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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, 
dan segera saja ia membuang pandangannya. Ada rasa yang bersemi di 
hatinya mendengar pujian seketika yang dilontarkan oleh pengawal 
kurus itu. 

“Ah, apakah aku secantik itu? Sampai dibanding-bandingkan 
dengan Nyi Pandan Wangi?” desisnya dalam hati berangan-angan. 

“Ya benar. Tetapi bukan seorang perempuan muda seperti cucuku 
ini” kata kakek tua itu. Ia menyambung bertanya, “Agak aneh memang, 
jika Raden Wanajati itu memilih seseorang seperti Nyi Pandan Wangi. 
Pilihannya justru bukan seorang gadis remaja. Ini pasti akan menjadi 
berita besar di Menoreh” 

Si pengawal kurus itu mengangkat bahu, “Sebenarnyalah kek, Ki 
Demang sudah banyak menyodorkan para gadis cantik di sekitar tlatah 
kademangan kami. Tetapi tampaknya Raden Wanajati tidak pernah 
berminat. Ia lebih berminat mendalami kanuragan. Sehingga di usia 
yang mulai mendekati paroh baya inilah baru ada perempuan yang 
diingininya. Karena itu, Ki Demang Kalireja tidak ingin membuang 
waktu dan bergerak cepat untuk melamarnya” katanya sambil 
menyambung dengan segera, “Tetapi, itu semua adalah menurut 
cerita-cerita yang telah kami dengar ya kek. Jangan katakan aku yang 
telah mengarang cerita ini” 

Kakek tua itu tertawa, “Baiklah, baiklah. Aku pun hanya 
mendengarkanmu saja. Aku tidak akan menarik kesimpulan apapun. 
Tetapi dimanakah sebenarnya mereka pernah bertemu, apakah kau 
tahu serba sedikit ceritanya?” 
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Pengawal kurus itu menggeleng, “Entahlah kek. Tetapi 
sepengetahuanku, beberapa kali Raden Wanajati telah mengikuti Ki 
Talang Putih ke timur untuk memperdalam ilmu kanuragan. Siapa 
tahu, mereka sempat melintasi Menoreh dan bertemu putri Perdikan 
Menoreh” 

Kakek tua itu menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-
angguk. Cerita para pengawal itu mengalir lancar seperti sewajarnya 
para kawula kademangan mengetahui berita-berita yang betebaran di 
sekitar kademangan mereka dimana umumnya adalah berita yang 
disampaikan dari mulut ke mulut. Bagi kakek tua itu, belum ada hal 
yang bisa menimbulkan sebuah kecurigaan tertentu baginya. 

Gadis muda itu kemudian menguap kecil sambil menutup 
mulutnya. Matanya sudah redup. Ia menyandarkan sebelah keningnya 
ke bahu kakeknya tanpa sadar karena sudah dicengkeram oleh rasa 
kantuk yang sangat dalam. 

“Kek. Aku mengantuk” desisnya lirih sambil memejamkan mata dan 
menyandar ke bahu kakeknya. 

Akibatnya pengawal bertubuh kurus itu bisa melihat lengkung garis 
pinggang sang gadis muda yang membentuk lekukan sempurna. Ia 
harus menelan ludahnya berkali-kali untuk menahan perasaannya 
yang bergejolak melihat pemandangan indah itu. 

“Kalau begitu, marilah kita pulang saja. Kisanak sekalian, aku 
permisi dulu” kata kakek tua itu berusaha bangkit sambil menahan 
bahu cucunya agar tidak terjatuh dalam buaian kantuknya. 

“Silahkan kek. Silahkan. Terima kasih atas makanannya” ucap si 
pengawal kurus. Sementara kakek tua itu berusaha menarik gadis 
muda itu berdiri. Ia harus merangkul bahu cucunya supaya bisa berdiri 
tegak. 

Si pengawal kurus itu menelan ludah lagi, sebuah pertanyaan ingin 
sekali diucapkannya dan hampir berada diujung lidahnya. Setelah 
ragu-ragu sesaat, akhirnya saat kakek dan cucunya itu mulai turun dari 
pendapa, pertanyaan itu terlontar pula. Ia merasa tidak rela jika kakek 
itu telah berlalu, sementara ia belum mengetahui nama si gadis muda 
itu. 



 

3 

 

“Kek, bolehkah aku tahu nama cucu kakek?” tanyanya pelan sambil 
berusaha menjejeri langkah kakek itu.  

Kakek tua itupun tersenyum. Sambil melangkah ia menjawab pelan. 
“Namanya Damarpati”  

“Damarpati” desis lirih si pengawal kurus sambil berhenti berjalan 
dan memandangi punggung gadis muda yang berjalan menjauh 
dengan wajah sangat mengantuk sambil didukung oleh kakeknya. 
Seolah-olah ingin mematri nama itu di sudut hatinya paling dalam. 

***** 

 

Dalam pada itu, saat Ki Sabdadadi sedang mengajak Damarpati 
singgah ke penginapan tempat Ki Demang Kalireja menginap, suasana 
pendapa rumah Ki Gede Menoreh kembali menjadi sepi. 

Ki Gede Menoreh dan Wacana melewatkan waktu dengan bermain 
mul-mulan. Sementara di longkangan, Pandan Wangi dan Dwani 
sedang bermain dakonan. Sekar Mirah sendiri kembali ke biliknya 
untuk menyusui Bagus Sadewa. Ratri, Rara Wulan dan Bayu Swandana 
tertidur lelap pula di bilik itu.  

Di regol depan, para pengawal mondar mandir berjaga. Dua orang 
pengawal lain pun selalu berkeliling hingga ke halaman belakang 
rumah Ki Gede Menoreh. 

“Dingin sekali ya kang” desis seorang pengawal seraya merapatkan 
bajunya. 

“Ya memang. Tetapi ketegangan ini justru membuat perasaan kita 
semakin kacau. Akibatnya dingin terasa lebih menusuk” kata 
kawannya seraya meremas-remas batang tombak yang digenggamnya. 

“Ki Gede bilang, kita tidak boleh lengah. Semakin malam menukik, 
semakin besar bahayanya” 

“Sebenarnya ada apa sih kakang. Aku tidak mengerti mengapa tiba-
tiba penjagaan diperketat seperti ini” 

“Ah, kau seperti baru mengalami hal seperti ini pertama kali saja. 
Coba ingat-ingat, sudah berapa kali kita melakukan hal seperti ini? 
Bahkan saat penyerbuan ke padepokan Wirapati beberapa waktu 
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lampau, kita masih sempat tidur nyenyak sampai pagi. Begitu matahari 
terbit, datang pula perintah untuk bersiap-siap bertempur. Bukankah 
itu sangat tergesa-gesa? Tetapi kita selaku pengawal harus selalu siap 
bertugas kapan saja. Bahkan sebelum sampai ke padepokan itu, kita 
tidak tahu akan bertempur dimana dan melawan siapa” 

Pengawal yang pertama hanya mengangguk beberapa kali 
menanggapi kata-kata temannya itu. Ia pun teringat saat dibangunkan 
untuk segera berbaris menuju padepokan Wirapati. Mereka sudah 
sangat terlatih untuk menanggapi berbagai persoalan keamanan. 
Sebagai kekuatan utama tanah perdikan yang sudah berulangkali 
terlibat dalam peperangan besar maupun kecil, kesiapsiagaan para 
pengawal Tanah Perdikan Menoreh tentu sudah tidak diragukan lagi, 
mereka telah setara dengan para prajurit Mataram. 

“Sayang, Ki Prastawa sudah lama terbaring sakit. Kekuatan 
pengawal Menoreh menjadi berkurang karena ketidak hadirannya” 

Kawannya menghela nafas panjang. Sakitnya Ki Prastawa memang 
sudah menjadi rahasia umum bagi para pengawal tanah perdikan. 
Selama ini, para pemimpin kelompok masih bisa mengatur dan 
membagikan tugas dengan baik.  

Namun, beberapa hal juga mulai menjadi tanda tanya bagi para 
pengawal Menoreh yang berjumlah cukup banyak itu. Ki Jagabaya 
Menoreh memang selama ini masih mampu menangani berbagai 
masalah di dalam tubuh pasukan pengawal yang disegani itu.  

Namun beberapa permasalahan diantaranya terpaksa ditunda 
karena tidak bisa diputuskan berdasarkan wewenang kepala kelompok 
pengawal atau Ki Jagabaya. Sementara bagi mereka, rasanya terlalu 
sungkan  jika permasalahan tersebut harus diserahkan dan ditangani 
langsung oleh Ki Gede Menoreh sebagai pucuk pimpinan tertinggi 
pasukan pengawal Menoreh. 

“Jangan berpikiran pendek. Lihatlah siapa-siapa saja yang berdiri 
di belakang kekuatan Menoreh saat ini. Kau tentu bisa membayangkan 
dahsyatnya ilmu kanuragan mereka” 

“Ya kakang. Kadang-kadang aku lupa akan hal itu” 

“Kudengar, Ki Wacana juga akan tinggal di Menoreh sementara. 
Apakah ia termasuk orang linuwih pula?” sambungnya. 
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Temannya menggeleng, ”Aku tidak tahu, tetapi jika melihat 
keakrabannya dengan Ki Gede Menoreh, siapa tahu ia berada pula di 
lapisan tinggi dalam ilmu kanuragan” 

“Apakah selapis dengan Ki Prastawa?” 

“Aku tidak tahu”  

Kedua pengawal itu kemudian kembali berdiam diri seraya 
meneruskan tugas masing-masing. dua orang selalu berkeliling hingga 
ke halaman belakang Ki Gede Menoreh. 

Di longkangan, Pandan Wangi dan Dwani terlibat pembicaraan 
yang cukup pribadi sambil mereka bermain dakonan. Kedua 
perempuan paruh baya itu telah mendapati diri mereka dalam keadaan 
yang sama, sehingga dengan mudah Dwani membuka dirinya kepada 
Pandan Wangi. 

“Apakah memang tidak ada niatan Nyi Dwani untuk kembali 
berkeluarga?” tanya Pandan Wangi setelah Dwani menceritakan 
peristiwa selama mereka sedang mengunjungi salah satu sanak kadang 
mereka di Pajang. 

Dwani tertunduk. Cukup lama ia memikirkan jawaban yang akan 
diucapkannya. 

“Ada sepercik harapan kecil bahwa aku mungkin bisa menemukan 
seseorang lagi Nyi. Tetapi apakah umurku kemudian masih akan 
mencukupi?” bisik lemah Dwani, justru diakhiri dengan pertanyaan 
yang diliputi kebingungan. 

“Nyi Pandan Wangi lebih beruntung, sudah memiliki Bayu 
Swandana. Lain denganku” bisiknya kemudian sambil menghela napas 
panjang. 

“Mungkin seharusnya kesempatan seperti ini yang datang padamu 
Nyi. Bukan padaku” desis Pandan Wangi dengan nada agak getir. “Aku 
tidak lagi memikirkan tentang diriku. Semua sudah kuserahkan pada 
Yang Maha Agung. Yang ada dalam pikiranku hanyalah tentang Bayu 
Swandana. Aku bertekad mendidiknya sebaik mungkin, ia akan 
mewarisi seluruh kemampuan kanuragan dari jalur ilmu Menoreh” 

“Itu juga sebuah masalah bagiku Nyi. Ayah sempat menyinggung 
pula tentang pewarisan ilmu. Aku sendiri tidak yakin, apakah ilmu 
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kanuragan yang kumiliki ini cukup berharga untuk kuwariskan. Selain 
dari ayah, aku mendapatkan ilmu-ilmu kanuragan ini dengan jalan 
yang tidak baik, penuh tipu muslihat dan kelicikan. Apakah masih ada 
seorang murid yang mau mewarisinya?” gumam Dwani dengan lirih 
pula seraya menunduk. 

“Tetapi memang siapa lagi yang akan meneruskan jalur ilmu ayah, 
kalau bukan aku atau muridku kelak. Meskipun kemampuan 
kanuragan itu bakal surut akibat ketamakanku di masa lalu dengan 
belajar berbagai jalur ilmu tanpa tuntunan yang benar dari seorang 
guru. Tetapi setidaknya selama ayah masih hidup, ada harapan jalur 
perguruan kami bisa mendapat sambungan yang utuh pula” kata 
Dwani kemudian. 

“Nyi Dwani, masa lalu tidak semua baik untuk dikenang. Apalagi 
malah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui. Apa yang telah 
Nyi Dwani lakukan selama ini adalah bukti pertobatan yang telah Nyi 
Dwani lakukan. Bukankah Nyi Dwani telah berkali-kali menunjukkan 
bakti terbaik terhadap Menoreh pada khususnya dan Mataram pada 
umumnya? Bukankah itu sudah bisa menghapus dosa di masa 
lalumu?” 

“Kuharap begitu Nyi” bisik lirih Dwani. 

“Sudahlah. Jalan masih panjang untuk menunjukkan segala 
kesungguhan hati kita. Semoga Yang Maha Agung selalu merestui” ujar 
Pandan Wangi kemudian. 

Dwani mengangguk beberapa kali menyetujui pendapat Pandan 
Wangi.  

Tiba-tiba, panggraita Pandan Wangi dan Dwani yang tajam segera 
menangkap desir halus yang mendekati tempat mereka duduk dari 
arah luar pagar. Serentak keduanya berdiri saat sesosok tubuh tiba-
tiba sudah bertengger di atas pagar samping tidak berapa jauh dari 
tempat mereka duduk. 

“Siapa kau!?” seru terkejut Pandan Wangi dan Dwani serentak. 

Sosok itu tertawa kecil. Lalu dengan ringan melompat masuk ke 
dalam. Ia berdiri tegak dihadapan kedua perempuan cantik tersebut. 
Sosok itu adalah lelaki yang bertubuh tegap dan berkulit gelap. 
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Rambutnya nampak mulai  memutih. Begitu pula dengan janggut dan 
kumisnya telah mulai ditumbuhi uban pula. 

“Dua orang perempuan. Buat apa malam-malam begini kalian 
berdua masih di longkangan?” tanya orang itu. 

“Itu bukan urusanmu kisanak. Ini rumahku. Kisanaklah yang 
harusnya memperkenalkan diri. Apalagi kisanak datang dengan cara 
yang tidak wajar” seru Pandan Wangi. Ia memang sengaja 
mengeraskan suaranya agar seluruh penghuni rumah Ki Gede 
Menoreh bisa mendengarnya dan segera bersiaga. 

Lelaki tua itu justru tertawa lebih kuat. 

“Kau sengaja hendak membangunkan seluruh isi rumah? 
Lakukanlah, tidak ada seorang pun yang bisa menakutiku. Tidak 
seorang pun. Bahkan jika orang itu bernama Agung Sedayu, seorang 
Rangga dari Mataram yang telah mencoreng nama kesatuan prajurit 
Panaraga dengan menempelkan paser di tiap pintu bilik 
pemimpinnya” seru lelaki tua itu dengan suara seperti membentak. 

Pandan Wangi dan Dwani nyaris terlonjak karena terkejut. Kata-
kata orang itu segera menyadarkan mereka tentang kemungkinan yang 
sedang mereka hadapi. 

Suara orang itu segera saja menyeruak ke seluruh penjuru rumah Ki 
Gede Menoreh. Wacana dan Ki Gede Menoreh yang ada di pendapa 
menjadi terkejut dan segera bangkit berdiri. 

“Dari arah longkangan Ki Gede!” desis Wacana segera. 

“Marilah kita lihat. Bukankah tadi Pandan Wangi ada disana?” desis 
Ki Gede Menoreh seraya melangkah bergegas. Sebagian dari pengawal 
Menoreh pun segera bangkit dan bergegas mengikuti  Ki Gede 
Menoreh. 

Suara tertawa itu juga membangunkan Rara Wulan. Segera saja ia 
bangkit berdiri. Sementara Sekar Mirah justru telah berdiri di depan 
pintu seraya mendekap erat-erat Bagus Sadewa. 

“Aku mendengar suara tertawa yang mencurigakan mbokayu” bisik 
Rara Wulan seraya menyingsingkan kain panjangnya dan mengikat 
rambutnya. Pakaian khususnya memang sudah ia kenakan semenjak 
tadi. 
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“Ya Rara. Seseorang kedengarannya telah tertawa dan membentak. 
Kurasa arahnya di sekitar longkangan”  suara Sekar Mirah segera 
tercekat. 

 “Celaka! Mbok ayu Pandan Wangi dan Nyi Dwani ada disana” desis 
Sekar Mirah. Ia sudah ragu-ragu semenjak tadi saat akan keluar dari 
bilik. Selain harus menjaga Bagus Sadewa, di bilik itu juga ada Bayu 
Swandana yang sedang tertidur nyenyak disamping Ratri. 

“Apa mbok ayu akan keluar? Sebaiknya Bagus Sadewa tidak usah 
dibawa” kata Rara Wulan seraya mendekat. Selendang khususnya 
telah terikat di pinggangnya. Meskipun dalam keadaan mengandung, 
untuk kali ini Rara Wulan telah mempersiapkan diri jika terjadi hal-
hal yang buruk. 

Sekar Mirah menggeleng. “Kita tetap disini Rara. Bangunkan Ratri, 
jika hal yang buruk terjadi, Kalian berdua harus bisa meloloskan diri 
membawa anak-anak ini. Aku akan menjadi lapisan terakhir yang 
menahan mereka” desis Sekar Mirah. Rencana itu sudah sesuai dengan 
rencana yang digariskan oleh Ki Gede Menoreh saat mereka sedang 
berembug di pendapa. Tetapi siapa yang menyangka bahwa keadaan 
sedemikian akan berlangsung secepat ini pula. 

Wajah Rara Wulan sedikit berkerut. Untuk saat ini, ia sedang tidak 
diperhitungkan sebagai salah satu perempuan linuwih yang mampu 
bertarung melawan musuh. Keadaan tubuhnya membuatnya harus 
bisa menghindari segala benturan dan kekerasan. Tetapi ia harus 
memaklumi keadaannya itu. Rara Wulan pun mendekati amben 
dimana Ratri sedang nyenyak tidur untuk membangunkannya. 

Sementara di longkangan, Pandan Wangi dan Dwani telah 
mengambil jarak dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan 
terburuk. Kata-kata orang tua itu telah memperjelas kedudukan orang 
itu sebagai seseorang yang berseberangan dengan mereka. 

“Nah, keadaan semakin ramai. Bagus. Baguuus!” seru lelaki itu pula 
begitu melihat Ki Gede Menoreh dan Wacana muncul di longkangan 
diikuti beberapa pengawal Menoreh. 

“Selamat datang ke rumahku kisanak. Namaku Argapati. Aku 
adalah pemilik rumah ini sekaligus sebagai Kepala Tanah Perdikan 
Menoreh. Tidak sewajarnya seorang tamu datang dengan cara 
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melompati pagar, sebaiknya kita ke pendapa untuk berbincang” kata 
Ki Gede Menoreh dengan suara berwibawa. 

Lelaki itu kembali tertawa dengan keras. 

“O. Jadi kau Ki Gede Menoreh. Baik. Aku mengaku salah karena 
telah datang dengan cara melompati dinding. Perkenalkan, namaku Ki 
Kala Manggala. Kedatanganku adalah untuk memeriksa seluruh isi 
rumah ini. Aku sedang mencari keberadaan seorang prajurit Mataram 
bernama Agung Sedayu. Nah jika ia bersembunyi di rumah ini atau 
dimana saja ditanah perdikan ini, cepat bawa dia kehadapanku!” ujar 
lelaki itu dengan wajah angkuh. 

