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RARA ANJANI tertunduk sesaat. Ia cukup mengerti bagaimana 
ketegangan diantara para keturunan raja dimana salah satunya justru 
adalah suaminya. Belum lagi mengingat keluarga-keluarga kerajaan 
lain yang ikut berebut pengaruh dan kekuasan di dalam dan di luar 
istana.  

Hal-hal seperti inilah yang tidak dibayangkannya saat menerima 
pinangan Pangeran Pati dulu. Ia hanya memikirkan hidupnya sesaat. 
Sebuah kehormatan baginya menjadi selir seorang Putra Mahkota. 
Mungkin ia berharap bahwa suaminya akan menjadi raja suatu saat 
sehingga martabatnya pun akan terangkat meskipun hanya sebagai 
garwa selir.  

Tetapi dengan berjalannya waktu, Anjani mulai merasakan 
persaingan didalam istana diantara para kerabat, keadaan ini justru 
telah membuatnya tidak tentram. Bahkan persaingan itu juga terasa 
diantara garwa selir itu sendiri dimana ia menjadi bagiannya. 

“Bahkan abdi dalem setingkat jajar dan emban pun mengejar 
gegayuhan mereka sendiri-sendiri sehingga melakukan hal-hal yang 
tidak sepantasnya” keluh Rara Anjani dalam hatinya, sehingga ia 
makin merasa mantap dengan keputusannya itu. 

“Tetapi bagaimana dengan anak ini nantinya? Akankah ia lahir 
tanpa kehangatan sosok ayah ? Apakah cukup jika ia sekedar 
mengetahui ayahnya seorang raja tanpa pernah mengenalnya sebagai 
sosok ayah ? Seorang panutan baginya? Apakah ia nanti bisa mengerti 
atau ia kemungkinan malah mengejar gegayuhannya sendiri seperti 
Pangeran Ranapati?” batin Rara Anjani kemudian dengan penuh 
kegelisahan. Wajahnya menjadi muram dan sangat keruh. 

“Lalu bagaimana paman? Apakah Ki Rangga akan dijatuhi 
hukuman?” tanya lirih Rara Anjani. Jantungnya berdetak keras. Rara 
Anjani sangat tahu paugeran di kalangan istana. Menghalangi 
penobatan raja adalah tindakan deksura yang cukup berat. 
Hukumannya bisa sampai kepada hukuman mati. 
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Ki Bango Lamatan menggelengkan kepala. “Maaf Rara. Paman pun 
tidak tahu apa-apa lagi. Setelahnya, paman diperintahkan kemari” 
jawab Ki Bango Lamatan dengan pelan. Ki Bango Lamatan kemudian 
tertunduk pula. Hatinya cukup perih mengingat bagaimana 
sebenarnya ia telah dimintai tolong oleh Kanjeng Sunan untuk ikut 
menahan Ki Rangga Agung Sedayu agar tidak kembali ke Menoreh dan 
akan dibawa ke Gunung Muria saja. 

Rencana itu berhasil dilaksanakan. Tetapi ternyata kemudian, Ki 
Rangga Agung Sedayu justru menggunakan ilmunya untuk mengamat-
amati istana dan kemudian terjadilah sebuah peristiwa di halaman 
istana tersebut. 

“Ilmu yang sangat ngedab-edabi. Bayangkan, betapa jauh jarak 
antara Gunung Muria ke Mataram, Ki Rangga bisa mendorong 
bayangan semunya sejauh itu.Tetapi karena digunakan di waktu dan 
tempat yang salah, ilmu itu justru telah berbalik menyulitkan diri Ki 
Rangga sendiri hingga terjebak dalam peristiwa yang tidak 
menguntungkan, nghunduh wohing pakerti” bisik Ki Bango Lamatan 
dengan nada penuh penyesalan di dalam hatinya. 

Sementara itu, Rara Anjani menjadi sibuk berpikir. Napasnya yang 
tadi mengalir lembut mulai terdengar memburu dan keningnya pun 
mulai dipenuhi kerutan. Berbagai kemungkinan sedang dibolak balik 
di dalam benaknya. 

“Apakah aku sebaiknya kembali saja ke istana dan memohon pada 
suamiku agar Ki Rangga dibebaskan?” sebuah pemikiran melintas di 
benak Rara Anjani menyadari gawatnya keadaan Ki Rangga Agung 
Sedayu. Rara Anjani merasa ia berkewajiban menolong Ki Rangga 
Agung Sedayu. Hatinya menjadi tidak rela bila terjadi sesuatu yang 
buruk kepada Ki Rangga Agung Sedayu. 

 “Tetapi itu akan menyulitkan diriku sendiri. Aku pasti tidak akan 
diizinkan kembali ke Kendalisada” lagi-lagi batin Anjani bersuara di 
dalam keresahannya itu. 

Selagi Rara Anjani bergulat dengan kebimbangannya, Resi 
Mayangkara telah keluar dari pintu depan rumah pertapaannya. Ia lalu 
berjalan menuju ke pendapa untuk bergabung dengan Rara Anjani dan 



EMELUT LEMBAH MERAPI-MERBABU ARIF USMAN 

  
 

3 
 

Ki Bango Lamatan. Keduanya segera menyambut kedatangan Resi 
yang waskita itu. 

“Eyang, eyang. Ternyata Ki Rangga telah kembali ke Mataram” ujar 
Rara Anjani segera dengan suara agak meninggi namun bernada 
seperti bujukan manja seorang cucu kepada eyangnya. 

“Oh, ya. Kalau begitu baguslah. Ki Rangga telah menyelesaikan 
tugasnya tanpa kekurangan suatu apapun” jawab Resi Mayangkara 
dengan senyum terkulum. Rara Anjani memperlihatkan wajah keruh 
dengan sudut bibir tertarik ke bawah. Ia tahu bahwa eyangnya telah 
menggodanya. 

“Tetapi eyang, ternyata Ki Rangga telah terlibat sebuah 
permasalahan besar. Aku akan menceritakannya pada eyang” kata 
Rara Anjani dengan cepat. 

Rara Anjani pun menceritakan kembali cerita Ki Bango Lamatan 
kepada Resi Mayangkara. Tanpa ada perubahan apapun di raut 
wajahnya, Resi Mayangkara hanya mendengarkan cerita Rara Anjani 
sambil mengangguk beberapa kali. 

“Eyang, kita harus segera menolong Ki Rangga. Jangan sampai Ki 
Patih Mandaraka menjatuhinya hukuman berat” bujuk Rara Anjani 
dengan suara manjanya. 

Ki Bango Lamatan segera menangkap kejanggalan dengan sikap 
Rara Anjani itu. Ia menarik napas panjang menyadari bahwa Rara 
Anjani tentu telah memiliki perasaan khusus pada Ki Rangga Agung 
Sedayu. Rara Anjani keberatan kembali ke istana meskipun segala 
kemewahan dan derajat tinggi telah menantinya disana. Akan tetapi, 
demi mendengar Ki Rangga Agung Sedayu dalam kesulitan, tanpa 
pertimbangan apapun, Rara Anjani segera berusaha membantu. 

“Apa yang sebaiknya kita perbuat?” tanya Resi Mayangkara pula. 

Rara Anjani terkesiap. Sedari tadi ia tidak bisa memikirkan cara 
lain. Karenanya dengan perlahan Rara Anjani menjawab. Suaranya ia 
buat semanja mungkin agar Resi Mayangkara luluh hatinya. 

“Eyang, Temanilah aku ke istana. Aku akan memohon kepada 
Sinuhun Prabu untuk membebaskan Ki Rangga Agung Sedayu” 
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Resi Mayangkara justru tertawa kecil.  Kemudian ia tersenyum 
menahan kegeliannya seraya memandangi wajah Rara Anjani yang 
bersemu merah. Rara Anjani sampai tersipu-sipu karena sadar Resi 
Mayangkara telah mengetahui isi hatinya saat itu dan kembali 
menggodanya pula. 

“Rara, barusan engkau menolak untuk kembali ke istana. Sekarang, 
engkau malah ingin secepatnya kembali. Apa itu tidak salah?” tanya 
Resi Mayangkara. 

“Ah, eyang selalu menggodaku!” sentak Rara Anjani sambil 
memalingkan muka. Ia membuang pandangannya jauh ke gelapnya 
malam. Mulutnya terkunci rapat. Rara Anjani merajuk. 

Ki Bango Lamatan hanya tertunduk dalam-dalam. Ia semakin 
mengerti bahwa ada perasaan khusus yang terjalin antara Rara Anjani 
dan Ki Rangga Agung Sedayu. Tetapi dari pengamatannya, ia bisa 
meyakinkan diri bahwa selama ini Ki Rangga Agung Sedayu sepertinya 
tidak menanggapi perasaan Rara Anjani. 

“Tentu perasaan khusus Rara Anjani kepada Ki Rangga telah ada 
jauh sebelum diangkat menjadi selir Pangeran Pati” gumam Ki Bango 
Lamatan menutup kesimpulan di dalam hatinya. Ia merasa tidak 
berhak ikut campur ataupun mengemukakan pendapatnya karena itu 
ia memilih diam saja dan menundukkan wajahnya dalam-dalam. 

“Rara. Sejauh pemahaman yang bisa kuresapi dari peristiwa ini, aku 
bisa memastikan bahwa Ki Patih tidak akan menghukum Ki Rangga 
terlalu berat”ucap Resi Mayangkara dengan nada datar dan 
meyakinkan. 

Ki Bango Lamatan mengangkat kepalanya dan memandangi Resi 
Mayangkara dengan kening berkerut. Sementara Rara Anjani kembali 
menoleh dan memandang Resi Mayangkara dengan mata membulat. 

“Kenapa eyang bisa mengambil kesimpulan seperti itu?’ tanya Rara 
Anjani. 

“Mudah saja. Kita ingat-ingat saja bagaimana jasa Ki Rangga Agung 
Sedayu selama mengabdi di Mataram. Berbagai pemberontakan 
berhasil ia padamkan meskipun tidak secara langsung. Ki Rangga 
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Agung Sedayu selalu berhasil melemahkan sendi-sendi yang 
mendukung pemberontakan tersebut dengan sangat cepat dan tepat. 
Contohnya, tentu saja di Perguruan Sapta Dahana itu” kata Resi 
Mayangkara. “Itu adalah sebuah tugas sulit yang mungkin tidak akan 
berhasil meski diemban oleh satu pasukan segelar sepapan sekalipun” 

Kini Ki Bango Lamatan mengangguk-anggukkan kepalanya 
menyetujui pendapat Resi Mayangkara. Penyerbuan ke Perguruan 
Sapta Dahana memang sangat berat. Ki Rangga Agung Sedayu dan Ki 
Jayaraga harus terluka parah. Meskipun mereka dibantu oleh pasukan 
segelar sepapan dari Matesih, namun secara hakekat, mereka telah 
menyerang sebuah pasukan yang sebenarnya tidak siap untuk 
berperang hingga napas terakhir karena hampir semua cantrik di 
padepokan itu telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh sirep.  

Tidak bisa dibayangkan jika mereka harus berhadap-hadapan di 
medan perang sebagai satu kesatuan pasukan utuh yang telah bersiap 
untuk bertempur. Pasukan Matesih kelihatannya belum siap untuk 
bertarung dengan perguruan Sapta Dahana yang telah berhasil 
mengumpulkan pendukungnya cukup banyak. Pasukan Matesih 
mungkin akan digulung oleh perguruan Sapta Dahana dalam sekejap 
mata jika bertempur dengan memasang gelar. 

Kini Rara Anjani yang menundukkan wajah. Ia mencoba 
memahami penjelasan Resi Mayangkara. Adalah masuk akal jika Ki 
Rangga Agung Sedayu akan mendapat pertimbangan lebih mengingat 
jasa-jasanya. Bahkan suaminya sekalipun harusnya akan memandang 
pula kenyataan bahwa Ki Rangga Agung Sedayu telah berjasa pada 
Mataram semenjak Mataram baru didirikan. 

Dengan pertimbangan itu, Rara Anjani terlihat lebih tenang. Tetapi, 
tetap ada perasaan tidak puas dari raut wajahnya. Kekhawatiran masih 
meronai wajahnya yang jelita itu. 

“Baiklah eyang. Aku rasa eyang benar. Sebaiknya aku tetap pada 
keputusanku” kata Anjani kemudian dengan perlahan-lahan. 

Resi Mayangkara menghela napasnya diam-diam. Ia merasa kata-
katanya telah berhasil mempengaruhi penalaran Rara Anjani. Ia 
memang sengaja memberi pertimbangan itu demi melihat gelagat Rara 
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Anjani yang seolah-olah ingin langsung terbang ke istana Mataram 
demi menyelamatkan Ki Rangga Agung Sedayu. Resi Mayangkara 
sangat bisa meraba isi hati Rara Anjani. Maksud dari pertimbangannya 
itu adalah untuk mencegah Rara Anjani bersikap deksura dihadapan 
Sinuhun Prabu Hanyakrakusuma, karena memohon pengampunan 
kepada seorang lelaki yang pernah ada dalam hati Rara Anjani. 

Tidak lama kemudian, pelayan pertapaan itu muncul membawa 
bakul-bakul yang berisi makan malam. Makanan pun disajikan. 
Mereka menikmati makan ditengah suasana sangat sejuk di gunung 
Kendalisada itu. Untuk kemudian berbincang sejenak sebelum mereka 
menempati tempat istirahat mereka masing-masing. 

****** 

 

Dalam pada itu di Menoreh, ketika senja baru mulai menapaki 
tanah perdikan yang indah itu, Pandan Wangi yang baru saja selesai 
berlatih bersama Ratri melihat Ki Gede Menoreh, Ki Sabdadadi dan 
pengawal mereka telah kembali ke rumah.  

Bergegas Pandan Wangi mengisi wedang sere ke dalam kendi dan 
menyiapkan tempat minumnya dari bathok kelapa kemudian 
membawanya ke pendapa dimana ayahnya dan Ki Sabdadadi 
beriistirahat. 

“Minumlah ayah. Ayah terlihat lelah” kata Pandan Wangi sambil 
mengangsurkan minum kepada kedua orang yang sangat 
dihormatinya itu. 

“Segar sekali Ki Gede” kata Ki Sabdadadi begitu meneguk habis 
wedang sere yang dibawakan Pandan Wangi. 

Ki Gede mengangguk sambil menelan beberapa tegukan wedang 
sere lagi. 

“Apakah ada masalah yang cukup mengganggu di Palihan ayah? 
Ayah cukup lama baru kembali” tanya Pandan Wangi. “Apakah Ki 
Gede dan Ki Sabdadadi sudah makan?” tanyanya kemudian. 
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“Sudah Nyi. Kami singgah di Pudak Lawang tadi. Ki Demang telah 
menjamu kami dengan baik” kata Ki Sabdadadi segera. 

“Ya Wangi. Kami sudah makan. Masalah di Palihan tidak terlalu 
mengkhawatirkan Wangi. Patok-patok batas padukuhan telah 
bergeser akibat longsoran tebing parit utama. Akibatnya saat sawah 
yang diperjual belikan diukur kembali, telah terjadi tumpang tindih 
antara satu pemilik dengan pemilik lainnya yang berada di padukuhan 
berbeda” kata Ki Gede Menoreh. 

“O..” ucap singkat Pandan Wangi. Masalah patok batas merupakan 
masalah yang paling umum terjadi diantara kehidupan bebrayan 
dimana-mana. Kadang-kadang dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan tanpa terjadi gesekan yang akhirnya melibatkan 
perangkat padukuhan. Namun kadang-kadang bisa menimbulkan 
ketegangan berkepanjangan. Bahkan sampai menimbulkan 
permusuhan pula. 

“Hanya sejengkalan tanah, tetapi cukup membuat dua padukuhan 
jadi bersitegang” sambung Ki Sabdadadi dengan wajah tersenyum 
kecut. 

“Ya kiai. Tetapi yang sejengkal itu panjang keseluruhannya bisa 
mencapai belasan patok, wajar jika banyak orang yang ikut terganggu 
kepentingannya” sambut Ki Gede Menoreh. 

Ki Sabdadadi kemudian bangkit berdiri. Katanya, “Aku akan ke 
pakiwan dulu Ki Gede”, kemudian meninggalkan Ki Gede Menoreh 
berdua dengan Pandan Wangi. 

“Bagaimana dengan latihan Ratri?” tanya Ki Gede Menoreh pada 
putrinya yang duduk bersimpuh. 

“Cukup mengesankan ayah. Ratri sangat bersungguh-sungguh. 
Mudah-mudahan dengan tekadnya itu, ia tidak membutuhkan waktu 
hingga belasan tahun” kata Pandan Wangi dengan senyum simpul. 

“Seperti dirimu dahulu Pandan Wangi” gumam ayahnya. 

“Itu berkat ayah yang sangat pandai membimbing” sambut Pandan 
Wangi. 
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“Tentu karena muridnya sangat berbakat pula”  

“Ah, ayah” desis Pandan Wangi dengan wajah memerah karena 
dipuji ayahnya. 

Dalam pada itu, keduanya mendengar derap langkah-langkah kuda 
dikejauhan yang semakin mendekat. Mereka sama-sama mengerutkan 
dahi. Baik Ki Gede Menoreh maupun Pandan Wangi hanya saling 
berbalasan pandang, menduga-duga siapakah gerangan yang berderap 
di kejauhan itu. 

Sementara itu, para pengawal regol telah berdiri dan menatap ke 
sebuah arah. Salah seorang diantaranya mengangkat tangan, begitu 
rombongan berkuda itu membelok ke regol halaman rumah Ki Gede 
Menoreh. Para penunggangnya yang terdiri dari lima orang turun dari 
kuda-kuda mereka. Seorang diantaranya bertubuh tinggi dengan 
rambut memutih dan wajah penuh keriput. Seorang yang lain 
berwajah bulat. Terlihat masih cukup muda dengan wajah bersih. 
Pakaiannya terlihat sangat baik untuk ukuran penduduk padesan. 
Sementara seorang lagi terlihat agak menua dengan pakaian yang 
sama baiknya dengan orang yang terlihat lebih muda itu. Dua yang lain 
berada di belakang mereka dan sepertinya bertindak sebagai pengawal 
biasa. 

“Hendak kemanakah kisanak?” tanya pengawal regol sambil 
mengamat-amati para penunggang kuda itu. 

“Benarkah ini kediaman Ki Gede Menoreh?” tanya orang tua keriput 
yang bertubuh tinggi dan berambut putih. 

“Ya benar. Ada keperluan apa kisanak?”  

“Kami hendak menemui Ki Gede Menoreh” 

“Kalian dari mana?” 

“Kami dari kademangan Kalireja. Namaku Talang Putih. Ini adalah 
Ki Demang Kalireja dan adiknya Raden Wanajati” 

“Oo...” ucap pengawal di regol rumah Ki Gede Menoreh itu. Ia  
justru tertegun sambil kembali menatapi orang-orang yang baru 
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datang itu. Sampai orang yang mengaku bernama Talang Putih itu 
berkata lagi. 

“Apakah kami bisa bertemu dengan Ki Gede?” tanyanya kemudian 
membuyarkan lamunan pengawal regol itu. 

Pengawal regol itu tersadar, “Oh... maaf... maaf kisanak. Sebentar, 
aku akan memberitahukan kedatangan kisanak pada Ki Gede” katanya 
sambil membungkuk hormat. Pengawal itu kemudian bergegas 
mendekat ke pendapa. 

“Ada apa?” tanya Ki Gede Menoreh dengan segera. 

“Ki Gede. Mereka mengaku sebagai orang-orang dari kademangan 
Kalireja. Ingin bertemu Ki Gede” jawab pengawal itu. 

“Kademangan Kalireja?” gumam Ki Gede Menoreh dengan kening 
berkerut. Sekilas ia mengingat-ingat dimana letak kademangan itu. 
Namun, Ki Gede merasa kurang yakin. 

“Ayah tahu dimana letaknya  kademangan itu?” tanya Pandan 
Wangi. 

“Kemungkinan agak jauh di barat, dibalik perbukitan Menoreh. 
Seingatku ada sebuah kademangan yang subur disana. Tetapi nantilah, 
kita pastikan” kata Ki Gede Menoreh pada putrinya, sambil 
mengangguk ia berkata pada pengawal itu. “Bawalah kemari. Kami 
akan menerima mereka” 

Pengawal itupun bergegas menjumpai para penunggang kuda yang 
masih berdiri di depan regol. Tak lama kemudian, ketiga orang yang 
mengaku dari kademangan Kalireja itupun mendekat ke pendapa. 
Sementara kedua pengawal mereka tetap berdiri disekitaran kuda-
kuda mereka ditambatkan. Ki Gede Menoreh  menyambut mereka 
dengan ramah. 

“Selamat datang di Menoreh kisanak. Apakah benar kisanak 
sekalian berasal dari Kalireja?” tanya Ki Gede. Salah seorang lelaki 
yang lebih tua segera maju dan memberi anggukan hormat. 
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“Benar Ki Gede. Aku adalah Ki Demang Kalireja. Ini adikku, Raden 
Wanajati dan ini guruku Ki Talang Putih” kata lelaki itu 
memperkenalkan diri. Sikap mereka wajar sesuai unggah-unggah. 

“Marilah. Marilah. Kita duduk di pendapa. Aku sangat ingin tahu 
cerita-cerita dari Kalireja. Seingatku, kademangan Kalireja terletak di 
barat, dibalik Perbukitan Menoreh” 

“Benar sekali Ki Gede” jawab Ki Demang Kalireja sambil duduk di 
pendapa. Lelaki kedua yang disebut sebagai Raden Wanajati duduk 
setapak dibelakang. Wajahnya lebih banyak tertunduk. Sementara, 
Pandan Wangi sudah bergegas kembali ke dapur untuk menyiapkan 
minum dan panganan bagi tamu-tamu Ki Gede. 

“Tentu perjalanan dari Kalireja sangat melelahkan. Bukankah harus 
menembus hutan yang cukup pepat untuk sampai disini?” tanya Ki 
Gede Menoreh. 

“Benar Ki Gede, meskipun jalannya sudah ada, namun kami harus 
tetap berhati-hati. Masih banyak binatang buas disana. Kami terpaksa 
berputar sedikit ke selatan untuk mencari jalan yang lebih baik. 
Syukurlah kami bisa tiba disini tanpa kurang sesuatu apapun” jawab 
Ki Demang Kalireja dengan wajah mengangguk dan senyum tipis. 

“Syukurlah kalau begitu” sambut Ki Gede Menoreh dengan wajah 
ikut tersenyum, meski dalam hatinya bertanya-tanya tentang 
kedatangan Ki Demang Kalireja. Jarang sekali ada hubungan antara 
Menoreh dengan kademangan itu. Meskipun para pedagang sesekali 
juga melintasi hutan di barat untuk mencapai Kademangan Kalireja. 

“Apakah ini pertama kalinya Ki Demang ke Menoreh? Aku sendiri 
sayangnya belum pernah menginjakkan kaki ke Kalireja” tanya Ki 
Gede Menoreh. 

“Sebenarnya kami pernah melintasi Menoreh saat berkunjung ke 
sanak kadang kami di Pajang, Ki Gede. Akan tetapi, kami memang 
tidak singgah untuk berkenalan dengan Ki Gede Menoreh yang 
namanya telah masyur di Mataram. Untuk itu, mohon kami 
dimaafkan” kata Ki Demang Kalireja sambil memberi anggukan 
hormat. 
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“Ah, tidak perlu sungkan. Menoreh cukup ramai dilintasi para 
pedagang, pengelana dan orang-orang yang punya kepentingan 
masing-masing. Jika semuanya harus melapor padaku lebih dulu, 
tanganku bisa terlepas karena harus bersalaman dengan begitu banyak 
orang setiap harinya” ujar Ki Gede Menoreh berusaha berkelakar. 

Suara tawa terdengar sesaat dari pendapa itu. Ketiga tamu Ki Gede 
Menoreh menanggapi kelakar Ki Gede Menoreh dengan tawa mereka 
yang santun pula.  

Pandan Wangi muncul membawakan nampan berisi minuman.  

“Ini Putriku, Pandan Wangi” kata Ki Gede Menoreh 
memperkenalkan putrinya seraya memperkenalkan ketiga tamunya 
kepada Pandan Wangi pula. 

