamurti segera meloncat.
Akan tetapi biang lesus cleret tahun itu benar-benar luar biasa. Melalui pikirannya
Parameswara bisa mengendalikannya untuk menghadang apa yang dilakukan lawannya.
Cleret tahun itu meliuk kencang menyongsong Panji Ragamurti. Putaran cleret tahun itu
begitu cepat dan kuatnya sehingga menimbulkan suara berpusing yang mencicit dengan
nada tinggi memekakkan telinga.
Dengan kekuatan penuh tanpa sisa, Panji Ragamurti atau yang juga menggunakan
nama Narasinga itu melepas aji Pasir Wutah menghantam pusaran cleret tahun yang
menghadangnya membuahkan ledakan menggemuruh yang mengacak pusaran angin
ribut itu. Apa yang dilakukan Panji Ragamurti berhasil memecah biang cleret tahun itu
sesaat, hingga bubar mawut tak berbentuk. Jejak pusaran angin itu menyebar ke segala
penjuru menerjang pepohonan dan merontokkan daun-daunnya menjadi pertanda betapa
kuat kekuatan angin memilin itu.
Akan tetapi Parameswara tidak tinggal diam dan segera membangkitkan ajiannya
kembali. Kali ini dari arah yang lain, seperti muncul dari celah batu yang berhimpitan,
pusaran angin berdesing keras menyebar berbagai sampah dedaunan semakin lama kian
membesar dan bergerak cepat menerjang Panji Ragamurti. Panji Ragamurti yang tersita
perhatiannya oleh rasa takjub dan heran terlambat menghindar. Cleret tahun itu meliuk
kencang mengurung tubuhnya. Udara yang terputar bersama-sama dedaunan terasa amat
padat menghimpit dadanya, semakin lama semakin mampat. Meski udara yang membelit
amat berlimpah namun akibat yang terjadi justru berbalikan, Narasinga yang ternyata
memiliki nama lain Panji Ragamurti mengalami sesak napas yang luar biasa.
Panji Ragamurti terpaksa memejamkan mata karena debu-debu berhamburan sangat
mengganggu pandang mata. Panji Ragamurti yang marah berteriak keras dan melenting
menjauh mengambil jarak. Namun cleret tahun itu terus mengejarnya dan mengurung
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tanpa memberi ruang gerak sama sekali. Sekali lagi Panji Ragamurti harus memejamkan
mata karena debu-debu berpasir bisa melumpuhkan pandang matanya. Matanya rupanya
merupakan titik terlemah dari segenap pertahanan tubuhnya, apalagi sejalan dengan
waktu yang terus bergeser Panji Ragamurti merasakan betapa padat dan mampat udara
yang mengurungnya.
Maka sekali lagi Panji Ragamurti berteriak keras dan meloncat menjauh mengambil
jarak. Masalahnya cleret tahun yang berasal dari ajian Pasir Wutah itu makin membesar
dan berusaha mengejar dan bahkan berhasil mengurung kembali, tak ada ruang untuk
melarikan diri ke mana pun ia mencoba menjauh. Panji Ragamurti benar-benar dibuat
kalang-kabut oleh ajian itu.
Akan halnya Parameswara tetap berdiri tegak dengan ke dua tangan bersedekap di
depan dada, dipandanginya terus Panji Ragamurti yang berusaha berloncatan ke sana
kemari menghindari cleret tahun itu. Dengan kemampuan bawah sadar yang telah ia
kuasai dengan baik itu Parameswara terus memburu ke mana pun patih Kediri berusaha
menghindar. Udara yang melilit bukan sekadar menganggu, tetapi meremas dengan amat
ganas. Panji Ragamurti benar-benar kehilangan kesabaran. Patih Kediri yang mempunyai
kekuasaan amat besar di Kediri itu menggeram keras dan berdiri tegak, tangan kanannya
mengacung ke langit dengan bertumpu pada ke dua kakinya yang kukuh. Dalam sikap
yang demikian aji cleret tahun yang berasal dari pengembangan aji Pasir Wutah dengan
ganas melilit dan membelitnya.
Namun Panji Ragamurti tentu tidak mau menjadi bulan-bulanan. Dengan sepenuh
tenaga Panji Ragamurti menghimpun kekuatan bawah sadarnya dan disalurkan ke telapak
tangan kiri. Sekali sentak Aji Pasir Wutah itu segera tersalur dan lepas di udara.
Sebuah ledakan gemuruh terjadi.
Narasari melihat betapa tumburan itu menyebabkan cleret tahun yang mengurung
tubuh Panji Ragamurti itu bubar mawut kembali tidak berbentuk. Patih Panji Ragamurti
memanfaatkan kesempatan di saat terbebas dari belitan angin ribut itu untuk melenting
dengan cepat dan meluncur deras. Parameswara yang tak menduga terlambat menyadari
keadaan. Dengan amat kuat kaki Panji Ragamurti menghajar dadanya dan mengguncang
isinya. Parameswara jatuh berguling-guling di tanah akan tetapi dengan amat cekatan ia
segera melenting mengambil jarak, jejak hantaman yang diterimanya menyebabkan anak
angkat ki Ajar Kembang Ayun terhuyung-huyung.