“Kurang ajar. Kisanak datang dengan mengangkangi unggah-
unggah, kini kisanak juga melanggar suba sita. Ini rumah ayahku, 
seharusnya kisanak menghormati ayahku!” desis Pandan Wangi 
sambil menggeretakkan gigi. 

Lelaki yang mengaku bernama Ki Kala Menggala itu tertawa dengan 
cara yang memuakkan dan nampak dibuat-buat. Sehingga Pandan 
Wangi dan Dwani menjadi semakin muak mendengarnya. 

“O. Jadi kau anak Ki Gede Menoreh yang bernama Pandan Wangi? 
Kau sangat cantik meski aku yakin usiamu sudah tidak muda lagi. Nah 
siapakah perempuan seusiamu yang berdiri disebelahmu itu? Ia 
ternyata juga cantik seperti dirimu” ujar Ki Kala Menggala seraya 
menunjuk wajah Dwani dengan tangan kirinya. Matanya membulat 
seolah-olah menikmati kecantikan kedua perempuan paruh baya itu 
sementara lidahnya menjulur beberapa kali berusaha membasahi 
bibirnya sendiri. 

“Dia sahabatku. Namun kau tidak perlu tahu namanya!” geram 
Pandan Wangi dengan kesal. Gerak-gerik lelaki itu sungguh 
memuakkan. Bahkan bagi perempuan yang sudah memiliki umur 
seperti Pandan Wangi, tingkahnya terasa menjijikkan. Ia terlihat suka 
menggoda perempuan. 

“Baiklah, jika aku tidak diberitahu namanya, nanti aku akan 
menanyakannya sendiri. Tetapi itu bisa menunggu. Sekarang, bawa 
kehadapanku orang yang bernama Agung Sedayu itu!” perintah Ki Kala 
Menggala dengan wajah teramat sombong. 
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“Ki Kala Menggala. Kedatanganmu sudah cukup meresahkan bagi 
kami. Tidak ada hakmu untuk memerintahkan kami berbuat seperti 
itu!” seru Wacana kemudian. 

“Aku tidak mau memperpanjang persoalan. Aku akan menangkap 
Agung Sedayu bagaimanapun caranya. Nah, buatlah pekerjaanku jadi 
mudah. Bawa kemari orang itu” 

“Untuk apa?” 

“Untuk kubawa ke Panaraga dan kuhadapkan kepada Ratu Lung 
Ayu!” 

“Lalu apa yang kau harapkan dari jasamu itu?” 

Lelaki tua itu kembali tertawa dengan suara memuakkan. 

“Kau tidak perlu tahu apa yang kuangan-angankan. Tetapi aku 
yakin, sekantung besar uang serta sebidang tanah perdikan akan 
pantas menjadi milikku!” 

Ki Gede Menoreh menarik napas panjang. Sedemikian tamaknya 
orang-orang sehingga terkadang sudah mengkhayalkan lebih dulu 
kesenangan semu yang akan mereka dapatkan sebelum tugas mereka 
laksanakan. Akan tetapi, orang yang bernama Ki Kala Menggala ini 
tentu tidak akan gegabah melangkahkan kaki memasuki rumah Ki 
Gede menoreh tanpa rencana-rencana. Tentu ia sudah harus 
mempersiapkan diri. Sehingga Ki Gede Menoreh lebih waspada 
terhadap kemungkinan itu. Selagi perhatian mereka tertuju kepada Ki 
Kala Menggala, ada kemungkinan sebuah rencana tertentu sedang 
dijalankan pula oleh kaki tangan mereka, jika ada. Ki Gede Menoreh 
tidak mau kecolongan jika datang serangan tiba-tiba. 

Di regol depan, dua pengawal Menoreh dengan wajah tegang masih 
hilir mudik berjaga. Mereka sudah bisa merasakan akan ada peristiwa 
besar malam ini begitu mendengar suara-suara di sekitar longkangan 
dan demi melihat Ki Gede Menoreh bergegas dari pendapa. 

“Kenapa tidak kita lemparkan isyarat saja sekarang kang!?” desis 
seorang diantaranya. 

“Jangan gegabah. Isyarat akan membuat seluruh Menoreh 
terbangun. Sebagian justru akan menjadi ketakutan pula. Jangan 
sampai ada kepanikan yang bisa merugikan para kawula Menoreh” 
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balas kawannya segera. Matanya terus mengawasi keadaan sekeliling, 
sementara sebelah tangannya menggenggam tombak mereka semakin 
erat. 

“Kang!” desis kawannya lagi memanggil. Si pengawal menoleh, 
namun ia hanya sempat melihat sekelebat  bayangan. Kawannya itu 
sudah jatuh melorot ke tanah dan pingsan. Dalam hitungan kedipan 
mata, pengawal itu merasa tengkuknya seperti dihantam balok kayu. 
Lalu pandangannya gelap. Ia pun ikut rubuh ke tanah dan jatuh 
pingsan. 

“Pengawal bodoh!” desis bayangan yang melumpuhkan kedua 
pengawal regol tersebut.  

Bayangan tersebut ternyata sesosok lelaki tua yang berambut 
memutih. Lalu tanpa rasa takut terhadap apapun, lelaki tua itu mulai 
melangkahkan kaki melewati regol memasuki halaman depan rumah 
Ki Gede Menoreh. Dadanya tegak membusung. Tidak ada tampak 
keraguan sedikit pun dari gerak-geriknya. 

“Selamat malam kisanak!” sapa seseorang yang secara tiba-tiba 
muncul dari balik regol. Lelaki tua itu tertegun. Tidak disangkanya 
dihalaman yang tampak sepi itu tiba-tiba muncul sesosok lelaki yang 
tidak kalah tuanya dan berdiri tegak beberapa langkah dari regol. 

Panggraitanya memang telah meraba sekelompok orang berkumpul 
di longkangan rumah besar itu. Namun lelaki yang kini berdiri tegak 
dihadapannya itu telah luput dari pengamatannya. Sehingga tahulah 
dia bahwa lelaki tua itu tentulah berilmu sangat tinggi. 

“Selamat malam, siapa kau!?” balasnya dengan nada angkuh pula. 

Orang tua yang berdiri tegak itu bergerak selangkah ke depan. 

“Namaku Jayaraga” jawab orang itu, ia lalu menyambung bertanya 
“Siapakah kisanak ini?” 

“Namaku Ki Ageng Lawang Geni. Apakah kau pengawal disini? Atau 
kau hanya seorang pelayan? Seorang pekatik barangkali?” 

“Ya. Bisa dikatakan demikian” jawab Ki Jayaraga dengan sikap 
waspada. Ia sudah mendengar nama Ki Ageng Lawang Geni melalui 
cerita Wacana. Namun setelah bertemu langsung, Ki Jayaraga ternyata 
tidak mempunyai ingatan apapun tentang orang itu. 
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Ki Ageng Lawang Geni tidak memperdulikan Ki Jayaraga, ia terus 
melangkah menuju longkangan. Meskipun sudah menduga bahwa 
orangtua bangka di hadapannya itu tentu berilmu tinggi, namun ia 
sama sekali tidak menghiraukannya. 

“Hendak kemanakah Ki Ageng? Jika Ki Ageng hendak bertamu, 
duduklah di pendapa, aku akan memanggilkan Ki Gede Menoreh. 
Mudah-mudahan Ki Gede bersedia menerima Ki Ageng di waktu yang 
sudah larut ini” 

“Aku tidak memerlukan keramahanmu Jayaraga. Minggirlah” seru 
Ki Ageng Lawang Geni seraya melangkah lebih lebar menuju ke 
longkangan. Ki Jayaraga pun mengikuti langkah-langkah Ki Ageng 
Lawang Geni yang seolah-olah tanpa rasa takut sama sekali. 

“He!?” seru Ki Kala Menggala melihat kemunculan seseorang yang 
ia kenali. “Apa yang kau lakukan disini!?” tanyanya segera sambil 
menunjuk Ki Ageng Lawang Geni yang berjalan mendekati kerumunan 
itu. 

“Sama seperti apa yang ingin kau lakukan” balas Ki Ageng Lawang 
Geni dengan suara meninggi, tetapi sesat kemudian ia justru tertawa 
terbahak-bahak, demi melihat Ki Kala Menggala menggerutu panjang. 
Ki Kala Menggala pun mengeluarkan sumpah serapahnya. Tetapi 
wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, 
sepertinya keduanya sudah sangat mengenal satu sama lain. 

Baik Ki Jayaraga, Ki Gede Menoreh, Wacana dan kedua perempuan 
yang ada di dekat mereka menjadi saling berpandangan. Keadaan 
masih belum bisa dipastikan akan menuju kemana. Maksud 
kedatangan orang tua kedua  itu masih samar, masih banyak 
kemungkinan yang bisa terjadi. 

“Ki Ageng Lawang Geni. Kita berjumpa lagi” seru Wacana segera 
sambil maju selangkah. Ia sengaja menyebutkan nama Ki Ageng 
Lawang Geni agar teman-temannya sadar siapa yang sedang berdiri 
dihadapan mereka. 

“He!? Bukankah kau yang tadi telah bertempur melawan murid-
muridku!?” seru Ki Ageng Lawang Geni dengan terkejut. 

“Benar Ki Ageng. Akulah orangnya” 
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“Untuk apa kau di Menoreh? Bukankah kau orang Kleringan? Lalu 
dimana kawanmu yang memiliki Aji Cundha Manik itu!?” 

“Orang-orang Menoreh adalah saudaraku, sementara temanku itu 
sudah kembali ke rumahnya. Ki Ageng, bagaimanapun urusanku 
dengan murid-muridmu yang bejat itu belum selesai. Aku tetap akan 
menuntut tanggungjawab mereka” 

“Setan alas. Sudah kukatakan, lupakan kejadian itu. Aku tidak akan 
memperpanjangnya. Kau hanya bermimpi anak muda. Bahkan 
orangtua yang memiliki Aji Cundha Manik itu pun akan berpikir dua 
kali untuk berhadapan denganku lagi” geram Ki Ageng Lawang Geni 
dengan nada suara menyepelekan Wacana.  

Wacana hanya bisa menggeretakkan giginya. Bagaimanapun, akan 
sulit baginya untuk melaksanakan tugasnya itu tanpa bantuan dari 
siapapun. Karena itu, kedatangan Ki Ageng Lawang Geni yang sangat 
tiba-tiba ke rumah Ki Gede Menoreh selain mengejutkan, juga 
memberinya harapan yang lebih baik.  

Ditempat ini, banyak orang yang berilmu tinggi yang akan bisa 
membantunya menuntut tanggungjawab murid-murid Ki Ageng 
Lawang Geni. Meskipun tanpa orang-orang Menoreh sekalipun, 
sebenarnyalah Wacana telah bertekad untuk tetap meminta 
pertanggungjawaban murid-murid perguruan Lawang Geni. Meskipun 
ia sendiri sudah merasakan kedahsyatan ilmu Ki Ageng Lawang Geni 
yang terasa lebih selapis diatasnya, keadilan tetap harus ditegakkan 
bagaimanapun caranya. 

“Ki Ageng, perkenalkan namaku Ki Gede Menoreh. Aku adalah tuan 
rumah disini. Sebagai tuan rumah yang baik aku ingin mengajak Ki 
Ageng duduk bersama di pendapa untuk berbincang. Begitu pula 
dengan Ki Kala Menggala” ucap Ki Gede Menoreh dengan nada 
berwibawa. 

“Salam kenal Ki Gede. Tetapi maaf. Urusanku terlalu banyak. 
Waktuku juga sempit. Aku hanya ingin menemukan orang yang 
bernama Agung Sedayu itu. Nah, jika Ki Gede mengetahui dimana ia 
bersembunyi, cepat tunjukkan tempatnya” seru Ki Ageng Lawang Geni 
dengan nada tidak kalah sombong dengan Ki Kala Menggala. 
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“Hee... Tunggu dulu Ki Ageng. Aku yang lebih dulu tiba disini!” 
potong Ki Kala Menggala seraya mengangkat tangannya. 

“Lalu kenapa Menggala!?” balas Ki Ageng Lawang Geni. 

“Akulah yang berhak menangkap orang yang bernama Sedayu itu” 

“Omong kosong. Sayembara itu terbuka bagi siapa saja. Begitu aku 
mendengar namamu telah tercantum sebagai salah satu pemburu 
hadiah Kanjeng Ratu Lung Ayu, aku bergegas kemari. Aku tahu benar 
cara kerjamu Menggala. Kau tidak akan menyia-nyiakan kesempatan 
pertama. Karena itu, aku yakin sekali kalau malam ini, kau akan 
langsung mendatangi tempat dimana Agung Sedayu tinggal. Bukankah 
begitu Menggala!?” ujar Ki Ageng Lawang Geni diakhiri dengan 
kekehan panjang. 

“Setan alas! Gendruwo! Tetekan!” Kala Menggala ribut 
menyumpah-nyumpah. Lalu ia menyambung, ”Baiklah Ki Ageng. Aku 
tahu, aku harus menahan diri dihadapan nama besarmu. Sekarang 
yang penting bagi kita adalah menemukan orang itu. Soal hadiah, bisa 
kita bicarakan belakangan pembagiannya, seperti biasa yang pernah 
kita lakukan” kata Ki Kala Menggala. 

“Aku setuju Menggala” sambut Ki Ageng Lawang Geni dengan 
cepat. 

“Nah Ki Gede. Cepat serahkan Agung Sedayu!” perintah Ki Kala 
Menggala. 

“Kurang ajar!” desis Pandan Wangi geram sambil maju selangkah. 
Ki Gede Menoreh segera mengangkat tangannya meminta orang-
orangnya menahan diri. 

“Kisanak berdua. Aku telah mencoba memberi sedikit 
penyambutan sesuai dengan unggah-unggah. Tetapi kisanak berdua 
tidak mau menerimanya. Karena itu, aku persilahkan untuk 
meninggalkan pekarangan rumah ini. Karena sebenarnyalah Ki 
Rangga Agung Sedayu tidak berada di Menoreh. Ki Rangga masih ada 
di Kotaraja Mataram hingga saat ini” 

“Tidak usah berbohong Ki Gede. Diusia kita ini, sebaiknya kita 
saling melancarkan pekerjaan orang lain. Bukan saling menghambat. 
Menurut para pengawas kami di Kotaraja, sudah beberapa hari orang 
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yang bernama Agung Sedayu itu tidak tampak batang hidungnya. Kami 
curiga ia telah dibebaskan dan kembali ke rumahnya” balas Ki Kala 
Menggala. 

“Aku tidak berbohong kisanak. Kami keluarganya sedang 
menunggu-nunggu kapan Ki Rangga Agung Sedayu akan kembali. Aku 
pastikan kepadamu, ia tidak ada di rumah ini atau dimana pun di 
seluruh tlatah Menoreh” 

Ki Ageng Lawang Geni maupun Ki Kala Menggala tertawa 
bersamaan dengan cara yang memuakkan. Wacana dan Dwani, yang 
sama-sama tidak sabaran harus menggeretakkan giginya untuk 
menahan kegeraman mereka. Kapan saja pertempuran akan pecah, 
mereka sudah siap untuk menyerang lawan yang paling dekat dengan 
mereka. namun tampaknya, Ki Gede Menoreh masih berusaha 
berbicara baik-baik. 

“Ki Gede. Aku tidak mudah percaya begitu saja. Izinkan kami 
memeriksa seluruh isi rumah Ki Gede terlebih dahulu untuk 
membuktikan kata-kata Ki Gede” ucap Ki Kala Menggala kemudian. 

Kini giliran Ki Gede Menoreh yang ikut menggeretakkan giginya. 
Hatinya menjadi geram dengan perkataan yang menyinggung 
perasaan itu.  

“Kisanak. Tidak ada seorang pun pemilik rumah yang akan 
membiarkan rumahnya dimasuki oleh orang yang tidak 
dikehendakinya. Apalagi kisanak berdua telah datang dengan cara 
yang tidak wajar. Jadi sekali lagi, aku persilahkan kisanak berdua 
meninggalkan pekarangan rumah ini dan kemudian meninggalkan 
tanah perdikan ini atau kalian akan menanggung akibatnya” 

“Kau tidak perlu mengancam kami Ki Gede!” bentak Ki Kala 
Menggala dengan keras. 

“Ki Menggala. Kurasa tawaran Ki Gede adalah tawaran terbaik. 
Kalian sudah terkepung disini. Jumlah kami lebih banyak” ujar Ki 
Jayaraga tiba-tiba. 

“He! Kau juga mengancamku!? Kau pikir aku tidak bisa berhitung? 
Bahkan dengan puluhan pengawal kalian berdiri di halaman ini, aku 
tidak akan gentar. Kalianlah yang akan kesulitan menghitung mayat-
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mayat bergelimpangan di halaman ini jika kalian menyerangku!” 
bentak Ki Kala Menggala berbalik mengancam. 

Ki Ageng Lawang Geni hanya tertawa-tawa mendengar perdebatan 
itu. Sikapnya sama saja dengan Ki Kala Menggala. Tidak tampak raut 
muka cemas atau menegang di wajahnya. Ia seolah-olah tidak 
menganggap sama sekali orang-orang yang sedang mengelilinginya. 

Ki Gede Menoreh menghela napas. Sedapat mungkin ia ingin 
menghindarkan perkelahian. Namun, jika kedua orang tua itu terus 
memaksakan kehendaknya, adalah tidak mungkin membiarkan 
mereka memasuki rumah dan menggeledahnya begitu saja. Rumah 
juga merupakan perlambang kehormatan yang harus dijaga dan 
dipertahankan. Seseorang tidak akan diperbolehkan memasuki sebuah 
rumah tanpa izin pemiliknya. Apalagi bermaksud menggeledahnya. 

“Ki Gede. Waktu kami tidak banyak. Biarlah kami pastikan Agung 
Sedayu tidak ada di dalam rumah. Setelahnya kami akan pergi. 
Bukankah itu mudah saja? Kita tidak perlu mengadu kerasnya tulang 
dan liatnya otot disini” ucap Ki Ageng Lawang Geni dengan ringan. Ia 
seolah-olah tidak memperdulikan unggah-unggah sama sekali. 

“Ki Ageng! Didalam rumah terdapat beberapa perempuan dan 
anak-anak di bilik mereka. Apakah Ki Ageng akan begitu saja datang 
dan membuka bilik mereka masing-masing? Apakah sudah 
sedemikian tidak perdulinya K Ageng sehingga tidak memikirkan 
perasaan ewuh pakewuh?” seru Pandan Wangi segera. 

“Justru karena itu aku masih mau berdiri disini berbicara dengan 
kalian. Aku telah meminta izin baik-baik. Jika kami diizinkan, kaulah 
yang akan membuka bilik demi bilik agar kami bisa memeriksanya 
dengan teliti. Bukankan itu tidak sulit?” balas Ki Ageng Lawang Geni 
dengan ringan. 

“Maaf Ki Ageng. Kami tidak mengizinkan!” geram Pandan Wangi 
segera. 

Ki Ageng Lawang Geni hanya menggeleng kecil. “Kalau begitu, aku 
akan tetap masuk ke dalam. Biarlah Menggala yang membuka semua 
pintu bilik itu. Aku yakin, ia sangat senang untuk melakukannya” 

Ki Kala Menggala tertawa kecil. Ia mengangguk beberapa kali. 
Tanpa ragu-ragu, Ki Ageng Lawan Geni beranjak menuju pintu 
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pringgitan diikuti Ki Kala Menggala. Benar-benar tidak ada perasaan 
ewuh pakewuh dihati mereka, seolah-olah mereka hendak memasuki 
rumah sendiri. 

Ki Jayaraga segera bergeser menghalangi sementara yang lain 
merapatkan kepungan mereka. 