Ketiga tamu itu terlihat bersamaan memandangi wajah Pandan 
Wangi sesaat. Tetapi kemudian mereka segera menundukkan wajah 
untuk menjaga unggah-unggah, terutama Raden Wanajati. Ia hanya 
sekilas memandang Pandan Wangi. Selebihnya ia tertunduk dalam-
dalam. 

Pandan Wangi sendiri sebenarnya hendak kembali ke dapur begitu 
selesai menyajikan panganan dan minuman. Tetapi demi melihat 
ayahnya hanya duduk sendiri menemani tamu-tamunya, Pandan 
Wangi mengurungkan niatnya kembali ke dapur dan duduk bersimpuh 
disebelah ayahnya. 

“Silahkan. Silahkan dinikmati” kata Ki Gede Mempersilahkan 
tamu-tamunya. 

“Terima kasih Ki Gede” jawab mereka serempak.  

Setelah menikmati sedikit hidangan yang dibawakan Pandan 
Wangi, Ki Demang Kalireja terlihat menarik napas panjang seperti 
bersiap-siap mengatakan sesuatu. Karena itu, Ki Gede Menoreh pun 
menunggu ucapannya. 

“Ki Gede Menoreh. Kami sangat berterimakasih dengan 
penerimaan Ki Gede di rumah ini. Sebenarnyalah, kedatangan kami ke 
rumah Ki Gede memiliki maksud tertentu. Kami ingin menjalin 
persahabatan antara kedua daerah yang sebenarnya cukup dekat, 
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namun masih diantarai hutan belantara” kata Ki Demang Kalireja. Ia 
menarik nafas lagi untuk kemudian menatap kepada kedua orang 
temannya yang menemaninya disitu. Ki Talang Putih terlihat 
mengangguk. 

“Ki Gede, mohon ampun jika kami lancang. Sebenarnya sangat 
berat bagiku untuk mengatakan niat kami datang ke Menoreh ini”  

“Ki Demang. Jika memang ada maksud dan tujuan katakan saja. 
Kami segenap Tanah Perdikan Menoreh akan berusaha membantu 
apabila kami sanggup, selama tidak melanggar paugeran dan unggah-
unggah yang biasa diterapkan dikehidupan bebrayan agung ini” ujar Ki 
Gede Menoreh dengan sareh. 

Ki Demang Kalireja dengan orang yang disebut gurunya itu saling 
berpandangan dan kembali mengangguk satu sama lain. 

“Ki Gede. Tujuan kami ke Menoreh adalah untuk kepentingan 
adikku ini. Raden Wanajati. Kami adalah saudara seayah. Ibunya 
adalah seorang putri dari Cirebon” kata Ki Demang Kalireja dengan 
suara agak tersendat, sehingga Ki Gede Menoreh menjadi semakin 
bertanya-tanya dalam hatinya. 

“O....demikian rupanya. Lalu apakah yang bisa kami bantu Ki 
Demang ?” tanyanya kemudian. 

“Ki Gede, jika melihat penampilan adikku ini tentu tidak akan ada 
yang mengira keadaannya. Tetapi sebenarnyalah adikku ini belum 
pernah berkeluarga. Kami datang ke Menoreh selain berniat untuk 
memperkenalkan diri dan menjalin persaudaraan, namun juga ada 
keinginan kuat kami untuk melamar putri Ki Gede Menoreh” kata Ki 
Demang Kalireja. 

Kalau saja ada petir meyambar di siang bolong, tidak akan lebih 
mengejutkan daripada kata-kata yang baru saja terucap dari Ki 
Demang Kalireja. Ki Gede Menoreh sampai bergeser setapak 
sementara Pandan Wangi yang ada didekatnya sampai hampir 
terpekik jika ia tidak cepat-cepat menutup mulutnya dengan telapak 
tangannya. Jantungnya segera berdebar keras sementara tubuhnya 
seperti menggigil. Matanya membelalak sesaat sebelum ia bisa 
menguasai dirinya kembali dan tertunduk dalam-dalam. 
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“Mohon maaf Ki Gede, kalau kata-kataku terlalu mengejutkan bagi 
Ki Gede. Kami seperti tidak mengikuti unggah-unggah.Tetapi 
sebenarnyalah maksud kami tulus adanya” kembali Ki Demang 
Kalireja berkata. Kali ini dengan suara perlahan. 

Saat Ki Gede Menoreh dan Pandan Wangi belum bisa berkata-kata 
apapun, Ki Talang Putih memberi isyarat pada kedua pengawal mereka 
yang sedari tadi hanya berdiri saja didekat kuda-kuda mereka. Dengan 
isyarat kecil itu, kedua pengawal itu bergegas menurunkan sesuatu 
dari kantung yang menggantung di punggung salah satu kuda mereka. 
Lalu dengan bergegas, keduanya menjinjing sebuah peti ke pendapa 
dengan sebelah menyebelah tangan. 

Peti segera dibuka dihadapan Ki Gede Menoreh yang masih 
terpana. Di dalam peti itu terdapat peti kecil lain sebesar genggaman 
tangan. Peti itu dibuka pula oleh pengawal Ki Demang Kalireja. Baik 
Ki Gede Menoreh dan Pandan Wangi terkejut melihat isinya. Peti yang 
agak besar berisi lipatan kain-kain halus  berbahan sutra yang tidak 
terhitung jumlahnya. Sementara peti yang kecil berisi batu permata, 
mutiara, perhiasan emas dan beberapa perhiasan lain yang tercampur. 

Pandan Wangi hanya menatap sesaat pada benda-benda yang ada 
di hadapannya itu tanpa menyiratkan sesuatu diwajahnya. Hatinya 
tidak pernah silau dengan segala kemewahan yang tampak 
dihadapannya. Sejenak kemudian, ia sudah membuang pandangan 
matanya. Gerak-geriknya ternyata diamati oleh Ki Talang Putih. Ada 
sebuah tarikan wajah kesal yang tidak kentara diwajah orang tua itu. 
Tetapi kemudian wajah Ki Talang Putih kembali seperti semula. 

“Ki Demang. Mohon maaf. Apakah Ki Demang tidak salah?” ucap Ki 
Gede Menoreh setelah bisa menguasai dirinya. “Aku memang memiliki 
seorang anak perempuan. Tetapi dia bukanlah seorang gadis remaja 
lagi” 

“Ki Gede. Kami tidak salah tujuan. Sebelum kami memberanikan 
diri datang untuk mengajukan niat ini, kami telah mencari tahu seluk 
beluk putri Ki Gede. Bukankah ia sedang tidak bersuami? Kami juga 
membawakan sedikit hadiah ini agar putri Ki Gede berkenan hatinya” 
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kata Ki Demang Kalireja seraya menunjuk dengan sopan ke arah peti 
yang ada di hadapan mereka. 

Sekali lagi Ki Gede Menoreh menarik napas dalam-dalam. 
Pikirannya menjadi buntu. Ia sempat melirik Pandan Wangi yang 
benar-benar hanya bisa diam menunduk. 

“Ki Demang, kami sebenarnya sangat terkejut dengan niat Ki 
Demang Kalireja mengenai putriku ini. Sungguh, putriku sama sekali 
tidak pernah menyebut-nyebut nama Raden Wanajati sebelumnya. 
Jika  putriku telah mengenal Raden Wanajati sebelumnya, tentu 
sedikit banyak ia telah bercerita padaku sehingga aku tidak terlalu 
terkejut menerima niat persaudaraan yang sangat tiba-tiba ini” kata Ki 
Gede Menoreh. 

“Ki Gede, untuk itulah kami memohon maaf. Sebenarnyalah putri 
Ki Gede sama sekali belum mengenal Raden Wanajati” kata Ki Demang 
Kalireja. Ia kemudian cepat-cepat melanjutkan,”Adikku ini sudah 
sangat mencukupi umurnya untuk berkeluarga. Kami keluarga 
Kalireja sudah banyak menawarinya gadis-gadis cantik yang ada di 
sekitar Kalireja. Namun ia belum berminat pada siapapun. Sampai 
suatu ketika, saat kami dalam perjalanan kembali dari Pajang, kami 
melintasi tanah perdikan ini. Adikku telah melihat seorang perempuan 
sedang berkuda yang langsung memikat hatinya. Setelah itu kami 
berupaya mencari tahu keberadaannya, kamipun mengetahui bahwa 
ternyata perempuan itu adalah putri Kepala Perdikan Menoreh” kata 
Ki Demang Kalireja. 

Ki Gede Menoreh menarik napas panjang sekali mendengar 
keterangan Ki Demang Kalireja. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa 
terpekur meresapi keterangan Ki Demang Kalireja. 

“Ki Demang. Sebagaimana Ki Demang ketahui, putriku bukanlah 
gadis remaja yang sedang menunggu hari-hari terindahnya. Putriku 
telah memiliki anak dan pernah merasakan manis getirnya sebuah 
pernikahan. Karena itu, sebagaimana niat Ki Demang yang datang 
tiba-tiba, tentu saja kami tidak bisa memberi keputusan yang tergesa-
gesa pula” kata Ki Gede Menoreh. 
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“Kami mengerti Ki Gede. Kami mengerti” jawab Ki Demang 
Kalireja. “Kami tidak memiliki niat untuk memaksakan kehendak 
kami. Sudah sewajarnyalah jika keluarga Ki Gede bisa mengenal lebih 
dekat adikku ini sebelum memutuskan sesuatu. Karena itu, hal ini 
telah kami pertimbangkan pula” kata Ki Demang Kalireja. 

“Maksud Ki Demang?” 

“Jika diizinkan, Adi Wanajati akan tinggal di Menoreh selama 
beberapa waktu bersama guru kami” 

Kening Ki Gede Menoreh menjadi berkerut, tampak sebuah 
keterkejutan dan rasa keberatan yang tersirat diwajah Ki Gede 
Menoreh.  

Ki Demang Kalireja segera paham, apa yang sedang dipikirkan oleh 
Ki Gede Menoreh. 

Ki Demang Kalirejapun tertawa kecil, “Ki Gede tidak usah khawatir. 
Kami akan mencari sebuah rumah untuk tempat tinggal sementara. 
Selama itu, Adi Wanajati akan berbaur dengan kehidupan di Menoreh. 
Jika diizinkan pula, ia bersedia membantu Ki Gede Menoreh dalam hal 
apa saja yang Ki Gede butuhkan, benar begitu adi?” tanya Ki Demang 
pada Raden Wanajati. 

“Benar kakang, benar Ki Gede” jawab Raden Wanajati sambil 
mengangkat sembahnya pada Ki Gede Menoreh. Sesudah itu, ia 
kembali menunduk dalam-dalam. 

“Untuk hal ini tentu saja aku tidak keberatan. Aku justru 
menyambut kedatangan Raden Wanajati jika bertujuan untuk 
membaktikan diri untuk kehidupan para kawula di Menoreh” kata Ki 
Gede Menoreh dengan serta merta, sebuah kelegaan terasa dalam 
hatinya.  

Hampir saja ia mengira bahwa Raden Wanajati akan tinggal di 
rumahnya. Sebagai tuan rumah, ia tidak mungkin menolak. Namun 
jika tujuan kedatangan Raden Wanajati kemudian tersebar luas, tentu 
tidak baik jika Raden Wanajati berlama-lama tinggal serumah dengan 
Ki Gede Menoreh dan putrinya. Apalagi disana telah tinggal beberapa 
perempuan lain. Bahkan ada dua gadis muda pula. 
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“Mudah-mudahan, dengan begitu, Ki Gede bisa menilai sikap Adi 
Wanajati selama berada disini sebelum menjadi seorang menantu, 
sehingga jawaban tentang keinginan lamaran ini bisa segera dikirim 
sebagai sebuah berita baik bagi kami di Kalireja, dengan begitu kami 
keluarga besar Kalireja bisa dengan senang hati mengajukan lamaran 
resmi untuk putri Ki Gede” sambung Ki Demang Kalireja. Kata-
katanya kali ini membuat Pandan Wangi yang sejak tadi berdiam diri 
menghela napas panjang sekali. 

“Ki Demang” kata Ki Gede Menoreh dengan sareh, ”Meskipun 
begitu, jawaban itu akan menunggu hasil pembicaraan panjang 
diantara keluarga kami. Sebagaimana telah kukatakan tadi, putriku 
bukanlah gadis remaja lagi. Ia pernah berkeluarga. Sehingga kini ia 
memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri karena 
berhubungan dengan kehidupan putranya pula. Karena itu, justru 
pendapatnyalah yang akan paling menentukan” 

Ki Demang Kalireja mengangguk dengan berat. Iapun menyadari 
pula keadaan Pandan Wangi yang sudah memiliki anak dari 
perkawinan sebelumnya. 

“Benar Ki Gede. Aku setuju dengan pendapat Ki Gede” katanya 
kemudian. 

Sesaat, tidak ada yang berbicara. Semua merenung meresapi 
pembicaraan yang baru saja mereka lakukan, sampai kemudian Ki 
Talang Putih menggamit tangan Ki Demang Kalireja dan memberi 
sebuah isyarat mata. 

Ki Demang Kalireja mengerti makna dari isyarat itu. Iapun 
membuka suara lagi, setelah sebelumnya menelan ludah beberapa kali 
untuk melonggarkan kerongkongannya. 

“Ki Gede. Sepertinya hajat kami sudah selesai kami nyatakan 
seluruhnya. Jika ada hal-hal selanjutnya, biarlah nanti Adi Wanajati 
yang akan menjadi penghubung antara kedua keluarga. Kami amit 
mundur dahulu. Kami akan kembali ke penginapan kami” kata Ki 
Demang Kalireja. 
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“Baiklah Ki Demang. Aku mewakili keluarga Menoreh mohon maaf, 
jika sambutanku kurang berkenan bagi keluarga Kalireja” kata Ki Gede 
Menoreh. Ia segera menyambung pula, 

“Tetapi Ki Demang, mohon maaf sekali lagi. Mewakili putriku, kami 
merasa tidak berhak menerima hadiah-hadiah ini. Mohon dibawa 
kembali dan mungkin dimanfaatkan saja dengan jalan yang lebih baik” 
kata Ki Gede Menoreh dengan nada begitu sareh. 

Terlihat wajah yang menyiratkan perasaan sangat terkejut dari Ki 
Demang Kalireja. Begitu juga dengan orang tua yang bernama Ki 
Talang Putih. Wajahnyalah yang terlihat menjadi sangat keruh. 
Namun dalam beberapa saat, orang yang sudah tua itu terlihat lebih 
mengendap dan ia sudah bisa menguasai perasaannya. Wajahnya 
kembali seperti biasa. 

“Kalau begitu, kami juga memohon maaf Ki Gede, jika ternyata Ki 
Gede tidak berkenan dengan hadiah yang kami bawa ini. Mungkin 
nilainya yang ternyata tidak seberapa buat Ki Gede” ucap Ki Demang 
Kalireja dengan suara agak bergetar. Ia terlihat menahan sedikit 
gemuruh yang melanda hatinya. 

“Bukan maksud hati demikian Ki Demang. Kami menerima dengan 
tangan terbuka maksud Ki Demang untuk menjalin persaudaraan. 
Namun, sebaiknya persaudaraan itu dilandasi dengan niatan yang 
tulus tanpa perasaan ewuh pekewuh karena hadiah-hadiah ini. Mohon 
dimengerti Ki Demang” 

Ki Demang Kalireja terdengar menarik nafas panjang. Ia sempat 
menoleh pada Ki Talang Putih. Ki Talang Putih hanya balas menatap. 
Wajahnya juga menyiratkan perasaan kecewa. Baru kemudian Ki 
Demang Kalireja mengangguk beberapa kali. 

“Tidak apa-apa Ki Gede. Aku bisa mengerti pendirian Ki 
Gede.Sebenarnyalah kami tidak menyangka bahwa niat kami ini bisa 
kami ungkapkan selancar ini. Mudah-mudahan, diwaktu mendatang 
akan ada kelancaran pula dari usaha yang kami lakukan ini” kata Ki 
Demang Kalireja kemudian. 

“Semoga. Semoga, bila Yang Maha Agung juga berkehendak” 
sambut Ki Gede segera. 
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Sambil berdiri, lagi-lagi Ki Talang Putih memberi isyarat pada 
pengawal Ki Demang. Merekapun bergegas datang dan menutup 
kembali peti-peti tadi seraya menjinjingnya dan memasukkan kembali 
kedalam kantong di pelana kuda mereka. 

Tak lama rombongan itupun meninggalkan pendapa. Mengambil 
kuda-kudanya dan berderap kembali keluar dari regol rumah Ki Gede 
Menoreh. 

Tidak jauh mereka berderap, Ki Talang Putih menggeram dengan 
cukup keras hingga mengagetkan Ki Demang Kalireja dan Raden 
Wanajati. 

“Raden, jika aku boleh berkata jujur, perempuan bernama Pandan 
Wangi itu sangat sombong dan angkuh. Ia tidak tertarik sama sekali 
dengan barang berharga yang kita kumpulkan dengan susah payah. Ia 
sama sekali tidak menghargai usaha Ki Demang untuk menyenangkan 
hatinya. Begitu pula ayahnya, ternyata ia tidak menghargai sama sekali 
hadiah itu” gerutu lelaki tua berambut putih yang bernama Ki Talang 
Putih itu. 

Raden Wanajati hanya menunduk. Ia tidak menunjukkan sikap 
apapun. Ia hanya menghela napas beberapa kali. 

“Guru. Janganlah mengecilkan hati Adi Wanajati. Ketertarikannya 
pada seorang perempuan sudah cukup melegakan bagiku. Meskipun 
jalan itu harus berliku, aku akan mengusahakannya sekuat tenaga. Aku 
tidak ingin Adi Wanajati terus menyendiri sampai akhir hayatnya” kata 
Ki Demang Kalireja dengan senyum masam. 

Masih ada getar-getar kekecewaan dalam hatinya mengingat 
penolakan Ki Gede Menoreh terhadap hadiah yang berharga itu. 
Menurut pandangan Ki Demang, hadiah itu sudah cukup pantas untuk 
diberikan kepada seorang putri perdikan. Namun, sayangnya Ki Gede 
Menoreh ternyata bersikap lain dari apa yang telah dibayangkannya. 

“Soal hadiah itu, sudahlah. Jangan dipikirkan. Aku bisa mengerti 
pendirian Ki Gede. Mungkin aku salah, mengira Ki Gede Menoreh dan 
putrinya akan mudah silau dengan kemewahan. Setidaknya, kita sudah 
mengusahakan yang terbaik menurut kita. Kalaupun ternyata Nyi 
Pandan Wangi memang menginginkan lebih banyak perhiasan 
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mewah, aku akan mengusahakannya. Kau jangan khawatir adi. Bagiku, 
yang penting kau segera berkeluarga” sambung Ki Demang Kalireja. 

Ki Talang Putih hanya mendengus dengan geram, mengingat 
bagaimana Pandan Wangi membuang tatapannya. Sama sekali putri 
perdikan itu tidak mau menatap barang berharga yang ada 
dihadapannya. Sementara menurut perasaan Ki Talang Putih, seorang 
putri bangsawan sekalipun akan berbunga hatinya melihat barang-
barang mewah sebanyak itu disodorkan padanya. 

“Lalu apa yang kita lakukan sekarang Ki Demang?” tanya Ki Talang 
Putih. 

“Kita kembali ke penginapan. Besok, kita akan mencari rumah yang 
cukup pantas untuk kita sewa dengan bilik yang cukup banyak untuk 
menampung keluarga kita dari Kalireja” kata Ki Demang Kalireja. 
”Setelah itu, aku akan kembali ke Kalireja. Aku harap, kau berusaha 
sebaik-baiknya di Menoreh ini Adi. Kelihatannya Nyi Pandan Wangi 
termasuk perempuan yang keras hatinya. Tetapi jika kau sudah 
menentukan pilihanmu, berusahalah sekuatnya untuk menaklukkan 
hatinya dengan segala cara yang memungkinkan” 

“Baik kakang” jawab Raden Wanajati. Suaranya hanya lirih saja 
terdengar. 

“Guru. Aku titip Adi Wanajati disini. Tolong bantu dia. Mungkin ini 
pengalaman pertamanya. Aku tidak ingin ia gagal di pengalaman 
pertamanya ini” kata Ki Demang Kalireja sambil tersenyum simpul. 

“Baiklah Ki Demang” kata Ki Talang Putih dengan wajah agak 
keruh. 

Dalam pada itu, dipendapa rumah Ki Gede Menoreh. Pandan Wangi 
masih terhenyak dengan kedatangan rombongan dari Kalireja itu. 
Berkali-kali ia meghela napas untuk melonggarkan pernapasannya 
yang terasa sangat pepat. 

“Bagaimana menurutmu Wangi ?” tanya ayahnya kemudian. 

“Aku tidak tahu ayah” jawab Pandan Wangi dengan lirih. “Semua 
terserah pada ayah” sambungnya pelan. 
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“Ah, jangan begitu. Kau bukan anak kecil lagi Wangi. Sebagaimana 
kukatakan tadi, kau berhak menentukan jalan hidupmu. Pilihan kini 
ada dihadapanmu” 

“Ayah, jika saja tidak ada unggah-unggah. Aku sudah berteriak dari 
tadi. Aku ingin bertanya kenapa. Kenapa orang yang bernama Raden 
Wanajati itu bisa memilihku hanya karena melihatku sekali saja 
disebuah tempat dimana aku bahkan tidak mengingatnya sama sekali” 
ucap Pandan Wangi dengan nada bergemuruh menyatakan isi hatinya. 
Kemudian ia kembali tertunduk dalam-dalam karena merasa tidak 
pantas telah mengatakan seluruh isi hatinya pada saat itu di hadapan 
ayahandanya. 

“Wangi. Hati manusia tidak bisa ditebak. Seperti juga hatimu. Jika 
kau sudah menentukan pilihan, tentu hatimu tidak akan gundah 
seperti ini pula” 

“Maksud ayah ?” 

“Wangi, kau tahu maksudku. Jika kau sudah menentukan pilihan 
sebelum Raden Wanajati datang, kau tidak perlu bingung bukan?”  

Pandan Wangi tertunduk menyadari kebenaran kata-kata ayahnya. 

“Lalu ayah, apa yang harus kulakukan?” tanyanya seperti anak gadis 
yang merasa kebingungan dengan pilihannya. 

Ki Gede tersenyum dengan sareh sambil berpikir-pikir sejenak. 

“Bersikaplah biasa saja Wangi. Ayah juga belum tahu apa yang akan 
diperbuat Raden Wanajati selama disini. Tetapi, selama tidak ada 
paugeran yang dilanggar, ayah tidak berhak untuk mengambil 
tindakan terhadap mereka. Mereka berhak tinggal di Menoreh” kata Ki 
Gede Menoreh. 

“Selanjutnya, kau bisa menanggapi Raden Wanajati dengan sikap 
biasa saja. Jika memang tidak ada keinginan dari dirimu, jangan beri 
harapan-harapan apapun, agar hatinya tidak menjadi kecewa” 
sambung Ki Gede Menoreh. 
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“Baiklah ayah” jawab lirih Pandan Wangi dengan gerak tubuh 
menjadi lunglai, wajahnya tetap tertunduk. Lalu dengan menghela 
napas, Pandan Wangi bangkit. 

“Ayah, aku akan ke dapur dulu” katanya dengan lirih sambil 
membereskan sisa-sisa makanan dan minuman dihadapan mereka. 

Ki Sabdadadi muncul ke pendapa dengan wajah penuh tanya. Ia 
menjadi heran melihat wajah Pandan Wangi yang terlihat sangat 
keruh. 

“Ki Gede. Kulihat tadi Ki Gede sedang menerima tamu. Aku 
menunggu untuk kembali ke pendapa karena rasa sungkan untuk ikut 
duduk di pendapa di tengah-tengah pembicaraan” kata Ki Sabdadadi 
sambil duduk. Pandan Wangi sudah berlalu ke dapur, sementara Ki 
Gede menghembuskan napas panjang mengurangi kepepatan dalam 
rongga dadanya. 

“Ya kiai. Tadi telah datang tamu dari Kademangan Kalireja” kata Ki 
Gede Menoreh. 

“Kalireja” gumam Ki Sabdadadi berusaha mengingat-ingat. Tidak 
ada Kademangan Kalireja di tanah Perdikan Menoreh sehingga Ki 
Sabdadadi menduga kademangan itu ada diluar tanah perdikan. 