“Keparat,” teriak Panji Ragamurti. “Kau akan membunuhku menggunakan cara
yang licik seperti itu?”
Sejenak Parameswara meredakan isi dadanya yang terguncang. Ketika pemuda itu
telah merasa siap maka sekali lagi Parameswara menyilangkan ke dua tangannya di
depan dada dan kembali membangunkan aji cleret tahun. Pusaran angin kembali muncul.
Kali ini Dyah Narasari terhenyak karena pusaran angin itu muncul justru dari belakang
tubuhnya.
Daun-daun berhamburan.
Debu-debu beterbangan.
Suara mendesis menyayat dengan nada tinggi.
Cleret tahun itu meliuk deras menggeliat seperti perempuan genit yang tengah
dilanda birahi. Melihat itu Panji Ragamurti menggeretakkan gigi. Namun luka yang
dialami Panji Ragamurti pada pertempuran menghadapi adiknya, sangat mengganggunya.
Setiap kali Panji Ragamurti mulai memusatkan nalar budi membangkitkan tenaga yang
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berasal dari alam bawah sadarnya, maka rasa nyeri itu muncul mengganggu. Rasa pedih
di telapak tangannya bisa diabaikan, namun tidak dengan luka di dadanya.
Panji Ragamurti pun tersengal.
“Haram jadah pengecut,” teriak Panji Ragamurti, “Ayo bunuhlah aku menggunakan
ajian lambang jiwa pengecut itu. Aku tidak akan menghindar sejengkal pun.”
Dimaki haram jadah pengecut membuat Parameswara makin murka. Sejalan dengan
itu cleret tahun yang berpusing deras itu makin menggila. Pusingan itu semakin deras dan
mampat padat, bahkan makin membesar sebesar pohon kelapa. Debu berpasir dan daundaun berhamburan. Menyaksikan keadaan yang demikian Dyah Narasari amat tegang.
Dyah Narasari bisa mengukur betapa kuat kekuatan yang tersimpan pada pusingan udara
itu. Pakaian yang dikenakan Patih Ragamurti berkibar-kibar. Jika dibiarkan Parameswara
bisa mempermalukannya dengan menelanjanginya.
“Apakah karena kakang Parameswara pernah disambar cleret tahun dan petir yang
menyebabkan kakang Parameswara menguasai kemampuan aneh dan tidak masuk akal
ini?” pikir Narasari dalam hati.
Bukan hanya Dyah Narasari yang merasa degup jantungnya akan berhenti. Dua
orang penduduk yang tinggal di balik bukit dan mengintip kejadian itu dari kejauhan juga
mengalami kesulitan untuk menjaga agar jantungnya tidak berlarian.
“Bukan main,“ desis orang yang berkepala gundul. “Barangkali mereka itu bukan
manusia.”
Lelaki berkumis melintang mengerutkan dahi atas nama resahnya.
“Bukan manusia?” tanya lelaki berkumis itu.
Temannya mengangguk.
“Cobalah bayangkan bagaimana cara memanggil Angin Ribut itu? Bukankah hanya
Dewa Bayu, dewanya angin yang mempunyai kemampuan memanggil cleret tahun dan
petir?”
Orang yang berkumis melintang terbungkam. Pendapat temannya itu memang amat
masuk akal. Pertempuran yang terjadi itu merupakan sebuah tontonan yang tidak masuk
akal dan sulit untuk dinalar. Suara cambuk yang semula hadir mewarnai pertarungan
menggemuruh seolah hadirnya suara geluduk, hal itu sudah membuat kedua orang itu
berpikir macam-macam, mengira mereka yang bertarung bukan manusia lumrah. Kini
kebingungan itu masih ditambah dengan kemampuan yang tidak kalah menakjubkan
sekaligus menghadirkan rasa miris. Hanya Dewa Bayu yang mampu menghadirkan cleret
tahun, badai banjir bandang dan petir.
Dengan leher terkunci dan seperti tercekik, kedua orang lelaki yang mengintip itu
terus mengamati perkembangan keadaan.
Sebenarnyalah pada saat itu, pertarungan yang terjadi mulai menggapai puncak.
Panji Ragamurti atau Narasinga tak berusaha menghindar atau meloncat mengambil jarak
lagi. Panji Ragamurti bersikap menunggu cleret tahun biang angin lesus itu datang
mendekatinya. Panji Ragamurti tetap berdiri dengan tegak, tangan kanan diacungkan
tinggi-tinggi ke udara.