“Minggir!” bentak Ki Ageng Lawang Geni seraya mengacungkan 
tangannya ke arah Ki Jayaraga. Ki Jayaraga tentu sudah waspada 
sebelumnya. Begitu tangan itu teracung ke depan, ia menepiskannya. 
Benturan pertama mereka segera diikuti dengan serangan kaki oleh Ki 
Ageng Lawang Geni. 

“Kurang ajar!” bentaknya seraya menyerang Ki Jayaraga. Serangan 
tumit kaki Ki Ageng Lawang Geni hanya menyapu angin, karena 
dengan tangkas Ki Jayaraga menghindar ke samping. Tidak lama 
kemudian, keduanya sudah berbagi serangan dan pukulan. Kedunya 
saling serang dan menahan gempuran.  

“Jangan salahkan kami kalau banyak mayat yang harus kalian 
punguti malam ini!” bentak Ki Kala Menggala seraya menerjang Ki 
Gede Menoreh dengan serangan cepat berupa tebasan sisi telapak 
tangannya mengarah ke kening. 

Ki Gede cepat merendah. Serangan itu lewat sejengkal diatas 
kepalanya. Tetapi Ki Kala Menggala sudah menyerang lagi dengan 
putaran kakinya sehingga Ki Gede harus melangkah mundur untuk 
menghindar. Desir angin dari putaran kaki Ki Kala Menggala terasa 
menusuk karena sapuan kaki itu dibarengi dengan kekuatan wadag 
yang dahsyat. 

Ki Jayaraga segera bergeser mundur untuk menjauhkan Ki Ageng 
Lawang Geni dari sekitar pintu pringgitan. Serangan Ki Ageng Lawang 
Geni terus membadai menekan Ki Jayaraga. Namun guru Glagah Putih 
itu tidak bingung ataupun gentar. Ia yang sudah puluhan tahun malang 
melintang di dunia kanuragan tidak mudah gugup dengan tekanan 
lawannya yang seolah-olah menutup ruang geraknya. 

“Hebat! Bahkan seorang pekatik Ki Gede Menoreh pun mampu 
melayaniku beberapa waktu lamanya. Cepat menyingkir Jayaraga. Aku 
tidak bermaksud untuk membunuhmu. Tetapi jika kau berkeras 
menahanku, jangan salahkan aku kalau kau celaka!” seru Ki Ageng 
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Lawang Geni sambil terus mengikat Ki Jayaraga dalam serangan cepat 
dan bertenaga. 

“Terima kasih Ki Ageng. Tetapi aku baik-baik saja. Marilah kita 
terus bermain di halaman ini, disini terasa lebih leluasa” balas Ki 
Jayaraga tidak mau kalah.  

Selapis demi selapis, mereka terus meningkatkan tekanan kepada 
lawan-lawannya. Ki Jayaraga bisa merasakan kemampuan Ki Ageng 
Lawang Geni memang pantas membuatnya bersikap seperti tadi. Ia 
memang memiliki kepercayaan diri besar dengan datang seorang diri 
memasuki kediaman Ki Gede Menoreh. Kemampuannya tentu sulit 
dibayangkan. 

“Jika kepercayaan dirinya sedemikian tinggi, aku harus waspada 
dengan kemampuan kanuragannya. Mungkin ia salah satu tokoh di 
Panaraga yang sulit dicari tandingannya” ujar Ki Jayaraga di dalam 
hati meyakinkan dirinya agar terus bersikap hati-hati dalam melawan 
Ki Ageng Lawang Geni. 

Sementara Wacana, Pandan Wangi, Dwani dan beberapa pengawal 
Menoreh hanya bisa berdebar-debar menyaksikan pertempuran di 
hadapan mereka. Serangan demi serangan silih berganti datang. Ki 
Kala Menggala terlihat sangat keras menekan Ki Gede Menoreh. 

“Luar biasa Ki Gede. Diusia senjamu, kau masih kuat bermain 
lompat-lompatan. Hati-hati, mungkin napasmu tidak sanggup 
mengimbanginya” seru Ki Kala Menggala berusaha mempengaruhi 
keseimbangan pemikiran Ki Gede Menoreh. 

“Tidak apa-apa Ki Menggala. Memang sudah lama aku tidak 
bermain lompat-lompatan, tetapi aku yakin, napasku akan tetap 
mengalir sampai tubuhmu terbujur di tanah, entah dalam keadaan 
pingsan ataupun tidak bernyawa” 

“He. Kau sangat percaya diri Ki Gede!” balas Ki Kala Menggala 
membentak. 

Sebenarnyalah, Ki Gede Menoreh pun sedang mengukur 
kemampuan dirinya kembali. Sudah sekian lama ia tidak mengalami 
pertarungan satu lawan satu seperti ini. Selama ini, cacat pada kakinya 
sudah tidak terasa lagi. Namun, penyakit itu masih bisa kambuh kapan 
saja. 
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“Aku harus menyerang kakinya. Titik pertahanannya ada di 
kedua kaki itu” batin Ki Kala Menggala....... 
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Demikian pula dengan Pandan Wangi. Raut wajahnya 
menunjukkan kekhawatiran yang berlebih. Ia tahu benar bahwa 
ayahnya memiliki kelemahan pada salah satu kakinya semenjak dulu.  

Selama ini, kehadiran Agung Sedayu, Sekar Mirah, Glagah Putih 
dan bahkan Ki Jayaraga telah cukup sering menjauhkan ayahnya dari 
pertempuran satu lawan satu. Mereka selalu bisa menjadi lapisan 
pertama yang dapat menghalangi siapa saja untuk mendekati Ki Gede 
Menoreh. 

Namun kali ini, keadaan agak lain. Ki Kala Menggala sudah 
langsung menyerang Ki Gede sehingga mau tidak mau pertempuran 
antara keduanya harus terjadi. Pandan Wangi hanya bisa berdoa 
dalam hati agar penyakit ayahnya tidak kambuh dalam pertempuran 
itu.  

Ki Gede Menoreh sendiri menyadari keadaannya. Ia tidak lagi 
banyak berpindah tempat dan hanya melayani serangan Ki Kala 
Menggala yang menghampiri tubuhnya. Semenjak memiliki cacat di 
kaki, Ki Gede Menoreh sudah mengubah kemampuan bertempurnya 
untuk lebih kokoh serta cermat dalam menerima serangan tanpa harus 
terlalu banyak berpindah tempat sehingga ia bisa menghemat gerakan 
pada kakinya yang cacat. 

Ki Kala Menggala sendiri awalnya tidak menyadari mengapa Ki 
Gede Menoreh tidak terlalu banyak menggerakkan kakinya. Menurut 
pengamatannya, Ki Gede Menoreh justru menitikberatkan 
kemampuan kanuragannya pada kuda-kuda yang kukuh dan sikap 
bertahan yang kokoh pada kedua kakinya. 

“Aku harus menyerang kakinya. Titik pertahanannya ada di kedua 
kaki itu” batin Ki Kala Menggala seraya mengubah serangannya. Ia 
ingin membuktikan pengamatannya itu dengan berharap bahwa 
serangan pada kaki Ki Gede Menoreh akan menggoyahkannya atau 
setidaknya akan membuat Ki Gede Menoreh mengubah cara 
bertempurnya. 

Sementara, Ki Ageng Lawang Geni mulai merasa heran dengan 
tandang lawannya. Setelah beberapa saat, orang yang bernama 
Jayaraga itu ternyata masih tetap mampu mengatasi kemampuannya. 
Meskipun sejak awal bertemu ia sudah menyadari Ki Jayaraga pasti 
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memiliki ilmu kanuragan tinggi, namun ia tidak membayangkan akan 
sedemikian tingginya pula. 

“Pertempuran ini akan menjadi lama jika aku bermain-main saja. 
Mungkin, aku harus menunjukkan sedikit kemampuanku agar orang-
orang ini menjadi gentar. Namaku akan lama dikenang oleh orang-
orang Menoreh” gumam Ki Ageng Lawang Geni dalam hati sambil 
menilai pertempuran. 

Maka Ki Ageng Lawang Geni pun mulai merambah masuk ke 
penggunaan tenaga cadangannya. Tandangnya semakin keras dan 
cepat. Tubuhnya bergerak dan berputar dengan ringannya. Sementara 
setiap sapuan tangan atau kakinya menimbulkan bunyi desir seperti 
hembusan angin diantara celah karang. 

Ki Jayaraga sudah mengetahui bahwa lawannya tentu akan semakin 
keras menekannya. Ia sudah siap untuk mengimbanginya. Sambil 
terus melayani Ki Ageng Lawang Geni, Ki Jayaraga sesekali 
memperhatikan pertempuran antara Ki Gede Menoreh melawan Ki 
Kala Menggala. 

“Ki Gede masih sangat tangkas. Kehadiran Wacana, Pandan Wangi 
dan Dwani sangat melegakan. Mereka bisa membantu Ki Gede kapan 
saja jika diperlukan”  

“Aku tidak perlu mencemaskan Ki Gede lagi” gumam Ki Jayaraga 
dalam hati. Karena itu, ia tidak lagi memperhatikan pertempuran 
antara Ki Gede Menoreh melawan Ki Kala Menggala. Ia memusatkan 
pikiran sepenuhnya untuk menghadapi Ki Ageng Lawang Geni. 

“Kau hebat Jayaraga! Tenaga cadanganmu pun mumpuni. Kita 
lihat, apakah kau bisa bertahan melawan ilmu anginku ini!” seru Ki 
Ageng Lawang Geni setelah beberapa saat bertempur melawan Ki 
Jayaraga. 

Tiba-tiba, Ki Jayaraga merasakan keanehan. Serangan Ki Ageng 
Lawang Geni mulai diikuti oleh desir angin yang menusuk. Bukan 
hanya suaranya saja, namun kulit yang terkena desir  angin itupun 
mulai terasa perih seperti disiram pasir  dengan kekuatan tinggi. 

“O. Inikah ilmumu Ki Ageng? Sepertinya agak mengherankan jika 
perguruan Lawang Geni justru bermain-main dengan angin, bukannya 
bermain dengan api” ujar Ki Jayaraga sambil meningkatkan tenaga 
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cadangannya untuk menahan perasaan perih yang menyergap 
kulitnya. 

“Jangan sembarangan Jayaraga. Ilmu simpananku memang 
berhubungan dengan api dan angin. Aku ingin melihat apakah kau bisa 
bertahan sampai aku mengeluarkan unsur apiku!” seru Ki Ageng 
Lawang Geni dengan garang. Ia tidak ingin ilmu perguruannya 
diremehkan. Karena itu, ia meningkatkan selapis lagi tekanan ilmunya. 
Desir angin semakin tajam menusuk setiap serangan itu berdekatan 
dengan kulit Ki Jayaraga. 

“Menarik sekali” gumam Ki Jayaraga merasakan kemampuan ilmu 
Ki Ageng Lawang Geni yang meningkat. Ki Jayaraga pun kembali 
meningkatkan pengetrapan tenaga cadangannya untuk mengatasi 
desir angin yang menusuk itu. 

“He. Apakah kita akan lama bermain-main seperti ini Menggala!?” 
seru Ki Ageng Lawang Geni tiba-tiba bertanya pada Ki Kala Menggala. 

“Ya. Selama yang kita perlukan atau sampai mereka sudah terkapar 
semua. Tidak perduli hidup apa mati” seru Ki Kala Menggala pula. 

“Jangan terlalu sombong kisanak!” geram Pandan Wangi seraya 
maju selangkah. Tangannya sudah terasa gatal untuk segera terlibat 
dalam pertempuran. Bagaimanapun, pertempuran itu bukan 
merupakan perang tanding. Mereka bisa saja mengeroyok lawan-
lawan mereka. Akan tetapi, Pandan Wangi merasa sungkan jika 
melibatkan diri begitu saja dalam pertempuran karena menghormati 
ayahnya dan Ki Jayaraga. Mereka adalah orang-orang pilih tanding. 
Tentu ada harga diri yang harus dijaga dalam melakukan sebuah 
keputusan untuk melibatkan diri dalam sebuah pertempuran. 

“Aku mengerti!” teriak Ki Ageng Lawang Geni seraya tertawa 
sekejap. Bahkan ia mengedipkan mata ke arah Ki Kala Menggala. 
Kedipan itu sempat terlihat oleh Ki Jayaraga. Kening Ki Jayaraga 
berkerut merasa sikap itu tidak  wajar dilakukan oleh seseorang yang 
bergelar Ki Ageng. Di dalam hati Ki Jayaraga terus bertanya-tanya 
mengenai sikap itu, sementara pertempuran mereka terus berjalan 
dengan keras dan cepat. 

“Aku merasa keduanya tentu sudah saling kenal sejak lama. Tentu 
mereka sudah terbiasa bekerjasama pula. Hatiku menjadi gelisah 
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dengan perilaku Ki Ageng Lawang Geni tadi. Mereka tentu 
merencanakan sesuatu!” gumam Ki Jayaraga dalam hati. 

Perasaan gelisah itu membuat Ki Jayaraga tertekan sesaat oleh 
serangan demi serangan Ki Ageng Lawang Geni. Sambil mencoba 
mencari celah memecah gempuran dahsyat Ki Ageng Lawang Geni, Ki 
Jayaraga mencoba menilai kembali keadaan di halaman rumah itu. 

Tiba-tiba panggraitanya yang sangat tajam dan terlatih merasakan 
desir halus langkah seseorang di sekitar dinding dapur rumah. 
Langkah itu terasa sangat halus karena telah dibarengi dengan 
kemampuan menyerap bunyi dan gesekan dengan alam sekitarnya. 

“Pantas saja. Ternyata ada orang ketiga di belakang sana. Mereka 
tentu telah sama-sama mengerti cara kerja mereka, bahkan mungkin 
mereka saling memanfaatkan satu sama lain” batin Ki Jayaraga. “Aku 
tidak boleh membiarkan orang itu menerobos masuk lewat pintu 
belakang. Nyi Sekar Mirah akan kerepotan menahannya sambil 
melindungi anak-anak itu” sambungnya dalam hati. 

“Nyi Pandan Wangi. Pergilah ke ruang dalam. Ada orang lain yang 
akan menerobos masuk dari belakang!” seru Ki Jayaraga begitu ada 
kesempatan. 

Pandan Wangi terkejut. Namun begitu mendengar teriakan Ki 
Jayaraga itu, Pandan Wangi bergegas berlari memasuki pintu 
pringgitan dan terus melintasi ruang dalam. Dwani pun bergegas 
mengikuti Pandan Wangi pula. 

Ki Ageng Lawang Geni tertawa. “Hebat Jayaraga. Aku akui kau 
memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kau memang pantas berhadapan 
denganku. Bahkan dalam pertempuran seperti ini, kau masih bisa 
mengetahui seseorang yang mengendap-endap di belakang” 

Sementara Ki Kala Menggala juga tertawa seraya terus menekan Ki 
Gede Menoreh dalam pertempuran yang cepat dan keras. 

“Nah, bukankah kau mengerti Ki Ageng, Aku tidak akan datang 
kemari tanpa rencana-rencana bukan? Satu-satunya yang tidak 
kurencanakan hanyalah kau Ki Ageng. Kau datang terlalu cepat. Tetapi 
tidak mengapa. Justru ini bisa menambah ringan pekerjaanku!” 
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“Aku menuntut separuh dari hadiah itu!” balas Ki Ageng Lawang 
Geni. 

“He! Kita sudah sepakat itu dibicarakan kemudian!” seru Ki Kala 
Menggala membalas dengan keras pula sementara Ki Ageng Lawang 
Geni kembali tertawa. 

“Apakah kita sudahi saja pertempuran ini Ki Ageng. Sebaiknya 
kalian berdua mengobrol saja di pendapa. Setelah kalian menemui 
kesepakatan, barulah kita teruskan permainan kita!” seru Ki Jayaraga. 
Ia sudah bisa kembali meladeni serangan Ki Ageng Lawang Geni 
karena kelihatannya Ki Ageng itu agak mengendorkan serangannya 
saat berbicara dengan Ki Kala Menggala. 

“Tidak perlu Jayaraga. Aku hanya akan memberimu waktu 
sepenginang lagi. Setelah itu, rasakan puncak ilmu anginku ini!” balas 
Ki Ageng Lawang Geni pada Ki Jayaraga. 

Dalam pada itu, Pandan Wangi dan Dwani telah melintas ruang 
dalam dan menuju dapur. Tepat saat itu, pintu belakang dapur telah 
terbuka. Sesosok tubuh bergerak dengan ringan memasuki dapur. 

“Berhenti!” seru Pandan Wangi begitu memasuki ambang pintu 
dapur dari arah ruang dalam. 

Sosok itu berhenti bergerak. Wajahnya tidak begitu jelas karena 
dlupak di dapur hanya menyala temaram. Tetapi dari bentuk 
tubuhnya, Pandan Wangi bisa menyimpulkan sosok itu adalah 
perempuan. 

“Siapakah Nyisanak? Untuk apa kau masuk secara diam-diam ke 
rumahku?” tanya Pandan Wangi. 

“O. Ternyata ini rumahmu. Apakah kau yang bernama Pandan 
Wangi, putri dari Ki Gede Menoreh?” tanya sosok itu seraya maju 
selangkah. 

“Ya. Itu aku” jawab Pandan Wangi pendek. 

“Baiklah. Aku ingin memperkenalkan diri. Namaku Nyi Kalawati” 
kata sosok itu sambil kembali melangkah ke depan. Wajahnya kini 
lebih jelas. Perempuan itu terlihat seumuran dengan Pandan Wangi. 
Wajahnya tirus. Namun ada garis kecantikan alami di wajahnya. 
Rambutnya diikat tepat di puncak kepalanya. Sementara di 
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pinggangnya, terlilit rantai besi. Kedua punggung tangannya terlihat 
menghitam sehingga tampak mencolok dibandingkan kulit wajahnya 
yang sawo matang. 

“Lalu mengapa Nyi Kalawati datang mengendap-endap dari 
belakang?” tanya Pandan Wangi kembali. 

“Tentu karena aku sedang mencari seseorang yang bersembunyi di 
rumah ini” jawab Nyi Kalawati. 

“Siapa yang nisanak cari?” tanya Pandan Wangi lagi. 

“Seseorang yang bernama Agung Sedayu” 

“Untuk apa?” 

“Tidak usah berpura-pura Pandan Wangi. Kalian tentu sudah 
paham maksud kedatanganku” ujar Nyi Kalawati dengan pandangan 
menusuk menatap Pandan Wangi dan Dwani bergantian. 

“Jadi kedua orang di depan itu kawan-kawanmu pula?” desis 
Pandan Wangi dengan geram. 

“Bisa dikatakan begitu. Meski sebenarnya aku datang hanya 
bersama suamiku, Ki Kala Menggala. Namun, Ki Ageng Lawang Geni 
pun tidak asing bagi kami. Sejujurnya, kedatangannya justru lebih 
meringankan pekerjaan kami” balas Nyi Kalawati dengan suara hanya 
seperti bisikan diakhir kata-katanya. 

“Nah, minggirlah Pandan Wangi. Aku akan memeriksa isi rumah ini 
untuk memastikan orang yang bernama Agung Sedayu itu tidak 
bersembunyi disini” sambungnya kemudian dengan suara lebih jelas. 

Pandan Wangi menatap tidak kalah tajam. Ia mengacungkan 
tangannya kedepan dengan jari-jari merapat, sementara sebelah 
kakinya ditarik ke belakang. Badannya ikut merendah dengan kedua 
kaki membentuk kuda-kuda yang kukuh. 

“Kau sama saja dengan suamimu Nyi. Kalian tidak punya tata 
krama sama sekali. Sebelum melangkah lebih jauh, hadapi dulu aku!” 
seru tertahan Pandan Wangi. 