“Ya. Kademangan itu ada di barat. Dibalik Perbukitan Menoreh. Ki 
Demang Kalireja sendiri yang berkenan datang” kata Ki Gede 
Menoreh. 

“Apakah ada berita yang sangat penting Ki Gede?” 

Ki Gede Menghela napas. Tak lama kemudian ia segera 
menceritakan semua peristiwa yang baru saja berlalu kepada Ki 
Sabdadadi. 

“Nah, bagaimana pendapat Ki Sabdadadi?” tanya Ki Gede Menoreh 
setelah menceritakan semuanya. 

Ki Sabdadadi tidak segera menjawab. Ia masih berpikir beberapa 
saat. Lalu sambil bergeser setapak dan membenahi kain panjangnya, 
ia menjawab pertanyaan Ki Gede Menoreh. 
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“Ki Gede. Menurutku kejadian ini wajar. Seseorang datang 
menyatakan hendak melamar Nyi Pandan Wangi. Nyi Pandan Wangi 
sudah tidak bersuami. Kecantikannya kurasa masih sangat menarik 
bagi sebagian besar orang” kata Ki Sabdadadi.  

Kemudian setelah menelan ludah untuk sekedar membasahi 
kerongkongannya, ia menyambung,”Namun Ki Gede, mengingat 
kedudukan Nyi Pandan Wangi sebagai pewaris satu-satunya tanah 
perdikan ini, tidak ada salahnya jika kita mewaspadai niat dari Ki 
Demang Kalireja” 

“Maksud Ki Sabdadadi, kita harus mencurigai mereka?” tanya Ki 
Gede Menoreh.  

Ki Sabdadadi tersenyum, “Bukan semata-mata Ki Gede. Tetapi kita 
harus berhati-hati. Ada baiknya jika kita menyelidiki dulu kebenaran 
niat mereka” 

Ki Gede Menoreh tersenyum. “Aku tidak tahu bagaimana cara 
menyelidikinya”  

Ki Sabdadadi pun tertawa. Perkataan Ki Gede adalah sebuah 
ledekan baginya. Tetapi keduanya telah sama-sama saling mengerti 
dan percaya. Sehingga apa yang tidak terucap sekalipun, bisa mereka 
pahami bersama. 

“Serahkan padaku Ki Gede. Kudengar, mereka menginap di sebuah 
penginapan. Ada beberapa penginapan di sekitaran padukuhan induk 
ini. Aku bisa mencari mereka dengan mudah. Mungkin aku bisa 
menggali beberapa keterangan dari mereka” 

“Baiklah Kiai. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa kuandalkan selain 
Ki Sabdadadi” kata Ki Gede Menoreh masih dengan senyumnya. Ki 
Sabdadadi pun kembali tertawa. 

“Perkerjaan yang mudah Ki Gede. Sedangkan menyusup ke 
padepokan Wirapati pun bisa kulakukan seorang diri” sambut Ki 
Sabdadadi sambil menepuk dada. 

“Ah, kiranya Ki Sabdadadi menjadi sombong sekarang” gurau Ki 
Gede Menoreh pula. 



EMELUT LEMBAH MERAPI-MERBABU ARIF USMAN 

  
 

23 
 

Keduanya kembali tertawa bersama. Meski tawa Ki Gede Menoreh 
terdengar lebih hambar karena pepatnya perasaan yang sedang 
melingkupi suasana hatinya.  

Sementara itu, dari regol depan muncul dua orang tua lain yang  
berjalan bersisian. Wajah mereka terlihat terlihat begitu tenang dan 
ceria. 

“Ki Waskita, Ki Jayaraga. Kemarilah. Sepertinya kiai berdua sangat 
sibuk hari ini” sapa Ki Sabdadadi begitu melihat keduanya berjalan 
mendekat. 

“Ya Kiai. Kami begitu sibuk belajar kembali mengayunkan sapu dan 
cangkul seharian ini. Apalagi kami harus belajar membersihkan lantai 
dengan kain basah pula. Tetapi kurasa aku mulai bisa menguasai 
berbagai peralatan rumah tangga itu” sambut Ki Waskita bergurau. 

“Apakah ada kesulitan tertentu Ki Waskita, kurasa aku tidak bisa 
membantu dengan peralatan khusus itu. Mungkin kita harus meminta 
petunjuk para ahlinya”  

“Siapa ahlinya ?” 

“Tentu saja para perempuan. Mungkin kita harus belajar khusus 
pada Nyi Sekar Mirah, Nyi Pandan Wangi bahkan Ratri atau 
Damarpati” ujar Ki Sabdadadi dengan air muka sangat bersungguh-
sungguh. 

Kata-kata Ki Sabdadadi itu segera disambut gelak tawa oleh Ki 
Jayaraga dan Ki Waskita, sambil berjalan keduanya segera naik ke 
pendapa setelah mencuci kaki mereka. Kening Ki Waskita segera 
berkerut melihat wajah Ki Gede Menoreh yang terlihat agak lain. 
Meskipun kelakar Ki Sabdadadi tadi begitu segar, Ki Gede terlihat 
tidak begitu larut dalam tawanya. 

“Apakah ada sesuatu hal Ki Gede. Ki Gede terlihat sedang larut 
dalam sebuah pemikiran” ucap Ki Waskita segera begitu ia sudah 
duduk bersila di pendapa. 

“Oh” desis Ki Gede sambil tersenyum kecut. Ia merasa malu bahwa 
raut mukanya segera dapat ditebak oleh Ki Waskita. Meskipun 
sebenarnya, Ki Gede Menoreh tidak berniat menyembunyikan apapun, 
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namun ia terkejut juga menyadari sedemikian cepatya Ki Waskita 
menyadari raut wajahnya yang dipenuhi pikiran tertentu. 

Ketiga orangtua yang ada dihadapan Ki Gede Menoreh pun menjadi 
diam dan menatap Ki Gede Menoreh. Ki Sabdadadi hanya tersenyum 
kecil. Ia sudah tahu permasalahannya. Hanya saja, ia sedang 
menunggu apakah Ki Gede Menoreh akan menceritakannya atau tidak. 

Smentara itu, di dalam hati, Ki Jayaraga dan Ki Waskita menjadi 
semakin bertanya-tanya  melihat sikap Ki Gede Menoreh. Mereka 
menjadi yakin bahwa Ki Gede Menoreh sedang menyimpan sebuah 
permasalahan. 

“Kalau Ki Gede merasa tidak perlu menceritakannya, tidak apa-apa 
Ki Gede” ucap Ki Jayaraga dengan perlahan. Mendengar itu, Ki Gede 
Menoreh hanya tersenyum dan menggeleng. 

“Ah. Tidak ada gunanya juga aku simpan sendiri. Baiklah, biar Ki 
Sabdadadi yang menceritakan kembali apa yang tadi sudah 
kuceritakan” kata Ki Gede Menoreh seraya menatap Ki Sabdadadi. 

Karena mendapat izin dari Ki Gede Menoreh, Ki Sabdadadi pun 
menarik napas panjang lebih dulu sebelum menceritakan kejadian 
beberapa saat lalu ketika tamu dari Kalireja datang mengunjungi Ki 
Gede Menoreh dan Pandan Wangi. 

Tidak ada raut wajah berlebihan dari kedua orang linuwih yang 
sudah putus kawruh dalam menjalani segala rintangan hidup di dunia 
itu. Keduanya hanya saling pandang dan mengangguk beberapa kali, 
sementara mata Ki Gede Menoreh terlihat menerawang sebelum 
kembali memandang bergantian ketiga sahabatnya itu seolah  olah 
meminta pendapat mereka. 

“Ki Gede. Seperti pendapat Ki Sabdadadi, aku merasa wajar bahwa 
Nyi Pandan Wangi masih sangat menarik bagi sebagian besar laki-laki. 
Karena itu wajar pula bila ada niat tertentu dari seseorang kepadanya” 
ucap Ki Waskita membuka pendapatnya. Lalu ia melanjutkan pula.  

“Yang akan menjadi masalah adalah kedudukan Nyi Pandan Wangi 
dikemudian hari. Bagaimanapun Nyi Pandan Wangi merupakan satu-
satunya pewaris Tanah Perdikan Menoreh. Nyi Pandan Wangi juga 
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telah memiliki putra pula yang berhak menjadi pewaris setelah Nyi 
Pandan Wangi” 

Ki Gede Menoreh mengangguk. Ia tersenyum kecil seraya 
menjawab, “Untuk hal itu tentu tidak dapat diganggu gugat Ki Waskita. 
Setelah diriku, Pandan Wangi akan memangku jabatan Kepala 
Perdikan sambil menunggu Bayu Swandana dewasa” 

“Lalu apakah Ki Gede Menoreh menjadi khawatir, jika Nyi Pandan 
Wangi menikah lagi justru tanah perdikan ini akan dikuasakan kepada 
menantu Ki Gede, sebelum dijabat oleh Bayu Swandana?” tanya Ki 
Jayaraga dengan hati-hati. Bagaimanapun permasalahan keluarga 
seperti ini harus dibicarakan dengan hati-hati.  

Ki Gede Menoreh menunduk. Ia menjawab perlahan. “Ya. Hal itu 
memang mungkin terjadi. Bagaimanapun, jabatan sebagai kepala 
perdikan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di tanah ini selalu 
dijabat oleh laki-laki. Jika kemudian harus dijabat oleh perempuan 
maka hanya disebut sebagai pemangku kepala perdikan. Biasanya itu 
terjadi karena pewaris selanjutnya adalah lelaki yang masih kanak-
kanak” 

“Dan apabila Nyi Pandan Wangi menikah lagi, tentu suaminya 
memiliki hak untuk menjadi kepala perdikan meskipun atas nama 
istrinya” kata Ki Sabdadadi. 

“Ya benar kiai. Dalam hal ini tentu terasa canggung, jika kemudian 
yang menjadi pewaris justru adalah anak tirinya. Lalu bagaimana pula 
bila keduanya kembali memiliki keturunan?” sambut Ki Jayaraga. 

Keempat orangtua yang duduk di pendapa itupun sama-sama 
menghela napas menyadari keruhnya pikiran Ki Gede Menoreh saat 
ini. 

“Karena itulah kiai. Sebenarnyalah aku selalu berharap Pandan 
Wangi akan menemukan kebahagiaannya kembali. Jikalau Pandan 
Wangi akan menikah lagi, aku berharap suaminya kelak adalah orang 
yang bisa memahami permasalahan ini. Atau lebih jelasnya lagi, aku 
harus sudah percaya pada calon suaminya itu, bahwa ia tetap akan 
menegakkan pewarisan tanah perdikan ini kepada Bayu Swandana, 
terlepas apakah mereka akan kembali memiliki keturunan kelak” 
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Desah napas yang berhembus bersamaan terdengar dari ketiga 
orang yang mengelilingi Ki Gede Menoreh. Ketiganya saling pandang 
kembali. 

“Ki Gede. Tentu sebuah hal yang sulit untuk menemukan seseorang 
seperti itu. Apalagi ini menyangkut perasaan Nyi Pandan Wangi pula. 
Jika kita tidak mengenal dengan baik orangnya, tentu akan terjadi syak 
wasangka yang tidak baik kepadanya” ucap lirih Ki Sabdadadi. 

“Ya kiai. Memang sulit. Tetapi aku yakin, tentu ada orang seperti 
itu”  

Ki Waskita mengangkat wajahnya. Sebagai seorang yang memiliki 
bekal penalaran dan kemampuan mengurai tanda-tanda melalui getar 
batinnya, Ki Waskita segera bisa menangkap makna dari perkataan Ki 
Gede Menoreh. 

“Ki Gede. Maafkan jika aku berkata lancang. Tetapi aku menangkap 
sebuah maksud dari perkataan Ki Gede Menoreh. Apakah Ki Gede 
telah memiliki sebuah harapan tertentu sebelumnya  tentang 
permasalahan ini?” tanya Ki Waskita dengan lembut. Nada suaranya 
terdengar begitu sareh. 

Ki Gede Menoreh tersenyum tipis. Dihadapan ketiga orang yang 
sama-sama telah memasuki usia tua, Ki Gede merasa memiliki teman 
untuk berbagi. Karenanyalah, Ki Gede Menoreh merasa lebih baik 
menyampaikan apa yang ada dipikirannya sekarang. 

“Ya Ki Waskita. Aku telah berbicara pada Pandan Wangi 
sebelumnya tentang sebuah kemungkinan” kata Ki Gede Menoreh. 

“Ah” desis serempak ketiga orang yang ada dihadapannya. 
Ketiganya saling pandang dan berbagi senyum. 

“Tentu ini sebuah berita baik. Jika saja tidak datang tamu dari 
Kalireja” ucap Ki Jayaraga dengan nada agak suram. 

“Benar Ki Jayaraga. Karena itu, aku menjadi agak bingung 
menghadapi permasalahan ini” 

“Apakah Nyi Pandan Wangi telah setuju dengan pilihan Ki Gede?” 

Ki Gede Menoreh menggeleng perlahan. 
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“Dalam hal ini, aku hanya memberinya dorongan. Pandan Wangi 
bukanlah gadis remaja lagi. Keputusannya akan lebih banyak menjadi 
penentu. Karena itu, sedikit banyak beban ini lebih terletak di pundak 
Pandan Wangi” kata Ki Gede Menoreh. 

“Namun sebagai seorang ayah, tentu Ki gede tidak bisa lepas tangan 
pula” sambung Ki Sabdadadi. Dengan segera Ki Gede Menoreh 
mengangguk menyetujui pendapat Ki Sabdadadi. 

“Lalu bagaimana pendapat Nyi Pandan Wangi sendiri Ki Gede?” 
tanya Ki Waskita. 

Ki Gede Menoreh mendesah sebelum menjawab, meskipun begitu 
nampak tersirat di wajahnya sebuah raut penuh harapan.  

“Sebagaimana perempuan, Pandan Wangi tidak menunjukkan 
isyarat yang berlebihan. Ia akan menunggu saja sampai orang itu mau 
mengungkapkan niatnya” 

“Ah. Tentu saja Ki Gede. Bukankah itu sudah menjadi sifat umum 
kebanyakan perempuan?” kata Ki Waskita tersenyum. 

“Untuk  hal-hal seperti ini, Ki Waskita ada jauh di depan kita Ki 
Gede” ucap Ki Jayaraga mencoba berkelakar menghidupkan suasana. 
Tawa pun terdengar menjadi lebih segar terdengar diantara mereka. 

“Apakah kami mengenal orang itu Ki Gede ?” tanya Ki Waskita 
kemudian. 

“Ya. Tentu saja” jawab Ki Gede Menoreh segera dengan senyum 
penuh rahasia. Jawaban itu justru membuat Ki Jayaraga dan kedua 
kawannya saling pandang lagi. Mereka jadi bertanya-tanya siapakah 
orang yang sedang menjadi pembicaraan pribadi antara Ki Gede 
Menoreh dengan putrinya itu. 

“Ah, aku tidak tahan lagi untuk tidak menanyakan namanya” 
celetuk Ki Jayaraga dengan suara lucu. Kata-katanya segera disambut 
tawa oleh Ki Waskita dan Ki Sabdadadi. Bagaimanapun mereka juga 
berharap mengetahui namanya. 
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Ki Gede Menoreh cuma mendesah. Wajahnya terlihat lebih cerah 
setelah berbincang dengan ketiga orang tua yang sudah sangat 
dipercayainya itu. 

“Untuk menjawab itu, aku harus menceritakan kembali sebuah 
peristiwa yang terjadi  jauh kebelakang sebelum Pandan Wangi 
berumah tangga. Sebenarnya secara tersirat, aku sebagai ayahnya bisa 
meraba bahwa Pandan Wangi telah tersentuh hatinya oleh seorang 
pemuda sebelum Swandaru mengungkapkan perasaannya. Pandan 
Wangi menyetujui pernikahannya dengan Swandaru karena 
keinginannya berbakti kepadaku dan tanah kelahirannya. Lagipula, 
saat itu Kiai Gringsing sendiri yang datang melamar. Jasa Kiai 
Gringsing menyelamatkan tanah perdikan ini tentu tidak bisa 
dikesampingkan  begitu saja sehingga aku telah menyetujuinya” 

Ketiga orang tua itupun mengangguk-angguk mengerti. Ki Waskita 
yang sudah sangat lama mengenal keluarga Menoreh pun mulai bisa 
menduga-duga. Ia tentu mengetahui dengan baik peristiwa yang 
terjadi dimasa lampau itu. 

“Apakah Ki Gede memiliki harapan bahwa keinginan ini bisa 
terwujud?”  

“Mudah-mudahan Ki Waskita” 

“Bagaimana dengan orang itu. Bukankah ia juga harus melakukan 
sesuatu pula untuk mewujudkannya?” 

“Aku telah berbicara padanya dan memberikan dorongan-
dorongan. Tentu, jika ia mengerti apa yang kumaksudkan” 

Ki Waskita pun tersenyum dan mengangguk mengerti. Dari tatapan 
mata Ki Gede Menoreh, Ki Waskita mulai bisa menyimpulkan sesuatu. 

Berbeda dengan Ki Waskita, Ki Jayaraga dan Ki Sabdadadi tidak 
terlalu memikirkan siapa orang yang dimaksud. Mereka sebagai 
orangtua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan masih bisa 
menahan hati untuk tidak mencari tahu hal-hal seperti itu. Biarlah 
nama orang itu tetap menjadi rahasia bagi mereka. Mereka tidak akan 
mempermasalahkannya sama sekali karena mereka yakin, pilihan Ki 
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Gede Menoreh pastilah berasal dari sebuah perenungan yang cukup 
dalam dan seksama. 

“Lalu bagaimana kita menyikapi maksud dari Ki Demang Kalireja 
itu Ki Gede?” tanya Ki Jayaraga kemudian. 

“Ki Sabdadadi sudah menyediakan diri untuk menyelidiki mereka 
lebih dulu. Untuk saat ini biarlah kita bersikap lebih hati-hati” kata Ki 
Gede Menoreh. 

“Karena malam ini giliran Ki Waskita yang nglanglang, aku mohon 
Ki Waskita jangan menangkap aku jika ternyata aku terlibat dalam 
sebuah kesulitan karena penyelidikanku” gurau Ki Sabdadadi. 

Keempat orang tua itu kembali tertawa bersama. Hati Ki Gede 
Menoreh terasa lebih lapang setelah bisa mengungkapkan ganjalan di 
dalam hatinya itu. Ia merasa beruntung memiliki teman-teman yang 
baik di masa tuanya itu. Meskipun berasal dari latar belakang yang 
berbeda, namun mereka bisa saling melengkapi saat ini. 

Kening mereka kemudian berkerut saat dari regol tiba-tiba terlihat 
muncul dua orang. Para pengawal di regol justru hanya berdiri dan 
langsung menyilakan keduanya masuk. 

“Oh. Empu Wisanata dan Nyi Dwani” kata Ki Gede Menoreh dengan 
segera menyadari kedua orang yang datang itu. Keempatnya segera 
berdiri menyambut mereka. 

“Empu Wisanata dan Nyi Dwani. Selamat datang. Sudah lama aku 
bertanya-tanya mengapa kita tidak pernah berselisih jalan di sekitar 
Menoreh” sambut Ki Gede Menoreh begitu keduanya mulai menapaki 
tlundak pendapa. 

“Mohon maaf Ki Gede. Sebenarnyalah, kami cukup lama tidak 
berada di Menoreh” jawab Empu Wisanata seraya duduk bersila di 
pendapa. Nyi Dwani pun duduk bersimpuh seraya menyunggingkan 
senyum tipisnya sesaat setelah mengangguk hormat pada keempat 
orang tua yang duduk di pendapa itu. 

“O. Ternyata Empu Wisanata tidak di Menoreh selama ini. Lalu 
kemanakah Empu Wisanata dan Nyi Dwani pergi? Apakah kalian baik-
baik saja dalam perjalanan?” tanya Ki Gede Menoreh kemudian. 
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“Demikianlah Ki Gede. Kami baik-baik saja. Kami baru saja kembali 
dari tempat sanak kadang di Pajang. Sebenarnya kami hanya berpikir 
ini adalah sebuah perjalanan singkat. Akan tetapi, keadaan 
berkehendak lain” ucap Empu Wisanata sambil menoleh sebentar ke 
arah putrinya yang masih nampak cantik di usia memasuki paroh baya. 

“O. Begitu. Apakah Empu Wisanata berkenan bercerita ?”  

Empu Wisanata menghela nafas pendek dengan senyum tipis 
tersungging. Tetapi itu adalah senyum yang cukup kecut. Sementara 
Nyi Dwani tiba-tiba tertunduk agak dalam. 

“Apakah aku boleh bercerita Dwani?” tanya Empu Wisanata 
bertanya pada putrinya.  Dwani mengangguk tipis. Namun wajahnya 
tetap tertunduk 

“Terserah ayah. Aku akan ke dapur saja. Sudah lama aku tidak 
bertemu Nyi Sekar Mirah dan Nyi Pandan Wangi. Mohon maaf Ki 
Gede. Aku akan ke dapur dulu” ucap Nyi Dwani seraya memberi 
anggukan hormat pada semua lelaki yang duduk di pendapa. 

“Silahkan. Silahkan Nyi” ujar Ki Gede Menoreh mempersilahkan. 
Nyi Dwani pun meninggalkan pendapa dan berjalan tertunduk 
mengarah ke dapur rumah Ki Gede Menoreh. 

“Dwani sepertinya masih kesal” gumam Empu Wisanata.  

Keempat orang yang ada di pendapa saling berpandangan tidak 
mengerti persoalan yang dibawa oleh empu Wisanata. Empu 
Wisanatapun sadar menjadi perhatian dan orang-orang tua 
dihadapannya sedang bertanya-tanya dalam hati. 

“Ah, tidak perlu dirisaukan Ki Gede. Sebenarnya saat di Pajang, aku 
telah berharap berlebihan sehingga menuruti anjuran sanak kadang 
kami untuk memperkenalkan seorang lelaki kepada Dwani. Tetapi 
rupanya Dwani tidak berkenan hatinya. Ia marah padaku” kata Empu 
Wisanata dengan senyum getir. 

“O...” gumam singkat keempat orang yang ada dihadapannya segera 
mengerti. 
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“Dwani memang keras hatinya. Sepertinya sulit baginya untuk 
menerima lagi kehadiran seorang lelaki akibat pengalamannya dimasa 
yang lampau” kata Empu Wisanata kemudian dengan wajah masih 
kecut. 

Ki Gede Menoreh pun menarik nafas panjang. Dalam hal ini ia bisa 
merasakan pula yang dirasakan Empu Wisanata. Sebuah perasaan 
khawatir yang tidak terlukiskan mengingat keadaan putri mereka 
masing-masing. 

“Tetapi biarlah Ki Gede. Aku hanya bisa terus berharap Dwani bisa 
membuka hatinya lagi suatu ketika. Sementara itu, sebenarnyalah 
kedatangan kami ke mari juga memiliki sebuah tujuan” kata Empu 
Wisanata lagi. 

“O. Begitu. Tentu saja Empu, jika Empu Wisanata bersedia bercerita 
dan memerlukan pertolongan, kami akan sekuat tenaga membantu” 

“Oh. Bukan begitu Ki Gede. Tidak ada hubungannya dengan 
masalah kami. Kami hanya ingin melaporkan sebuah peristiwa saat 
kami kembali ke Menoreh. Kami bertemu dengan Ki Tumenggung 
Untara di penyeberangan Kali Progo. Sayangnya saat itu, telah terjadi 
sebuah pertempuran” 

Keempat orangtua dihadapan Empu Wisanatapun terkejut. 
Sebagaimana mereka ketahui, Ki Tumenggung Untaradira memang 
dalam perjalanan kembali ke Jati Anom. 

“Bagaimana kejadiannya?” tanya Ki Gede Menoreh dengan nada 
prihatin. Empu Wisanata pun dengan jelas menceritakan bagaimana 
ia bisa terlibat dalam pertempuran yang awalnya merupakan upaya 
pencegatan terhadap Ki Tumenggung Untara. 

“Menurut Ki Tumenggung Untaradira, mereka telah mengaku 
sebagai murid-murid dari perguruan Jalatunda dari lereng Gunung 
Penanggungan” ucap Empu Wisanata mengakhiri ceritanya. 