Cleret tahun yang meliuk-liuk itu seperti memanas-manasi Panji Ragamurti. Cleret
tahun itu tidak segera melibas dan meringkus yang pada akhirnya meremasnya hingga
tidak bernapas, akan tetapi lebih dulu menyempatkan berputar mengelilinginya, menari,
menggeliat dengan genitnya. Akhirnya cleret tahun yang semakin besar itu meringkus
tubuh Ragamarti. Pusaran angin ribut itu semakin menjadi. Udara yang menjadi bahan
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bakunya terasa amat padat dan mampat. Panji Ragamurti merasa tercekik dan dihimpit
tekanan yang luar biasa. Dengan sekuat tenaga Panji Ragamurti berusaha bertahan, walau
rasa nyeri benar-benar mencekik.
“Anak haram jadah keparat,” teriak Panji Ragamurti.
Sekali lagi dirangsang dengan kata-kata yang amat menyinggung perasaan itu
mendorong Parameswara menggenjot kemampuannya. Pusingan cleret tahun itu kian
menjadi menggencet orang yang akan dibunuhnya.
Panji Ragamurti bermaksud membangkitkan sisa tenaga yang masih ada namun
kemampuannya bukanlah air yang mengalir tiada hentinya. Kemampuan seseorang ada
batasnya. Panji Ragamurti akhirnya bahkan telah sampai pada kesadaran ia tidak akan
mampu memenangkan pertarungan itu dan seperti yang ia harapkan pemuda itulah yang
akan menghantarkannya menjenguk gerbang kematian. Maka oleh karenanya Panji
Ragamurti diam, tidak melakukan apa pun. Kekuatan aji Pasir Wutah yang tersalur di
telapak tangannya segera terurai.
Panji Ragamurti pasrah.
Namun pada saat yang demikian itu, tiba-tiba terdengar suara membentak yang
menyentakkan Parameswara.
“Parameswara, hentikan perbuatanmu!”
Parameswara terperanjat melihat siapa yang datang, akan tetapi Parameswara tak
hendak menghentikan pusaran angin yang telah dibangkitkan. Dengan sepenuh hati anak
angkat Ki Ageng Kembang Ayun memberikan tekanan. Pusaran angin itu membelit Panji
Ragamurti semakin kuat dan ganas.
“Hentikan!” orang yang baru datang itu kembali berteriak mencegah Parameswara
bertindak lebih jauh.
Akhirnya Parameswara terpaksa harus mengurainya. Cleret tahun itu meliuk cepat
membebaskan Panji Ragamurti dari himpitan yang menyesakkan napas dan nyaris
merontokkan segenap isi dadanya. Cleret tahun itu melesat dengan meninggalkan suara
menggemuruh menerjang lebatnya pepohonan untuk kemudian lenyap entah di mana.
Narasari benar-benar kaget dan merasa senang melihat siapa yang datang.
“Paman Ajar Pratonggopati!” Narasari menyebut nama orang itu dengan perasaan
meluap.
Ajar Pratonggopati meloncat panjang dan menempatkan diri di antara mereka yang
bertarung. Dengan bertolak pinggang Pratonggopati mengarahkan pandang matanya pada
Parameswara. Parameswara membutuhkan waktu beberapa saat untuk meredakan diri,
bukan saja meredakan detak jantungnya yang berlarian setelah melakukan perang tanding
akan tetapi juga harus meredakan kemarahan yang nyaris memecahkan ubun-ubunnya.
Tatap matanya tertuju kepada Panji Ragamurti yang terduduk di tanah kehilangan tenaga,
sejenak kemudian beralih pada Ki Ajar Pratonggopati. Parameswara terpaksa menunduk
manakala Ki Ajar Pratonggopati balas menatapnya dengan tajam.
“Apa yang akan kaulakukan, Parameswara?” tanya Ki Ajar Pratonggopati dengan
nada berat. “Kau akan membunuh ayahmu sendiri?”
Parameswara menggigil. Parameswara tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dengan
tatapan mata tajam serta berwibawa Ki Ajar Pratonggopati memandang Parameswara.
Parameswara terpaksa membuang wajah ke arah adiknya.
“Apa yang akan kaulakukan?” sekali lagi Ki Ajar Pratonggopati mendesak.
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Parameswara menjawab datar, “sebagaimana yang paman lihat, aku berperang
tanding dengan orang itu.”
Ki Ajar Pratongopati rupanya merasa sangat kecewa.
“Dan kau bertindak seolah-olah kau Dewa kematian yang berhak mencabut nyawa
seseorang?” desak Ki Ajar Pratonggopati.
Parameswara berusaha menenangkan diri, pekerjaan yang ternyata susahnya tidak
kepalang.
“Yang terjadi perang tanding paman dan aku menimbang orang itu memang layak
mati di tanganku,” jawab Parameswara dengan tak kalah sengit.