“Majulah kalian berdua sekaligus!” geram Nyi Kalawati seraya 
melompat menerjang ke arah Pandan Wangi sambil menjulurkan 
kakinya tanpa keraguan sama sekali. 
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Dengan cekatan, Pandan Wangi menghindar ke sisi, sementara 
Dwani yang ada di belakang Pandan Wangi justru maju menyilangkan 
tangannya di depan dada dan menahan serangan tumit Nyi Kalawati 
yang menghunjam. 

Pandan Wangi yang ada disisi pun tidak menyia-nyiakan 
kesempatan. Ia lalu mengirimkan pukulan sisi telapak tangan 
mengarah ke kening Nyi Kalawati. Dengan tangkas Nyi Kalawati 
menahan serangan itu dengan lengan kirinya sementara kakinya 
kembali ditarik dan kini menendang mengarah ke paha Dwani. Dwani 
bergeser menghindar dan mengirimkan pukulan tangan ke arah bahu 
Nyi Kalawati. 

Terjadi pertempuran satu lawan dua di dapur itu. Nyi Kalawati pun 
ternyata sangat tangkas meladeni serangan kedua perempuan perkasa 
dari Menoreh itu. Ia bisa memanfaatkan dengan baik ruang sempit 
dapur untuk menjaga pertahanannya sehingga Pandan Wangi dan 
Dwani tidak bisa membuka serangan terlalu lebar, keduanya justru 
terikat dalam serangan jarak dekat, sehingga akhirnya, Dwani 
melompat keatas amben di dekatnya dan mulai membuka ruang serta 
menyerang bagian tubuh atas Nyi Kalawati. 

Pandan Wangi tanggap dengan gerakan Dwani. Meskipun mereka 
tidak pernah berlatih bersama, namun sebagai perempuan yang sama-
sama memiliki ilmu kanuragan tinggi, keduanya segera saja bisa 
menyesuaikan diri. Pandan Wangi lebih banyak menyerang Nyi 
Kalawati pada bagian bawah, sementara Dwani menutup gerakan 
menghindar Nyi Kalawati dari arah atas. 

“Hebat juga dia” desis Pandan Wangi dalam hati menyadari siasat 
keduanya tidak segera dapat menekan lawannya itu. Nyi Kalawati 
justru mampu menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk meladeni 
Pandan Wangi dan Dwani. Bahkan, Dwani kemudian sempat terkejut, 
saat serangannya justru dipatahkan oleh kibasan ujung rantai yang 
sedari tadi menjuntai di pinggang kiri dan kanan Nyi Kalawati. 

Sadarlah keduanya bahwa rantai besi yang terlilit di pinggang Nyi 
Kalawati dengan kedua ujung menjuntai disisi hingga kebetis Nyi 
Kalawati ternyata bisa berfungsi sebagai senjata pula. Tentu saja 
keduanya segera bisa menduga, jika rantai itu telah diurai, tentu akan 
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menjadi senjata yang mematikan di tangan Nyi Kalawati. Panjangnya 
akan melebihi sebuah tombak. 

“Nama besar Menoreh ternyata bukan ngayawara belaka. Aku 
kagum, disini tinggal sepasang perempuan perkasa. Apa kau yang 
bernama Sekar Mirah? Sekilas, aku sepertinya melihat tata gerak yang 
mirip dengan tata gerak dari Perguruan Kedungjati!” seru Nyi Kalawati 
tiba-tiba seraya meladeni serangan Dwani. 

“Bukan. Aku pelayan Nyi Sekar Mirah” jawab Dwani sekenanya 
sambil mengirimkan tendangan keras kearah pundak Nyi Kalawati. 
Tendangan itu dielakkan oleh Nyi Kalawati dengan cermat. Karena 
pada saat bersamaan, Pandan Wangi menyapu salah satu kakinya 
dengan serangan putaran kaki. 

“O. Kalau begitu kau juga pastinya telah ikut belajar selangkah dua 
langkah ilmu Perguruan Kedungjati yang diwarisinya itu bukan?” 

“Anggap saja begitu” 

“Lalu dimana istri Agung Sedayu itu? Sudah lama aku ingin 
menjajal ilmu Perguruan Kedungjati yang pernah menggentarkan itu 
langsung pada murid keturunannya yang asli. Salah satu hal yang 
menggelitik perasaanku untuk datang kemari adalah nama besar 
Perguruan Kedungjati yang ternyata masih memiliki penerus hingga 
kini” 

“Percuma Nyi. Kau baru bisa berhadapan dengannya setelah 
melewati kami!” seru Pandan Wangi menjawab pertanyaan itu. 

Nyi Kalawati terkekeh sebentar. Dapur yang cukup sempit untuk 
tempat pertarungan antara tiga orang itu segera saja menjadi 
berantakan. Pandan Wangi dan Dwani berusaha mendesak Nyi 
Kalawati keluar dari pintu. Tetapi sepertinya perempuan yang 
mengaku sebagai istri Ki Kala Menggala itu justru memiliki 
kemampuan yang ngedab-edabi sehingga mampu menahan gempuran 
Pandan Wangi dan Dwani sekaligus. 

Sesekali, serangan Pandan Wangi dan Dwani bisa dipatahkan Nyi 
Kalawati sebelum mencapai tubuhnya akibat kemampuannya 
mengibaskan ujung-ujung rantai yang melilit di pinggangnya. Kedua 
ujung rantai itu seperti memiliki mata dan bergerak mematuk kearah 
serangan yang datang hanya dengan sebuah sentuhan ringan dari 
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tangan Nyi Kalawati. Dengan kedua ujung rantainya itu, Nyi Kalawati 
seperti memiliki tangan tambahan yang bisa digunakannya untuk 
memotong serangan lawan. Nyi Kalawati menggunakan ujung-ujung 
rantainya itu selayaknya selendang yang bisa dikibaskan kemana pun 
arah yang diinginkannya. 

Sementara di sekitar longkangan, Ki Kala Menggala terus 
menaikkan tekanannya kepada Ki Gede Menoreh dan mulai 
merambah pada tenaga cadangan mereka. Ki Gede Menoreh harus 
benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa 
menghadapi seluruh serangan dari Ki Kala Menggala yang keras dan 
kasar. 

Namun kemudian, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. 
Rasa ngilu mulai menjalar pada kaki Ki Gede Menoreh yang pernah 
terluka sangat parah pada masa yang sudah lampau. Jantung Ki Gede 
Menoreh pun makin berdebar-debar lebih keras lagi. Ia sangat sadar 
bahwa rasa ngilu itu akan terus bertambah sejalan dengan waktu 
pertempuran makin lama berjalan.  

Ki Kala Menggala belum menyadari kesulitan Ki Gede Menoreh. Di 
dalam hati ia sedang mengakui kebesaran nama Menoreh di bawah 
kekuasaan Ki Gede Menoreh. Hingga lapisan yang cukup tinggi itu, Ki 
Gede Menoreh masih terus mampu mengimbanginya. 

“Tidak percuma nama besar Menoreh sebagai penyangga kekuatan 
Mataram” gumam Ki Kala Menggala. “Aku mulai bisa 
membandingkannya dengan Perguruan Jalatunda yang sudah bisa 
disamakan dengan sebuah kekuatan tanah perdikan yang makmur dan 
perkasa di lereng Gunung Penanggungan” 

Ki Kala Menggala pun mulai menambah selapis kekuatannya. 
Serangan-serangan tajam dan bertenaga yang di dorong oleh tenaga 
cadangan yang besar makin menusuk pertahanan Ki Gede Menoreh. 
Sejengkal demi sejengkal, serangan itu semakin membuka pertahanan 
Ki Gede Menoreh. Apalagi dalam tingkat yang sekarang digunakan 
oleh Ki Kala Menggala, kecepatanya mulai membuat gerakannya 
seolah-olah kabur dan menimbulkan bayang-bayang yang dapat 
menipu pandangan mata biasa. 

Ki Gede Menoreh mulai terlihat terdesak oleh kemampuan Ki Kala 
Menggala dalam bergerak. Ia tidak bisa lagi menambah kecepatan 
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geraknya karena mulai terganggu oleh rasa ngilu di kakinya. Tetapi ia 
terus berusaha mengimbangi kecepatan Ki Kala Menggala sambil 
berusaha menekan rasa ngilu di kakinya. 

“Ada apa dengan Ki Gede!?” gumam Wacana terheran-heran 
melihat Ki Gede Menoreh mulai keteteran.  

Pertempuran itu memang terlihat cepat dan keras. Mereka seolah-
olah hanya melihat gerakan yang patah-patah bagi mata biasa. Namun, 
Wacana bisa menilai bahwa sebenarnyalah, Ki Gede Menoreh mulai 
mengalami kesulitan. Kesulitan Ki Gede Menoreh makin bertambah 
saat Ki Kala Menggala mulai menyadari bahwa gerakan Ki Gede mulai 
ketinggalan dan melamban. 

“Hanya sedemikian kemampuanmu Ki Gede!?” seru Ki Kala 
Menggala merasakan kemenangan mulai membayang di pelupuk 
matanya. Ia mulai bisa menusuk pertahanan Ki Gede Menoreh. Dalam 
pertarungan tangan kosong itu, tendangan atau pukulan Ki Kala 
Menggala sudah beberapa kali hampir menyentuh tubuh Ki Gede 
Menoreh yang sedang kesulitan. 

Ki Gede hanya menggeram sambil berusaha menekan rasa ngilu di 
kakinya. Jika ia terus menambah kecepatannya, rasa ngilu itu akan 
terus menjadi-jadi dan akhirnya akan merusak keseimbangannya. 
Tetapi dalam lapisan yang saat ini digunakan, kecepatan geraknya 
sudah tidak mampu lagi mengimbangi serangan Ki Kala Menggala, 
meskipun rasa ngilu di kakinya masih bisa ditahannya. 

Dalam keadaan terus terdesak, Ki Gede Menoreh akhirnya tidak 
mampu lagi menutup pertahanannya. Ia sudah mundur beberapa 
langkah untuk mengurangi tekanan lawannya. Namun Ki Kala 
Menggala mendesak terus dengan keras. Akhirnya sebuah sapuan kaki 
Ki Kala Menggala secara telak telah mengenai pinggang Ki Gede 
Menoreh. Tubuh Ki Gede Menoreh pun terjatuh di tanah dan terguling 
beberapa kali. 

“Ki Gede!” teriak Wacana terkejut. Tanpa ragu-ragu, Wacana turun 
ke gelanggang dan menyerang Ki Kala Menggala yang disaat 
bersamaan melompat mendekati Ki Gede Menoreh yang terjatuh. 
Wacana khawatir bahwa Ki Kala Menggala tidak akan memberi ampun 
kepada Ki Gede Menoreh yang sedang berada diatas tanah sehingga ia 
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memutuskan untuk menyerang Ki Kala Menggala dengan segenap 
kekuatannya. 

“He! Kau ingin bermain juga bocah gila! Apa kau sadar siapa yang 
sedang kau lawan!?” bentak Ki Kala Menggala begitu mendapat 
serangan dari Wacana. Wacana tidak menjawab. Ia sadar benar bahwa 
kemampuannya mungkin sulit mengimbangi Ki Kala Menggala. 
Namun hatinya tidak pernah ragu, bahwa ia harus bertindak segera 
dan memberi perlawanan hingga kemampuan terakhirnya. 

“Ki Gede! Ki Gede!” seru para pengawal yang sedari tadi hanya bisa 
mematung memandangi perkelahian yang sulit diikuti oleh mata. 
Seorang diantaranya tergopoh-gopoh mendekat dan berjongkok di 
dekat Ki Gede Menoreh yang berusaha bangun. 

“Aku tidak apa-apa” sambut Ki Gede Menoreh seraya bangkit 
berdiri, meskipun kakinya terasa goyah. Ia kembali melangkah ke 
depan untuk melanjutkan pertempuran. 

“Biar aku yang menghadapinya Wacana!” seru Ki Gede berusaha 
mempertahankan harga dirinya. Bagaimanapun, ia tetap harus bisa 
tegak berdiri dan melawan Ki Kala Menggala meski kemungkinan 
untuk menang bisa jadi mulai menipis. 

“Tidak usah pura-pura Ki Gede. Kau butuh bantuan sekarang. 
Akuilah. Tidak apa-apa kalau kalian semua maju mengeroyokku. Itu 
malah menambah keasyikan bagiku” seru Ki Kala Menggala dengan 
sombong. Ia kemudian melepas serangannya ke arah Wacana dan 
berbalik menyerang Ki Gede Menoreh, setelah itu kembali menyerang 
Wacana lagi. Langkahnya begitu ringan seolah-olah jarak kedua 
lawannya itu bukan masalah baginya. 

Wacana benar-benar geram oleh tingkah Ki Kala Menggala yang 
sangat meremehkannya. Berdua dengan Ki Gede Menoreh melawan Ki 
Kala Menggala membuat Wacana memiliki kesempatan lebih baik. 
Iapun mulai merambah kepada tenaga cadangannya dan mulai 
mengetrapkan ilmu baranya. 

Ki Gede Menoreh pun tidak berkata apa-apa lagi, selain kembali 
melibatkan diri ke dalam pertempuran bersama Wacana. Jika 
lawannya tidak keberatan untuk menghadapi mereka berdua 
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sekaligus, lalu kenapa ia mesti memaksakan diri melawannya 
sendirian?  Begitu pemikiran yang terlintas di benak Ki Gede Menoreh. 

Ki Kala Menggala terkejut sesaat ketika berbenturan dengan 
Wacana dan merasakan sengatan panas yang mengalir sesaat ke 
tubuhnya saat bersentuhan tubuh dengan Wacana. Saat kembali 
berbenturan dengan Wacana dan ia masih merasakan sengatan itu, 
sadarlah ia bahwa lawannya telah mengetrapkan sebuah ilmu. 

“He. Kau punya simpanan juga anak muda. Tetapi ilmu-ilmu seperti 
itu memang cocok untuk mainan anak-anak sepertimu. Tetapi ilmu itu 
tidak akan berpengaruh sama sekali padaku!” teriak Ki Kala Menggala 
lagi dengan sangat sombong. 

Wacana tidak menjawab. Ia tidak perlu meladeni ejekan demi 
ejekan Ki Kala Menggala yang bisa memanaskan hatinya. Dalam 
keadaannya itu, percuma rasanya menanggapi kata-kata Ki Kala 
Menggala. Ia merasa lebih baik memusatkan pikirannya unuk dapat 
melawan Ki Kala Menggala sedapat-dapatnya. 

Ki Gede Menoreh sendiri sedikit banyak mulai bisa mengambil 
kesempatan-kesempatan menyerang. Dengan bantuan Wacana, Ki 
Gede bisa lebih memusatkan kemampuannya untuk mengambil 
tindakan-tindakan yang paling tepat untuk menekan pertahanan Ki 
Kala Menggala. 

Dalam pada itu, pertempuran di dalam dapur sudah sedemikian 
dahsyatnya. Amben bambu yang tadi digunakan Dwani untuk pijakan 
menyerang sisi atas Nyi Kalawati telah patah akibat hujaman kaki Nyi 
Kalawati. Sebuah garis kebiruan terlihat di betis Dwani akibat terkena 
kibasan rantai yang melilit di pinggang Nyi Kalawati. 

“Gila! Ia menggunakan rantainya sebagai senjata. Aku harus 
melawannya dengan senjata pula. Tetapi, kalau aku menggunakan 
senjata, Nyi Kalawati tentu akan mengurai rantainya dan panjangnya 
akan lebih dari senjataku!” gumam Pandan Wangi dalam hati saat 
lengannya nyaris terkena kibasan rantai besi itu. Bunyi kibasan rantai 
besi itu pun cukup mengerikan karena dibarengi dengan tenaga wadag 
yang dahsyat yang tersalur dari tangan Nyi Kalawati. 

Dwani berusaha mendesak Nyi Kalawati dengan keras. Namun 
akibatnya justru sebaliknya. Kembali pundaknya tersambar ujung 
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rantai yang dikibaskan oleh Nyi Kalawati. Akibatnya ia terhuyung-
huyung seraya memegangi bahunya yang terasa ngilu. Garis 
kemerahan yang cukup lebar nampak membayang dibahunya. 

Dalam kegeramannya, Dwani menyambar sebilah parang dapur 
yang biasa digunakan untuk membelah kelapa. Lalu dengan marah 
Dwani kembali melontarkan diri menyerang Nyi Kalawati dengan 
ayunan parangnya. 

Nyi Kalawati kembali mengibaskan ujung rantainya kearah Dwani. 
Terdengar bunyi dentingan keras saat kedua senjata itu beradu. Dwani 
merasakan tangannya perih. Percikan api muncul dari benturan kedua 
benda keras itu. Namun yang dihadapi Dwani adalah sejenis senjata 
lentur yang memiliki sifat khusus. Begitu ujung rantai itu berbelok 
terkena hantaman mata parang Dwani, Nyi Kalawati kembali 
mengibaskan pangkal rantai yang terlilit dipinggangya dengan gerakan 
jemarinya. 

Ujung rantai itu tiba-tiba mengibas kembali dan menelusup masuk 
ke celah pertahanan Dwani yang sedang berusaha menarik parangnya 
ke arah dada untuk menangkis ujung rantai itu. Gerakan Dwani tidak 
berhasil menangkis keseluruhan gerak rantai itu. Meskipun ujungnya 
telah berubah arah dan tidak menghantam dada Dwani, namun 
ujungnya yang bulat itu justru menghantam bahu Dwani yang sebelah 
lagi. 

Dwani mendesis keras merasakan ngilu di bahunya. Rasa-rasanya 
tulang bahunya telah retak terkena hantaman ujung rantai yang 
membulat itu. Dwani tergetar mundur hingga beberapa langkah seraya 
tangannya mencengkeram bahunya yang nyeri. 

“Dwani!” seru Pandan Wangi seraya melompat ke udara untuk 
menyerang Nyi Kalawati sambil menarik sepasang pedang tipisnya. 
Tendangan Pandan Wangi mengarah ke kepala. Nyi Kalawati tidak 
gentar, begitu tendangan itu hampir menyentuh kepalanya, Nyi 
Kalawati merendah dan melontarkan ujung rantai yang satu lagi 
kearah kaki Pandan Wangi. Gerakannya begitu cermat, hingga telapak 
kaki Pandan Wangi pun dihantam oleh ujung rantai yang bulat itu. 

Pandan Wangi mendarat kembali ke lantai dengan telapak kaki 
teras nyeri sekali. Tubuhnya menjadi goyah sesaat. Wajahnya pun 
terlihat menahan kesakitan selama beberapa kejap. Sementara, Nyi 
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Kalawati memanfaatkan goyahnya keadaan Pandan Wangi dan Dwani 
untuk berlari menerobos ke ruang dalam. 

“Jangan lari!” teriak Dwani yang lebih dekat ke pintu ruang dalam.  
Dengan menahan nyeri di kedua bahunya, Dwani memburu ikut 
masuk ke ruang dalam. Pandan Wangi pun bergegas mengikutinya.  

***** 

 

Dalam pada itu, di halaman sebuah rumah disisi lain padukuhan 
induk tanah Perdikan Menoreh nampak Ki Rangga Agung Sedayu 
sedang tercenung menatap rumahnya sendiri yang sudah sangat lama 
ditinggalkannya. Ia menghela nafas cukup panjang menatap rumah 
yang menjadi saksi sejak awal mula kehidupan rumah tangganya 
hingga saat ini. 