“Perguruan Jalatunda. Lereng Gunung Penanggungan” desis Ki 
Jayaraga sambil mengingat-ingat. “Rasa-rasanya aku pernah 
mendengar nama perguruan itu. Tetapi terasa agak samar bagiku” 
sambungnya lagi sambil menggelengkan kepala. 
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“Bukankah Perguruan itu sangat terkenal di wilayah Bang Wetan? 
Bukankah murid-murid mereka sangat banyak dan umumnya menjadi 
perwira-perwira paling cakap di kadipaten-kadipaten yang termasuk 
Bang Wetan?” desis Ki Waskita yang juga berusaha mengingat-ingat. 

“Ya. Ki Waskita. Sepertinya begitu” sambut Ki Jayaraga kemudian.  

Merekapun kemudian tenggelam dalam pemikiran mereka masing-
masing selama beberapa saat. 

Sementara itu, Nyi Dwani bergegas memasuki dapur rumah Ki Gede 
Menoreh. Saat hampir memasuki pintu Nyi Dwani bertabrakan 
dengan seorang gadis muda yang berwajah sangat cantik. 

“Ouh!” jerit gadis muda itu terkejut saat ia menabrak seorang 
perempuan berusia matang yang juga berwajah cantik seperti Nyi 
Pandan Wangi dan Nyi Sekar Mirah. 

“He. Siapakah engkau nimas?” tanya Nyi Dwani terkejut. 
“Seingatku hanya Damarpati disini yang merupakan gadis cantik yang 
semuda dirimu” katanya kemudian dengan wajah tersenyum seraya 
mengagumi wajah cantik gadis muda itu. 

“Oh. Namaku Ratri Nyi. Aku..aku” ujar Ratri dengan gugup. 
Matanya juga tidak lepas memandang perempuan berusia sekitar 
paroh baya yang masih cantik itu. 

“Ratri. Nama yang bagus. Mengapa engkau ada disini. Apakah kau 
telah tinggal disini?” tanya Nyi Dwani dengan senyum manisnya seraya 
menjamah lengan Ratri. Ada rasa takjubnya melihat kecantikan gadis 
muda berkulit kuning langsat itu. 

Ratri tertunduk dan mengangguk kecil. Untunglah dari dalam 
dapur Damarpati telah muncul. 

“Nyi Dwani. Apa kabar?” tanya Damarpati dengan senyum manis. 
Ia mendekat dan mengangguk hormat pada perempuan itu. 

“Nyi Dwani!?” seru tertahan Ratri seraya mengangkat wajah dan 
membelalakkan mata sesaat memandang perempuan cantik di 
hadapannya. 
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“Kenapa Ratri. Apakah kau mengenalku?” tanya Nyi Dwani agak 
terkejut melihat raut wajah Ratri ketika menyebutkan namanya. 

“Oh. Iya. Ya Nyi. Aku telah banyak mendengar berbagai hal tentang 
Nyi Dwani selama tinggal disini. Aku kagum kepada kemampuan Nyi 
Dwani” kata Ratri dengan jujur. Ia tidak dapat menyembunyikan rasa 
terkejut dan senangnya bisa berkenalan dengan salah satu wanita 
linuwih yang tinggal di Menoreh. 

“Ah. Tentu mereka telah melebih-lebihkan cerita itu. Jangan 
percaya cerita itu Ratri. Aku masih kalah jauh dari Nyi Sekar Mirah, 
Nyi Pandan Wangi. Bahkan aku masih selapis dibawah Nyi Rara 
Wulan” sambut Nyi Dwani dengan wajah sumringah. 

Ratri tidak bisa berkata-kata ia cuma mengangguk berkali-kali. 
Matanya tak lepas memandang Nyi Dwani. Sejak semula ia berniat ke 
Menoreh, ia telah mendengar berbagai hal tentang perempuan-
perempuan berilmu tinggi di Menoreh. Begitu ia tiba di Menoreh, ia 
segera berkenalan dengan tiga dari empat perempuan itu. 

Selanjutnya ia berharap bisa berkenalan dengan orang keempat. 
Hanya saja, karena Nyi Dwani tidak tinggal di rumah Ki Gede 
Menoreh, agak sulit baginya untuk segera berkenalan. 

Ternyata hari ini, perempuan itu sendiri yang datang ke rumah Ki 
Gede Menoreh. Kini lengkaplah sudah ia mengenal keempat 
perempuan linuwih yang tinggal di Menoreh itu. 

“Nah, apakah Nyi Sekar Mirah dan Nyi Pandan Wangi ada di 
dalam?, Sudah lama aku tidak bertemu mereka” tanya Nyi Dwani 
segera. 

“Oh. Ya Nyi. Mereka ada di bilik Nyi Sekar Mirah. Bahkan Nyi Rara 
Wulan juga di dalam. Marilah kami antar” kata Damarpati. 

Beriringan ketiganya menuju ruang dalam  dan menuju pintu bilik 
yang ditempati Sekar Mirah. Tetapi saat akan mengetuk pintu bilik itu, 
terdengar sebuah seruan dari dalam yang sangat mengejutkan. 

“Apa!? Orang berpikiran gila mana  yang berani datang itu?” seru 
suara perempuan itu. Itu suara Sekar Mirah.  
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Sayangnya tangan Damarpati sudah terayun mengetuk pintu bilik 
saat seruan itu terdengar sehingga ia tidak bisa lagi menahan 
tangannya. Nyi Dwani pun merasa canggung. Ia mungkin datang 
dalam suasana yang kurang tepat. Sepertinya sedang ada pembicaraan 
yang mendalam diantara perempuan-perempuan di dalam bilik itu. 

“Siapa?” tanya salah satu suara itu dengan nada lebih merdu. Itu 
adalah suara Rara Wulan. 

“Aku Nyi. Damarpati dan mbok ayu Ratri. Ada tamu yang datang 
berkunjung Nyi” kata Damarpati dengan segan. Ia bisa merasakan pula 
bahwa saat ini kurang tepat mengganggu pembicaraan yang sedang 
berlangsung di dalam bilikitu. 

Pintu bilik dibuka. Rara Wulan menjenguk keluar. Wajahnya 
seketika terkejut sesaat. Lalu ia tersenyum dan mengangguk melihat 
Nyi Dwani. 

“Oh. Nyi Dwani. Sudah lama kita tidak bertemu. Marilah. Kita 
kedalam” ajak Rara Wulan segera. 

“Apakah aku telah mengganggu Rara? jika memang ada 
pembicaraan yang penting, aku akan menunggu di luar” 

Rara Wulan balik menoleh kepada Sekar Mirah dan Pandan Wangi 
yang ada di dalam. Pandan Wangi memberi anggukan tipis, sementara 
Sekar Mirah bangkit menyambut Nyi Dwani. 

“Marilah. Marilah Nyi tidak apa-apa. Kami sudah selesai” katanya 
sambil tersenyum dan meraih tangan Nyi Dwani.  

Dengan perasaan masih sungkan, Nyi Dwani melangkah masuk, 
sementara Ratri dan Damarpati mundur ke belakang. Mereka tahu, 
bahwa mereka masih terlampau muda untuk ikut pembicaraan 
diantara perempuan-perempuan itu. Keduanya berbalik kembali ke 
dapur untuk menyiapkan minuman bagi tamu-tamu Ki Gede Menoreh. 

Sementara itu Nyi Dwani masuk ke dalam bilik dengan wajah 
sungkan. Ia sempat menatap wajah Pandan Wangi yang sangat keruh. 
Untunglah perempuan cantik itu balas memandang dan mengangguk 
pada Nyi Dwani disertai seulas senyum yang menawan meski hanya 
sekilas. 
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Mata Nyi Dwani segera melihat sesosok bayi montok sedang tidur 
diatas amben. Segera saja ia mendekat untuk mengangkat dan 
mendekap bayi itu dengan penuh kasih sayang. 

“Bagus Sadewa. Cepat sekali ia besar” bisik Nyi Dwani dengan 
penuh kasih menciumi pipi bayi itu. “Dia benar-benar anugerah untuk 
keluargamu Nyi Sekar Mirah” sambung Nyi Dwani smbil menimang 
bayi itu di pelukannya. 

“Ya Nyi. Aku selalu mensyukuri karunia-Nya ini. Ah, senang sekali 
kita berempat bisa berkumpul” ujar Sekar Mirah dengan segera. 

“Maaf kalau aku mengganggu. Sepertinya sedang ada sebuah 
pembicaraan sangat penting tadi” ujar lirih Nyi Dwani melihat Pandan 
Wangi masih berwajah keruh dan menghela napas beberapa kali secara 
diam-diam. 

“Tidak apa-apa nyi. Maaf, kalau Nyi Dwani sempat mendengarku 
berseru tadi. Sebenarnyalah aku tidak bisa menahan perasaanku tadi” 
ujar Sekar Mirah dengan pipi sedikit bersemu. 

“Apakah sedikit banyak, aku boleh tahu persoalannya?” tanya Nyi 
Dwani lagi dengan lirih dan sungkan. Tetapi ia tahu, jika tidak 
langsung bertanya, suasana akan terus terasa canggung di dalam bilik 
itu. 

Pandan Wangi mendesah lagi. Kali ini ia memadang Nyi Dwani. Ada 
perasaan senasib antara mereka berdua. Nyi Dwani juga pernah 
berkeluarga sebelumnya. Meskipun dengan cara berbeda, keduanya 
harus kehilangan suami mereka masing-masing. Bahkan Nyi Dwani 
sempat terperosok kepada sifat ketamakan sehingga ia menjadi kaki 
tangan seseorang bernama Ki Saba Lintang untuk menjadi sosok yang 
disebut-sebut sebagai pewaris ilmu aliran Kedungjati. Akibatnya Nyi 
Dwani harus berselisih paham dengan Sekar Mirah. 

“Biar aku saja yang menceritakannya” desis Pandan Wangi lirih. 

Pandan Wangi pun mengulang cerita yang barusan ia 
perbincangkan dengan Sekar Mirah dan Rara Wulan. Wajah Sekar 
Mirah kembali terlihat menegang, sementara Dwani masih 
mengayunkan tubuhnya menimang Bagus Sadewa. 
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“O... Begitu rupanya” desis Dwani dengan wajah datar, sedikit 
tersenyum kecut.  

“Kupikir sebuah masalah yang lebih besar” sambungnya dengan 
suara seperti bergumam. 

“Lalu bagaimana jawaban mbok ayu?” tanya Sekar Mirah segera 
sambil menatap tajam kepada kakak iparnya itu. 

“Aku tidak menjawab apa-apa. Bukankah aku tidak perlu menjawab 
apapun?” desis Pandan Wangi lagi dengan lirih. 

Sekar Mirah mengangguk. Ia menyetujui tindakan Pandan Wangi 
yang memilih diam saat itu. 

“Menjengkelkan sekali. Hanya dengan sepeti harta, dia berniat 
melamar mbok ayu? apa mereka sudah kehabisan gadis-gadis di 
kademangan mereka!?” geram Sekar Mirah lagi. 

“Mirah. Sudahlah, kenapa engkau malah yang paling kesal disini?” 
tanya Pandan Wangi dengan suara tenang, meskipun raut wajahnya 
tetap keruh. 

Sekar Mirah menghela napas. Tentu saja ada ganjalan dalam 
hatinya yang tidak bisa ia ungkapkan saat ini dihadapan Rara Wulan 
dan Dwani. Sekar Mirah menjadi sadar, bahwa permasalahan ini 
sebaiknya dibicarakan berdua saja dengan Pandan Wangi. Mungkin 
nanti ia bisa mengajak Pandan Wangi menepi ke longkangan lagi. 

“Baiklah. Aku kira aku terlalu terkejut karena lelaki itu datang tiba-
tiba hendak melamar mbok ayu, sementara kita belum mengenalnya 
sama sekali” ucap Sekar Mirah kemudian. Ia lalu menatap Dwani. 

 “Sepertinya kita tidak usah larut dalam suasana ini. Kita belum 
sempat menanyakan kabar Nyi Dwani. Padahal ia ada disini setelah 
sekian lama tidak berkabar” kata Sekar Mirah dengan memaksakan 
bibirnya tersenyum. 

“Ah. Kabarku baik-baik saja Nyi. Sebenarnya selama beberapa 
pekan ini aku dan ayahku sedang berkunjung ke rumah sanak kadang 
di Pajang” 
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“O, tentu sebuah perjalanan tamasya yang menyenangkan Nyi” 
sambung Rara Wulan segera.  

Rara Wulan merasa lega bahwa pembicaraan mengenai peristiwa 
tadi tidak diperpanjang. Ia sedikit heran dengan tanggapan gurunya, 
mengapa Sekar Mirah nampak begitu keras menanggapi peristiwa itu, 
seakan-akan tidak setuju Nyi Pandan Wangi akan menikah lagi. 

“Tidak juga. Perjalanan kami awalnya cukup lancar. Namun saat 
kami kembali ke Menoreh dan akan menyeberang Kali Progo, kami 
telah terlibat sebuah pertempuran” kata Nyi Dwani sambil segera 
menceritakan pengalamannya tadi di penyebrangan Kali Progo. 

“Oh. Jadi Kakang Tumenggung Untara telah dicegat!?” seru 
tertahan Sekar Mirah seraya membelalakkan mata. 

“Benar Nyi. Saat kami tiba dan membantu, pertempuran itu telah 
berlangsung cukup dahsyat.  Tetapi syukurlah, setelah kedatangan 
kami, keseimbangan pertempuran berubah dan lawan-lawan Ki 
Tumenggung Untara segera menarik diri” kata Nyi Dwani. 

“Kenapa Kakang Untara sampai dicegat?” tanya Sekar Mirah. 

“Setelah pertempuran, kami sempat berbincang dengan Ki 
Tumenggung. Menurutnya, orang-orang itu telah salah sangka. 
Mereka berniat mencegat orang lain yang mirip dengannya. Sementara 
itu, mereka telah memiliki bekal selembar lukisan wajah untuk 
memastikan orang yang wajahnya terlukis di kain itu tidak kembali ke 
Menoreh” kata Nyi Dwani memberi penjelasan. 

“Apa ? seseorang yang mirip!?” kali ini Pandan Wangi lebih dulu 
berseru. Sejenak ia berpandangan dengan Sekar Mirah. Sekar Mirah 
pun memiliki dugaan yang sama. Bukankah mereka berdua telah 
memikirkan orang yang sama pula? 

Sementara itu di pendapa, kelima orang-orang tua itupun sama-
sama terpekur. Empu Wisanata telah mendapat keterangan lengkap 
mengenai segala kejadian yang telah terjadi di Menoreh belakangan 
ini. 
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“Aku merasa tidak terlalu lama di Pajang. Tetapi ternyata, sudah 
begitu banyak peristiwa yang terjadi” desis Empu Wisanata seraya 
menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. 

“Ini berarti Angger Sedayu akan kesulitan kembali ke Menoreh. Sisi 
sepanjang kali Progo telah dipagari oleh orang-orang yang berniat 
menangkapnya” kata Ki Waskita dengan jantung berdebaran. Jika 
memang yang disimpulkannya benar, maka tidak terhitung orang-
orang linuwih yang berkeliaran di sepanjang Kali Progo. 

“Benar Ki Waskita. Tanpa pertempuran, Ki Rangga akan kesulitan 
kembali ke Menoreh” ucap Ki Jayaraga menyetujui. Wajahnya pun 
terlihat muram.  

“Dan jikapun Ki Rangga bisa lolos, itu berarti seluruh mata 
perguruan itu akan tertuju ke Menoreh seluruhnya” sambungnya. 

“Berbekal lukisan wajah Ki Rangga, mereka bisa cukup teliti dalam 
melakukan pencegatan. Mereka tidak akan terlalu membuang-buang 
tenaga untuk memeriksa semua orang. Mereka hanya perlu mencegat 
orang yang memiliki kemiripan, seperti Tumenggung Untara misalnya. 
Atau orang-orang yang memiliki ciri sama” gumam Ki Sabdadadi.  

“Mereka benar-benar mempersiapkan diri. Aku yakin, segala ciri Ki 
Rangga Agung Sedayu berikut segala ciri-ciri perguruannya telah 
dikuasai dengan baik oleh orang-orang yang memagari pinggiran kali 
Progo” sambung Ki Sabdadadi dengan muram pula. 

Semua yang di pendapa pun mengangguk membenarkan pendapat 
Ki Sabdadadi. 

“Yang penting sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan? 
Bagaimana caranya kita bisa membantu Ki Rangga menyeberang ke 
Menoreh dengan aman?” tanya Empu Wisanata. 

“Itu sulit dilakukan kiai. Satu hal, kita tidak tahu kapan Ki Rangga 
Agung Sedayu akan dibebaskan. Hal lain, kita juga berkewajiban 
menjaga keamanan tanah perdikan ini terus menerus. Sedemikian 
banyak kemungkinan orang-orang itu berkeliaran di sepanjang Kali 
Progo, maka aku tidak akan heran kalau sebagian diantaranya tentu 
berkeliaran pula di Menoreh. Seperti peristiwa yang dialami Ratri dan 
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Damarpati, jika memang peristiwa itu berhubungan pula” ungkap Ki 
Jayaraga. 

“Ya. Ki Jayaraga benar. Dari berbagai peristiwa belakangan ini bisa 
kita simpulkan bahwa ada kekuatan besar yang sedang bergerak 
menusuk masuk ke Menoreh” kata Ki Gede Menoreh dengan kening 
berkerut. 

“Tetapi ada kemungkinan mereka justru bekerja sendiri-sendiri Ki 
Gede. Jika semua ini karena sebuah sayembara, tentu mereka akan 
saling bersaing untuk memenangkan sayembara tersebut. Benturan-
benturan diantara mereka aku rasa juga akan terjadi” kata Ki Jayaraga 
kemudian memberi pendapat. 

“Ya Ki Jayaraga. Itu juga sebuah kemungkinan pula” sambut Ki 
Gede Menoreh. 

“Baiklah. Kalau begitu, malam ini aku akan mempercepat 
pengawasan Ki Gede. Aku akan nglanglang sampai pagi” ujar Ki 
Waskita dengan senyum sedikit masam. Tetapi senyuman itu bukan 
berarti ia merasa terpaksa. Ki Waskita justru merasa terpanggil untuk 
ikut mengamankan Menoreh. 

“Ki Gede. Aku akan ikut nglanglang pula. Aku merasa terpanggil 
untuk mengamankan Tanah Perdikan Menoreh, tempat tinggalku” 
ucap Empu Wisanata dengan segera. 

“O. Apakah tidak lebih baik bergiliran saja? Kemarin Ki Jayaraga 
sudah memimpin pengawasan. Malam ini Ki Waskita, sementara Ki 
Sabdadadi akan melakukan penyelidikan khususnya. Mungkin Empu 
Wisanata bisa mengambil giliran besok saja? Bukankah Empu 
Wisanata masih lelah setelah perjalanan jauh?” ucap Ki Gede Menoreh 
mengusulkan. 

“Tidak apa-apa Ki Gede, Sebaiknya malam ini saja, Sehingga ada 
alasan untuk mengizinkan Dwani menginap di rumah Ki Gede. Siapa 
tahu, hatinya bisa lebih tentram setelah bercerita sepanjang malam 
bersama Nyi Pandan Wangi dan Nyi Sekar Mirah” ucap Empu 
Wisanata sambil tersenyum terkulum. 
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Ki Gede Menoreh dan orang-orang tua lainnya pun jadi tertawa 
maklum. 

“Benar Ki Gede. Para perempuan akan cepat berubah perasaannya 
jika sudah berkumpul dan bercengkrama diantara mereka” kata Ki 
Waskita dengan cepat. 

“Atau justru semakin tidak karuan pula perasaannya” sambut Empu 
Wisanata dengan cepat.  

“Kenapa begitu Empu Wisanata?” tanya Ki Sabdadadi. 

“Ya, jika kemudian mereka justru sibuk membanding-bandingkan 
diri satu sama lain” jawab Empu Wisanata dengan wajah bergurau. 

Lagi-lagi para orang tua di pendapa itu tertawa dengan berbagai 
gurauan segar diantara mereka itu. 

Dalam hati Ki Gede Menoreh merasa sangat bahagia, dimana tanah 
perdikannya memiliki orang-orang linuwih yang begitu ringan tangan 
mengulurkan bantuan disaat-saat mengkhawatirkan seperti ini.  

“Bagaimana pula dengan Matesih? Apakah bila peristiwa seperti ini 
terjadi di Matesih, Ki Gede Matesih memiliki cukup pembantu handal 
yang bisa mengawal tanah perdikannya setiap malam?” tanya Ki Gede 
Menoreh dalam hati. 

“Mengingat keadaan mulai mengkhawatirkan, memang ada 
baiknya jika ada dua kelompok yang bergerak nglanglang secara 
bersamaan di dua tempat berbeda Ki Gede. Besok malam, aku akan 
menjadi pasangan  Ki Gede nglanglang” kata Ki Jayaraga. 

“Seperti itu juga baik Ki Jayaraga. Memang, kita sudah harus 
mengetatkan pengawasan di semua perbatasan kita” kata Ki Gede 
Menoreh mengangguk menyetujui. 

Ki Waskita dan Ki Jayaraga tiba-tiba mengangkat wajah. Diikuti Ki 
Sabdadadi, Empu Wisanata dan Ki Gede Menoreh. 

“Seseorang sedang memacu kudanya di malam hari” gumam Ki 
Waskita. Empat orang yang ada disekitarnya juga mendengar suara 
gemuruh kuda yang dipacu itu. 
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Tak lama kemudian seorang penunggang kuda muncul di regol 
rumah Ki Gede Menoreh. Seorang lelaki yang masih cukup muda turun 
meloncat dari kudanya dan menyerahkan tali pengekangnya pada 
pengawal di regol. Pengawal itu memberi anggukan hormat karena 
langsung mengenali penunggang kuda itu. 

“Wacana!” desis Ki Gede Menoreh. Merekapun berpandangan 
dengan perasaan khawatir. Tentu saja, karena Wacanalah yang 
mengiringi Ki Gede Matesih pulang ke tanah perdikannya meski hanya 
untuk waktu yang pendek. 

“Ki Gede. Selamat malam. Maaf kalau aku datang dengan sangat 
tiba-tiba” ujar Wacana seraya melangkah menaiki tlundak pendapa. 

Adalah kebetulan sekali bahwa saat Wacana muncul di depan regol, 
Ratri sedang berjalan kembali dari pakiwan hendak ke dapur. Ia 
terkejut melihat Wacana yang datang terburu-buru. Sehingga iapun 
bergegas menuju pendapa. Sebuah pemikiran yang mencemaskan 
segera menyelimuti benaknya. 

Ratri segera mematung di depan tlundak pendapa tidak berani ikut 
menaiki pendapa yang diisi oleh para orang tua. Wajahnya tertunduk 
dengan jantung berdebaran. Apalagi ada seorang kakek tua di pendapa 
itu, yang belum ia kenal sama sekali. 

“Oh. Nimas Ratri ternyata” sapa Wacana yang sedang merapikan 
kain panjangnya setelah duduk bersila. 

“Kakang Wacana. Apakah...” ucap lirih Ratri dengan wajah penuh 
kecemasan. Ia kembali tertunduk karena rasa sungkan dan  sedikit rasa 
malu. 

Wacana menghela napas pendek. Ia mengerti bahwa Ratri telah 
memikirkan ayahnya akibat kedatangannya yang sangat terburu-buru. 
Ia kemudian menoleh kepada Ki Gede Menoreh. 

“Ki Gede, mohon izinnya, aku membawa sebuah berita penting. 
Mungkin Nimas Ratri boleh diizinkan pula mendengar berita ini 
karena terkait dengan ayahnya, Ki Gede Matesih” 

“Oh, tentu. Tentu. Marilah Ratri, duduklah di Pendapa” ujar Ki 
Gede Menoreh dengan wajah mulai dipenuhi kecemasan. Sementara 
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orang-orang tua yang lain hanya bisa mengerutkan keningnya 
menunggu berita apa yang dibawa oleh Wacana. 

“O. Jadi ini Ratri. Putri dari Matesih. Tentu kau sudah bertemu 
putriku Dwani di dalam tadi. Namaku Empu Wisanata, ayah dari 
Dwani” sapa Empu Wisanata sambil tersenyum pada Ratri yang 
beringsut duduk di pendapa. 

Ratri mengangguk hormat pada Empu Wisanata, ayah Dwani. 
“Salam hormatku Empu Wisanata” jawabnya dengan santun sambil 
menangkupkan tangan di depan dada. 