Ki Ajar Pratonggopati manggut-manggut. Patih Panji Ragamurti yang terbebas dari
belitan angin lesus masih terduduk di tanah. Patih Kediri itu menggunakan kekuatan
tangannya untuk menyangga agar tidak jatuh. Panji Ragamurti berbinar-binar melihat
siapa yang datang.
Ki Ajar Pratonggopati melangkah lebih mendekat. Parameswara bergeming.
“Kaupergi meninggalkan Perguruan Kembang Ayun di Pesanggaran dengan niat
mencari orang tua kandungmu. Sekarang setelah berhasil menemukannya, kau akan
membunuhnya. Kau ini manusia atau binatang, Parameswara?”
Parameswara menggeretakkan gigi.
Betapa ingin Parameswara berteriak meneriakkan semua beban yang mengganjal
dadanya. Meneriakkan cerita menjijikkan yang terjadi atas dirinya. Betapa menyakitkan
semua itu dirasakan oleh Parameswara, karena ternyata ternyata ia tidak mempunyai
cukup kemampuan untuk meneriakkannya. Namun Parameswara bukanlah jenis orang
yang pintar bicara, mulutnya terkunci dengan dua rahang yang saling terkatup.
“Anak haram jadah itu datang menemuiku,” tiba-tiba Panji Ragamurti menyela di
antara percakapan yang terjadi,“ ia datang menemuiku dan memperkenalkan diri seolah
ia anakku. Menggelikan sekali, bukankah hal itu menggelikan sekali Pratonggopati?”
Parameswara bergetar. Dyah Narasari mendekat kakaknya dan segera memeluknya
untuk membantu meredakan kemarahan pemuda itu. Ajar Pratonggopati berbalik dan
memandang Panji Ragamurti yang malah tertawa.
“Mengapa kauingkari pemuda itu sebagai anakmu, Panji Ragamurti? Mengapa
kautega mengucapkan kata-kata yang bisa membangkitkan amarahnya? Mengapa
kauingkari dia sebagai anakmu?”
Panji Ragamurti tersenyum, napasnya tersengal.
“Dia anak haram jadah,” jawab Panji Ragamurti.
Pandang mata Pratonggopati benar-benar pandang mata kecewa. Parameswara telah
membuatnya kecewa, namun Panji Ragamurti juga membuatnya kecewa.
“Itu bukan jawaban yang sebenarnya. Kau bagai mengingkari kenyataan Ragamurti.
Dari awal kau bertemu dengannya itu, kau tidak bisa ingkar lagi dari kenyataan bahwa ia
memang anakmu, karena ujut bapak menurun kepada anaknya. Ujut pemuda itu menjadi
bayangan ujutmu di saat kau masih muda.”
Suasana menjadi senyap.
Parameswara masih belum mampu meredakan kemarahan. Gejolak api di dadanya
masih berkobar dan sewaktu-waktu siap untuk kembali membakar. Ajar Pratonggopati
bergeser membelakangi Parameswara dan Narasari, namun perhatiannya tak beralih dari
Patih Panji Ragamurti.
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“Aku tahu,” ucap Pratonggopati, “kau tengah dilanda berbagai kemelut yang datang
bertubi-tubi menghajarmu. Barangkali kau merasa tak ada gunanya lagi hidup di dunia
ini, akan tetapi mengapa kau harus bunuh diri, dan lebih-lebih menggunakan tangan
Parameswara untuk mengakhiri kematianmu?”
Dyah Narasari terperanjat. Namun lebih terperanjat lagi adalah Parameswara.
Benarkah Panji Ragamurti bermaksud bunuh diri dan tengah meminjam tangannya
untuk menggapai kematian?
Rupanya apa yang diucapkan Pratonggopati itu sungguh menyentuh perasaan Panji
Ragamurti. Lelaki yang dihajar beban bertubi-tubi itu mendekap wajah dan bahkan
terjatuh bersujud di tanah. Dyah Narasari bergegas menata isi hatinya melihat keadaan
itu.
Maka seketika suasana menjadi hening. Parameswara tak mampu bersuara. Dyah
Narasari tidak bisa berbicara, bahkan suara gesekan pohon bambu yang ditiup angin
berhenti sejenak ikut memerhatikan apa yang berlangsung. Panji Ragamurti bangkit
bertumpu pada lututnya. Suara Patih atau orang kedua setelah Raja Kediri itu terdengar
amat parau.
“Tolong aku Pratonggopati.”
Pratonggopati mendekat.
“Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Panji Ragamurti?”
Panji Ragamurti mengulurkan tangannya.
“Bantulah aku. Bunuh aku.”
Parameswara dan adiknya saling berpandangan. Kini terjawablah sudah ujung dan
pangkal dari pertarungan yang terjadi itu. Parameswara manggut-manggut dan kemudian
tersenyum sinis.
“Paman,” kata Parameswara kepada Pratonggopati
Pratonggopati berbalik.