Halaman rumah itu nampak bersih. Benar perkataan Ki Waskita, 
bahwa Ki Jayaraga seperti memiliki firasat bahwa rumah itu akan 
didatangi oleh pemiliknya. Perlahan, lahan ia mendekat dan melewati 
pendapa. Dalam kegelapan itu, sayup-sayup terdengar gemuruh 
guntur di kejauhan. Sementara angin dingin mulai bertiup 
menandakan hujan akan segera turun. 

“Ki Jayaraga benar-benar sepenuh hati membersihkan rumah ini” 
gumam Ki Rangga Agung Sedayu seraya memandang sekeliling 
halaman depan rumah itu. Semuanya terlihat sangat bersih. Dia lalu 
mengelilingi rumah. Bahkan halaman samping hingga belakang pun 
sudah bersih dari tanaman liar atau pun sampah daun yang 
berserakan. Lantai kayunya juga mengkilat setelah dibersihkan dengan 
kain basah. 

Langkah Ki Rangga Agung Sedayu membawanya menuju ke pintu 
depan. Pintu itu tertutup dan hanya diganjal agar tidak terbuka oleh 
dorongan angin. Dengan perlahan, ia mendorongnya dan memasuki 
rumah yang gelap serta sunyi sepi itu.  

Selagi ia melangkah ke ruang dalam, sebuah getar telah mengetuk 
sedemikian kuat di dalam rongga dadanya secara tiba-tiba sehingga Ki 
Rangga terhenyak sesaat. 
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“Isyarat ini datang lagi. Apalagi yang terjadi?” desis Ki Rangga 
dengan wajah menegang. Getaran pertama yang mengejutkannya itu 
berusaha ia tepiskan sebagaimana yang pernah dinasehatkan oleh 
Kanjeng Sunan. Setelah getar-getar isyarat itu mereda, Ki Rangga 
Agung Sedayu meneruskan langkah menuju bilik tempat biasa ia tidur 
bersama istrinya. 

Bilik itu terlihat rapi, namun sangat berdebu. Berbeda dengan 
keadaan ruang dalam yang bersih. Beberapa pakaian Sekar Mirah 
masih tergeletak di dalam geledek dalam keadaan terlipat rapi. 

“Ki Jayaraga tentu sungkan untuk memasuki bilik ini, sehingga ia 
memutuskan untuk tidak membersihkannya” ujar Ki Rangga dalam 
hati seraya tersenyum kecil sambil ujung-ujung jarinya menyentuh 
pakaian berdebu yang biasa dikenakan oleh Sekar Mirah. Ada perasaan 
bergetar dalam hatinya menyentuh pakaian itu. Hatinya bergemuruh 
mengingat apa yang ia simpulkan setelah mendengar ucapan Pandan 
Wangi dihalaman belakang rumah Ki Gede Menoreh beberapa saat 
yang lalu. 

“Ah..” desis Ki Rangga Agung Sedayu berusaha mengusir pikiran 
buruk yang sedang menyelimuti benaknya. 

Tepat pada saat itu, getaran isyarat itu kembali memukul-mukul 
relung hatinya dengan desir yang lebih kuat. Ki Rangga Agung Sedayu 
sampai mengerutkan keningnya mendapati isyarat yang sangat kuat 
itu. 

“Apalagi ini. Apakah aku harus selalu mengurai isyarat-isyarat ini. 
Apa aku harus selalu terlibat di dalamnya?” keluh Ki Rangga Agung 
Sedayu. Isyarat itu terus mengetuk-ketuk relung hatinya sehingga Ki 
Rangga semakin tergelitik hatinya untuk menelusuri makna isyarat itu. 

“Aku tidak akan melibatkan diri kalau itu tidak sangat mendesak” 
gumamnya dalam hati seraya menuju ruang tengah dan duduk bersila 
di atas amben besar yang ada disana. 

Sesaat kemudian, Ki Rangga Agung Sedayu sudah memasuki 
pemusatan nalar budinya untuk menelusuri getar isyarat-isyarat yang 
ia terima tadi. Hanya dalam beberapa saat, pemusatan nalar budi itu 
telah terurai dan Ki Rangga mengangkat wajah dengan raut muka 
begitu cemas. 
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“Rumah Ki Gede Menoreh seperti sedang digulung api, pasti sedang 
terjadi sesuatu disana!” desisnya dengan gelisah dan raut wajah begitu 
cemas, mengingat keluarganya yang ada disana. Ki Rangga segera 
bangkit menuju pintu keluar. Namun ia tertegun lagi beberapa langkah 
setelah melewati ambang pintu. 

“Apa aku menggunakan Aji Pengangen-angen saja untuk melihat 
kesana? Atau aku langsung saja pergi kesana? Semuanya kini menjadi 
pilihan yang tidak mudah bagiku!’ keluh Ki Rangga dengan bingung 
mengingat semua perintah Ki Patih Mandaraka. “Berbeda dengan saat 
aku mengikuti orang yang mengaku bernama Raden Tenggulun itu, 
aku bisa menggunakan Aji Pengangen-angen karena aku memang 
tidak bermaksud untuk menunjukkan diri. Lagipula, aku tidak akan 
menggunakannya untuk keluar dari tlatah Menoreh” 

Sekali lagi, ia memandang regol rumahnya yang tertutup. Baginya, 
tidak perlu melewati regol untuk keluar dari halaman rumah itu. Ia 
bisa meloncati pagar dengan mudah. Bahkan hanya dengan 
menempelkan telapak tangannya ke pagar, ia sudah bisa memanjatnya 
dengan mudah. Tadi saat akan memasuki pagar rumahnya sendiri, Ki 
Rangga Agung Sedayu telah tergelitik untuk mencoba cara yang pernah 
digunakan oleh Maharsi. Ternyata ia pun mampu melakukannya 
meski masih menimbulkan sedikit bunyi gemeretak di beberapa 
bagian kayu pagar yang saling beradu karena menahan berat 
tubuhnya. 

 Tetapi Ki Rangga sudah sadar akan kekurangannya itu. Ada 
baiknya, jika ia mencobanya lagi, ia juga akan mengetrapkan 
kemampuannya menyerap segala bunyi akibat gesekan dengan alam 
sekitarnya jika hendak memanjat dinding dengan cara seperti itu 
untuk mengurangi berbagai bebunyian yang ditimbulkan. Bahkan jika 
dibarengi dengan mengetrapkan kemampuannya mengurangi bobot 
sehingga tubuhnya ringan seperti kapas, kemampuannya memanjat 
dinding dengan menempel seperti cicak, tentu akan lebih mumpuni 
lagi, sehingga selain tidak menimbulkan bunyi, maka dinding setinggi 
apapun akan bisa dipanjatnya tanpa ancang-ancang lagi. 

***** 
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Dalam pada itu di rumah Ki Gede Menoreh, pertempuran telah 
berlangsung dengan sengit. Di sekitar pendapa, Ki Jayaraga sedang 
menghadapi Ki Ageng Lawang Geni. Sementara di ruang dalam 
keadaan mulai berantakan akibat pertempuran antara Dwani dan 
Pandan Wangi melawan Nyi Kalawati. 

Di longkangan juga terjadi pertempuran yang cukup sengit. Ki Gede 
Menoreh dan Wacana harus berusaha sekuat tenaga mengikat Ki Kala 
Menggala dalam pertempuran yang keras dan cepat. Beberapa 
pengawal Ki Gede Menoreh juga ikut mengurung Ki Kala Menggala. 
Gerakan Ki Gede Menoreh mulai melemah akibat rasa ngilu pada salah 
satu kakinya. Wacana berusaha sekeras mungkin menutup pergerakan 
Ki Kala Menggala dengan kemampuan tertinggi yang bisa ia capai.  

Namun ia harus mengakui bahwa kemampuan orang dari Panaraga 
itu tentu selapis diatasnya. Berdua dengan Ki Gede Menoreh dan 
sedikit dibantu kepungan para pengawal, masih belum cukup untuk 
menekan Ki Kala Menggala. 

Dalam pada itu, di dalam bilik yang ditempati Sekar Mirah, Sekar 
Mirah dan Rara Wulan berdiri dengan berdebar-debar. Ratri dengan 
wajah memucat ada dibelakang mereka berdua. Di depan tubuhnya, 
Ratri menggendong Bagus Sadewa. Sementara, Bayu Swandana yang 
telah dibangunkan, berdiri disamping Ratri dengan mata mengantuk, 
tetapi wajahnya terlihat bingung menghadapi keadaan yang belum 
pernah ia rasakan seumur hidupnya. 

“Guru! Ada pertempuran di dapur” desis Rara Wulan setelah sekian 
lama menajamkan telinganya. Mereka bisa dengan jelas mendengar 
percakapan antara Pandan Wangi dengan Nyi Kalawati, sehingga 
mereka tahu, ada penyusup yang datang dari arah belakang. 

“Ya rara. Mereka mulai bertempur. Aku rasa mbok ayu dan Nyi 
Dwani akan bisa menahan penyusup itu di dapur” balas Sekar Mirah. 
Ia mendengar bentakan dan teriakan. Lalu rumah itu seperti bergetar 
dengan keras. Keduanya saling berbalasan pandang. Lalu keduanya 
menatap kearah Ratri yang berdiri diam di belakang kedua perempuan 
itu seraya menggendong Bagus Sadewa di sebelah tangannya dan 
merangkul Bayu Swandana di tangan yang lain. 

“Bibi..aku mau bersama biyung!” ujar Bayu Swandana dengan suara 
khawatir. Ia bisa mendengar suara ibunya yang sesekali berseru dan 
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berdesah. Meskipun masih kurang mengerti apa yang terjadi, Bayu 
Swandana bisa merasakan ketegangan yang meliputi perasaan dari 
perempuan-perempuan di hadapannya. 

“Sabarlah le. Tunggulah disini. Ibumu sedang berusaha mengusir 
orang jahat itu” kata Rara Wulan dengan suara lembut. Bibirnya pun 
tersenyum manis untuk menenangkan anak itu. 

“Tetapi aku ingin bersama biyung! Aku akan mencari kakek. Kakek 
pasti akan menghajar orang yang menyusup itu sampai mati” seru 
Bayu dengan suara agak bergetar namun terasa menggebu-gebu. 

Sekar Mirah menoleh kepada keponakannya itu dengan wajah 
terkejut. 

“Bayu, mengapa kau berkata begitu?” tanyanya. 

“Karena orang jahat itu sudah melawan pada biyung. Pasti kakek 
marah. Kalau kakek marah, tidak ada yang bisa melawan kakek! Orang 
itu pasti dibunuh kakek!” jawab Bayu dengan polos namun matanya 
nampak bersinar angkuh. 

Sekar Mirah menghela napas sambil menggeleng beberapa kali. 
Jika bukan dalam ketegangan seperti ini ia ingin sekali memberi 
penjelasan panjang lebar kepada Bayu Swandana. Akan tetapi saat ini 
tidaklah  memungkinkan. Suasana begitu menegangkan sekali. Setiap 
saat pertempuran bisa berkembang menjadi semakin buruk. 

“Guru! Mereka telah bertempur di ruang dalam. Sepertinya Nyi 
Kalawati telah menerobos” desis Rara Wulan tiba-tiba seraya 
mendengarkan lebih tajam. Suara dentingan senjata juga sudah 
terdengar dari pertempuran di ruang dalam itu. 

Jantung kedua wanita linuwih itu berdebar makin keras. Jika Nyi 
Kalawati bisa masuk ke ruang dalam, tentu kemampuan kanuragannya 
sangat ngedab edabi. Bagaimana mungkin ia bisa menerobos, 
sementara ia bertempur melawan dua wanita linuwih pula, Pandan 
Wangi putri Ki Gede Menoreh dan Nyi Dwani putri Empu Wisanata. 

“Ratri. Bersiaplah. Jika keadaan memburuk, kau harus bisa 
membawa Bagus dan Bayu menyingkir ke selatan bersama Rara 
Wulan. Aku akan membuka jalan bagi kalian” kata Sekar Mirah seraya 
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mengeraskan siratan wajahnya untuk menunjukkan tekadnya untuk 
bertempur habis-habisan demi menyelamatkan anaknya. 

“Rara. Aku akan membuka pintu. Kau harus segera menyingkir ke 
belakang dan meloloskan diri lewat pintu butulan ke padukuhan paling 
selatan sambil membawa anak-anak ini bersama Ratri. Aku akan 
mengikutimu sampai pintu butulan” desis Sekar Mirah dengan wajah 
begitu tegang. 

Rara Wulan mengangguk dengan berat. Dalam hatinya ia sangat 
ingin membantu. Belum pernah ada seorang perempuan yang bisa 
menerobos masuk hingga ke ruang dalam rumah Ki Gede. Namun kini, 
seseorang bernama Nyi Kalawati berhasil melakukannya. Bahkan 
sepertinya, ia berhasil melewati hadangan dua perempuan perkasa 
dari Menoreh, Pandan Wangi dan Dwani. Karena itu, Rara Wulan 
terasa tergelitik hatinya untuk dapat mengetahui sampai dimana 
kemampuan kanuragan perempuan bernama Nyi Kalawati tersebut. 
Namun ia harus mengingat keadaan dirinya yang sedang mengandung 
pula, sehingga harus bisa menahan keinginannya itu. 

“Bersiaplah!” kata Sekar Mirah kepada orang-orang disekitarnya 
dengan suara penuh penekanan sambil meraba tongkat baja yang 
berada di pinggangnya. Tongkat baja putih dengan ujung dihiasi 
kepala tengkorak berwarna kekuning-kuningan yang merupakan ciri 
khas dari perguruan Kedungjati. 

Dengan cepat, Sekar Mirah menarik pintu bilik yang tidak diselarak. 
Pemandangan dibalik pintu bilik itu begitu mendebarkan hatinya. 
Seorang perempuan paruh baya yang masih cantik bertubuh agak 
kurus sedang memegang rantai besi yang panjang bertempur melawan 
dua orang perempuan linuwih dari Menoreh. Pada saat itu, Pandan 
Wangi sedang melompat tinggi menyerang Nyi Kalawati dengan 
putaran dan tebasan kedua pedang tipisnya sementara Dwani ada di 
belakang Nyi Kalawati mencoba mencari celah untuk menyerang 
dengan parangnya. 

Pertempuran itu terhenti sejenak, begitu Sekar Mirah membuka 
pintu. Nyi Kalawati memandang perempuan-perempuan yang berada 
di balik pintu itu. Pandangannya segera nanar menatap tongkat baja 
putih yang ada dalam genggaman Sekar Mirah. 
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“Tongkat baja putih. Kau pasti Sekar Mirah, pewaris ilmu 
Kedungjati” desis Nyi Kalawati dengan suara tercekat. 

“Ya!” jawab pendek Sekar Mirah. 

“Sudah lama aku ingin menjajal aliran ilmu Kedungjati. Beberapa 
lawanku pernah mengaku mereguk ilmu dari Kedungjati. Tetapi 
semuanya kurasa hanya ingin menakut-nakuti anak-anak saja. Mereka 
semua ternyata mengecewakanku!” ujar Nyi Kalawati sambil 
menggerak-gerakkan ujung rantainya hingga menggelepar di lantai 
kayu. Bunyinya seolah-olah seperti ular yang sedang melata di atas 
pasir. 

“Aku tidak akan mengecewakanmu  Nyi. Akulah pewaris langsung 
ilmu perguruan Kedungjati yang sesungguhnya!” ujar Sekar Mirah 
dengan nada angkuh pula.  

Meskipun beberapa kali nama perguruannya berusaha dicederai 
oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, namun kenyataan 
bahwa hanya dirinyalah yang diakui sebagai pewaris asli perguruan 
Kedungjati sangat membanggakan baginya.  

Nama besar perguruan Kedungjati dimasa Demak lama terutama 
diawal pertentangan antara Pajang dengan Jipang tentu masih banyak 
diingat oleh orang-orang yang malang melintang di dunia kanuragan 
dan seringkali menjadi cerita turun temurun pula. Kadang-kadang 
dengan bumbu cerita yang semakin membuat pendengarnya merasa 
kagum sekaligus takut, sehingga menghasilkan cerita yang berlebihan 
secara keseluruhan. 

“Kalau begitu, marilah! Bertambah seorang lagi lawanku, tidak akan 
menggentarkanku. Tetapi, kalian harus waspada. Aku tidak akan 
main-main lagi” desis Nyi Kalawati dengan suara menyeramkan. Ia 
meraih kedua ujung rantainya. Kemudian ia mengambil sesuatu dari 
balik ikat pinggangnya. Ternyata, itu adalah dua bilah pisau kecil 
dengan mata pisau berkilat-kilat. Dengan cepat, kedua mata pisau itu 
telah terpasang di ujung rantainya. 

Pandan Wangi dan Dwani yang telah merasakan kehebatan Nyi 
Kalawati dalam menggunakan rantai lentur yang cukup panjang itu 
sama-sama menarik nafas panjang. Dengan ujung yang telah diberi 
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pisau tajam, Nyi Kalawati tentu akan menggunakan rantainya untuk 
melukai, bahkan membunuh jika diperlukan. 

Rara Wulan tiba-tiba menggeram. Hatinya menjadi panas melihat 
kesombongan Nyi Kalawati yang menantang ketiga mbokayunya 
secara bersamaan. Ia mengurai selendangnya dan mengambil tempat 
untuk ikut bertempur sambil memasang kuda-kuda. 

“Hee!” seru serentak keempat perempuan disekitarnya. 

“Rara. Apa yang kau lakukan!?” desis Sekar Mirah yang berdiri 
paling dekat dengan Rara Wulan diantara keempatnya. 

“Guru, dia terlalu sombong menantang mbokayu semua. Kurasa dia 
belum pernah merasakan dahsyatnya ilmu Kedungjati yang 
sebenarnya, karena semua orang yang pernah dikalahkannya hanyalah 
orang yang baru belajar kanuragan!” seru Rara Wulan dengan kesal. 

“He! Jaga mulutmu perempuan cantik. Semua lawanku adalah 
orang-orang berilmu tinggi. Mereka sudah tinggal nama sekarang!” 
balas Nyi Kalawati. Ia memandang sesaat kepada Rara Wulan. Lalu ia 
menghela napas secara tiba-tiba. 

“Apakah kau murid perguruan Kedungjati? Kau menyebut Sekar 
Mirah dengan panggilan guru” tanya Nyi Kalawati dengan nada suara 
menurun. 

“Ya” jawab pendek Rara Wulan. 

“Nah. Aku beri kesempatan kau untuk menyingkir. Aku tidak mau 
menyakiti perempuan yang sedang mengandung. Aku juga pernah 
memiliki anak. Karena itu aku bisa merasakan keadaan dirimu saat ini. 
Pergilah! Bawa anak-anak itu dari sini!” ujar Nyi Kalawati dengan tiba-
tiba. 

“Rara. Pergilah” desis Sekar Mirah memerintah. 

“Guru. Aku ingin disini. Aku ingin melihat wajah perempuan 
sombong ini saat  merasakan dahsyatnya ilmu perguruan Kedungjati” 
jawab  Rara Wulan dengan suara menggebu-gebu. 

“Rara. Jangan ikuti perasaanmu. Tugasmu menyelamatkan Ratri 
dan anak-anak itu” kata Sekar Mirah mengeraskan nadanya. Tetapi 
Rara Wulan belum bergeming. Ia masih memendam kemarahan akibat 
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kata-kata Nyi Kalawati yang ingin menjajal ilmu perguruannya 
langsung pada gurunya. Jika saja ia sedang tidak mengandung, 
mungkin ia akan maju lebih dulu menghadapi Nyi Kalawati. Selain itu, 
ia memiliki sebuah pemikiran tertentu pula yang tiba-tiba melintas di 
kepalanya. 