“Salam hormatku juga empu. Namaku Wacana. Sepertinya kita 
belum pernah bertemu sebelumnya” kata Wacana kemudian seraya 
mengulurkan tangan pada Empu Wisanata untuk menyalaminya 
sambil mengangguk hormat. 

“Ah ya. Memang, Tetapi berbagai cerita kami tadi telah menyebut 
namamu pula. Tidak kusangka akan segera bertemu denganmu 
secepat ini” 

“Begitu juga denganku Empu Wisanata. Sebenarnya aku berencana 
akan kembali ke Menoreh selang satu dua hari untuk mengembalikan 
kuda Ki Gede, namun ternyata telah terjadi sebuah peristiwa dalam 
perjalanan kami tadi siang” kata Wacana dengan wajah muram. 

Tidak lagi menunda-nunda, Wacana segera menceritakan peristiwa 
yang dialaminya dalam perjalanan menuju Kleringan bersama Ki Gede 
Matesih. 

Jantung Ratri berdebar semakin keras mendengar ayahnya telah 
bertempur melawan seseorang bernama Ki Ageng Lawang Geni. Untuk 
kemudian ia menghembuskan  napas lega setelah mendengar akhir 
dari kisah itu dan ayahnya dalam keadaan selamat serta dapat 
meneruskan perjalanannya menuju Matesih. 

Tetapi kemudian, Ratri hampir terpekik saat Wacana menceritakan 
nasib buruk yang menimpa seorang perempuan yang dinista oleh 
murid-murid Ki Ageng Lawang Geni. Wajahnya memerah menahan 
marah. Meski hanya bisa diam saja, Ratri sungguh kasihan dengan 
nasib perempuan itu. 
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“Kalau saja kakang Wacana tidak menyelamatkan kami di bulak 
panjang itu, jangan-jangan nasibku dan Damarpati akan sama dengan 
perempuan itu” gumam Ratri dalam hatinya, membuat seluruh bulu 
kuduknya meremang dengan ngeri. “Memang tidak salah niatku untuk 
belajar kanuragan. Aku harus bisa membela diri. Aku tidak sudi sampai 
dinista seperti itu. Aku akan memilih melawan sampai mati saja” 

“Karena itu Ki Gede. Aku merasa harus cepat-cepat mengabarkan 
peristiwa ini ke Menoreh. Aku tidak ingin orang yang bernama Ki 
Ageng Lawang Geni dan murid-muridnya itu mengambil kesempatan-
kesempatan untuk melakukan hal-hal buruk itu di Menoreh” kata 
Wacana menutup ceritanya. 

“Biadab !” desis Empu Wisanata seraya menggelengkan kepalanya. 

“Jelas sudah, Menoreh mulai dikepung dari beberapa sisi. Berbagai 
perguruan yang menjawab sayembara Ratu Lung Ayu telah 
berbondong-bondong datang ke Menoreh” gumam Ki Jayaraga dengan 
geram. 

“Wacana, melalui Empu Wisanata, kami juga mendengar bahwa 
rombongan Ki Tumenggung Untara juga telah di cegat di 
penyebrangan kali Progo” ucap Ki Gede Menoreh memberi penjelasan. 

Wacana terkejut bukan main. Dari dua arah berbeda, perjalanan 
mereka telah mendapat rintangan secara bersamaan. 

“Bagaimana ceritanya Ki Gede ?” tanya Wacana dalam 
keterkejutannya. 

Empu Wisanata kemudian mengulangi berbagai peristiwa yang ia 
alami bersama putrinya di penyebrangan kali Progo. Wacana sampai 
mengepalkan tangannya dengan wajah geram. 

“Kalau begitu, izinkan aku untuk tinggal sementara di Menoreh Ki 
Gede. Aku harus ikut menyelesaikan masalah ini. Aku masih punya 
perhitungan dengan orang-orang Lawang Geni. Ki Demang Kleringan 
telah memberiku kuasa untuk menyelesaikan masalah ini dan sebisa 
mungkin menuntut tanggungjawab para pelakunya” seru tertahan 
Wacana sambil memukulkan tinjunya ke telapak tangannya sendiri. 
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“Tentu Wacana. Bantuanmu sangat kami hargai saat ini” ucap Ki 
Gede Menoreh dengan wajah gembira. Semakin banyak orang yang 
bisa mengamankan Menoreh selama Ki Rangga Agung Sedayu tidak 
ada tentu merupakan bantuan yang sangat besar bagi tanah 
perdikannya.  

Ki Gede Menoreh kemudian menoleh kepada Ratri yang duduk 
mendengarkan sambil membisu. 

“Ratri. Panggillah semua mbok ayumu. Mau tidak mau kita harus 
berembug malam ini. Keadaan mulai menjadi genting” kata Ki Gede 
Menoreh kemudian. 

“Baik Ki Gede” jawab Ratri lirih seraya beringsut untuk kembali ke 
dalam rumah. Tubuhnya serasa gemetar mendengar berita demi berita 
mendebarkan yang seakan-akan datang susul menyusul. 

Tak lama kemudian, Pandan Wangi, Sekar Mirah, Rara Wulan dan 
Dwani bergegas datang ke pendapa. Keempatnya segera bisa melihat 
wajah penuh kerut kemerut pada semua orang yang duduk di pendapa. 
Ratri telah memberitahukan kedatangan Wacana sebelumnya, 
sehingga keempatnya tidak terkejut melihat Wacana telah ada di 
pendapa pula. 

Setelah semua berkumpul, Ki Gede Menoreh mengulangi lagi 
peristiwa yang dialami oleh rombongan Wacana dan Ki Gede Matesih. 
Setelah itu, raut semua wajah yang hadir di pendapa menjadi sama. 
Penuh kerut kemerut memikirkan keadaan yang telah berkembang 
menjadi semakin genting itu. 

Wajah Sekar Mirah seketika menjadi amat keruh. Ternyata 
harapannya untuk bisa segera bertemu dengan suaminya masih akan 
menemui rintangan yang begitu tebal. Orang-orang yang berniat jahat 
telah menunggui kepulangan suaminya di sepanjang Kali Progo. Diam-
diam, ibu dari Bagus Sadewa itu telah menyeka matanya yang basah 
mengingat nasib suaminya. 

“Kakang Sedayu benar-benar menjadi buruan mereka saat ini” bisik 
hatinya dengan rasa perih menyayat relung hatinya yang paling dalam. 
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“Tabahlah Mirah” bisik Pandan Wangi yang ternyata diam-diam 
memperhatikan perubahan wajah adik iparnya itu. Sekar Mirah hanya 
bisa mengangguk beberapa kali. 

Kemudian berbagai pendapat dan  saran dikemukakan dalam 
pertemuan mendadak itu. Sebuah keputusan cepat memang sudah 
seharusnya diambil malam itu juga. 

“Nah. Bagaimana? Apakah ada lagi pendapat lain? Rencana malam 
ini Ki Waskita dan Empu Wisanata akan segera berangkat nglanglang. 
Ki Sabdadadi memiliki tugas khususnya sendiri. Sementara yang lain 
akan bersiaga disini” kata Ki Gede Menoreh kemudian. 

Meskipun keempat perempuan itu menjadi agak heran saat 
mendengar Ki Sabdadadi memiliki tugas khusus, namun keempatnya 
tidak bertanya untuk menanggapi pernyataan Ki Gede Menoreh. 
Bahkan Pandan Wangi sekalipun tidak akan menyangka bahwa tugas 
khusus Ki Sabdadadi justru berhubungan dengan dirinya. 

“Sepertinya sudah cukup baik Ki Gede. Ki Gede dan Wacana akan 
siap bergerak kemana saja dari padukuhan induk apabila tanda-tanda 
yang disepakati telah di lontarkan. Sementara Nyi Pandan Wangi, Nyi 
Dwani dan Nyi Sekar Mirah akan bergantian berjaga di dalam rumah 
ini” kata Ki Waskita menyetujui. 

“Untuk sementara, Ki Jayaraga akan istirahat malam ini” sambung 
Ki Gede Menoreh seraya menoleh dan tersenyum tipis ke arah Ki 
Jayaraga. 

“Tetapi aku akan siap kapan saja” ucap Ki Jayaraga segera. Ia tentu 
saja tidak ingin berpangku tangan. Istirahat dengan tidur beberapa 
saat saja sudah cukup baginya. Toh, ia tidak banyak melakukan 
pekerjaan lain selain nglanglang malam sebelumnya dan 
membersihkan rumah Ki Rangga Agung Sedayu pada siang harinya. 

“Lalu bagaimana denganku?” tanya Rara Wulan dengan wajah 
memerah. Ia seakan-akan tidak pernah diperhitungankan lagi akibat 
keadaan dirinya. 

“Ah” desis hampir semua orang yang ada di pendapa itu. 
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“Nyi Rara Wulan di dalam bilik saja bersama Ratri dan Damarpati 
menjaga Bagus Sadewa dan bayu Swandana” ucap Ki Waskita dengan 
wajah tersenyum. 

“Benar Nyi. Nyi Rara Wulan, Bagus Sadewa dan Bayu Swandana 
saat ini adalah inti dari keberlangsungan keluarga besar Menoreh. 
Meskipun mereka mungkin berniat menyerbu kediaman Ki Gede 
Menoreh dan berusaha meratakannya dengan tanah untuk 
meruntuhkan Tanah Pedikan Menoreh, kalian bertiga harus tetap bisa 
selamat bagaimanapun caranya” ucap Ki Jayaraga menyambung. 

Rara Wulan hanya membalas dengan mengangguk dan tersenyum 
kecut. Di dalam hatinya sudah terbersit kerinduan untuk ikut 
bertualang dalam berbagai masalah seperti dulu lagi. Tetapi tentu saja 
sekarang ini ia harus bisa menahan keinginannya itu untuk waktu yang 
masih cukup lama.  

“Setidaknya aku akan tetap bersiap dengan pakaian khususku” desis 
Rara Wulan dalam hati. 

“Bagaimana dengan Glagah Putih. Apakah ia belum pulang ? 
Bukankah kita wajib memberitahu Ki Rangga Sabungsari pula ?” tanya 
Ki Jayaraga kemudian. Matanya mengarah pada Rara Wulan. 

“Aku tidak tahu Ki. Mungkin di hari pertama ini sangat banyak 
pekerjaan di Barak Pasukan Khusus itu. Mungkin Kakang Glagah Putih 
akan kembali larut malam” jawab Rara Wulan. 

“Atau bahkan mungkin sekalian menginap di barak itu pula. Kakang 
Sedayu kadang-kadang melakukannya bila pekerjaannya disana 
terlalu banyak” sambung Sekar Mirah segera. 

Rara Wulan mengangguk. Sekar Mirah tentu lebih memiliki 
pengalaman sebagai istri seorang prajurit. Ia jauh lebih paham seluk 
beluk tugas sebagai seorang pimpinan pasukan. “Mungkin juga mbok 
ayu” katanya. 

“Kalau begitu, nanti aku saja yang mampir ke barak pasukan khusus 
itu. Aku akan melaporkannya pada Ki Rangga Sabungsari” kata Ki 
Waskita kemudian. 
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“Baiklah. Kalau begitu rencana sudah tersusun. Aku akan 
membangunkan sebagian pengawal yang lepas tugas untuk bersiap 
malam ini serta beberapa orang bebahu perdikan” kata Ki Gede 
Menoreh seraya melambaikan tangannya kepada seorang pengawal di 
regol. 

Salah seorang pengawal itu segera berlari mendekat. Dan dengan 
terperinci ia mendapat perintah dari Ki Gede Menoreh untuk 
mengumpulkan pengawal-pengawal tambahan berikut beberapa 
bebahu perdikan untuk menguatkan penjagaan di malam ini. 

“Usahakan menyebar berita ini dengan hati-hati. Jangan sampai 
menimbulkan kegelisahan dari para penduduk Menoreh. Kau tentu 
sudah paham caranya. Semua sudah harus berkumpul di banjar 
bersama kuda-kuda mereka sebelum wayah sepi uwong” kata Ki Gede 
Menoreh pada pengawal kepercayaannya itu. 

“Baik Ki Gede” jawab orang itu dengan segera dan berlari 
meninggalkan pendapa untuk memulai tugasnya. 

Pandan Wangi kemudian memberi isyarat pada ketiga perempuan 
lain untuk mundur kembali dari pendapa. 

“Ayah, sedemikian tegangnya kita malam ini sampai-sampai kita 
lupa makan. Sementara malam mulai jauh merayap” ujar Pandan 
Wangi sambil tersenyum kecil, “Biarlah kami hidangkan makan 
malam” 

“Oh. Terima kasih Nyi Pandan Wangi” desis beberapa orang 
serempak, menyadari bahwa mereka ternyata sudah lapar. Meskipun 
bagi orang-orang linuwih itu, menahan lapar adalah hal biasa. Apalagi 
bila sedang berhadapan dengan hal-hal yang mengancam jiwa, urusan 
makan bahkan bisa menunggu sampai beberapa hari. 

Maka, melewati wayah sepi uwong itu, Menoreh telah bersiaga 
penuh. Para pengawal yang mendapat tugas nglanglang telah 
berkumpul di banjar padukuhan induk lengkap dengan kuda-kuda 
mereka. Setiap kelompok membawa panah sendaren  untuk berbagi 
isyarat. Sementara para bebahu menyebarkan berita persiapan itu 
kepada para peronda di setiap mulut padukuhan. 
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Tanah perdikan Menoreh yang memang sudah sangat terlatih 
dalam menghadapi bahaya tidak memerlukan waktu lama untuk 
meningkatkan kewaspadaannya. Semua lapisan perangkat dan 
pengawal sudah cukup memiliki pengalaman untuk menghadapi hal-
hal genting yang datang secara tiba-tiba. Jantung mereka memang 
menjadi berdegup lebih kencang, namun tekad mereka untuk menjaga 
tanah perdikan mereka sebaik mungkin mampu memompa 
keberanian mereka setinggi-tingginya sehingga mampu pula mengusir 
kantuk yang biasanya justru menyerang disaat-saat seperti itu. 

Selagi Ki Waskita dan Empu Wisanata berangkat nglanglang, Ki 
Sabdadadi justru menyelinap ke salah satu sudut padukuhan induk 
Menoreh dan mendekati sebuah warung yang sudah sepi. Hanya ada 
satu dua orang penduduk yang sedang duduk-duduk di kedai itu 
dengan minuman dihadapan mereka yang sudah hampir habis. 

Mudah saja bagi Ki Sabdadadi untuk menemukan tempat menginap 
rombongan Ki Demang Kalireja. Seorang pengawal Menoreh telah 
melihat rombongan itu tadi sore. Penginapan itu ada disamping 
warung yang kini dituju oleh Ki Sabdadadi. 

“Ki Sabdadadi. Selamat malam. Wah, sudah jauh malam Ki 
Sabdadadi malah baru singgah. Marilah duduk” sapa pemilik warung 
yang menjaga sendiri warungnya malam itu. Ia cukup mengenal Ki 
Sabdadadi sehingga segera menyambutnya dengan ramah. 

“Ya Ki. Terima kasih. Aku haus. Apakah masih ada minuman hangat 
disini?” taya Ki Sabdadadi. 

“Oh tentu. Tentu. Mulai malam ini, kami akan tutup lebih larut. 
Karenanya aku sudah menyiapkan lebih banyak bahan minuman dan 
makanan” 

“Oh. Kenapa begitu Ki?” tanya Ki Sabdadadi berlagak pura-pura 
tidak menduga apapun. 

Si pemilik warung mengembangkan senyum lebih cerah. Ia dan 
pemilik penginapan disebelahnya masih bersaudara, karena itu apa 
yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menginap di sebelah 
warungnya akan disediakan olehnya. Tentu saja selain menyediakan 
makan dan minum serta tempat berteduh bagi kuda-kuda tunggangan,  
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ia juga menyewakan tempat untuk menyimpan dan merawat kuda atau 
binatang ternak penarik gerobak di halaman belakang kedainya itu. 

Tempat itu cukup bersih dan terawat, sehingga cukup menarik bagi 
para pengelana, pedagang atau pengembara yang mampir ke 
padukuhan induk tanah perdikan Menoreh untuk makan atau 
menginap. 

“Di penginapan sedang ada tamu istimewa Ki Sabdadadi. Ada 
rombongan yang cukup banyak dari Kademangan Kalireja” 

“Oh ya? berapa orang rupanya sehingga kisanak terlihat begitu 
bersemangat?” tanya Ki Sabdadadi acuh tak acuh seraya mengambil 
panganan yang masih tampak baru selesai dimasak. 

“Banyak Ki. Hampir duapuluh orang hingga malam ini. Tetapi 
kebanyakan hanya pengawal-pengawal saja” 

“Wah. Cukup banyak ternyata. Apakah mereka sekedar singgah?” 
tanya Ki Sabdadadi. 

“Menurut cerita pengawalnya, mereka hendak bertamu ke rumah Ki 
Gede Menoreh. Tetapi aku tidak tahu apakah sudah atau belum...” si 
pemilik warung tiba-tiba terdiam, lalu menatap Ki Sabdadadi. 

He, Seharusnya Ki Sabdadadilah yang tahu, apakah mereka sudah 
mengunjungi Ki Gede atau belum?” serunya tiba-tiba karena teringat 
bahwa Ki Sabdadadi justru tinggal di rumah Ki Gede Menoreh. 

Ki Sabdadadi tersenyum dengan tenang. Ia menjawab dengan suara 
tenang pula. 

“Seharian ini aku berada di luar Ki. Ini aku baru akan kembali ke 
rumah Ki Gede. Jadi aku juga tidak tahu” jawab Ki Sabdadadi. “Apa 
mereka akan menginap lama? Tentu itu akan menguntungkanmu 
bukan?” sambung Ki Sabdadadi. 

“Tidak. Hanya dua malam ini. Besok mereka akan menempati 
sebuah rumah sewaan” kata pemilik warung itu seraya tersenyum 
lebar. 

“Kenapa kau malah tersenyum pula? Seharusnya kau menjadi tidak 
bersemangat karena mereka hanya berada disini selama dua malam” 
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tanya Ki Sabdadadi menyelidik dengan halus. Bibirnya tersenyum 
kecil, seolah-olah ia bertanya hal itu hanya sebagai pembicaraan 
sambil lalu semata. 

“Karena mereka telah menyewa rumah orang tuaku yang sudah 
lama kosong itu Ki” katanya sambil menunjuk sebuah rumah besar 
yang ada diseberang jalan.  

“ Bayangkan, mereka tidak menawar sama sekali. Mereka langsung 
setuju dengan jumlah uang sewa yang kusebutkan pertama kali. 
Bukankah itu sangat menguntungkan Ki?” ujar pemilik warung itu 
dengan wajah sumringah seraya menuangkan minuman panas 
pesanan Ki Sabdadadi. 

“Oh. Ya ya. Tentu. Kau beruntung sekali!” puji Ki Sabdadadi. 

“Aku langsung menyuruh pelayanku membersihkan rumah itu 
petang ini juga. Besok siang, mereka akan menempati rumah itu. 
Sebulan penuh sewanya sudah dibayar dan jika mereka puas, ada 
kemungkinan mereka akan memperpanjangnya lagi. Bahkan mereka 
menginginkan masakan dari warungku setiap harinya untuk sekian 
banyak orang. Bukankah itu menguntungkan? Selama ini aku hanya 
bisa menatap sedih pada rumah itu. Rumah itu terlalu besar sehingga 
sulit buatku untuk menyewakannya. Sementara untuk dijual, rasanya 
masih sayang, karena itu rumah bersejarah bagi keluargaku” ujar 
pemilik warung itu dengan panjang lebar tanpa diminta. 

“O, begitu. Apakah mereka bercerita padamu, kenapa mereka 
hendak menyewa rumah itu? Maksudku, apakah mereka berniat 
menetap di Menoreh?” 

“Aku tidak tahu kalau tentang itu Ki Sabdadadi. Aku hanya sempat 
berbincang dengan para pengawal saja. Mereka kelihatannya tidak 
tahu banyak. Mereka cuma mengatakan mengawal Ki Demang Kalireja 
dan beberapa keluarganya untuk sebuah urusan di Menoreh. Apakah 
mereka akan menetap atau tidak, aku tidak tahu. Untuk urusan apa 
mereka datang ke Menoreh, bagiku juga bukan urusanku” 

Ki Sabdadadi mengangguk-angguk. Tentu pembicaraan antara 
pemilik warung dan pengawal dari Kalireja hanya pembicaraan sambil 
lalu semata. Tetapi setidaknya Ki Sabdadadi bisa mengorek beberapa 



EMELUT LEMBAH MERAPI-MERBABU ARIF USMAN 

  
 

51 
 

keterangan cukup penting. Salah satunya adalah tentang penyewaan 
rumah itu. Berarti, memang ada niat dari Raden Wanajati untuk 
menetap sementara di Menoreh. 

Namun mengingat rumah besar itu telah disewanya, tentu 
mengundang pertanyaan lebih dalam di hati Ki Sabdadadi. Rumah 
sebesar itu pasti memiliki cukup banyak bilik. Apakah ada 
kemungkinan Raden Wanajati akan menetap dengan banyak pengawal 
dan pelayannya. Orang tua yang disebut Ki Talang Putih mungkin akan 
ikut tinggal disana pula. 

“Urusan ini menjadi agak aneh meskipun belum keluar dari 
kewajaran” gumam Ki Sabdadadi dalam hati. “Aku harus mencoba 
berbicara dengan para pengawal-pengawal dari Kalireja itu” 

Ki Sabdadadi merasa pembicaraan dengan pemilik warung sudah 
cukup. Ia meneguk sisa minumannya dan bangkit sambil mengulurkan 
sekeping uang. 

“Aku kembali dulu kisanak” ucap Ki Sabdadadi sambil membayar. 
Lalu Ki Sabdadadi melangkah dengan lambat sambil melewati 
penginapan itu.  

Tampak beberapa lelaki duduk di tlundak depan. Pakaian mereka 
mencirikan pakaian pengawal dengan tanda-tanda yang seragam 
diantara pakaian mereka. Senjata-senjata mereka tergantung di 
pinggang. Wajah-wajah mereka cerah karena sedang saling bergurau 
dantara mereka dengan gembira.  

“Tidak tampak raut wajah yang mencurigakan. Mereka tampak 
wajar sebagai sekelompok pengawal kademangan” gumam Ki 
Sabdadadi. Bahkan saat salah seorang diantaranya melihat  kepada Ki 
Sabdadadi yang melintas, pengawal dari Kalireja itu hanya 
memandang sekilas Ki Sabdadadi dan kemudian kembali 
menenggelamkan diri diantara canda tawa kawan-kawannya. 

“Aku akan kembali dulu ke rumah Ki Gede Menoreh. Menjelang 
tengah malam nanti, aku akan kembali kemari lagi untuk duduk-
duduk di sekitar pendapa penginapan itu. Kelihatannya sekitar 
pendapa penginapan itu akan ramai sampai pagi oleh para pengawal-
pengawal kalireja itu” gumam Ki Sabdadadi dalam hati. “Hem, tetapi 
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alasan apa yang bisa membuatku tampak wajar mendatangi pendapa 
itu tengah malam nanti?” 

Ki Sabdadadi berjalan lambat sambil berpikir-pikir. 
Bagaimanapun, banyak penduduk padukuhan induk yang mengenal 
wajahnya. Bahkan pemilik warung itu mengenal namanya meski Ki 
Sabdadadi tidak mengenali nama pemilik warung itu, tetapi Ki 
Sabdadadi sebenarnya juga mengenali wajah pemilik warung itu. 

“Tidak mungkin aku datang sebagai pengelana dan berniat 
menginap bukan? Besar kemungkinan pemilik dan pelayan 
penginapan itu telah mengenal wajahku” pikirnya lagi. 

Kemudian wajah Ki Sabdadadi terlihat cerah. “Ah, tentu saja” 
gumamnya mendapat akal. Iapun mempercepat langkahnya menuju 
ke rumah Ki Gede Menoreh. 

Dalam pada itu, Ki Waskita sedang berderap bersama beberapa 
orang pengawal menuju Barak Pasukan Khusus Menoreh. Langkah-
langkah kuda mereka diusahakan tidak terlalu terburu-buru agar tidak 
menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk yang mendengarnya. 