“Ada apa?” tanya pamannya.
Pratonggopati melihat betapa sinis tatapan mata Parameswara.
“Telah kuperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui.
Yang kuperoleh antara lain, aku jijik pada diriku sendiri. Ternyata aku tidak bernilai lebih
tinggi dari kotoran di comberan. Kini paman sendiri melihat, ternyata orang itu sejenis
lelaki pengecut.”
Parameswara tidak berbicara lagi. Pemuda itu melangkah mendekati Sapu Angin.
Kuda itu meringkik pelahan.
“Parameswara, tunggu,” cegah Pratonggopati.
Namun Parameswara tidak peduli. Parameswara meloncat ke atas punggung Sapu
Angin. Tanpa banyak bicara pemuda itu memacunya berderap meninggalkan Ki Ajar
Pratonggopati yang termangu, meninggalkan Narasari adiknya yang bingung dan
meninggalkan Panji Ragamurti yang semakin robek dadanya.
Derap kuda Parameswara semakin jauh meninggalkan debu yang mengepul tebal,
untuk kemudian lenyap pada jalanan yang membelok. Di langit mendung mulai berarak
ke utara.
Ki Ajar Pratonggopati mendekati Patih Panji Ragamurti. Tatapan lelaki yang juga
bernama Narasinga itu kosong, tanpa gairah dan tanpa keinginan, bahkan tanpa semangat
untuk melanjutkan hidup. Ki Ajar Pratonggopati menyentuh pundaknya.
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“Apa sebenarnya yang terjadi padamu, Panji Ragamurti?” tanya saudara muda Ki
Ajar Pratonggopati.
Panji Ragamurti bagai orang yang tidak mendengar. Dyah Narasari bergeser lebih
mendekat untuk memenuhi rasa ingin tahunya.
“Bagaimana keadaanmu?” Ki Ajar Pratonggopati memancing perhatian.
Tetap saja Panji Ragamurti membisu.
Pratonggopati menghela napas datar. Di masa muda Pratonggopati mengenal
dengan baik lelaki bernama Narasinga yang kemudian mengubah nama menjadi Panji
Ragamurti itu. Narasinga yang brangasan dan mempunyai kegemaran kurang terpuji.
Rupanya inilah saatnya lelaki itu harus memetik buah dari perbuatannya, ternyata Panji
Ragamurti bukanlah lelaki yang mempunyai ketegaran hati untuk menghadapi segala
akibatnya. Terbukti Panji Ragamurti hanya berpikir, kematian adalah penyelesaian yang
terbaik.
Bibir Panji Ragamurti bergetar seperti akan berbicara.
“Berbicaralah, kalau kauingin berbicara,” pancing Pratonggopati.
Panji Ragamurti menoleh, mata lelaki tua itu mulai berkaca-kaca.
“Benar apa yang dikatakan anak itu. Aku ini iblis.”
Pratonggopati bergegas menepuk pundaknya.
“Hanya iblis yang berkesanggupan melakukan perbuatan keji. Aku memerkosa
calon isteri adikku sendiri. Wanita itu hamil karena perbuatanku dan ia mati pada saat
melahirkan. Perbuatan itu benar-benar melukai hati Sambu. Betapa sempurna kekejian
yang kubuat dengan menyempurnakan kematiannya, dengan tanganku ini kubunuh Biku
Sambu. Lalu datanglah seorang gadis bernama Prabawati. Kemudian datang pula seorang
pemuda bernama Parameswara.”
Tersendat-sendat Panji Ragamurti berbicara berusaha mengurai sebagian bebannya.
“Aku layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kekejian perbuatanku.”
Pratonggopati menebar pandang berkeliling. Langit agak redup dikemuli mendung.
Bekas-bekas pertarungan yang terjadi benar-benar luar biasa, tanah bagai diaduk dibalikbalik dengan bajak. Beberapa bongkahan batu retak-retak dihajar tangan mereka yang
semula bertarung.
“Aku tidak tahu bagaimana aku harus menolongmu,” kata Pratonggopati. “Yang
aku bisa katakan, tentu saja aku keberatan untuk menjadi jagal atas kematianmu. Jika
sekarang kaualami keadaan yang seperti ini, ngundhuh wohing penggawe118. Kau tengah
memetik buah dari perbuatanmu sendiri. Siapa yang menanam akan memetik buahnya.
Siapa yang berbuat baik akan memetik kebaikan, sebaliknya siapa menanam buah
keburukan, akan memetik keburukan.”
Panji Ragamurti menyimak rangkaian ucapan Ki Ajar Pratonggopati itu dengan
dada sesak. Panji Ragamurti yang selama ini mengabaikan hal-hal seperti itu, seperti
dipaksa untuk membuka mata melihat sudut-sudut yang selama ini diabaikannya,
merenungkan beberapa hal yang selama ini tidak sempat diperhatikannya.