“Aku tidak punya banyak waktu. Terserah padamu. Aku sudah 
memberi kesempatan. Setelahnya tidak ada seorangpun yang bisa 
meninggalkan ruangan ini” seru Nyi Kalawati seraya memutar ujung-
ujung rantainya dengan kedua tangannya. 

“Rara pergilah!” desis Pandan Wangi dan Sekar Mirah bersamaan. 
Sementara Nyi Kalawati sudah melemparkan ujung-ujung rantainya 
yang bermata pisau kearah Sekar Mirah dan Pandan Wangi secara 
bersamaan. 

“Pergi Rara!” teriak Sekar Mirah seraya melompat menghindar. 
Teriakan itu menyadarkan Rara Wulan, bahwa ia tidak sepantasnya 
tetap ada disana. Ia harus mematuhi gurunya. Dengan cepat, Rara 
Wulan mundur dan menggamit tangan Ratri yang basah karena 
menahan ketegangan dalam hatinya untuk mengikutinya keluar ke 
arah dapur. Sementara Bayu Swandana hanya bisa terpaku bingung 
dan mengikuti saja tarikan tangan Ratri. Ia sebenarnya ingin berlari 
menuju ke arah ibunya, tetapi tangan Ratri mencengkeram lengannya 
dengan sangat kuat. 

“Terlambat!” seru Nyi Kalawati begitu melihat gerakan Rara Wulan 
dan Ratri. Dengan sekali hentakan, Nyi Kalawati menjulurkan rantai 
panjangnya yang bermata pisau ke arah pintu yang mengarah ke dapur 
yang akan segera dilewati oleh Rara Wulan dan Ratri untuk mencegah 
mereka melewatinya. 

“Awas Rara!” teriak Dwani yang berada di arah yang sama. Dwani 
mengayunkan parangnya untuk menangkis dan membelokkan  ujung 
rantai yang bermata pisau itu. 

Tetapi, Nyi Kalawati ternyata memang  sedang menegaskan kata-
katanya bahwa tidak ada lagi yang boleh keluar dari ruangan itu. 
Luncuran rantai itu telah menggunakan tenaga cadangannya sehingga 
sangat deras meluncur. Dwani merasakan telapak tangan yang 
menggenggam parang sangat perih saat kedua senjata itu berbenturan. 
Ujung rantai itu telah menggores ambang pintu. 
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Rara Wulan Terkejut. Kemampuan kanuragannya yang sangat 
tinggi membuat nalarnya berjalan dengan baik. Rara Wulan sadar, ada 
serangan yang menuju kearahnya meskipun bukan bertujuan untuk 
mencelakakan dirinya. Nyi Kalawati hanya mencegahnya untuk 
meninggalkan ruangan. Ia berhenti berjalan dan mundur, mendorong 
Ratri dan Bayu Swandana dengan punggungnya untuk mundur ke 
sudut ruangan yang paling jauh dari pertempuran. 

“Mbokayu! Kita harus meloloskan mereka!” teriak Sekar Mirah 
seraya menyerang Nyi Kalawati yang kembali menarik rantai 
panjangnya dan menggenggamnya di tengah tengah. Serangannya kini 
kembali kepada Sekar Mirah yang mengayunkan tongkat baja 
putihnya. Sementara Pandan Wangi mulai mengayunkan pedang tipis 
yang ada di kedua tangannya. 

Kedua ujung rantai segera meluncur ke arah Sekar Mirah dan 
Pandan Wangi sekaligus. Kedua wanita linuwih itupun menangkis 
dengan senjata-senjata mereka. 

Saat Nyi Kalawati memusatkan perhatian kepada serangan Sekar 
Mirah dan Pandan Wangi, Dwani melihat pertahanan Nyi Kalawati 
terbuka. Begitu pula dengan Rara Wulan. Dwani segera melontarkan 
dirinya sambil menjulurkan parangnya untuk menusuk tubuh Nyi 
Kalawati sementara Rara Wulan melontarkan ujung selendangnya 
yang memiliki banyak mata besi tajam nan halus yang dianyam 
diujung selendangnya. Kesempatan inilah yang sedari tadi dipikirkan 
oleh Rara Wulan demi melihat senjata Nyi Kalawati yang berupa rantai 
panjang. 

Di ruangan itu, hanya senjata selendangnyalah yang memiliki 
jangkauan sama dengan panjangnya rantai besi tersebut. Sehingga 
Rara Wulan merasa, dirinya dengan senjata selendangnya dibutuhkan 
di pertempuran tersebut. 

Nyi Kalawati terkejut mendapati serangan serempak tersebut. Ia 
segera menarik rantainya. Ujung-ujung rantainya seperti memiliki 
mata. Kedua ujung rantai itu berubah arah hanya dengan sentakan 
halus jemari tangan Nyi Kalawati. Ujungnya telah berbelok menyerang 
Dwani dan Rara Wulan. 

Nyi Kalawati memiringkan tubuhnya menghindari serangan ujung 
selendang Rara Wulan, sementara serangan senjata tajam dari Dwani 
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harus ditarik kembali untuk menangkis ujung rantai yang sudah 
memiliki mata pisau yang sedang mengarah ke tubuh Dwani. 

Disaat bersamaan, Rara Wulan mengibaskan selendangnya, 
sehingga ujungnya berubah arah dan kini membelok ke arah tubuh Nyi 
Kalawati yang sudah miring. 

Nyi Kalawati semakin terkejut dengan kemampuan perempuan 
yang sedang mengandung itu. Ternyata, kemampuannya 
menggunakan selendang sebagai senjata, tidak kalah lihai dengan 
kemampuannya menggunakan rantai sebagai senjata. 

Nyi Kalawati terpaksa menarik serangan ujung rantainya. Satu 
ujungnya dikibaskan untuk menangkal serangan Rara Wulan 
sementara ujung lain ditangkap dengan tangan kirinya untuk dijadikan 
senjata bila ada yang menyerangnya kembali. 

Kemudian terjadilah pertempuran yang sebenarnya tidak 
seimbang. Empat perempuan linuwih dari Menoreh telah bekerja 
sama mengurung pertahanan Nyi Kalawati dengan keras. Meskipun 
Rara Wulan tidak memaksakan gerakannya, namun ujung 
selendangnyalah yang paling mampu menerobos pertahanan Nyi 
Kalawati dengan senjata rantainya. 

Menyadari keadaannya yang ternyata tidak menguntungkan, Nyi 
Kalawati menyadari kebodohannya telah menantang langsung para 
perempuan linuwih di Menoreh itu. Dalam hati ia merasa kagum pada 
keempatnya. Sekaligus jantungnya mulai berdebar keras menyadari 
akhir pertempuran bisa berakibat buruk padanya. 

Namun Nyi Kalawati tidak datang tanpa mempertimbangkan 
keadaan yang terburuk. Menyadari keteledorannya telah menantang 
langsung empat perempuan sekaligus, Nyi Kalawati merasa 
membutuhkan cara lain untuk melawan mereka berempat. Ia harus 
bisa memecah perhatian mereka sebelum kemampuan kanuragan 
mereka berempat berhasil membongkar pertahanannya. 

“Sekar Mirah dan muridnya benar-benar menunjukkan ciri ilmu 
perguruan Kedungjati yang jelas, sementara perempuan yang 
mengaku sebagai pelayannya itu sepertinya mencampuradukkan 
aliran lain ke dalam tata gerak ilmu Perguruan Kedungjatinya. Aku 
yakin, ia sudah pernah berguru pada orang lain sebelum mempelajari 
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ilmu Kedungjati” pikir Nyi Kalawati menilai keadaan. “Sementara 
Pandan Wangi terlihat berbeda dengan kemampuannya. Aku rasa itu 
adalah tata gerak khusus yang diturunkan dari Menoreh” sambungnya 
dalam hati. 

Setelah menimbang sesaat, Nyi Kalawati memutuskan untuk mulai 
mengeluarkan ajian yang bisa digunakannya. Ia kemudian mendorong 
tenaga cadangannya ke lapisan yang lebih tinggi sambil menyalurkan 
sebuah ajian khusus yang bisa menyatu dengan kemampuannya 
menggunakan senjata rantai besi. 

Tidak lama kemudian, keempat perempuan linuwih dari Menoreh 
itu mulai merasakan kejanggalan. Putaran demi putaran ujung rantai 
bermata pisau kecil milik Nyi Kalawati mulai menimbulkan angin yang 
mendesis seperti suara ular. 

Pandan Wangi yang merasakan benturan pertama bisa merasakan 
desis angin itu menyambar kulit lengannya. Seketika ia mendesah 
nyeri. Sambaran desis angin yang mengiringi serangan rantai itu telah 
menimbulkan perasaan sakit terhadap kulit di sekitarnya. 

Kemudian, Dwani dan Sekar Mirah pun ikut mendesah nyeri. 
Sadarlah mereka bertiga, bahwa Nyi Kalawati telah melapisi 
senjatanya dengan sebuah ajian tertentu. Sementara, Rara Wulan yang 
terus menjaga jarak justru tidak merasakan akibat dari desis angin itu. 
Bagaimanapun, ia harus tetap menghemat gerakannya agar tidak 
menciderai kandungannya. Selain itu, ketiga mbokayunya pun selalu 
berusaha menjauhkan serangan Nyi Kalawati agar tidak mengarah ke 
Rara Wulan yang sedang mengandung. 

Pandan Wangi pun segera merambah memasuki pengetrapan ilmu 
perguruan Menoreh yang telah ia tingkatkan selama bertahun-tahun. 
Namun sebuah keraguan terbetik di benaknya. 

“Ilmu perguruan Menoreh yang telah kukembangkan ini bisa 
meluncurkan serangan sejengkal lebih dulu daripada serangan 
sebenarnya. Sementara untuk mendekati Nyi Kalawati dalam jarak 
yang mencukupi masih sulit kulakukan akibat putaran rantainya yang 
begitu dahsyat. Apakah ilmuku akan ada pengaruhnya?” gumam 
Pandan Wangi sambil mendorong tenaga cadangannya untuk 
mengungkap ilmunya itu.  
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“Bertarung melawan senjata panjang seperti ini membuatku ingin 
memiliki ilmu dengan serangan jarak jauh seperti ilmu sorot mata 
milik Kakang Sedayu” gumam batin Pandan Wangi tanpa sadar. 
Pipinya pun memerah sesaat mengingat wajah teduh yang sering 
muncul belakangan ini ditengah kisruhnya perasaan di rongga 
dadanya. 

“Ah. Siapa tahu, dalam perkembangannya ke depan. Ilmu menoreh 
juga bisa mengungkapkan sebuah kemampuan serangan jarak jauh” 
harap Pandan Wangi dalam hati sambil berusaha menepiskan 
bayangan wajah seseorang yang seperti ingin hadir sesaat di pelupuk 
matanya saat itu. 

Sementara Pandan Wangi sedang berangan-angan, Sekar Mirah 
dan Dwani sedang berbenturan dengan Nyi Kalawati yang 
membentengi dirinya dengan putaran rantainya. Kedua perempuan 
Menoreh itu sedikit kaget merasakan tajamnya desis angin yang 
menyertai putaran rantai itu. Begitu senjata mereka berbenturan, 
terasa sengatan perih yang menyertai desisan angin yang dibawa oleh 
putaran rantai itu. 

“Gila!’ Desis Sekar Mirah seraya kembali meningkatkan pemusatan 
nalar budinya untuk mendorong tenaga cadangannya lebih tinggi. 
Dwani pun mundur sambil melakukan hal serupa. Sementara Pandan 
Wangi maju dan kini melibat kedua ujung rantai itu dengan kedua 
pedang tipisnya. Ia berusaha mendekati tubuh Nyi Kalawati agar bisa 
menyerang dengan kemampuan tersembunyinya. 

Rara Wulan yang berdiri agak jauh dan mengetahui kelebihan 
khusus dari kemampuan Pandan Wangi, segera menyadari akal mbok 
ayunya itu. Segera saja, ia ikut menyerang dari jarak yang cukup 
dengan kedua ujung selendangnya agar dapat menarik perhatian Nyi 
Kalawati. 

Disaat bersamaan, Sekar Mirah dan Dwani telah mendorong tenaga 
cadangan mereka mendekati puncak. Tangan Dwani mulai nampak 
kemerah-merahan. Begitu pula pangkal parang yang digenggamnya. 
Dwani telah mengetrapkan ilmunya yang dulu disandarkan pada 
kekuatan cahaya bulan. Namun setelah bertobat dan menyadari 
darimana semua kekuatan itu berasal, Dwani kini lebih menyandarkan 
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kekuatannya pada kepercayaan pada sang pencipta, kekuatan murni 
yang disandarkan pada Yang Maha Agung, penguasa alam semesta. 

Nyi Kalawati terlihat kesulitan menangkis empat serangan 
sekaligus. Ia melihat selendang Rara Wulan yang meluncur menari-
nari diantara putaran rantainya. Sementara rantai itu harus 
berhadapan dengan sepasang pedang tipis Pandan Wangi yang 
berusaha membuka pertahanannnya. Tongkat baja putih yang 
dikaguminya pun sedang terayun-ayun ikut membongkar 
pertahanannya. Disisi lain, sebuah parang berwarna kemerahan ikut 
mendekat pula. 

Nyi Kalawati sudah menyadari benar, bahwa semua perempuan 
Menoreh itu telah mengetrapkan aji mereka masing-masing yang 
nggegirisi. Sehingga Nyi Kalawati tidak memililiki pilihan selain 
mengetrapkan aji puncaknya. Ia sudah menyadari kesombongan kata-
katanya dengan menantang keempat perempuan linuwih dari 
Menoreh secara bersamaan akan berakibat buruk baginya jika ia terus 
menerus membiarkan mereka bekerja sama melumpuhkannya. 

Serangan padu keempat perempuan linuwih dari Menoreh itu 
sebenarnya sangat sulit dipatahkan. Dua diantaranya adalah guru dan 
murid seperguruan. Seorang yang lain juga pernah mencicipi sedikit 
ilmu dari jalur yang sama. Sementara seorang lagi justru kokoh dengan 
kemampuannya di jalur ilmu Menoreh. Tiga dari mereka juga sudah 
terbiasa berlatih bersama-sama.  

Namun diatas itu semua, keempatnya adalah perempuan-
perempuan yang selalu membela kebenaran dan menjunjung tinggi 
keadilan. Mereka berempat, secara mengejutkan telah ditantang 
bersamaan oleh seseorang. Sehingga tidak ada rasa bersalah dihati 
mereka untuk mengepung dan mengeroyok Nyi Kalawati yang terlalu 
sesumbar dengan kemampuannya sendiri. 

Nyi Kalawati secara mengejutkan tiba-tiba telah menarik kedua 
ujung rantainya dengan hentakan keras. Dalam sekejap mata, ia 
memusatkan nalar budinya sambil menyilangkan rantainya di depan 
dada dengan kedua tangannya. 

Upaya Nyi Kalawati itu telah menyadarkan keempat perempuan 
dari Menoreh, bahwa pertarungan di ruang dalam itu akan mencapai 
puncaknya pula. Keempatnya bersiap untuk sebuah benturan keras. 
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Rara Wulan sendiri pun ikut mendorong tenaga cadangannya ke batas 
yang bisa ia salurkan dengan hati-hati agar tidak mengganggu 
kandungannya. Secara naluriah ia mundur setapak sambil 
menjulurkan ujung selendangnya sejauh yang bisa ia gapai sambil 
menyalurkan tenaga cadangannya melalui selendang yang 
digenggamnya erat-erat. 

Tiba-tiba Nyi Kalawati menghentakkan kedua tangannya ke depan.  
Udara disekelilingnya tiba-tiba seperti meledak dan menyembur ke 
segala arah. Bersamaan dengan itu, kedua ujung rantainya ikut terjulur 
dan mematuk ganas ke segala arah pula. Bukan hanya dua ujung rantai 
yang bermata pisau, akan tetapi jumlahnya seolah-olah menjadi 
berpuluh-puluh dan telah menghambur ke segala arah. 

Sadarlah keempat perempuan Menoreh itu, kekuatan ilmu Nyi 
Kalawati ternyata dapat membuat rantainya seperti berubah menjadi 
banyak meskipun sebenarnya hanya ada dua yang merupakan ujud 
aslinya. Dibutuhkan waktu sekejap untuk dapat menentukan ujung 
rantai yang asli atau yang merupakan bayangannya saja. Namun bagi 
Pandan Wangi yang sudah sedemikian dekat, ia mendapat kesulitan 
menentukan ujung rantai yang asli apakah mengarah kepadanya. 
Karena itu,ia lebih memilih menjatuhkan diri ke lantai dan berguling 
mendekat untuk menyerang kaki Nyi Kalawati. 

Sekar Mirah yang menyerang dari sisi tidak mendapati ujung rantai 
asli yang mengarah padanya meskipun bayangan-bayangan semu 
rantai itu sempat membuatnya ragu-ragu sesaat. Ia meneruskan 
serangannya dan membenturkan pukulan tongkat baja putihnya pada 
hembusan angin yang mengikuti hentakan ilmu Nyi Kalawati. 
Hembusan angin itu pecah dihantam tongkat baja putih Sekar Mirah 
yang telah menggunakan tenaga cadangannya. 

Serangan selendang Rara Wulan pun patah ditengah jalan 
dihantam oleh ledakan udara yang berasal dari hentakan ilmu Nyi 
Kalawati. Sementara Pandan Wangi pun harus menahan napas, saat 
hentakan ledakan udara itu menghampiri dirinya yang berguling di 
lantai. Ia tidak sempat lagi mendekati kaki Nyi Kalawati dan 
menyerang dengan kemampuan ilmu Menorehnya yang bisa 
menyerang mendahului serangan sebenarnya. Pandan Wangi terpaksa 
melenting berdiri dan kembali mundur dengan napas seperti 



 

48 

 

berkejaran akibat hantaman udara yang meledak disekitar tubuh Nyi 
Kalawati. 

Disaat itulah terdengar sebuah desahan. Dwani yang menyerang 
dari sisi lain telah terhambat oleh ledakan udara itu. Wajahnya seperti 
ditampar oleh angin yang keras. Dalam keadaan goyah, Dwani hanya 
sempat melihat sekilas beberapa bayangan ujung rantai yang menuju 
ke dirinya. Butuh waktu sekejap baginya untuk menentukan apakah 
ujung rantai itu asli atau bayangannya saja. 

Namun Dwani telah terkecoh. Ternyata, salah satu ujung rantai Nyi 
Kalawati yang telah disambung dengan pisau kecil benar-benar 
menuju kearah dirinya. Dwani berusaha mengelak ujung rantai yang 
datang tiba-tiba itu. Namun usahanya tidak sepenuhnya berhasil. 
Ujung pisau diujung rantai itu telah menggores lengannya. Dwani 
mendesah, sementara darah langsung menetes dari luka terbuka di 
lengannya itu. 

Dalam pada itu, pertempuran di halaman rumah Ki Gede juga 
semakin keras dan garang. Nyi Kalawati yang telah menghentakkan 
ilmunya, telah menimbulkan suara dentuman sayup yang berasal dari 
ledakan udara yang dihentak oleh ilmunya itu di ruang dalam rumah 
Ki Gede Menoreh. 

Dentuman itu mendebarkan hati Ki Gede Menoreh, Ki Jayaraga dan 
Wacana. Sementara Ki Kala Menggala justru tersenyum lebar. 

“Kelihatannya istriku sudah mengeluarkan ajiannya. Aku tidak 
heran jika salah satu perempuan yang melawannya kini sedang 
berguling-guling meregang nyawa” ujarnya dengan wajah kegirangan. 