Perjalanan mereka cukup lancar hingga memasuki regol utama 
Barak Pasukan Khusus. Ki Waskita berhenti dan turun dari kuda di 
depan regol yang tertutup, sementara dua orang prajurit Mataram 
menghentikan mereka. 

“Selamat malam kisanak” sapa Ki Waskita dengan nada hormat 
menyapa para pengawal yang menghentikan mmereka. 

“Kisanak hendak kemana?” tanya prajurit itu. 

“Kami para pengawal Tanah Perdikan Menoreh, berharap bisa 
bertemu dengan Ki Rangga Sabungsari atau Ki Lurah Glagah Putih” 
jawab Ki Waskita. 

“O” ujar pendek pengawal itu. Ia memberi isyarat kepada seorang 
temannya yang berjaga diatas pintu gerbang untuk membuka gerbang 
setelah memandangi sebentar Ki Waskita dan para pengawal Menoreh 
yang datang. 
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“Mohon tunggu disini kisanak” ujar prajurit itu seraya berjalan ke 
dalam  regol yang sudah dibuka sedikit. 

Ki Waskita menghembuskan napas lega. Sebelumnya ada sedikit 
keraguan dalam hatinya jika ia telah melanggar paugeran karena 
datang  larut malam ke barak itu. Kadang-kadang  prajurit yang 
berjaga di gerbang terlalu teguh memegang aturan, sehingga sering 
mengabaikan masalah-masalah genting yang kadang muncul tiba-tiba. 

“Mudah-mudahan dengan dipimpin oleh Ki Rangga Sabungsari dan 
Ki Lurah Glagah Putih, hal-hal sepele seperti itu tidak perlu terjadi 
lagi” gumam Ki Waskita dalam hati. 

Tidak butuh waktu lama, tampak seseorang bergegas mendekat ke 
regol. Pintu regol segera dibuka lebar begitu lelaki berpakaian prajurit 
itu mendekat dan memberi isyarat. Ternyata Glagah Putih sendiri yang 
datang menghampiri. 

“Ki Waskita” sapanya dengan kerut merut diwajahnya yang 
mengandung keheranan. “Apakah Ki Waskita datang menjemputku? 
Apakah Rara Wulan baik-baik saja?” tanya Glagah Putih 
mengungkapkan keheranannya. 

“Tidak Ki Lurah. Tetapi Nyi Lurah baik-baik saja. Sebenarnyalah  
ada berita penting dari Ki Gede Menoreh untuk Ki Rangga Sabungsari” 
ujar Ki Waskita dengan sopan. 

Glagah Putih menarik napas lega sambil tersenyum kecil. Seharian 
ini ia harus menyesuaikan diri dengan panggilan Ki Lurah yang cukup 
asing baginya. Kini, Ki Waskita pun memanggilnya Ki Lurah didepan 
para prajuritnya. Glagah Putih masih merasa canggung dengan 
panggilan itu. 

“Kalau begitu, marilah Ki Waskita. Aku akan menyampaikannya 
pada Kakang Sabungsari. Ternyata tugas-tugas disini sangat banyak, 
aku tidak sempat memberi kabar kepada Wulan. Bahkan aku mungkin 
tidak dapat pulang beberapa hari ini” ucap Glagah Putih dengan wajah 
kecut. 

“Nyi Lurah tentu maklum Ki Lurah” sambut Ki Waskita dengan  
bibir tersenyum terkulum. 
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“Ah” desis Glagah Putih merasa bahwa itu sebuah ledekan baginya. 

Tidak lama kemudian Ki Rangga Sabungsari pun keluar dari salah 
satu barak khusus perwira yang ada di dalam lingkungan Pasukan 
Khusus Mataram. 

Tidak berapa lama, mereka sudah berada dalam pembicaraan 
khusus. Ki Waskita melaporkan segala peristiwa yang terjadi seharian 
itu kepada Ki Rangga Sabungsari. 

“Lalu apa yang bisa kami bantu Ki Waskita? Sebenarnyalah hari ini, 
kami justru telah menarik seluruh petugas sandi kami untuk sebuah 
penilaian ulang, sehingga peristiwa-peristiwa disekitar Menoreh telah 
lepas dari pengamatan kami” ucap Ki Rangga Sabungsari dengan nada 
menyesal. Ki Lurah Glagah Putih pun menyambut ucapan senapatinya 
dengan wajah menyesal pula. Sebenarnya para petugas sandi itu hanya 
ditarik sehari untuk pembaruan tata laksana tugas dan pengenalan 
ulang, tetapi ternyata telah terjadi beberapa peristiwa ditlatah 
Menoreh pada saat yang bersamaan. 

“Untuk saat ini, kewaspadaan telah kami tingkatkan Ki Rangga. 
Apabila diperlukan, kami akan mengirim isyarat untuk meminta 
bantuan” kata Ki Waskita seraya menyebutkan beberapa isyarat yang 
telah disepakati di rumah Ki Gede Menoreh. 

Ki Rangga Sabungsari mengangguk dengan cepat. 

“Baiklah Ki Waskita. Aku akan menambah jumlah penjaga malam 
ini dan meminta mereka memperhatikan isyarat itu nanti. Besok, kami 
akan menyebar petugas sandi secepatnya. Setelah itu, mungkin satu 
atau dua kelompok prajurit akan kami sebar untuk mengamankan kali 
Progo” kata Ki Rangga Sabungsari. “Aku juga tidak ingin sahabatku Ki 
Rangga Agung Sedayu mengalami pencegatan jika dalam waktu dekat 
ini akan kembali ke Menoreh” 

“Terima kasih Ki Rangga. Kami pamit dulu. Kami masih harus 
berkeliling padukuhan demi padukuhan memeriksa para peronda” 
ucap Ki Waskita kemudian seraya berdiri. 
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“Ki Waskita, aku titip pesan untuk Wulan. Mohon maaf, aku tidak 
bisa pulang satu dua malam ini” ucap Ki Lurah Glagah Putih segera. Ki 
Rangga Sabungsari hanya tersenyum tipis mendengarnya. 

“Tentu Ki Lurah. Akan kusampaikan kepada Nyi Lurah agar Nyi 
Lurah tidak khawatir” sambut Ki Waskita dengan senyum terkulum 
kembali. 

“Ah. Ki Waskita selalu menggodaku” desis Ki Lurah Glagah Putih 
sambil menggaruk-garuk belakang kepalanya yang sebenarnya tidak 
gatal. 

Tak lama kemudian, rombongan Ki Waskita sudah kembali 
berderap menjalani bulak panjang yang gelap. Dua diantara 
pengawalnya berjalan agak ke depan seraya membawa obor untuk 
penerangan. Malam itu cukup gelap. Tidak ada cahaya sama sekali dari 
langit. 

“Kita kemana Ki Waskita?” tanya seorang pengawal Menoreh yang  
membawa obor di depan mereka. 

“Kita berkeliling. Setelah bulak panjang ini, kita berbelok ke Pudak 
Lawang setelah itu kita ke Jati Anyar” ucap Ki Waskita. 

“Kelihatannya akan hujan Ki Waskita” kata pengawal yang ada 
disebelah Ki Waskita memandang langit gelap diatas mereka. 

“Ya. Sepertinya. Jika memang hujan turun, kita cari perlindungan 
di padukuhan terdekat” kata Ki Waskita pula. 

Ki Waskita dan pengawalnya terus bergerak menembus pekatnya 
malam. Meskipun sulit bagi para pengawal itu untuk melihat jalan di 
depan mereka hanya dengan bantuan cahaya obor, namun itu bukan 
kesulitan bagi Ki Waskita yang berilmu tinggi. Matanya yang sangat 
terlatih didukung kemampuan kanuragannya yang sangat mumpuni 
membuat pekatnya malam hingga jarak beberapa tombak mampu 
dilihatnya dengan baik. 

Karena itulah, di kegelapan malam, sekelebat bayangan yang sangat 
jauh di depannya melintas dengan sangat cepat segera teraba oleh 
panggraita Ki Waskita yang begitu tajam. Serta merta Ki Waskita 
menarik tali kekang kudanya dan menghentikannya. 
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“Ada apa Ki Waskita?” desis pengawal disampingnya. Ia adalah 
pengawal  berpengalaman dan bisa meraba kemampuan para orang-
orang tua linuwih yang ada di Menoreh. Sehingga ia tahu, ada yang 
telah menarik perhatian Ki Waskita, salah satu orang linuwih yang 
sering berada di Menoreh. 

“Aku belum yakin” bisik Ki Waskita. Sekejap kemudian, Ki Waskita 
sudah menundukkan kepala memasuki kemampuan batinnya, 
sementara para pengawalnya hanya bisa saling pandang.  

Ki Waskita mengetrapkan kemampuannya untuk menelusuri getar-
getar keberadaan seseorang yang masih berjarak sangat jauh itu. 
Getar-getar itu terkadang cukup lemah untuk diraba, namun sesekali 
terasa lebih nyata. Sepertinya orang itu sengaja melemahkan getar-
getar keberadaannya. Tetapi kadang juga menguatkannya sehingga 
terasa lebih nyata. 

“Hmm” dengus Ki Waskita setelah yakin bahwa orang itu bukanlah 
lawan. Getar-getar yang ditelusurinya itu ternyata menyatu dengan 
cepat dengan getar-getar yang dirasakan pada jejak keberadaan 
bayangan itu. Sebuah petunjuk yang melegakan hatinya. Hanya 
sesorang yang pernah mereguk ilmu dari sumber yang sama yang 
dapat menyatukan getar-getar itu menjadi kesatuan untuk 
mendapatkan satu perasaan yang sama diantara keduanya. 

“Kaukah itu ngger?” bisik Ki Waskita dalam pengetrapan Aji 
Pameling. Bisikan halus itu tidak bisa didengar oleh pengawal 
disebelahnya. 

“Ya Ki Waskita” balas orang itu melalui aji yang sama. 

“Oh. Syukurlah. Yang Maha Agung sangat bernurah hati” bisik Ki 
Waskita dengan penuh kelegaan. 

“Ki Waskita. Aku tidak bisa menunjukkan diriku. Ki Patih melarang 
keberadaanku diketahui siapapun kecuali keluarga kita” ujar orang itu. 

“Aku mengerti ngger” 

“Ki Waskita. Bersiaplah. Kalian kedatangan tamu” bisik orang itu 
makin pelan dalam Aji Pameling. Kini getar-getar keberadaannya 
seketika lenyap. Orang itu benar-benar  mampu melenyapkan jejak-
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jejak keberadaannya dengan meningkatkan kemampuannya menyerap 
segala bunyi dan gesekan dengan alam sekitarnya dengan kemampuan 
setinggi-tingginya. 

Ki Waskita menarik napas panjang. Jika orang itu telah 
mengetrapkan kemampuan menghilangkan keberadaan dirinya 
dengan demikian kuatnya, tentulah karena ada orang  linuwih yang 
telah mendekati tempatnya berada. 

“Bersiaplah” desis Ki Waskita kepada para pengawalnya. 

Mata Ki Waskita yang tajam segera dapat mengenali bayangan yang 
datang dari arah kirinya. Sementara orang yang tadi menjawab Aji 
Pamelingnya ada jauh didepan, di sebelah kanan. Cukup jauh, 
mungkin ia bersembunyi diantara batang-batang padi. Tetapi Ki 
Waskita yakin, orang itu tidak akan meninggalkan tempat itu. 

Karena itu, Ki Waskita sangat percaya diri untuk menyambut orang 
linuwih yang mendekati tempat mereka dari arah kiri. 

“Dua orang” desis Ki Waskita seraya memberi isyarat dagu ke arah 
kiri mereka untuk memperingatkan para pengawalnya. Kelima 
pengawalnya segera menegang dan menatap ke kegelapan malam 
disekitar mereka, terutama dari arah kiri mereka. 

Dua bayangan yang mendekat itu berhenti sesaat. Seperti 
memastikan bahwa mereka telah diketahui oleh para penunggang 
kuda yang berhenti di tengah jalan itu. Sehingga merekapun menjadi 
yakin, bahwa mereka telah berhadapan dengan orang yang 
berkemampuan kanuragan tinggi pula. 

“Selamat malam kisanak. Kami para pengawal dari Tanah Perdikan 
Menoreh. Harap tunjukkan dirimu” seru Ki Waskita dengan lantang 
begitu kedua bayangan yang datang dari kirinya itu bergerak lagi 
dengan perlahan. 

Dari pematang sawah itu kemudian muncul dua sosok manusia. 
Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang lelaki menyandang 
pedang sementara yang perempuan menyandang sepasang belati 
panjang. Keduanya dengan angkuh memandang Ki Waskita dan para 
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pengawal Menoreh yang masih duduk diatas kuda mereka masing-
masing. 

“Selamat malam kisanak. Apa aku boleh tahu siapa nama kalian dan 
tujuan kalian berada di Tanah Perdikan Menoreh?” tanya Ki Waskita. 

“Kau pikir kalian siapa!? Hanya sekelompok pengawal perdikan. 
Tetapi kenapa kau masih duduk diatas kuda saat bertanya padaku 
he!?” bentak yang lelaki seraya menunjuk ke arah Ki Waskita. 

Ki Waskita hanya mendengus. Orang itu terlihat sombong sekali. 
Namun KiWaskita merasa tidak perlu memancing keributan hanya 
karena masalah kecil seperti menyapa saat duduk di atas kuda. 

Ia kemudian melompat turun diikuti kelima pengawalnya. Dari 
samar-samar cahaya obor, ia bisa melihat wajah lelaki yang 
membentaknya itu. Lelaki itu mungkin berusia mendekati setengah 
abad. Sementara yang perempuan nampak cukup cantik dan berusia 
sedikit dibawah lelaki itu. 

“Nah. Aku telah turun dari kuda. Apakah kalian bisa menjawab 
pertanyaanku?” tanya Ki Waskita kemudian. 

“Namaku Raden Tenggulun dan ini istriku Rara Taraswati. Untuk 
apa kami berada disini, kurasa bukan urusanmu kakek tua!” seru lelaki 
itu.  

“Baiklah Raden. Karena kalian mengaku sepasang suami istri, tentu 
bukan urusanku  bertanya mengapa kalian hanya berdua berada 
ditengah sawah itu. Yang menjadi urusanku adalah mengapa Raden 
berdua berada di tanah perdikan ini? Berkeliaran ditengah malam 
pula?” tanya Ki Waskita lagi. 

“Kurangajar! Apa kau tahu berhadapan dengan siapa!?” bentak 
lelaki yang mengaku bernama Raden Tenggulun. 

“Ya. Aku tahu. Aku berhadapan dengan Raden Tenggulun dan 
istrinya” jawab Ki Waskita dengan tenang. 

“Lalu kau tahu artinya itu ?” 

“Tentu Raden, artinya aku berhak bertanya apa maksud kedatangan 
raden ke tanah ini, karena aku adalah pengawal Menoreh dan 
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mendapat kuasa dari Ki Gede Menoreh untuk nglanglang malam ini 
mengawasi tanah perdikannya” 

“Setan! tutup mulutmu! jangan bicara berputar-putar! cepat pergi! 
Aku tidak memerlukan kalian!” bentak Raden Tenggulun dengan 
marah. 

Ki Waskita menghela napas. Orang yang mengaku bernama Raden 
Tenggulun ini sepertinya memiliki sifat pemarah. Atau mungkin juga, 
ia seorang bangsawan dari tempat tertentu yang terbiasa tidak pernah 
dibantah kata-katanya. 

“Raden. Hari sudah larut malam. Sebaiknya Raden dan istri Raden 
ikut kami saja. Kami akan mengantarkan Raden berdua ke padukuhan 
terdekat. Silahkan beristirahat di banjar padukuhan tersebut” 

“He! aku tidak butuh istirahat! pergi kalian!” bentaknya lagi seraya 
menunjuk dada Ki Waskita dengan tangan bergetar. 

“Kisanak. Pergilah. Suamiku bukan orang yang penyabar. Kami 
hanya akan melintasi tanah perdikan ini ke barat. Tidak lebih tidak 
kurang” tiba-tiba perempuan yang berdiri di sebelah Raden Tenggulun 
berujar. 

Suara perempuan itu terdengar lebih tenang dan meyakinkan. 
Sehingga Ki Waskita menjadi ragu-ragu sejenak apakah ia akan 
mempercayai mereka saja dan membiarkan mereka lewat. Tetapi 
mengingat keadaan yang sedang genting, mau tak mau Ki Waskita 
harus bersikap lebih waspada. Apalagi mereka memang sedang berada 
di dalam tlatah Tanah Perdikan Menoreh. 

“Maafkan kami Nyi. Waktu seperti ini terasa kurang wajar bagi 
siapapun untuk berkeliaran. Jika memang kalian tergesa-gesa hendak 
ke arah barat, dengan terpaksa kami akan mengawal kalian hingga 
keluar dari tanah perdikan ini untuk memastikan keselamatan diri 
kalian dan segenap penduduk Menoreh sekaligus”ujar Ki Waskita 
dengan suara berwibawa. 

“Setan! Kau pikir hanya dengan ilmumu yang sejengkal itu bisa 
menahan kami? Kalau aku tadi sengaja menghilangkan tanda-tanda 
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keberadaan kami, kau tidak akan bisa mengetahui kami lewat disini” 
seru Raden Tenggulun dengan nada sombong. 

“Marilah kakang. Kita terus berjalan” ajak perempuan itu seraya 
menarik lengan suaminya. Sepertinya ia cukup bijaksana untuk 
menghindarkan perkelahian. 

Ki Waskita sudah bergerak hendak menghalangi. Namun orang 
yang bersembunyi di balik ilalang itu kembali berbisik kepada Ki 
Waskita dalam Aji Pameling. 

“Lepaskan mereka Ki Waskita. Aku yang akan mengikuti mereka” 

Ki Waskita pun termangu dan diam saja melihat kedua orang itu 
berjalan memotong jalan dan memasuki persawahan lagi. Mereka 
benar-benar menghindari jalan utama. Sebenarnya itu saja sudah 
cukup bagi Ki Waskita untuk membangkitkan kecurigaan kepada 
keduanya. Ki Waskita masih bisa melihat wajah orang yang bernama 
Raden Tenggulun itu menoleh kepadanya dan tersenyum dengan bibir 
penuh makna ejekan. 

“Bagaimana Ki Waskita? Apa kita biarkan saja mereka?” desis 
pengawal yang terdekat padanya. 

“Ya. Kupikir mereka hanya akan melintas saja. Mereka tidak akan 
berbuat onar. Mari kita teruskan ke Pudak Lawang” kata Ki Waskita 
kemudian seraya kembali menaiki kuda-kuda mereka. Para pengawal 
Menoreh pun hanya menghela napas dan mengikuti Ki Waskita 
berkuda terus. 

****** 

 

Dalam pada itu di kediaman Ki Gede Menoreh, bilik yang biasa 
ditempati Sekar Mirah, Rara Wulan dan Damarpati kini bertambah 
dengan kehadiran Dwani, Ratri, Bayu Swandana dan Pandan Wangi. 
Terasa agak sesak memang, namun itu karena Pandan Wangi sekedar 
menidurkan Bayu Swandana saja disana. Setelah itu, ia akan keluar 
bersama Sekar Mirah dan Dwani. 



EMELUT LEMBAH MERAPI-MERBABU ARIF USMAN 

  
 

61 
 

“Apakah Bayu sudah tidur?” bisik Sekar Mirah. Bagus Sadewa 
sudah ada dalam rangkulan Damarpati yang berbaring menyamping 
didekatnya. Ratri ikut tidur berdesakan dengan Damarpati diatas 
amben itu. Matanya mulai mengecil karena kantuk yang mulai 
menderanya. 

Pandan Wangi mengangguk seraya masih memandangi wajah 
putranya. 

“Mbok ayu. Aku ingin sekali bicara dengan mbok ayu di 
longkangan” bisik Sekar Mirah lirih. Suara itu terdengar oleh Dwani 
yang ada di dekat mereka. Ia segera paham akan ada pembicaraan 
khusus diantara kedua wanita itu. 

Pandan Wangi mengangguk dengan malas. Ia memandang Dwani 
dan berkata, “Kami ke longkangan dulu, Nyi” bisiknya. 

“Baik nyi Pandan Wangi. Nanti aku menyusul” jawabnya lirih pula 
agar para gadis dan anak-anak tidak terganggu. 

“Bagaimana kalau kita main dakonan Nyi?” ajak Rara Wulan. 

“Marilah. Apa kau belum mengantuk Rara?” balas Dwani. 

“Belum. Aku masih menunggu Kakang Glagah Putih. Siapa tahu, ia 
akan pulang” kata Rara Wulan sambil tersenyum kecil seraya bergerak 
mempersiapkan biji dakon. 

Kedua perempuan itupun keluar dengan hati-hati dari bilik yang 
penuh sesak itu. Pandan Wangi mengikuti Sekar Mirah dengan 
perasaan enggan. Tentu ia sudah bisa menduga pembicaraan apa yang 
diinginkan oleh adik iparnya itu.  

Ia sebenarnya merasa enggan membicarakan masalah itu malam 
ini. Namun Pandan Wangi tahu benar sifat Sekar Mirah yang agak 
kurang sabaran. Kalaupun ia menghindar malam ini, besok-besok 
Sekar Mirah akan terus mencari kesempatan. 

Keduanya lalu duduk diatas lincak bambu. Tempat yang sama 
dimana mereka berbicara berdua pertama kali beberapa waktu yang 
lampau. Pandan Wangi hanya tertunduk dan mendesah, menunggu 
kata-kata Sekar Mirah. 
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“Mbok ayu...” panggil Sekar Mirah dengan lirih. Ia merapatkan 
duduknya pada Pandan Wangi. “Mbok ayu, mengenai permasalahan 
Raden Wanajati, aku merasa tidak rela mbok ayu. Aku benar-benar 
tidak rela” bisik Sekar Mirah tercekat. Ia ternyata langsung berbicara 
pada inti masalahnya. 

“Tidak rela untuk apa Mirah?” tanya Pandan Wangi. 

“Aku tidak rela jika mbok ayu sampai menerima pinangan itu” 
jawab Sekar Mirah dengan tercekat. Kerongkongannya seperti 
menelan kerikil tajam. Terasa perih sekali hingga terasa sampai ke 
hatinya. 

“Ah..!” desis Pandan Wangi dengan nada suram. “Kenapa justru 
engkau yang memikirkannya Mirah?” balas Pandan Wangi lirih. 

“Apa mbok ayu tidak memikirkan apapun? Apakah keinginan 
melamar itu tidak mengganggu perasaaan mbok ayu?”cecar Sekar 
Mirah dengan segera. 

“Aku tidak perlu memikirkannya” ucap Pandan Wangi lirih. 

“Kenapa mbok ayu?” 

“Buat apa?” balas Pandan Wangi bertanya. 

“Karena...” ucapan Sekar Mirah terhenti. Ia tidak sanggup 
meneruskannya. 

“Mirah. Semua sudah kuserahkan pada yang Maha Agung. Aku 
tidak akan bisa mengingkari keputusan-Nya” 

“Mbok ayu, kadang-kadang perasaan kita terhadap seseorang juga 
butuh diperjuangkan” desis Sekar Mirah dengan suara menekan. 

Wajah Pandan Wangi mengerenyit dengan gigi saling beradu. Ia 
seperti menahan gejolak yng tiba-tiba menggemuruh di dalam 
dadanya. 

“Mbok ayu. Aku telah melapangkan sebuah jalan untuk mbok ayu. 
Aku tidak sudi jika usahaku ini menjadi sia-sia” kata Sekar Mirah lagi. 

“Untuk apa kau lakukan ini semua Mirah? untuk apa!?” desis 
Pandan Wangi dengan suara agak meninggi. 
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“Ini semua untukmu mbok ayu. Hanya untukmu. Untuk 
kebahagiaanmu” balas Sekar Mirah pula. Matanya pun mulai 
digenangi air mata. 

“Percuma kita bicara disini panjang lebar. Kalau pada akhirnya 
orang yang kita bicarakan tidak berbuat apa-apa” bisik Pandan Wangi 
dengan lirih. Suaranya terdengar mengecil pada akhir kalimatnya. Dan 
tiba-tiba terdengar suara  Pandan Wangi terisak-isak. 