Dengan tertatih, Panji Ragamurti kemudian bangkit.
“Anakku yang tampan itu berbicara benar. Sebaiknya aku memang tidak menjadi
laki-laki pengecut. Aku harus menghadapi kenyataan apa pun sebagai buah dari apa yang
aku lakukan masa lalu.”
Pratonggopati jongkok tak jauh dari Patih Kediri.
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“Bagus,” Pratonggopati memuji.
Mata Panji Ragamurti tiba-tiba berbinar-binar.
“Dia anak yang luar biasa. Ajian cleret tahun yang digunakan melawanku benarbenar luar biasa. Meski Mahisa Medari tidak menganggapku sebagai ayahnya, akan tetapi
aku sungguh bangga dengan kemampuannya.”
Dyah Narasari yang sebelumnya belum pernah mendengar nama Mahisa Medari,
terlihat agak kebingungan. Namun Dyah Narasari segera mendapatkan sebuah simpulan.
“Jadi kakang Parameswara itu bernama Mahisa Medari?” pikir gadis itu di dalam
hati.
Dengan tertatih Panji Ragamurti berusaha bangkit dan mengulurkan tangan pada Ki
Ajar Pratonggopati yang segera membantunya.
“Aku akan kembali ke Kediri. Tolong bantu aku untuk naik ke atas kuda.”
Manakala matahari memanjat semakin tinggi dan kemudian bergulir ke arah barat,
kuda yang ditunggangi Panji Ragamurti berderap pelahan membawa majikannya yang
menelungkup di punggungnya. Ajar Pratonggopati dan Dyah Narasari terus mengikuti
bayangannya sampai kemudian lenyap saat membelok di sebuah tikungan. Dalam hati
Dyah Narasari mencemaskan keadaan orang itu.
“Aku tidak mengira, paman berada di sini,” kata Dyah Narasari yang merasa
bersalah.
Ajar Pratonggopati memandang wajah keponakannya.
“Aku mengaku salah paman. Aku minta maaf.”
Ki Ajar Pratonggopati bermaksud memarahi keponakannya yang pergi tanpa pamit
meninggalkan perguruan Kembang Ayun hanya bisa menggeleng-geleng. Dyah Narasari
telah meminta maaf tidak ada gunanya memarahinya.
Sebenarnyalah setelah berturut-turut setelah Ken Rahastri anak Mahisa Branjang
pergi meninggalkan perguruan Badran Arus, disusul Ki Ajar Kembang Ayun pergi pula
meninggalkan Pesanggaran dengan tujuan Air Terjun Seribu Angsa dikawal oleh Mahisa
Branjang. Hati Ki Ajar Pratonggopati menjadi tidak tenang hatinya manakala Narasari
juga pergi tanpa pamit meninggalkan perguruan Kembang Ayun. Ki Ajar Pratonggopati
yang semula mendapat mandat untuk memimpin perguruan terpaksa pergi menyusul dan
membayang-bayangi perjalanan Dyah Narasari.
Dengan singkat dan jelas, Narasari menceritakan semua pengalamannya kepada
pamannya. Pengalamannya saat menjadi tawanan Ranggasura di Padang Karautan dan
pertemuannya dengan Parameswara termasuk yang menarik perhatian Ajar Pratonggopati
adalah saat Narasari bercerita keberingasan seorang pemuda bernama Ken Arok yang
tinggal di Karautan. Pratonggopati merasa aneh jika Parameswara sampai memintakan
ampunan untuk Kuda Rangsang dan Ki Ajar Taji Gading yang diketahuinya memiliki
kemampuan olah kanuragan yang tidak bisa diremehkan. Ketinggian ilmu kanuragan Ki
Ajar Taji Gading nyaris setingkat dengan dirinya, sebaliknya Kuda Rangsang mungkin
bisa disejajarkan dengan saudaranya, Ki Ajar Kembang Ayun. Andaikata ada seorang
pemuda yang mampu mengalahkan keduanya sekaligus, maka pemuda itu benar-benar
luar biasa.
“Banyak hal yang mengejutkan, paman,” lanjut Narasari, “sebagaimana paman lihat
kemampuan aneh yang dimiliki kakang Parameswara, aji cleret tahun. Menurut paman,
apakah ada orang yang telah mewariskan ajian itu kepadanya?”
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Pratonggopati terdiam. Pratonggopati tak tahu jawabnya. Namun sebenarnya,
kenyataan yang dilihatnya itu memaksa Ki Ajar Pratonggopati berpikir tentang seseorang
yang mempunyai kemampuan mendebarkan. Seseorang yang keberadaannya bagaikan
dongeng. Sebagian ada yang percaya sosok yang dimaksud itu ada sebagian lagi ada yang
menganggapnya sebagai dongeng yang tidak perlu dipercaya.