“Omong kosong! Kalian belum tahu kehebatan Nyi Pandan Wangi 
dan Nyi Dwani” balas Wacana dengan keras sambil terus menekan Ki 
Kala Menggala yang menjadi lawannya bersama Ki Gede Menoreh. 

“Kita lihat saja sebentar lagi! Siapa yang lebih dulu keluar dari 
rumah itu!” kata Ki Kala Menggala dengan senyum mengejek. 

Sementara Ki Jayaraga yang sedang melawan Ki Ageng Lawang 
Geni ikut berdebar. Meskipun begitu ia masih berusaha berpikiran 
jernih. 
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“Aku hanya meraba seorang saja yang berusaha menerobos masuk 
dari pintu belakang. Langkah-langkahnya halus sehingga aku 
menduga itu langkah seorang perempuan. Mudah-mudahan tidak ada 
orang lain lagi. Ternyata orang itu istri Ki Kala Menggala. Di dalam 
rumah ada Nyi Sekar Mirah. Sebelum mencapai bilik itu, tentu istri Ki 
Kala Menggala akan kesulitan menembus Nyi Pandan Wangi danNyi 
Dwani” ujar Ki Jayaraga dalam hati mencoba menilai keadaan di 
dalam rumah Ki Gede Menoreh. 

Di sisi lain, pertempuran Ki Gede Menoreh dibantu Wacana justru 
semakin mengkhawatirkan. Ki Gede Menoreh yang terus menerus 
merasakan ngilu di kakinya mulai terlihat lamban dalam menghadapi 
serangan demi serangan Ki Kala Menggala. Wacana yang sekuat tenaga 
membantu pun mulai tidak bisa mengimbangi kecepatan Ki Kala 
Menggala. 

“Hanya sedemikian kemampuanmu Ki Gede? Ternyata kehebatan 
Ki Gede Menoreh yang masyur sangat jauh dari harapanku!” seru Ki 
Kala Menggala seraya tertawa keras. 

Ki Gede Menoreh hanya bisa menggeram menahan amarah. 
Sebenarnyalah ia masih bisa mendorong kemampuannya selapis lagi. 
Akan tetapi, rasa ngilu yang tidak tertahankan akan lebih menyiksa 
kakinya dan itu sudah pasti akan mengakhiri perlawanannya. 

“Wacana sudah berusaha sekuat tenaga. Aku harus menahan Ki 
Kala Menggala sedikit lebih lama. Mudah-mudahan akan ada 
perubahan keseimbangan pertempuran nantinya” batin Ki Gede 
Menoreh sambil membulatkan tekadnya untuk terus bertempur. 

Akan tetapi, tekanan Ki Kala Menggala sudah demikian dahsyatnya. 
Serangannya terus menerus mengikat Ki Gede Menoreh dan Wacana. 
Ki Kala Menggala seolah-olah sudah bisa menebak gerakan kedua 
lawannya itu, sehingga ia semakin yakin, bahwa kedua lawannya itu 
sudah sampai pada kemampuan terakhirnya.  

Sengatan demi sengatan panas yang mengalir dari benturan dengan 
tubuh Wacana pun seolah-olah sudah tidak dirasakannya lagi. Wacana 
terlihat berusaha keras terus mendesak Ki Kala Menggala. Namun, 
tampaknya keadaan justru sebaliknya. Ia sendiri yang harus bersusah 
payah menahan gempuran Ki Kala Menggala yang dengan mudah 
membagi serangannya ke arah Wacana dan Ki Gede Menoreh. 
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Senyum lebar sudah tampak di wajah Ki Kala Menggala. Ia sudah 
membayangkan akhir pertempuran ini. Ia tinggal menunggu waktu 
saja untuk menghentakkan ilmunya dan menjatuhkan kedua 
lawannya. Ia bermaksud membuat pangeram-eram di halaman itu 
untuk menakut-nakuti orang-orang Menoreh. 

“Ki Gede tidak bisa lagi mendorong kemampuannya. Mungkin 
karena usianya yang sudah sepuh maka ia menjadi rapuh. Yang perlu 
kuwaspadai hanyalah lelaki yang satu lagi ini. Aku yakin ia masih bisa 
mendorong kemampuannya sedikit lebih tinggi lagi. Namun jika tidak, 
aku akan menjatuhkannya dengan ilmu angin praharaku” batin Ki Kala 
Menggala mulai mereka-reka akhir dari pertempuran itu. 

Sebenarnyalah, para pengawal Ki Gede Menoreh pun sudah mulai 
merapatkan barisannya demi melihat Ki Gede Menoreh terlihat 
kembali terdesak. Namun mereka belum berani melibatkan diri, 
karena pertempuran itu terlihat seolah-olah hanya berupa bayangan 
dan kilatan cahanya yang bergerak kesana kemari. 

Ki Ageng Lawang Geni melirik ke arah pertempuran Ki Kala 
Menggala.  Melihat lawan-lawan dari saingannya tersebut mulai 
terlihat terdesak oleh kemampuan Ki Kala Menggala, membuatnya 
ingin melakukan sesuatu pula untuk menunjukkan kemampuan 
dirinya. 

“Aku tahu benar sifatnya, Kala Menggala suka menyombongkan 
diri. Dengan kedua lawannya yang sudah tidak berdaya, dia pasti akan 
membuat pangeram-eram. Aku harus mendahuluinya!” batin Ki Ageng 
Lawang Geni seraya mendorong tenaga cadangannya selapis lebih 
tinggi. Desir angin pun semakin tajam menusuk menyakiti kulit. Ki 
Jayaraga tidak terlalu terkejut. Ia sudah yakin bahwa kemampuan Ki 
Ageng Lawang Geni tentu masih bisa meningkat beberapa lapis lagi. 

“Hem. Sudah saatnya ia merasakan unsur air, api dan udaraku. 
Bukan hanya dia yang bisa bermain-main dengan angin dan api” 
gumam Ki Jayaraga dalam hati.  

Maka tidak lama kemudian, Ki Ageng Lawang Geni merasakan 
tandang orang yang mengaku sebagai pelayan Ki Gede Menoreh itu 
semakin keras dan garang. Gerakan lawannya itu tiba-tiba diikuti pula 
oleh desir angin. Bahkan kemudian, setiap sambaran lawannya itu 
seperti diikuti uap air yang berhawa panas. 
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“He! Ilmu apa ini!?” desis Ki Ageng Lawang Geni yang merasakan 
kulitnya seperti disergap oleh  uap air yang panas, meski tidak terlihat 
secara kasat mata. 

“Bukan cuma kau yang bisa bermain-main dengan angin Ki Ageng” 
celetuk Ki Jayaraga sambil tertawa kecil dan terus menyerang dengan 
kekuatan dahsyatnya. 

“Gila kau Jayaraga. Aku tidak percaya lagi kau hanya seorang 
pesuruh disini. Kau pasti punya hubungan khusus dengan Ki Gede. 
Atau setidaknya dengan orang yang bernama Agung Sedayu itu!” balas 
Ki Ageng Lawang Geni. 

“Terserah Ki Ageng saja, mau percaya atau tidak” kata Ki Jayaraga 
acuh tak acuh. 

“Jangan kau kira aku gentar dengan ilmumu ini Jayaraga. 
Simpanan ilmuku masih banyak!” bentak Ki Ageng kemudian. 

Ki Jayaraga pun menjadi waspada. Pertempuran akan menjadi 
semakin keras. Ki Ageng Lawang Geni pastinya tidak main-main 
dengan ancamannya. Sebuah nama besar yang disandangnya tentulah 
memiliki maksud tertentu. Apalagi, orang seperti Ki Kala Menggala 
sekalipun tampaknya bersikap hormat pula kepadanya. 

Benarlah perkiraan Ki Jayaraga, tidak lama kemudian, desir angin 
yang menyakitkan kulit itu dibarengi pula dengan rasa panas yang 
seolah-olah melepuhkan kulit. Hanya saja, sedikit berbeda dengan 
unsur milik Ki Jayaraga, rasa panas itu terasa lebih kering membakar 
karena tidak disertai unsur air. 

Kedua orangtua linuwih itupun terus mengadu kerasnya tulang dan 
liatnya otot. Hingga kemudian, Ki Ageng Lawang Geni melihat sekilas, 
Ki Kala Menggala meloncat mundur dan menyilangkan tangannya 
yang terkepal didepan dada. Ki Ageng Lawang Geni tahu benar, Ki Kala 
Menggala akan melepaskan ajian angin puncaknya.  

Karena itu, Ki Ageng Lawang Geni dengan gerakan sangat cepat, 
ikut menyilangkan kedua tangannya yang mengepal di depan dada 
sambil memusatkan nalar budinya. 
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Ki Jayaraga tanpa ragu, membenturkan Aji Sigar Bumi dalam 
tataran puncak ke arah Ki Ageng Lawang Geni .............. 
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Gerakan kedua orang penyusup yang membuat ontran-ontran di 
halaman rumah Ki Gede Menoreh ternyata membuat terkejut Ki 
Jayaraga, Ki Gede Menoreh dan Wacana sekaligus. 

“Apa mereka saudara seperguruan!?” membatin ketiganya secara 
bersamaan melihat kesamaan gerak Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala 
Menggala. 

Namun tidak cukup waktu untuk memikirkan hal tersebut. 
Serangan kedua orang itu yang sedang mempersiapkan puncak 
ilmunya bisa datang kapan saja. Ki Jayaraga segera memusatkan nalar 
budinya. Tidak main-main, ia mempersiapkan Aji Sigar Bumi untuk 
dibenturkan dengan ilmu angin milik Ki Ageng Lawang Geni yang 
ternyata memiliki unsur  api pula. 

Sementara Wacana telah mempersiapkan ilmu baranya, Ki Gede 
Menoreh telah mendorong tenaga cadangannya selapis lebih tinggi 
hingga ke puncak ilmu jalur Menoreh yang ia miliki. 

Keadaan yang memuncak itu kemudian tiba pada batasnya saat 
bersamaan Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala Menggala 
menghentakkan kedua tangan mereka masing-masing ke arah lawan-
lawan mereka. Ada sedikit perbedaan dari kedua orang itu dalam 
melepaskan ilmunya yang sempat terlihat oleh Ki Gede Menoreh 
karena Ki Jayaraga justru sedang saling membelakangi dengan Ki Kala 
Menggala. Ki Ageng Lawang Geni membuka telapak tangannya, 
sementara Ki Kala Menggala tetap mengepalkan tangannya. 

Terjadi hentakan udara yang sangat dahsyat, seperti hembusan 
angin topan yang menyebar hampir ke segala arah dari hentakan ilmu 
mereka. Ki Jayaraga tanpa ragu, membenturkan Aji Sigar Bumi dalam 
tataran puncak ke arah Ki Ageng Lawang Geni, sementara Wacana dan 
Ki Gede sama-sama membenturkan tangan mereka ke arah hembusan 
angin yang meluncur dari tangan Ki Kala Menggala. 

Akibatnya cukup dahsyat. Para pengawal Menoreh yang ada di 
sekitar pertempuran Ki Gede Menoreh dan Wacana melawan Ki Kala 
Menggala telah terjungkal ke belakang, dihentak oleh angin yang 
begitu keras.  

Sementara Ki Gede Menoreh dan Wacana sama-sama terdorong ke 
belakang dan jatuh ke tanah oleh desakan ilmu angin yang dilepaskan 
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oleh Ki Kala Menggala. Melihat semua lawannya jatuh, tawa Ki Kala 
Menggala pecah berderai mengonyak keheningan malam. 

Berbeda dengan Ki Kala Menggala, benturan ilmu angin Ki Ageng 
Lawang Geni dengan Aji Sigar Bumi yang dilepaskan Ki Jayaraga 
membuat suara dentuman yang lebih keras dan menggentarkan. 
Kedua orangtua yang sama-sama sakti itu ternyata telah sama-sama 
terdorong ke belakang dan jatuh terduduk oleh hentakan balik ilmu 
mereka masing-masing. 

Namun malang bagi Ki Jayaraga yang tidak menyadari bahwa 
hentakan ilmu Ki Kala Menggala justru menyebar ke segala arah dan 
tempat Ki Jayaraga berdiri justru membelakangi Ki Kala Menggala. 
Begitu Ki Jayaraga terdorong ke belakang dan jatuh terduduk, tidak 
disangkannya sama sekali bahwa dari belakang, hentakan ilmu Ki Kala 
Menggala justru menyambar punggungnya, sehingga Ki Jayaraga 
kembali terhempas ke depan dan jatuh berdebam tertelungkup ke 
tanah. 

Ki Ageng Lawang Geni dengan bertelekan dengan kedua telapak 
tangannya merayap bangkit. Tubuhnya segera tegak berdiri namun 
dengan tangan gemetar. 

“Setan alas! Terkutuklah kauJayaraga tua! Beraninya kau hanya 
mengaku pekatik Ki Gede Menoreh dengan ilmu setinggi itu!” 
geramnya dengan marah, merasakan bagaimana dahsyatnya ilmu yang 
dilepaskan orangtua yang mengaku bekerja mengurusi kuda di rumah 
itu.  

Ki Ageng Lawang Geni kemudian menutup matanya untuk 
memusatkan nalar budinya agar dapat mengatur kembali alur 
pernapasan, urat nadi dan syarafnya yang kacau akibat benturan ilmu 
dengan Ki Jayaraga, setelah melihat tubuh lawannya tidak bangkit lagi 
beberapa langkah dihadapannya. 

“Ki Gede!” desis Wacana yang berusaha merayap bangkit demi 
melihat Ki Gede Menoreh pun sedang susah payah berusaha berdiri. 
Belum lagi Ki Gede Menoreh berdiri dengan benar, Ki Kala Menggala 
yang sudah tertawa terbahak-bahak karena mabuk oleh 
kemenangannya tiba-tiba mengirimkan tendangan ke arah dada Ki 
Gede Menoreh. Untunglah Ki Gede Menoreh sempat menyilangkan 
tangannya di depan dada. Sementara tendangan itu hanyalah 
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tendangan wadag semata dan tidak dibarengi dengan pemusatan 
tenaga cadangan. Namun tak ayal, Ki Gede Menoreh kembali 
terjengkang jatuh ke tanah akibat tendangan itu. 

Wacana menggeram marah. Ia telah melihat Ki Jayaraga 
tertelungkup di tanah. Sementara Ki Kala Menggala menari-nari 
kesetanan sambil tertawa-tawa sepuasnya setelah kembali 
menjatuhkan Ki Gede Menoreh. Ia merasa berada di puncak 
kemenangan setelah bisa menjatuhkan seorang pemimpin tanah 
perdikan yang cukup disegani diseluruh tlatah Mataram. 

Selagi Ki Kala Menggala meluapkan segala kegembiraannya dengan 
cara yang sangat menyakitkan hati itu, Wacana sedang menimbang-
nimbang keadaan. Jika Ki Jayaraga saja terjatuh diam ke tanah dalam 
pertempuran itu, tentu keadaan sudah sangat buruk. Akan sangat sulit 
bagi mereka yang masih bisa tegak berdiri untuk melawan Ki Kala 
Menggala dan Ki Ageng Lawang Geni sekaligus. Apalagi masih ada 
seorang lagi yang mengikat Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Dwani di 
pertempuran di dalam rumah. 

Tiba-tiba, Wacana melihat panah sendaren yang terlempar dari 
tempat anak panah yang tadinya tergantung di pinggang salah satu 
pengawal Menoreh yang juga sedang berusaha bangkit. Busurnya pun 
tergeletak tidak jauh dari anak panah itu. 

Tanpa pikir panjang, Wacana melompat ke arah panah itu dan 
dalam sekejap mata memasangkan panah sendaren itu ke busurnya 
dan menarik talinya. 

“Hee!” seru  Kala Menggala terkejut, melihat Wacana siap 
melepaskan anak panah. Dengan gerak naluriah, Kala Menggala 
menjulurkan telapak tangannya kearah Wacana dan menghentakkan 
ilmu anginnya. 

Wacana sempat melihat serangan itu, tetapi baginya, melepas 
isyarat meminta bantuan lebih penting daripada keselamatan dirinya. 
Panah sendaren itupun terlepas dari busurnya bersamaan Wacana 
dihantam serangan yang dilepaskan Ki Kala Menggala. 

Akibatnya menjadi parah, Wacana terlempar beberapa langkah. 
Busur panah yang di genggamnya patah sementara tubuhnya 
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terbanting ke tanah dan terguling beberapa kali. Setelah itu, tubuhnya 
terbujur diam. 

“Wacana!” teriak Ki Gede dengan penuh kekhawatiran seraya 
berusaha kembali tegak berdiri. Wajahnya mengerenyit menahankan 
kesakitan di tubuhnya setelah terbanting untuk ketiga kalinya ke 
tanah. 

“Bodoh! Panggillah kawan-kawan kalian semua! Besok kalian akan 
kesulitan menghitung mayat-mayat yang bergelimpangan di halaman 
ini!” teriak Ki Kala Menggala dengan nada keras penuh ancaman, 
sekaligus penuh percaya diri. Baginya sekarang, menyapu seluruh 
pengawal tanah perdikan saat itu juga tidak memerlukan waktu lebih 
dari suwe mijet wohing ranti.  

***** 

 

Dalam pada itu, bunyi raungan panah sendaren yang memecah 
keheningan malam telah mengejutkan banyak orang. Para peronda 
pun saling berpandangan dan bertanya-tanya dalam hati. 

“Darimana asal panah sendaren itu kang?” tanya seorang peronda 
saat berada di ujung padukuhannya yang berbatasan langsung dengan 
padukuhan induk. 

“Sepertinya dari padukuhan induk” jawab temannya ragu-ragu. 
Kemudian, ia terus berjalan sambil berkata, “Marilah kita kembali, kita 
ke gardu jaga banjar pandukuhan. Mungkin nanti ada kepastian berita 
disana” ajaknya kemudian sehingga merekapun bergegas kembali ke 
tempat mereka biasa berkumpul sebelum memulai tugas ronda. 

Suara panah sendaren yang meraung keras itupun terdengar oleh 
seorang kakek yang sedang mendukung gadis kecil yang setengah 
tertidur. Keduanya bahkan belum melewati regol depan penginapan 
yang tadi mereka singgahi.  

Wajah kakek tua itu menjadi gelisah dan memucat. Sementara dari 
belakangnya, seorang pengawal dari Kalireja yang bertubuh kurus 
bergegas mendekat. Dibelakang pengawal itu, berturut-turut 
mendekat Ki Talang Putih dan Raden Wanajati yang tadinya sudah 
akan kembali ke bilik tempat mereka menginap. 
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“Panah sendaren?” tanya pengawal kurus itu dengan raut muka 
heran kepada kakek tua yang kini sedang mengguncang-guncang bahu 
cucunya agar gadis kecil itu membuka matanya lebih besar. 

“Damarpati. Buka matamu. Ada isyarat sendaren” kata kakek tua 
itu yang tak lain adalah Ki Sabdadadi. Damarpati segera merasakan 
ketegangan yang meliputi hati kakeknya. Ia tahu secara garis besar 
pembicaraan orang-orang tua di pendapa rumah Ki Gede Menoreh 
sebelum ia diajak ke penginapan itu menemani kakeknya. 

“Ada apa kek? Apakah ada pertanda yang gawat dengan munculnya 
isyarat sendaren itu?” tanya Raden Wanajati pula. 

“Mungkin saja Raden. Tetapi aku sangat yakin, suara sendaren itu 
berasal dari jenis panah sendaren yang biasa ada di rumah Ki Gede” 
desis Ki Sabdadadi menjawab ditengah kecemasannya. Ia sudah lupa 
dengan perannya saat berpura-pura datang ke penginapan itu untuk 
berbincang dengan orang-orang Kalireja untuk menyelidiki mereka. 