“Mbok ayu” seru lirih Sekar Mirah seraya menghambur memeluk 
kakak iparnya. Ia  pun ikut terisak. Keduanya sama-sama menangis 
sekarang. Beban yang sedari tadi menggunung di hati Pandan Wangi 
seperti tumpah ruah. Ia sama sekali tidak bisa lagi menunjukkan 
sikapnya yang tegar dalam menghadapi sebuah masalah.  

Sejak tadi, hatinya seperti bergejolak. Kata-kata Sekar Mirah justru 
membuatnya tidak bisa lagi menahan gejolak yang sudah ditahan-
tahannya sejak kedatangan tamu dari Kademangan Kalireja. 

Dihadapan Sekar Mirah, segala kekuatannya telah sirna untuk terus 
menerus menahan himpitan beban yang menjepit di dalam rongga 
dadanya.  

“Mirah, katakan padaku, katakan bahwa semua ini bukan harapan 
semu belaka...” bisik Pandan Wangi terbata-bata.  

“Tidak mbok ayu. Semua ini bukan harapan semu. Aku .. aku rela...” 
bisik Sekar Mirah tak kalah lirih. Keduanya masih saling memeluk 
untuk menguatkan hati dan perasaan mereka masing-masing. Pandan 
Wangi merasa seperti diguyur banyu sewindu mendengar pengakuan 
Sekar Mirah. 

“Tetapi apa yang bisa kulakukan Mirah? Aku hanya seorang 
perempuan..” 

“Mbok ayu. Aku telah menetapkan hati untuk melakukan ini. Kalau 
perlu, aku akan membujuk Kakang Sedayu pula. Aku hanya tidak ingin 
ada orang lain yang merusak rencana ini. Karena itu, aku ingin 
kepastian pula dari mbok ayu” 
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Pandan Wangi mendesah beberapa kali seraya menghela napas. 
Isaknya tangisnya mulai bisa ia tahan. Beberapa kali ia menghapus air 
matanya sambil berpikir-pikir. 

“Kau pikir, aku akan mengambil kesempatan dengan membanding-
bandingkan keduanya, Mirah?” tanya Pandan Wangi kemudian setelah 
berpikir. 

“Ah. Tidak mungkin mbok ayu bisa membandingkannya, nama 
Raden Wanajati masih sangat asing dihati mbok ayu. Berbeda dengan 
nama Gupita” desis Sekar Mirah, sambil melirik  Pandan Wangi 
dengan tatapan sedikit nakal dengan matanya yang masih basah. 

Wajah Pandan Wangi seperti berubah menjadi ungu. Ia membuang 
muka untuk menyembunyikan rasa bergejolak di dalam hatinya. 
Sebuah perasaan yang tidak terlukiskan mengenai sebuah hubungan 
yang penuh pengharapan antara dua manusia. Pandan Wangi sadar, ia 
sudah tidak bisa mengelak lagi mengenai perasaan hatinya kepada 
Sekar Mirah.  

Sebuah keadaan yang kurang wajar sebenarnya, karena justru Sekar 
Mirah kini mengetahui benar perasaan Pandan Wangi tentang 
suaminya sendiri. Dan bahkan ia mendorong Pandan Wangi untuk 
menelusuri perasaan itu lebih dalam pula. Bahkan telah memberinya 
jalan untuk mewujudkannya. 

“Mirah. Bantu aku menghadapi masalah ini. Aku juga tidak 
mungkin menolak Raden Wanajati mentah-mentah. Ia tentu 
tersinggung. Begitu pula dengan Ki Demang Kalireja. Ada sebuah 
pertaruhan harga diri disini yang mungkin bisa berakibat buruk jika 
kita salah menanggapinya” kata Pandan Wangi dengan lirih. 

“Tentu mbok ayu. Aku akan membantu apa saja. Tetapi mbok ayu 
juga harus membantuku pula” 

“Apa yang bisa kubantu?” 

“Bantu aku meyakinkan kakang Sedayu” bisik Sekar Mirah, 
suaranya tiba-tiba tercekat lagi. Tiba-tiba saja, meskipun sudah 
mengatakan kerelaannya,  suara hati Sekar Mirah kembali meronta 
sebagaimana perasaan seorang perempuan yang tidak sudi membagi 
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miliknya untuk perempuan lain. Namun, Sekar Mirah cepat-cepat 
menekan perasaan itu. Tekadnya telah bulat setelah sekian lama 
memikirkannya. 

“Ah, aku tidak tahu caranya” desis Pandan Wangi. 

“Bukan masalah besar mbok ayu. Cukuplah bersikap manis, manja 
dan penuh perhatian jika sedang berhadapan dengan suamiku” kata 
Sekar Mirah. Jantungnya menjadi berdebar keras, bergemuruh saat 
mengucapkan hal itu pada Pandan Wangi. Sebenarnya, masihkah ia 
cemburu? Meskipun lidah dan pikiran telah mengucapkan sebuah 
kata, terkadang hati masih meronta tidak mau menerima. 

“Aku tidak mau!” desis Pandan Wangi dengan keras. Wajahnya jadi 
menegang. 

Sekar Mirah tertawa. “Aku hanya bergurau mbok ayu. Sebenarnya 
terserah pada mbok ayu saja” 

Pandan Wangi merasa lega. Ia sempat terkejut jika Sekar Mirah 
malah menyuruhnya melakukan hal tersebut. Bukankah itu bisa 
merendahkan martabatnya? bermanja-manja dan memberi perhatian 
lebih pada seorang lelaki? Suami orang pula? 

Keduanya kemudian kembali terbenam dalam pemikiran masing-
masing. 

“Lalu, bagaimana dengan Raden Wanajati?” tanya Pandan Wangi 
dengan bingung. 

“Mungkin jika Raden Wanajati telah bertanya, mbok ayu bisa 
mengisyaratkan kalau mbok ayu sudah memiliki sisihan hati sendiri” 
gumam lirih Sekar Mirah memberi saran. 

Dengan berat, Pandan Wangi memberi anggukan perlahan. 
Sungguh, ia tidak menyangka dalam usianya yang sudah merayap jauh, 
ia masih harus dihadapkan pada masalah seperti ini. Sebuah masalah 
yang sebenarnya hanya ingin dihadapinya sekali saja seumur 
hidupnya, saat umurnya masih menjelang dewasa. 
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“Ah sudahlah. Kita pikirkan nanti saja. Soal Kakang Sedayu, aku 
hanya bisa menunggunya Mirah. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku 
akan ke pakiwan dulu” kata Pandan Wangi mengakhiri percakapan itu. 

“Silahkan mbok ayu” ucap Sekar Mirah. Hatinya sudah sedikit 
mendingin. Selama beberapa saat setelah mendengar berita 
kedatangan Raden Wanajati, hati Sekar Mirah seperti teraduk-aduk 
oleh uap panas. Ia khawatir bahwa niat Raden Wanajati justru akan 
memalingkan hati Pandan Wangi. Sehingga angan-angan dan usaha 
yang sedang ia jalankan justru menjadi buntu atau berantakan sama 
sekali. 

Pandan Wangi memang berjalan menuju ke pakiwan, akan tetapi ia 
tidak ke tempat dimana pakiwan berada. Diam-diam, ia terus berjalan 
hingga hampir ke dinding halaman belakang rumah Ki Gede Menoreh. 
Hatinya terasa gusar. Namun diantara kegusaran itu, hatinya juga 
dihiasi secercah harapan. 

Di halaman belakang yang sunyi itu, Pandan Wangi berdiri diam 
menatap kegelapan yang menyelimuti sekitarnya. Pikirannya 
berputar-putar menelaah segala peristiwa seharian ini. Ia juga sedang 
menimbang-nimbang perasaannya. 

“Benarkah Sekar Mirah telah merelakan suaminya?” desah Pandan 
Wangi berbicara sendiri di kegelapan itu untuk melonggarkan 
kepepatan hatinya. 

Pandan Wangi kemudian memejamkan mata. Kembali terulang di 
pelupuk matanya wajah gembala rendah hati nan luruh, yang 
menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh-musuhnya sekian tahun 
yang sudah lampau. 

“Gupita! kenapa kau mengabaikan diriku!?” desisnya cukup keras 
karena teringat kenangan yang begitu mendalam terpatri di alam 
pikirannya seraya membuka mata dan memandang nanar pada 
kegelapan di depan wajahnya. 

Setelah itu Pandan Wangi kembali mendesah, menunduk dalam-
dalam dan berbalik dengan lesu kembali ke arah dapur. 

****** 
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Dalam pada itu, hanya berjarak beberapa tombak dari tempat 
Pandan Wangi tadi berdiri, sesosok bayangan telah lama terdiam 
membeku. Bayangan itu telah berada di dahan pohon  sebelum Pandan 
Wangi berjalan ke arah belakang rumah itu. Semua desis dan gumam 
Pandan Wangi telah didengarnya dengan sangat jelas. 

Beberapa saat sebelumnya, bayangan itu memang telah 
mengendap-endap mendekati pagar belakang rumah Ki Gede 
Menoreh. Sesosok bayangan itu kemudian merasa ragu-ragu untuk 
melompat masuk ke pagar rumah Ki Gede Menoreh. 

“Jika aku mengendap-endap masuk, ada kemungkinan gerakanku 
akan dapat didengar oleh salah seorang dari mereka. Mungkin saja Ki 
Jayaraga, atau Glagah Putih menjadi curiga lebih dulu. Atau Rara 
Wulan, Sekar Mirah dan Pandan Wangi akan bisa meraba gerakanku 
bila mereka ada didapur” gumam bayangan itu dalam hati sebelum 
memutuskan untuk melakukan sesuatu. 

“Aku tidak bisa muncul begitu saja di hadapan orang-orang, bisa-
bisa satu rumah akan geger nanti. Akibatnya makin banyak orang yang 
akan melihatku kembali ke Menoreh” katanya lagi dalam hati. “Aku 
harus memberitahukan kedatanganku dengan cara paling halus pula, 
agar semua mengerti keadaanku” 

Saat berpikir itulah, panggraita orang itu menangkap langkah-
langkah pelan menuju ketempatnya bertengger. Dengan cepat, ia 
meningkatkan kemampuannya menyerap segala bunyi dan gesekan 
dengan alam sekitarnya untuk menghilangkan keberadaan dirinya. 
Langkah orang itu ternyata terus menuju ke belakang hingga berjarak 
beberapa tombak dihadapannya, mereka hanya dibatasi oleh 
kegelapan yang menyelimuti alam. 

“Pandan Wangi!” serunya dalam hati. Betapa terkejutnya bayangan 
itu, melihat perempuan paruh baya cantik yang masih menawan itu 
seolah-olah berdiri dihadapannya, menatap dirinya dengan 
pandangan kosong. 

Jantung orang yang bertengger di dahan itu hampir lepas saat 
mendengar dua kalimat yang meluncur begitu saja dari mulut Pandan 
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Wangi. Bahkan kalimat kedua seperti sebuah ucapan langsung yang 
diucapkan pada dirinya. Orang itupun terdiam membeku nyaris tidak 
berani bernafas. 

 “Kenapa Sekar Mirah? Apa maksudnya ia telah merelakan 
suaminya?” desis  orang yang bertengger di dahan itu dengan kening 
berkerut. Orang itu, yang tak lain adalah Ki Rangga Agung Sedayu tiba-
tiba menjadi gemetar. Otaknya yang cemerlang tiba-tiba 
menyimpulkan sebuah kemungkinan. 

“Tidak mungkin. Apakah artinya Sekar Mirah akan meninggalkan 
diriku? Sehingga ia akan merelakanku? Lalu kenapa Pandan Wangi 
berseru memanggil Gupita!? Apa ia merasa aku mengabaikannya 
selama ini? Dan kemudian mengabaikan Sekar Mirah pula sehingga 
Sekar Mirah akan meninggalkanku!?” 

Tubuh Ki Rangga Agung Sedayu bergetar dengan hebat. Baru kali 
ini ia merasa tidak berdaya hanya dengan sebuah kesimpulan yang 
diambil seketika, hanya melalui sebuah perasaan semata. Namun 
kesimpulan itu begitu kuat mencengkeram pikirannya seolah-olah 
memang kesimpulan itu adalah hal yang paling benar telah terjadi. 

“Apa Sekar Mirah sudah bosan denganku? Apa ia telah berbicara 
dengan Pandan Wangi dan akan memilih berpisah!?” desis lirih Ki 
Rangga dengan tubuh lunglai. Pemusatan pikirannya pun menjadi 
kacau. Sekejap kemudian, ilmu bayangan semu yang sedang 
dipergunakannya menjadi pudar. Bayangan semunya yang sedang 
berada di persawahan dekat batas tanah perdikan Menoreh pun 
menjadi kabur, kemudian menghilang seperti kabut yang ditiup angin. 

 Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu sudah tidak berselera untuk 
meneruskan Aji Pengangen-angen itu. Karena saat ia sedang menuju 
ke rumah Ki Gede Menoreh, ia telah mendorong bayangan semunya 
untuk mengikuti orang yang bernama Raden Tenggulun dan Rara 
Taraswati yang berjalan terus ke arah barat. Bahkan kini, Ki Rangga 
Agung Sedayu tidak memikirkan lagi kedua orang itu. Pikirannya kini 
berkutat dengan peristiwa yang sangat jelas baru ia alami. 

“Apa salahku hingga Sekar Mirah akan meninggalkanku? Apa 
karena selama ini aku kurang memberinya kemewahan seperti yang 
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dulu sering ia isyaratkan? Kukira dengan menjadi prajurit dengan 
pangkat yang merambat naik, sudah cukup untuk memberi Sekar 
Mirah kebanggaan akan sebuah masa depan” 

“Atau karena, jabatan tumenggung yang telah di batalkan itu?” 

Semakin berpikir dan menduga-duga, Ki Rangga Agung Sedayu 
merasa semakin lemas. 

“Atau karena.... Anjani?” desis Ki Rangga lagi. Tubuhnya semakin 
lunglai. Diatas dahan itu, ia seolah-olah seekor tupai yang kemalaman 
dan tidak bisa melakukan apapun selain menginap di dahan pohon 
menunggu matahari terbit. 

“Tetapi itu tidak mungkin. Persoalan putri triman itu hanya 
diketahui kami berempat. Aku sendiri, Ki Patih dan Sinuhun Prabu 
dan kemudian aku menceritakannya kepada Kanjeng Sunan. Jadi tidak 
mungkin ada yang mengungkapkannya”  

Ingatannya kembali menelusur saat mereka ada dihadapan Patih 
Mandaraka bersama Untara, Ki Gede Menoreh dan Ki Waskita. Agung 
Sedayu yang memiliki ingatan sangat kuat masih bisa mengingat jelas, 
hanya persoalan penangguhan jabatan sajalah yang dikemukakan Ki 
Patih selain kemungkinan pemberhentian dirinya dari keprajuritan. 
Tidak pernah terucap permasalahan putri triman dihadapan Untara, 
Ki Waskita dan Ki Gede Menoreh. Bagi Ki Rangga sendiri, 
penangguhan jabatan Tumenggung berarti satu persoalan telah lepas 
dari pundaknya. Janji putri triman itu diyakininya tidak akan 
terlaksana. 

“Tetapi kakang Untara sebagai seorang senapati pilihan, tentu 
dapat saja mengambil kesempatan untuk memohon berbincang 
langsung dengan Ki Patih untuk sesuatu hal yang lain. Bahkan 
mungkin dengan Sinuhun Prabu sekalipun tanpa sepengetahuanku. 
Siapa tahu, masalah putri triman itu telah diungkapkan pada kakang 
Untara dan kini Sekar Mirah telah mengetahuinya”  

Seketika tubuh Ki Rangga Agung Sedayu menggigil. Baru kali ini ia 
merasa tidak berdaya menghadapi sebuah permasalahan dengan 
istrinya. Ia tahu benar sifat Sekar Mirah dan bagaimana kemungkinan 
ia akan menanggapinya. Apalagi bila hal-hal itu berhubungan dengan 
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perempuan lain. Sekar Mirah tidak akan mampu mengendalikan 
perasaannya lagi. 

Bergejolaknya suasana hati dan perasaan Ki Rangga Agung Sedayu 
selama beberapa saat membuat pemusatan pikirannya ikut terganggu. 
Baru saja Aji Pengangen-angen yang sedang ditrapkannya pudar, kini 
kemampuan menyerap bunyi dan gesekan terhadap alam sekitarnya 
pun ikut goyah. 

Ki Rangga Agung Sedayu terkejut saat merasakan desir langkah 
sangat halus yang menghampirinya. Ia berusaha kembali 
meningkatkan kemampuannya menyerap bunyi. Tetapi sudah 
terlambat. Seseorang sudah terlanjur mencapai tempatnya. 

Sesosok laki-laki telah berdiri didekat pohon dimana Ki Rangga 
Agung Sedayu bersembunyi dalam jarak beberapa langkah, sambil 
melipat tangannya di dada. 

“Aku tahu kau ada disana kisanak. Desir keberadaanmu tadi sempat 
kurasakan. Meski kini telah hilang sama sekali oleh kemampuan 
ilmumu, tetapi aku yakin, kau masih disekitar sini” ucap lelaki yang 
berdiri tegak  di bawah pohon itu dengan wajah begitu waspada. 

Ki Rangga Agung Sedayu mendesah panjang. Ia tidak perlu lagi 
menyamarkan keberadaannya. Lelaki dihadapannya itu berilmu 
sangat tinggi. Jadi tidak ada gunanya ia menghindar lagi. Lagipula, 
mereka bukannya bermusuhan. 

“Aku akan turun Ki Sabdadadi” bisik Ki Rangga Agung Sedayu 
sangat lirih. 

Lelaki yang ternyata adalah Ki Sabdadadi terkejut. Ia mengenal 
benar suara itu. Dengan cepat ia mendongak keatas dan nyaris saja 
berseru kalau saja Ki Rangga Agung Sedayu tidak segera menempelkan 
jari tangannya ke bibir. 

“Ki Rangga” desis lirih Ki Sabdadadi dengan perasaaan terkejut, 
lega bercampur perasaan gembira. Ia melangkah mendekat sementara 
Ki Rangga melompat turun dengan ringan hampir tidak menimbulkan 
bunyi sama sekali. 
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“Ki Rangga!” desis Ki Sabdadadi dengan gembira mengulurkan 
tangan hendak menyalaminya. “Syukurlah!” 

Ki Rangga Agung Sedayu menyambut uluran tangan itu dengan 
senyum tipis, berusaha menghilangkan raut kebingungan yang tadi 
menghiasi wajahnya. 

“Kenapa Ki Rangga ada disini? Kenapa tidak masuk saja, kenapa 
malah nangkring diatas pohon ini?” tanya Ki Sabdadadi heran. 

“Panjang ceritanya Kiai. Ki Patih telah memerintahkanku untuk 
bersembunyi” ujar Ki Rangga Agung Sedayu. Dengan singkat ia 
menjelaskan persoalannya. Ki Sabdadadi pun segera paham maksud 
dari perintah itu. 

“Ki Patih benar-benar bijaksana. Memang sebenarnyalah, keadaan 
keamanan Menoreh sedang menurun. Orang-orang linuwih telah 
berbondong-bondong datang ke Menoreh mencari Ki Rangga” desis 
Kiai Sabdadadi. Dengan cepat ia segera menceritakan peristiwa demi 
peristiwa yang dialami Ratri, Damarpati, Wacana dan Ki Gede Matesih 
dalam perjalanan pulang serta berita terakhir mengenai pencegatan 
terhadap Ki Tumenggung Untara, meskipun Ki Rangga sendiri melihat 
peristiwa itu, tetapi ia tidak menyela cerita Ki Sabdadadi. 

Ki Rangga Agung Sedayu menggelengkan kepala berkali-kali 
dengan wajah sangat keruh. Persoalan yang menyangkut dirinya sudah 
menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi keluarga besar yang tinggal di 
Menoreh. 

“Sepertinya aku harus tetap bersembunyi Kiai. Jika tersiar berita 
sedikit saja bahwa aku telah ada di Menoreh, tidak bisa dibayangkan 
berapa banyak lagi orang dan perguruan yang akan mencariku ke 
Menoreh” gumam Ki Rangga Agung Sedayu. 

“Aku rasa juga begitu Ki Rangga. Marilah, kita kedalam saja. Cerita 
panjang bisa kita teruskan di ruang dalam” ajak Ki Sabdadadi. 

Ki Rangga Agung sedayu malah menggeleng. 

“Itu bukan gagasan yang bagus Kiai. Sebaiknya kedatanganku 
diberitahukan secara sembunyi-sembunyi saja. Jangan sampai 
membuat gempar isi rumah Ki Gede” ucapnya. 
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Ki Sabdadadipun segera mengangguk menyetujui. Ia menyadari 
kemugkinan itu. Bisa jadi kegembiraan akan kembalinya Ki Rangga 
akan membuat para pengawal heran denga suasana rumah Ki Gede 
Menoreh. Para pelayan dan emban pun mungkin sulit di jaga mulutnya 
jika sempat melihat kehadiran Ki Rangga Agung Sedayu. 

“Lalu apa rencana Ki Rangga? Kemanakah Ki Rangga akan 
bersembunyi?”  

“Aku akan bersembunyi di rumahku saja. Bukankah rumah itu 
sudah lama kosong?” 

“Ternyata panggraita Ki Jayaraga benar” 

“Kenapa kiai?” 

“Tadi pagi Ki Jayaraga berkeras hati hendak membersihkan rumah 
itu. Ternyata malam ini pemilik rumah telah berkenan kembali ke 
rumahnya” 

“Ah..” desis lirih Ki Rangga. Sementara Ki Sabdadadi tersenyum 
lebar. 

“Baiklah Ki Rangga. Tentu Ki Rangga tidak butuh kukawani kembali 
ke rumah itu bukan? Lalu apakah Ki Rangga akan menitip pesan? 
kepada Nyi Sekar Mirah mungkin?” 

Ki Rangga berpikir sejenak. Ia teringat kembali dengan 
pemikirannya saat mendengar desahan Pandan Wangi di halaman 
belakang Ki Gede Menoreh itu. Hatinya masih ragu-ragu untuk 
menyikapi kemungkinan dari masalah tersebut. 

“Kurasa belum perlu kiai. Biarlah besok saja setelah matahari terbit 
Sekar Mirah diberitahu. Aku rasa Ki Waskita akan segera menemuiku 
besok pagi selepas nglanglang” 

“He, apakah Ki Rangga sudah bertemu Ki Waskita pula !?” 

“Ya kiai. Kami bertemu di dekat persawahan disekitar Kademangan 
Pudak Lawang” 
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“Baiklah kalau begitu. Kurasa kita cukupkan dulu perbincangan kita 
Ki Rangga, sebelum ada yang melihat Ki Rangga disini. Ki Rangga 
sebaiknya segera kembali kerumah saja sekarang” 

“Ya kiai. Selamat malam” ujar Ki Rangga Agung Sedayu seraya 
menghilang kembali ke dalam gelapnya malam. Gerakannya begitu 
cepat dan halus. Sekejap saja, Ki Sabdadadi tidak mampu lagi 
menelisik desir-desir yang mungkin ditimbulkan oleh Ki Rangga saat 
bersentuhan dengan alam sekitarnya. 

“Syukurlah. Ki Rangga telah dibebaskan meski masih diminta 
menyembunyikan diri” gumam Ki Sabdadadi dengan perasaan penuh 
kelegaan. 

Ki Sabdadadi segera teringat dengan persoalannya sendiri. Ia baru 
kembali dari penginapan. Saat akan melewati sudut pagar halaman Ki 
Gede Menoreh, ia telah menangkap desir halus dari sesosok tubuh 
yang bersembunyi di sekitar pagar rumah Ki Gede. Ki Sabdadadi 
segera memeriksanya karena takut ada orang-orang yang berniat 
buruk terhadap isi rumah itu. Untunglah, sosok itu bukanlah oang 
yang berniat jahat.  

Ki Sabdadadi maklum mengapa Ki Rangga Agung Sedayu masih 
ragu-ragu untuk kembali ke rumah Ki Gede dan menemui keluarganya. 
Pertimbangannya sudah tepat, Ki Rangga tidak ingin suasana rumah 
itu menjadi gempar karena kepulangannya. 

Ki Sabdadadi kembali ke regol depan. Beberapa pengawal 
menyapanya saat ia memasuki halaman rumah Ki Gede Menoreh. Ki 
Gede Menoreh dan Wacana masih bermain mul-mulan di pendapa 
ditemani dua pengawal yang hanya menonton saja. 