“Jika seorang pemuda bernama Ken Arok mampu mengalahkan Kuda Rangsang
dan Taji Gading sekaligus, maka Ken Arok tentu memiliki ilmu kanuragan yang sundul
langit. Namun sebenarnya, ada sebuah nama lagi yang lebih mengerikan. Ilmu kanuragan
yang dikuasainya bercampur ilmu hitam. Untuk menyempurnakannya harus dilengkapi
dengan syarat-syarat tertentu, misalnya persembahan korban manusia. Semakin banyak
orang yang dibunuhnya, maka kesaktiannya akan makin membubung. Menurut yang aku
dengar, orang itu juga menguasai kemampuan seperti yang baru saja dipamerkan oleh
Parameswara. Angin Ribut.”
Dyah Narasari merasa ada bagian dari tuturan pamannya yang aneh dan membuat
gadis itu terheran-heran.
“Bagaimana bisa demikian, paman? makin banyak orang yang dibunuhnya maka
kesaktiannya makin membubung? Apa maksudnya?”
Pratonggopati memandang raut muka keponakannya.
“Ilmu kanuragan orang yang dibunuh akan berpindah kepadanya, Jika kau yang
dibunuh, maka segala macam kemampuan kanuragan yang kaumiliki, akan menjadi
miliknya. Padahal mereka yang mati di tangan Sabalangit umumnya orang-orang yang
pinunjul119, dengan kesaktian yang tak terukur,” Ki Ajar Pratonggopati menjelaskan.
Dyah Narasari terkejut dan bulu kuduknya bangkit.
“Gila,” gadis itu tidak bisa menahan ngeri. “Siapa orang itu, paman?”
Ki Ajar Pratonggopati menghela desah agak panjang. Dari wajahnya tersirat
keprihatinan.
“Namanya Sabalangit. Menurut perhitunganku, orang itu bakal hadir pula di Air
Terjun Seribu Angsa.”
Dyah Narasari memandang wajah Ki Ajar Pratonggopati dengan tidak berkedip.
Jika pamannya sampai menyimpan rasa cemas, maka bisa dibayangkan, pertemuan di Air
Terjun itu nantinya akan menjadi pertemuan bermuatan beban sangat berat yang harus
disangga oleh ayahnya, apalagi jika harus berurusan dengan orang yang baru diceritakan
pamannya. Namun Pratonggopati memang layak cemas. Tokoh sakti yang diperkirakan
akan hadir di Air Terjun Seribu Angsa bukan hanya Sabalangit. Ada lagi seseorang yang
harus menjadi perhatian dan diperhitungkan, ia seorang perempuan tua dengan kebesaran
nama sejajar dengan Sabalangit, perempuan yang keberadaannya diselubungi teka-teki.
“Kita tinggalkan tempat ini, Narasari,” ucap Pratonggopati.
Narasari menoleh.
“Kita ke mana, paman?” tanya Narasari.
Pratonggopati mengayunkan langkah menempatkan Dyah Narasari bergegas.
“Kita intip, apa yang terjadi di Air Terjun Seribu Angsa itu,” jawab Pratonggopati.
Dyah Narasari terlonjak senang. Dalam hati memang itulah yang diinginkan, siapa
mengira pamannya justru mengajaknya menempuh perjalanan ke sana. Dyah Narasari
yang semula menempuh perjalanan bersama Parameswara, kini ia berganti pengawal,
pamannya sendiri. Dengan berjalan kaki mereka melangkah ke sebuah arah di mana di
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sana terletak Gunung Kampud, gunung dengan puncak selalu dikemuli mendung dan
acap berulah mengeluarkan lahar dan batuk-batuk.
Ketika akhirnya tidak ada siapa-siapa lagi, dua orang lelaki penduduk yang tinggal
di balik bukit, keluar dari persembunyiannya dan berlari-lari turun. Dengan pandang mata
terbelalak, takjub dan bergolak mereka memperhatikan bekas-bekas pertarungan. Bagi
mereka bekas-bekas yang ada itu sungguh luar biasa, sangat dahsyat dan tak masuk akal,
hanya para Dewa yang memiliki kesaktian yang mampu meninggalkan jejak batu percah
menjadi serpihan dan berhamburan.
Ketika nantinya ke dua orang itu pulang untuk mewartakan apa yang dilihatnya
maka gemparlah para penduduk yang tinggal di tempat terpencil itu. Mereka berbondongbondong turun dari bukit untuk ikut menonton. Batu-batu yang retak pecah berhamburan
menjadi bukti cerita tentang pertarungan hidup dan mati itu benar-benar nyata, tidak
bohong.
Sang waktu pun kemudian bergulir. Matahari timbul tenggelam dipeluk mendung
dan mega. Matahari telah doyong ke barat.
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Parameswara duduk terpaku di atas kudanya yang berderap pelahan. Mata pemuda
itu berkaca-kaca. Kenyataan yang baru saja didapatnya merupakan hal yang teramat
pahit, memang bukan racun, tetapi sama pahitnya. Semakin larut Parameswara merenung,
Parameswara merasa dirinya kotor dan menjijikkan. Seolah tubuhnya berlepotan dengan
kama kental, yang berbau pesing beraroma birahi. Parameswara berusaha menepis dan
mengenyahkan akan tetapi wajah seorang perempuan yang ditemuinya saat di Kediri itu
melekat di kelopak matanya. Perempuan yang gemetar ketika melihatnya, perempuan
yang amat gugup saat menerima kehadirannya.
Kemudian sosok wajah yang tidak mungkin dienyahkan itulah wajah Patih Panji
Ragamurti. Menggigil Parameswara tiap kali menyebut nama orang itu, seseorang yang
rupanya akan menjadi bagian dari mimpi buruknya sepanjang masa. Tanpa ada Panji
Ragamurti dan tanpa ada Rara Datin tidak mungkin ada Parameswara, tetapi apakah
karena itu Parameswara harus mengucapkan terimakasih kepada mereka orang-orang
yang menjadi perantara kelahiran dirinya ke dunia?
“Kalau boleh memilih, aku lebih senang tidak ada, tidak perlu ada Parameswara.
Menjijikkan,” gumam Parameswara.
Sapu Angin adalah kuda yang cerdas. Di tempat yang lapang dengan pandangan
mata luas, jika memandang jauh ke arah selatan terlihat laut yang sangat luas, di tempat
itulah kuda itu berhenti seolah mempersilahkan Parameswara untuk melarutkan galau
hatinya di tempat yang indah itu. Parameswara meloncat turun. Sapu Angin meringkik
dan berderap entah ke mana. Parameswara tidak perlu mencemaskan kuda itu, karena
nantinya pasti akan kembali.
“Lebih baik, malam ini aku beristirahat di sini,” berbicara Parameswara itu kepada
dirinya sendiri.
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Parameswara kemudian mengumpulkan ranting-ranting yang tersedia sangat banyak
di tempat itu. Saat senja kemudian membayang di kaki langit Sapu Angin telah kembali
dengan badan basah kuyup. Rupanya kuda itu baru saja berendam di air, ia lakukan itu
untuk mendinginkan tubuhnya yang panas.
“Apa yang akan kulakukan setelah semua ini?”
Pertanyaan sederhana yang terlontar dari lubuk hatinya itu ternyata sangat sulit
dijawabnya. Apakah kembali ke Pesanggaran untuk memangku tugas yang diberikan Ki
Ajar menjadi pucuk pimpinan perguruan Kembang Ayun? Membayangkan hal itu
Parameswara menjadi risih. Di sana ada Ken Rahastri, gadis yang ia cintai dan rindukan.
Parameswara merasa jika ia kembali justru akan memperburuk keadaan.
“Aku akan menyusul Prabawati ke Panjaringan, aku berkewajiban membantunya
memecahkan permasalahan yang tengah dihadapinya. Lalu, barangkali ada baiknya aku
mengintip apa yang sedang terjadi di Air Terjun Seribu Angsa, setelah itu apa yang akan
kukerjakan? Itu urusan nanti.”
Dengan cepat waktu menjamah petang, malam pun kemudian telah datang. Bukit
yang menghadap laut selatan itu mulai riuh oleh suara binatang-binatang malam. Bahkan
lolong serigala mulai terdengar dari kejauhan. Langit di arah laut sebagian gelap oleh
tebalnya mendung, dari arah sana kilat terlihat muncrat menjamah permukaan ombak.
Parameswara membaringkan diri di dekat perapian. Kuda Sapu Angin berdiri tidak
jauh di dekatnya.
“Kita bergantian berjaga, Sapu Angin,” kata Parameswara kepada kudanya. “Paruh
malam kau yang berjaga, separuh sisanya aku yang akan menjagamu, nanti kauboleh
tidur sepuasmu.”
Kuda Sapu Angin meringkik seperti paham atas apa yang diucapkan Parameswara.
Malam itu Parameswara menghabiskan waktu untuk istirahat sekaligus memberi
kesempatan kepada Sapu Angin untuk juga beristirahat. Udara malam tak begitu dingin
namun nyamuk-nyamuk yang beterbangan amat mengganggu mendorong Parameswara
membuat perapian lagi di arah yang lain.
Waktu terus bergerak hingga kemudian menjamah wilayah dini hari. Parameswara
tengah tidur pulas dibuai mimpi saat tiba-tiba Sapu Angin meringkik. Sapu Angin yang
tengah berbaring itu bangkit. Kuda itu kembali meringkik pelahan. Parameswara yang
tanggap atas isyarat itu segera bangkit dan memerhatikan suasana.
“Ada apa?” tanya Parameswara.
Kembali Sapu Angin meringkik kecil. (BERSAMBUNG)