“Kemampuan Ki Rangga menyerap segala bunyi dan gesekan 
dengan alam sekitar benar-benar luar biasa. Ki Gede dan Wacana 
bahkan tidak menyadarinya sama sekali kehadirannya. Aku jadi heran, 
mengapa tadi desir Ki Rangga sempat bisa kurasakan? Apakah ia 
sengaja hendak memberitahukanku lebih dulu setelah melihat aku 
mendekat ke regol rumah Ki Gede?” desis batin Ki Sabdadadi 
bertanya-tanya. 
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“Ki Sabdadadi, kemarilah” panggil Ki Gede Menoreh. Ki Sabdadadi 
pun mendekat. Tetapi ia hanya berdiri saja di luar pendapa. 

“Apakah Ki Sabdadadi tidak ingin bergabung? Ki Gede sudah 
mengalahkanku tiga kali berturut-turut. Mungkin kelihaian Ki 
Sabdadadi bermain mul-mulan kubutuhkan sekarang untuk 
membantuku” kata Wacana seraya menggaruk-geruk belakang 
kepalanya. 

“Oh. Mungkin kau hanya kurang sabar saja Wacana. Dibutuhkan 
ketelitian dan kesabaran untuk mengalahkan Ki Gede. Pengalaman Ki 
Gede yang luas sangat berpengaruh kepada kelihaian Ki Gede bermain 
mul-mulan. Maaf Ki Gede, aku ke dalam dulu. Masih ada yang akan 
kulakukan. Dimanakah Ki Jayaraga ?” tanya Ki Sabdadadi. 

“Ki Jayaraga sedang bebas tugas. Ia tidur di gandok kanan” kata Ki 
Gede Menoreh sambil tersenyum. 

“O” jawab pendek Ki Sabdadadi. Dengan begitu, ia menjadi yakin 
bahwa Ki Rangga Agung Sedayu memang sengaja menunjukkan 
keberadaannya tadi padanya.  

Pendapa cukup jauh jaraknya dari tempat Ki Rangga Agung Sedayu 
bersembunyi di sisi luar halaman belakang Ki Gede. Berbeda dengan 
gandok kanan yang lebih dekat. Bahkan, dapur sebenarnya lebih dekat 
pula.  Jika ada kemungkinan salah satu dari keempat perempuan 
linuwih itu sedang ada di dapur, mungkin jejak keberadaan Ki Rangga 
bisa diraba oleh mereka. Tetapi ternyata tidak ada yang menyadarinya. 

Saat melintasi longkangan, Ki Sabdadadi sempat melihat Sekar 
Mirah dan Dwani duduk berdua di sudut. Ia hanya memberi anggukan 
menyapa dan tidak ingin mengganggu kedua perempuan itu. 

Ki Sabdadadi tiba di dapur. Ia melihat Pandan Wangi sedang 
menyeduh air untuk membuat minuman panas. Sekilas, Ki Sabdadadi 
sempat melihat wajah murung Pandan Wangi. Tetapi wajah itu segera 
berubah oleh sunggingan senyum tipis Pandan Wangi saat menyapa 
dirinya. 

“Ki Sabdadadi” sapa Pandan Wangi. 
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“Oh. Nyi Pandan Wangi” balas Ki Sabdadadi sambil mengangguk 
hormat. 

“Aku sedang membuat minuman hangat untuk Ki Gede di pendapa. 
Apakah Ki Sabdadadi akan bergabung untuk minum pula?” 

“Tidak Nyi. Aku ada keperluan dengan Damarpati. Apakah ia masih 
terjaga? Tetapi kulihat Nyi Sekar Mirah berada di longkangan. Aku jadi 
ragu-ragu apakah Damarpati sedang mengemban Bagus Sadewa 
pula?” tanya Ki Sabdadadi. 

“Bagus Sadewa sudah tertidur. Kurasa Damarpati pun hampir 
tertidur pula. Aku akan melihatnya ke dalam bilik. Mungkin Ratri bisa 
menggantikannya sejenak, jika Ki Sabdadadi memerlukan Damarpati” 

Dengan perasaan agak sungkan Ki Sabdadadi hanya mengangguk. 
Maka Pandan Wangipun bangkit dan memasuki ruang dalam rumah 
Ki Gede Menoreh untuk memanggil Damarpati. 

“Nyi Pandan Wangi pun ternyata tidak menyadari Ki Rangga ada di 
luar sana. Sungguh luar biasa kemampuan Ki Rangga dalam menyerap 
segala bunyi dan gesekan dengan alam sekitarnya” gumam Ki 
Sabdadadi dalam hati dengan kagum.  

“Tetapi wajah Nyi Pandan Wangi sangat muram. Aku yakin, 
penalarannya pun sedang terganggu karena masalah Raden Wanajati 
tersebut” sambungnya berpikir dalam hati. “Mudah-mudahan niat 
keluarga Demang Kalireja memang benar-benar tulus, sehingga ada 
harapan baru bagi Nyi Pandan Wangi, terlepas apapun yang akan 
diputuskannya nanti” gumam Ki Sabdadadi di dalam hatinya 
berangan-angan. 

****** 

 

Dalam pada itu, dipenginapan yang ditempati oleh Ki Demang 
Kalireja, tampak Raden Wanajati dan Ki Talang Putih sedang duduk di 
pendapa bersama dengan beberapa pengawalnya. Para pengawal 
Kalireja itu nampak sangat asyik bermain mul-mulan. Sementara 
Raden Wanajati dan Ki Talang Putih hanya memperhatikan mereka 
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sambil sesekali tersenyum atau ikut tertawa demi melihat keseruan 
para pengawal mereka yang sedang mengadu kecerdikan. 

“Apakah Raden akan bermain? aku sudah kalah tiga kali” tanya 
pengawal yang berbadan kurus. Wajahnya sudah nampak kecut karena 
selalu gagal mengalahkan pengawal lain yang menjadi lawannya. 

“Ah, tidak. Melihat kalian bermain saja sudah cukup menghiburku” 
kata Raden Wanajati dengan senyum dibibirnya. 

“Kalau begitu, aku saja” kata Ki Talang Putih. Para pengawal 
Kalireja segera berseru dan bergumam. Wajah mereka menunjukkan 
keheranan. 

“Benarkah kiai?” tanya pengawal yang bertubuh kurus itu ragu-
ragu. Ki Talang Putih sejatinya jarang mau bergabung dan bergurau 
bersama dengan para pengawal. Adalah kejutan besar bagi para 
pengawal Kalireja bila kali ini Ki Talang Putih menyediakan diri untuk 
ikut bermain. 

“Apa salahnya?” tanya Ki Talang Putih mengangkat alis. Para 
pengawal Kalireja malah saling berpandangan. 

“Kalau begitu marilah kiai” ujar pengawal yang bertubuh tambun 
yang sejak tadi selalu menang. 

Saat Pengawal dan Ki Talang Putih mulai menyusun permainan 
mereka, pengawal yang kurus bergeser ke sisi Raden Wanajati untuk 
memberi tempat Ki Talang Putih untuk bermain. 

Saat permainan itu berjalan beberapa saat, pengawal yang bertubuh 
kurus itu melemparkan pandangan matanya ke arah regol penginapan 
yang masih terbuka lebar. 

“Wah!” desisnya tidak sadar dengan mata terbelalak. Raden 
Wanajati ikut mengangkat wajah. Ia pun bisa melihat apa yang dilihat 
oleh pengawalnya itu. Serentak kemudian beberapa pengawal lain 
yang ada di sekitar mereka ikut memalingkan muka menatap ke regol. 

Tampak seorang gadis muda yang cantik memasuki regol 
penginapan. Ia tertegun sesaat melihat para lelaki yang sedang duduk 
di pendapa justru memandang tanpa kedip kepadanya. Ia mundur 
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selangkah. Namun ternyata punggungnya telah menubruk seseorang 
yang sedari tadi berjalan di belakangnya. 

“Kakek!” desisnya tanpa melihat kebelakang, “Ternyata ramai 
sekali. Mereka semua menatapku!” desisnya lagi seraya menundukkan 
wajah menghindari tatapan para lelaki yang duduk di pendapa. 

“He! Apa kalian baru hari ini melihat seorang gadis?”seru tertahan 
Ki Talang Putih kepada para pengawal yang ada di pendapa. Berbeda 
dengan para pengawal, Raden Wanajati sudah sejak tadi mengalihkan 
pandangannya. Ia hanya sekilas saja menatap kepada gadis muda yang 
tadi muncul di regol justru di waktu yang sudah memasuki tengah 
malam. 

“Tetapi gadis itu cantik sekali kiai!” desis pengawal yang bertubuh 
kurus tanpa sadar. 

“Sialan! di Kalireja pun ada yang secantik itu. Kau saja yang buta 
selama ini!” gerutu Ki Talang Putih. Ia kembali memperhatikan biji-
biji mul-mulannya tanpa memperdulikan lagi gadis muda dan seorang 
kakek tua yang muncul itu. 

Gadis muda dan kakek tua itu tidak menuju ke pendapa. Tetapi 
justru menuju ke pintu samping warung yang terbuka. Warung itu 
memiliki dua pintu masuk. Satu menghadap ke jalan dan satu lagi 
mengarah ke halaman penginapan itu. Cara itu adalah untuk 
mempermudah orang-orang yang tinggal di penginapan agar segera 
bisa masuk ke warung tanpa perlu memutar dari luar, melewati regol. 

Para pengawal Kalireja masih mencuri-curi pandang ke arah gadis 
muda yang sudah memasuki warung dengan kakek tua itu, berharap 
bisa melihat gadis cantik itu lagi. 

Tak berapa lama, keduanya nampak keluar dari warung dan 
berjalan dengan ragu-ragu ke pendapa. Pendapa itu luas. Orang- orang 
dari Kalireja hanya duduk-duduk di salah satu sudutnya saja. 
Sementara bagian yang lain kosong. 

“Maaf, kisanak sekalian. Apakah kami boleh duduk di pendapa? 
Cucuku ingin duduk dipendapa sambil meminum minuman hangat 
pesanannya” tanya kakek tua itu kepada orang-orang dari Kalireja. 
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“Oh. Tentu kek. Silahkan saja. Kami juga sekedar menginap di 
penginapan ini. Pendapa ini milik penginapan, sehingga boleh 
digunakan siapa saja” jawab salah satu pengawal Kalireja yang 
terdekat dengan kakek tua itu. 

“Terima kasih” ucap kakek tua itu. Seraya melangkahkan kaki naik 
ke pendapa. 

“Apakah gadis cantik ini cucumu kek?” tanya pengawal yang 
bertubuh kurus saat kakek tua dan cucunya itu melangkah memasuki 
pendapa. Mereka kemudian duduk beberapa langkah dari para 
pengawal Kalireja. 

“Benar kisanak. Gadis ini cucuku” jawab kakek tua itu. 

“Apakah kalian sedang menginap disini ?” 

“Tidak kisanak. Kami tinggal di padukuhan ini. Cucuku ingin ke 
warung untuk menikmati minuman dan makanan hangat 
kesukaannya. Padahal, hari sudah larut malam. Untunglah aku ingat 
bahwa warung ini masih buka hingga jauh malam. Sehingga kami 
kesini” ujar kakek tua itu seraya melirik  cucunya yang hanya terdiam 
menunduk. 

“Kisanak sekalian dari mana? Apakah kalian menginap disini?” 
tanya kakek tua itu kemudian. 

“Kami dari Kademangan Kalireja kek. Oh, aku ingat, kakek tadi yang 
sempat singgah di warung itu pula bukan?” 

“Ya. Benar. Sesampainya di rumah, cucuku telah merengek ingin 
minum dan makanan hangat yang ada di warung pula” 

“O. Jadi cah ayu tadi telah merajuk bukan ?” goda pengawal yang 
bertubuh kurus itu kepada gadis muda itu, seraya memandanginya 
lekat-lekat dengan bibir tersenyum. 

Gadis itu mengangkat wajah dan menatap. Sekilas saja, Tetapi sinar 
matanya memberi arti ketidaksukaannya digoda seperti itu. Ia juga 
tidak mau menjawab pertanyaan itu. 
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Tetapi bagi pengawal bertubuh kurus itu, mata si gadis yang bulat, 
seolah-olah telah berbinar menatapnya. Ia menjadi semakin percaya 
diri untuk terus berusaha menggoda sang gadis muda. 

“Ia memang perajuk” kata kakeknya justru makin menggoda 
cucunya itu. Kata-kata itu segera disambut dengan tertawa renyah oleh 
beberapa pengawal Kalireja yang menjadi makin senang dengan 
keberadaan gadis itu di malam yang cukup dingin. 

Si gadis muda hanya tertunduk dalam-dalam. Hatinya kini 
mengutuki para pengawal itu, juga kakeknya yang telah mengajaknya 
kesana untuk menyelidiki para pengawal dari Kalireja itu. Tetapi mau 
apalagi, ia sudah terlanjur setuju ikut ke pendapa itu dan berpura-pura 
menjadi seorang cucu yang ingin makanan dan minuman hangat dari 
warung. Dan bukankah kakeknya memang benar-benar 
membelikannya minuman dan makanan hangat? 

Pelayan datang mengantarkan makanan dan minuman yang 
dipesan kakek itu. Cukup banyak untuk hanya dua orang saja. 
Sehingga kakek itu kemudian menawarkan pada para pengawal 
Kalireja itu. 

“Silahkan kisanak. Aku memang memesan agak banyak. Karena 
rasanya tidak enak makan sendiri di pendapa sementara ada orang lain 
di sekitarku” kata kakek tua itu seraya menawarkan pada semua yang 
ada di dekatnya. 

Para pengawal Kalireja saling berpandangan, kebanyakan sempat 
melirik Raden Wanajati yang sedari tadi diam saja, seperti meminta 
persetujuannya. Sementara Ki Talang Putih sama sekali tidak 
mengalihkan pandangan matanya dari permainan mul-mulan yang 
ada dihadapannya. 

Para pengawal Kalireja itu mulai terbagi perhatiannya oleh 
kedatangan gadis muda itu dan permainan mul-mulan yang sedang 
dimainkan oleh Ki Talang Putih. Kini mereka menunggu tanggapan 
Raden Wanajati. 

“Terima kasih kiai” kata Raden Wanajati kemudian mencairkan 
suasana itu sambil menerima makanan yang disodorkan oleh kakek 
tua itu.  
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“Sepertinya sedang terjadi permainan yang mengasyikkan disini” 
kata kakek tua itu sambil mengunyah makanan hangat yang disajikan 
pelayan. Si gadis muda nan cantik itu pun sedikit terobati perasaannya 
ketika mulai menikmati manis gurihnya makanan hangat itu. 
Wajahnya tetap menunduk. Berharap tidak lagi diperhatikan oleh para 
lelaki yang ada di sekitarnya. 

“Benar kiai. Ki Talang Putih ini guruku. Sementara lawannya adalah 
pengawal kami. Kurasa guruku tidak akan kesulitan mengalahkannya” 
kata Raden Wanajati sambil mengunyah makanan pula. 

“Ah, belum tentu juga Raden, Raden Wanajati terlalu 
meremehkanku” potong si pengawal tambun yang menjadi lawan Ki 
Talang Putih. 

“Aku tidak akan berani melawan Ki Talang Putih dalam kanuragan. 
Tetapi dalam permainan ini, siapa tahu” sambung pengawal tambun 
itu. 

“Ah! diamlah. Kau mengacaukan pikiranku. Kurasa kau sengaja 
berkata-kata seperti itu untuk membuatku salah langkah!” gerutu Ki 
Talang Putih tanpa mengalihkan pandangan matanya dari biji-biji 
permainannya. 

Para pengawal Kalireja hanya saling berpandangan dengan wajah 
tersenyum kecut. 

“Guru. Jangan terlalu dianggap. Itu hanyalah sebuah permainan” 
ucap Raden Wanajati. 

“Permainan atau bukan, aku tidak mau kalah!” cetus Ki Talang 
Putih. Suaranya terdengar kasar. 

Secara  sepintas, kakek tua itu bisa menilai sifat Ki Talang Putih. 
Sepertinya, guru Raden Wanajati itu memang tinggi hati dan selalu 
menganggap penting segala hal. Bahkan dalam sebuah permainan 
pengisi waktu seperti itu pun, ia tidak mau kalah pula. 

Tak lama kemudian Ki Talang Putih tertawa lebar. Ia berhasil 
mengalahkan pengawal yang tambun itu. 
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“Ha ha ha! bukankah gampang saja mengalahkannya?” serunya 
sambil tertawa puas. Pengawal yang tambun itu pun hanya tersenyum 
kecut. Sementara pengawal yang  lain hanya saling pandang saja. 

“Sudahlah. Teruskan bermain. Aku akan tidur, marilah Raden kita 
tidur saja!” kata Ki Talang Putih sambil bangkit dan menggerakkan 
tubuhnya sesaat mengusir pegal di pinggangnya. 

“Baik guru” jawab Raden Wanajati. Ia bangkit pula. Tetapi ia 
sempat mengangguk pada kakek tua itu. 

“Kami masuk dulu kiai. Silahkan kalau masih mau menemani 
mereka” kata Raden Wanajati. 

“Silahkan ngger” jawab sopan kakek tua itu. Raden Wanajati dan Ki 
Talang Putih pun mulai berjalan meninggalkan pendapa. 

“Aku akan ke pakiwan dulu guru” ujar Raden Wanajati saat 
menuruni tlundak. 

“O.Kalau begitu aku tunggu di warung Raden. Aku akan minum 
barang seteguk dulu sebelum tidur” ujar Ki Talang Putih. Keduanya 
pun berpisah. 

“Dasar kau pengawal gembul. Kau sengaja mengalah tadi kan!?” 
seru lirih pengawal yang bertubuh kurus sambil mendelik kepada 
temannya, setelah Raden Wanajati dan Ki Talang Putih menjauh. 

“Kalau tidak begitu, Ki Talang Putih akan duduk di pendapa 
semalaman berusaha mengalahkanku. Kita jadi tidak bisa bersantai” 
bisik lirih si pengawal tambun. Ia tertawa cengengesan yang segera 
disambut gerutuan kawan-kawannya. Tetapi memang mereka jadi 
merasa lega karena Ki Talang Putih telah menyingkir. Mereka bisa 
bergerak lebih leluasa. 

“Wah, kusangka orang yang bernama Ki Talang Putih tadi memang 
benar-benar menang dalam waktu singkat” gumam kakek tua itu 
sambil tersenyum. 

“Ah, mana mungkin ia mengalahkan kakang Tambun. 
Sekademangan Kalireja belum pernah ada yang bisa mengalahkan 
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kakang Tambun. Apakah kakek ingin mencoba?” tanya pengawal yang 
kurus itu. 

“Ah” desis kakek tua itu seraya melirik cucunya. “Aku sanggup 
bermain hingga menjelang pagi. Tetapi cucuku tentu akan merajuk dan 
minta diantar pulang” kata kakek tua itu. 

“Atau biarlah aku ikut mengantarkannya pulang dulu kek, baru kita 
kembali kemari untuk bermain mul-mulan” usul si pengawal kurus.  

Kakek tua itu tertawa. Dalam hatinya ia tahu benar maksud dari si 
pengawal kurus yang masih muda itu. Tentu ia ingin tahu dimana letak 
rumah gadis itu.  

“Tidak. Tidak. Biarlah aku saja yang menahan keinginanku untuk 
bermain mul-mulan daripada cucuku merajuk selama sepekan 
padaku” 

“Wah, tentu ia adalah cucu kesayangan kakek bukan ?” 

“Ya tentu. Karena ia cucu satu-satunya pula” 

“Wah” desis para pengawal Kalireja serempak sambil memandang 
kepada gadis muda itu secara bersamaan. Gadis muda itu kembali 
menunduk makin dalam karena menjadi bahan pembicaraan. Hatinya 
kembali mengutuk karena menjadi perhatian para pengawal dari 
Kalireja itu. 

“Sudahlah. Nanti dia menangis jika terus menjadi pembicaraan 
kita. Nah, bolehkah aku tahu kenapa kalian menginap di Menoreh?” 
tanya kakek tua itu. 

“Oh. Kami sedang mengawal Ki Demang Kalireja kek” jawab Si 
pengawal kurus. Sementara kawan-kawannya ada yang mengangguk 
membenarkan, sedangkan beberapa justru sedang duduk meluruskan 
kaki mereka seraya mulai menikmati suasana malam yang dingin. 

“Ki Demang Kalireja? Lalu siapakah Ki Talang Putih dan Raden 
Wanajati itu?” tanya kakek tua itu. 

“Ki Talang Putih adalah guru mereka berdua kek. Sementara Raden 
Wanajati adalah adik Ki Demang. Mereka berlainan ibu” jawab si 
pengawal kurus yang sepertinya sangat ramah. Atau mungkin ia 
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memiliki niat tertentu? Karena terlihat dari sudut matanya ia selalu 
mencuri pandang pada cucu kakek itu. 

“O. Apakah Ki Demang Kalireja sepuh sebelumnya beristri lebih 
dari satu?” 

“Benar kek, Tetapi seingatku tidak dalam waktu lama kek. Ibu dari 
Ki Demang menderita sakit lumpuh, kemudian meninggal saat Ki 
Demang masih remaja. Nah, saat ibu Ki Demang sakit itulah, Ki 
Demang Sepuh telah memperoleh hadiah seorang putri dari Cirebon. 
Maka lahirlah Raden Wanajati” kata pengawal kurus itu. 

“Wah, tentu ada sebuah pengabdian luar biasa sehingga Ki Demang 
Kalireja sepuh mendapat hadiah seorang putri” 

“Aku tidak tahu cerita persisnya kek. Tetapi sepertinya Ki Demang 
Kalireja sepuh memang cukup dekat dengan istana Cirebon. Beberapa 
perwira disana adalah temannya. Mungkin sebab itulah Ki Demang 
Kalireja sepuh bisa mendapatkan istri seorang putri” kata pengawal 
kurus itu. 

“Kalau menurut cerita ayahku, Ki Demang Kalireja sepuh memang 
pernah memberi jasa pada Cirebon. Aku tidak ingat apa, namun 
sepertinya berhubungan dengan pencarian sebuah pusaka tertentu” 
kata pengawal yang disebut Kakang Tambun ikut bergeser mendekat 
ke tempat kakek tua itu duduk. 

“Ya. Ya. Mungkin karena hal itu. Samar-samar sepertinya aku 
mendengar cerita-cerita itu dari kakekku” kata si pengawal kurus. 

“Lalu, kemanakah tujuan kalian, apakah akan ke suatu tempat 
setelah dari sini?” tanya kakek tua itu lagi. 

“Tidak kek. Kami memang hendak ke Menoreh. Sesuai 
pendengaranku, Ki Demang Kalireja hendak menjalin hubungan 
dengan Menoreh” kata si pengawal kurus. Ia terlihat celingukan 
sebentar, lalu memandang temannya yang tambun. Temannya itu 
justru tersenyum kecil. 

“Mengapa, kelihatannya kalian mengetahui tentang sesuatu hal 
tertentu?” tanya kakek tua itu memancing  jawaban seraya tersenyum 
kecil. 
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“Ya kek. Dengar-dengar, Ki Demang Kalireja hendak melamar anak 
perempuan dari Ki Gede Menoreh untuk Raden Wanajati” desis si 
pengawal kurus pelan. Ia segera menutup mulut dengan tangannya 
dan memandang sekelilingnya sekejap, seolah-olah takut orang lain 
mendengar berita itu. Tetapi si pengawal tambun itu justru terkekeh 
kecil. Mungkin berita itu sebenarnya bukan rahasia lagi bagi mereka. 

“Oh!” desis kakek tua itu pura-pura terkejut, “Nyi Pandan Wangi 
maksudmu?” 

“Ya kek, Tetapi apa benar Ki Gede Menoreh memang mempunyai 
seorang anak perempuan yang sangat cantik? Seperti nimas ini!?” 

Gadis muda yang sebenarnya sudah mulai mengantuk itu segera 
mendongak dengan mata terbelalak mendengar kata-kata pengawal 
itu. Matanya langsung beradu pandang dengan pengawal kurus itu, 
segera saja ia membuang pandangannya. Ada rasa yang bersemi di 
hatinya mendengar pujian seketika yang dilontarkan oleh pengawal 
kurus itu. 
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