Namun, orang-orang Kalireja ternyata tidak menjadi curiga. 
Menurut mereka, sebagai salah satu penduduk Menoreh, kakek tua itu 
tentu sangat paham akan arti isyarat-isyarat bahaya yang dilontarkan 
oleh sesama orang Menoreh, bahkan suara raungan panah sendaren 
pun sebenarnya bisa dibeda-bedakan pula sehingga setiap bunyi 
tertentu bisa ditanggapi dengan perlakuan khusus pula. 

“Ayo ngger. Ki Gede tentu membutuhkan bantuan yang mendesak” 
kata Ki Sabdadadi dengan segera sambil menarik tangan Damarpati 
dan mulai berlari secepat yang mereka bisa kembali ke rumah Ki Gede 
Menoreh. 

Raden Wanajati dan Ki Talang Putih berpandangan sejenak. 
Mereka sedang menimbang-nimbang situasi tersebut. Bagi mereka 
yang berasal dari luar Menoreh tentu akan merasa ragu-ragu untuk 
melibatkan diri. 

“Bagaimana guru?” tanya Raden Wanajati. Ki Talang Putih 
mendesah dan berpikir sesaat. Kemudian ia mengangguk. 

“Kalau Ki Gede Menoreh memang membutuhkan bantuan, apa 
salahnya kita bantu. Kita memang harus menunjukkan kemauan baik 
kita tinggal di Menoreh bukan?” jawab Ki Talang Putih kemudian. 
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Raden Wanajati pun mengangguk membenarkan pendapat 
gurunya. Ia menoleh pada para pengawal Kalireja yang mulai 
mendekat. 

“Ayo, kita lihat ada apa disana. Salah satu dari kalian, beritahu Ki 
Demang” katanya sambil mulai berlari menuju arah yang dituju oleh 
kakek tua tadi bersama cucunya. Beberapa pengawal Kalireja dengan 
terburu-buru menyambar perlengkapan mereka dan berlari 
sekencang-kencangnya berusaha mengikuti Raden Wanajati dan Ki 
Talang Putih. 

Dalam pada itu, Ki Rangga yang berada di dalam rumahnya kembali 
melangkahkan kakinya bergerak melintasi halaman rumahnya. 
Langkahnya tampak cepat dan pasti.  

Ia tertegun kembali saat mendengar  bunyi panah sendaren. 
Panggraitanya yang sangat tajam sudah bisa meraba bahwa bunyi 
panah sendaren itu kira-kira berasal dari arah rumah Ki Gede 
Menoreh. 

“Aku akan langsung saja kesana! Sepertinya keadaan menjadi 
gawat!” desis Ki Rangga Agung Sedayu membulatkan niat. Maka 
dengan bergegas Ki Rangga mendekati pagar halaman rumahnya dan 
berniat merayap kembali untuk meloncatinya. 

Tepat saat Ki Rangga Agung Sedayu menempelkan telapak 
tangannya, panggraitanya yang sangat tajam mendengar suara derap 
kaki kuda yang dipacu cukup kencang. Ada beberapa kuda yang sedang 
dipacu sehingga bunyinya bergemuruh. 

“Siapa lagi mereka?” tanya Ki Rangga Agung Sedayu dalam hati. 
“Para pengawal Menoreh, atau justru orang lain yang berniat membuat 
onar dan menerobos masuk ke padukuhan induk?” 

Ki Rangga Agung Sedayu segera menundukkan kepala dan melipat 
tangannya ke dada untuk kembali tenggelam dalam pemusatan 
pikirannya. Ia berusaha menelusuri arah dari kedatangan para 
penunggang kuda tersebut. Getar-getar yang ia lepaskan dari 
pemusatan pikirannya untuk menelusuri para penunggang kuda 
tersebut, tiba-tiba saja seperti mendapatkan arah yang jelas dan 
menyatu dengan cepat kepada seseorang yang sedang berkuda di 
kejauhan itu. 
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“Kaukah itu ngger?” tiba-tiba terdengar suara seperti bisikan dalam 
Aji Pameling memenuhi ruang di dalam rongga pendengarannya. 
Suara yang sangat dikenalnya. 

“Ki Waskita. Oh, ternyata Ki Waskita yang berderap itu” desis Ki 
Rangga Agung Sedayu dalam Aji pameling membalas pesan yang 
dikirimkan oleh salah seorang penunggang kuda itu. Para penungang 
kuda yang berpacu itu semakin dekat dengan rumah tempat Ki Rangga 
Agung Sedayu berada. 

“Ya. Ngger. Aku telah mendapatkan getar-getar isyarat sebelumnya. 
Setelah kutelusuri, ternyata getar itu berasal dari rumah Ki Gede 
Menoreh. Sayup-sayup kudengar pula bunyi isyarat sendaren yang 
dilepaskan” 

“Aku juga Ki Waskita. Sesuatu sepertinya telah terjadi disana” 

“Benar ngger. Aku juga merasakannya” 

“Aku akan kesana Ki Waskita” 

“Jangan ngger. Ingat perintah Ki Patih. Tetaplah di rumah. 
Serahkan pada kami segala urusan ini, semoga Yang Maha Agung tetap 
melindungi kita” ujar Ki Waskita dalam Aji Pameling. Derap kuda-
kuda yang dipacu semakin nyata terdengar. 

Ki Rangga Agung Sedayu yang terpaku di balik pagar rumahnya 
kemudian mendengar kuda-kuda yang berpacu itu melewati depan 
rumahnya. 

“Tetaplah disitu ngger. Jangan terpancing!” bisik Ki Waskita 
kembali lewat Aji Pameling saat melewati pagar depan rumah Ki 
Rangga Agung Sedayu dengan nada penuh penekanan. 

Ki Rangga Agung Sedayu pun hanya bisa menghela napas begitu Ki 
Waskita lewat didepan rumahnya. Mereka tidak saling melihat, hanya 
dibatasi oleh dinding pagar yang agak tinggi, namun percakapan dalam 
Aji Pameling mereka seolah-olah terjadi seperti mereka sedang 
berhadap-hadapan. 

“Semoga semua akan baik-baik saja” bisik Ki Rangga Agung Sedayu 
berdoa dalam kepasrahan. Ia harus menyerahkan semua 
permasalahan itu ditangan Ki Waskita, Ki Jayaraga dan semua 
penghuni rumah Ki Gede Menoreh. Saat ini, ia tidak bisa melakukan 
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apapun. Tidak seperti dulu saat ia bisa bergerak dengan bebas untuk 
memecahkan semua permasalahan yang terjadi. Kali ini, ia menjadi 
orang yang tidak berdaya sama sekali dan harus menyerahkan 
segalanya kepada orang lain. 

“Hampir tidak ada bedanya dengan diriku saat dulu masih tinggal 
di Jati Anom” keluh Ki Rangga Agung Sedayu sambil melangkah gontai 
kembali ke dalam rumahnya. “Aku tidak mampu berbuat apa-apa saat 
itu. Seperti sekarang ini” sambungnya dengan hati menahan 
kegelisahan yang cukup dalam. 

***** 

 

Dalam pada itu, pertempuran di dalam rumah Ki Gede Menoreh 
masih berlangsung dengan sengit. Dwani telah bergeser mendekati 
Rara Wulan. Perempuan yang sedang mengandung itu dengan cepat 
berlutut untuk mengobati luka menganga di lengan Dwani seraya 
membalutnya dengan kain. 

Bayu Swandana tercengang melihat darah yang mengucur dari luka 
di lengan Dwani. Baru kali ini ia melihat luka yang begitu dalam dan 
darah yang menetes disana sini. Perasaaan yang sama juga sedang 
melingkupi hati Ratri yang untuk pertama kalinya melihat 
pertempuran yang begitu keras, dahsyat dan telah meneteskan darah 
di hadapan matanya sendiri. 

Tetapi jiwanya sudah lebih tegar untuk berhadapan dengan 
kekerasan yang tersaji di hadapannya. Ia bukan lagi seorang gadis 
muda yang hanya bisa berpasrah diri. Bahkan dari pertempuran yang 
sedang tersaji dihadapannya, Ratri justru bisa menilai sebuah 
pertempuran secara keseluruhan. 

Secara tidak langsung, ia telah mendapatkan pengalaman lebih 
dalam hanya dengan memperhatikan pertempuran yang keras dan 
cepat itu. Apalagi, Pandan Wangi sebagai gurunya ikut terlibat dalam 
perkelahian itu pula. Berbagai petunjuk yang sempat ia dapatkan dari 
Pandan Wangi selama berlatih, kini bisa dibuktikan penggunaannya di 
dalam sebuah pertempuran yang sebenarnya. 

Ratri seolah-olah bisa melihat bagaimana seharusnya ia bertindak 
dimasa depan saat sudah cukup dalam menimba ilmu di jalur 
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perguruan Menoreh. Kemampuan seperti Pandan Wangi saat inilah 
yang seharusnya sudah bisa ia kuasai dengan baik dalam beberapa 
tahun yang akan datang. 

Terdengar desahan yang cukup keras saat Sekar Mirah dengan 
memaksakan diri berusaha menusuk pertahanan Nyi Kalawati yang 
sulit ditembus akibat kelihaiannya menggunakan senjata lentur yang 
berupa rantai bermata pisau itu.  

Sekar Mirah berhasil menangkis ujung rantai bermata pisau itu dan 
merangsek lebih dekat dua langkah ke arah Nyi Kalawati. Namun 
kibasan bagian tengah rantai sempat mampir di lambungnya sehingga 
ia harus berdesah menahan sakit. 

Tekanan tenaga cadangan yang mengalir melalui rantai Nyi 
Kalawati ikut mendorong Sekar Mirah sehinga ibu Bagus Sadewa itu 
terlontar mundur untuk kemudian menubruk salah satu perabot 
rumah Ki Gede Menoreh yang segera hancur berantakan ditimpa 
tubuh Sekar Mirah. 

“Guru!” seru Rara Wulan dengan cemas melihat Sekar Mirah 
terjatuh. Ia bangkit dengan gerakan cepat. Untunglah, Dwani segera 
menahan tangannya. 

“Jangan Rara. Tugasmu menyelamatkan anak-anak itu. Bawa 
mereka keluar. Keadaan mulai tidak menguntungkan bagi kita” bisik 
Dwani sebelum ia meloncat bangkit dan membantu Pandan Wangi 
yang terus berusaha merangsek mendesak Nyi Kalawati dengan kedua 
pedang tipisnya. 

Sekar Mirah berdiri dengan cepat. Dwani tidak akan bertahan lama 
membantu Pandan Wangi. Luka di lengannya akan terus 
mengeluarkan darah. Dengan berbagai tata gerak yang harus terus ia 
lakukan untuk menghadapi pertempuran itu dibarengi oleh 
pemusatan nalar budi untuk mendorong tenaga cadangan yang 
membutuhkan aliran nadi yang kuat, luka itu akan semakin memeras 
darah Dwani. 

“Rara. Bersiaplah. Sekarang atau tidak sama sekali!” seru tertahan 
gurunya. Sekar Mirah pun kembali menyerang dan mengepung Nyi 
Kalawati. Sementara pertahanan Nyi Kalawati yang sedemikian kuat 
kembali menyulitkan mereka bertiga. Rantai bermata pisau tipis itu 
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seakan-akan menari-nari dibarengi dengan bayangan-bayangan 
semunya yang mengaburkan serta menipu pandangan mata. Putaran-
demi putaran rantai itu telah membentuk pertahanan yang sulit 
ditembus. Apabila berdekatan, gerakan rantai itu akan membuat kulit 
menjadi pedih pula. 

Sekar Mirah tidak lagi memiliki cara lain. Ia kemudian bertekad 
membenturkan tongkat baja putihnya dengan kekuatan puncaknya 
untuk menghentikan perlawanan Nyi Kalawati yang begitu dahsyat, 
meskipun sudah dikepung oleh empat perempuan perkasa dari 
Menoreh. Sekar Mirah harus memutar otak agar bisa mendapatkan 
sebuah kesempatan untuk bisa melakukannya. 

Dalam pada itu dihalaman rumah, Ki Gede Menoreh telah bangkit 
dan tegak dihadapan Ki Kala Menggala dan Ki Ageng Lawang Geni. 
Beberapa pengawal Menoreh dengan tangan gemetar sudah meraba 
hulu pedang mereka dan bergerak tangkas melindungi Ki Gede 
Menoreh dengan membuat garis pertahanan di depan Ki Gede. 

“Apakah kau belum menyerah Ki Gede!?” seru Ki Kala Menggala 
yang begitu puas bisa menjatuhkan Ki Gede Menoreh berkali-kali 
tanpa harus memeras kemampuannya hingga ke puncak. Baginya kini, 
Ki Gede tidak lebih dari orangtua keropos yang sudah tidak mampu 
lagi bertempur habis-habisan sebagaimana dimasa-masa yang 
lampau. 

“Apa aku kelihatan sudah menyerah kisanak?” balas Ki Gede 
Menoreh dengan suara berat membuat beberapa pengawal yang ada 
didekatnya membulatkan tekad pula untuk melawan sampai titik 
darah penghabisan. 

Ki Ageng Lawang Geni yang telah selesai mengatur kembali aliran 
syarafnya pun bergerak mendekat dan berdiri di samping Ki Kala 
Menggala. 

“Ki Gede. Kau telah berusaha sekuat tenaga. Aku mengakui nama 
besar Menoreh dibawah kepemimpinanmu. Tetapi apakah kau akan 
terus berkeras mempertahankan harga dirimu? Terus terang sajalah, 
kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Biarkan kami mencari orang 
yang bernama Sedayu itu di rumahmu dan dimanapun sudut tlatah 
Menoreh yang bisa ia gunakan untuk menyembunyikan diri” ujar Ki 
Ageng Lawang Geni. 
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“Simpan saja sesorahmu Ki Ageng. Selagi aku tegak berdiri, 
Menoreh tidak akan bisa diinjak-injak oleh siapapun!” geram Ki Gede 
Menoreh dengan mata seolah-olah  memancarkan cahaya yang 
menunjukkan kebulatan tekadnya.  

“Hari ini Ki Ageng akan mencari Ki Rangga Agung Sedayu seorang, 
tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa penduduk Menoreh lain yang 
tidak bersalah tidak menjadi sasaran Ki Ageng berikutnya dan orang-
orang yang berdiri dibelakang Ki Ageng?” sambung Ki Gede Menoreh 
dengan tegas. 

Ki Ageng Lawang Geni hanya menggeram menyadari keteguhan 
hati Ki Gede Menoreh dalam membela tanah perdikannya.  Sementara 
Ki Kala Menggala justru mencibir. Ia malah melangkah mengarah ke 
rumah Ki Gede Menoreh. 

“Berhenti kisanak. Kau  tiidak berhak memasuki rumahku!” kata Ki 
Gede Menoreh sambil menegakkan tangannya ke arah Ki Kala 
Menggala. 

“Lalu apa yang bisa kau lakukan Ki Gede? Istriku sudah ada di 
dalam. Aku akan menyusul istriku. Kudengar ada beberapa perempuan 
cantik yang tinggal disini dan salah satunya adalah istri orang yang 
bernama Agung Sedayu itu. Aku ingin tahu apakah dia cukup cantik 
pula. Tetapi kalau ia terlalu cantik, jangan salahkan aku jika wajahnya 
itu akan menjadi cacat karena menjadi sasaran cakaran kuku istriku. 
Istriku suka cemburu melihat perempuan yang lebih cantik darinya” 
celoteh Ki Kala Menggala tanpa memperdulikan larangan Ki Gede 
Menoreh. Ia terus berjalan akan memasuki pintu pringgitan.  

Ki Gede Menoreh sendiri hampir saja melompat untuk mencegah 
dengan cara langsung menyerang Ki Kala Menggala. Tetapi ketiga 
orang yang dihalaman itu kemudian mendengar suara derap kuda yang 
dipacu. Sangat banyak kedengarannya. Bahkan kemudian terdengar 
berbagai seruan-seruan yang menggentarkan pula seakan-akan 
puluhan orang sedang berduyun-duyun berlari menuju ke rumah Ki 
Gede Menoreh. 

“Para pengawal Menoreh. Mungkin pula dengan para penduduknya 
sekaligus” desis Ki Ageng Lawang Geni setelah sesaat mendengarkan 
dengan seksama. 
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Ki Kala Menggala tertegun. Ia membatalkan niatnya memasuki 
rumah Ki Gede Menoreh. Sementara Ki Gede Menoreh menjadi sedikit 
lega. Ia berharap bantuan yang datang itu bisa kembali menegakkan 
wibawa Menoreh,sehingga bisa mengusir Ki Ageng Lawang Geni dan 
Ki Kala Menggala dari halaman rumahnya dan kalau bisa dari tlatah 
Menoreh sekaligus. 

“Sudah saatnya kalian pikirkan kembali rencana kalian itu kisanak. 
Bantuan telah datang. Sekian puluh pengawal Menoreh akan dapat 
meringkus kalian dalam sekejap mata” kata Ki Gede Menoreh kembali 
dengan suara berat namun sedikit bergetar karena harus menahan 
perasaannya yang kembali membuncah terisi oleh harapan akibat 
kedatangan bantuan dari para kawula Menoeh. 

Ki Ageng Lawang Geni malah tertawa kecil sementara Ki Kala 
Menggala justru tertawa terbahak. 

“Ki Gede. Apakah Ki Gede sanggup bertanggungjawab atas mayat-
mayat yang akan bergelimpangan di halaman ini? Sebenarnyalah kami 
tidak takut berapapun pengawal yang datang ke halaman ini. Kami 
masih memiliki ilmu simpanan yang nggegirisi dan mampu melawan 
puluhan prajurit sekaligus!” seru Ki Kala Menggala kembali 
mengancam. 

Suara tawa kecil Ki Ageng Lawang Geni tiba-tiba mengeras pula. Ia 
memandang berkeliling setelah panggraitanya yang tajam telah 
menyadari sesuatu hal. 

“Permainan kanak-kanak! Seseorang telah menggunakan ilmu 
semu untuk mengelabui panca indera kita Menggala. Ia telah 
menciptakan suara-suara semu yang seolah-olah membuat puluhan 
orang beserta puluhan penunggang kuda berduyun-duyun kemari. 
Aku yakin hanya segelintir orang yang sebenarnya sedang menuju 
kemari, sementara yang lain lebih suka sembunyi di rumahnya 
masing-masing” ujar Ki Ageng Lawang Geni begitu bisa mengurai 
permainan ilmu semu yang telah dilontarkan oleh seseorang itu.  

Kala Menggala pun mengangguk. Ia juga bisa meraba permainan 
semu itu sekejap kemudian setelah Ki Ageng Lawang Geni 
menyadarinya. Tetapi kemudian tiba-tiba otaknya telah menyadari 
sesuatu. 
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“Kurasa ada seseorang yang linuwih pula sedang menuju kemari. 
Dia pasti yang berusaha menipu kita dengan suara-suara semu itu. 
Apakah mungkin itu Agung Sedayu? Bukankah kabarnya ia memiliki 
ilmu semu? Inikah salah satu jenis ilmunya itu?” tanya Ki Kala 
Menggala dengan bertubi-tubi. Matanya membesar saat ia menarik 
kesimpulan bahwa buruannya justru datang menampakkan diri. 

“Kita lihat saja Menggala. Kalau benar, itu artinya kita akan untung 
besar. Orang itu datang sendiri kehadapan kita” kata Ki Ageng Lawang 
Geni menjawab dengan wajah menunjukkan kepuasan pula seolah-
olah kesimpulan Ki Kala Menggala telah diyakini benar adanya. 

Tidak lama kemudian, dua orang pertama telah muncul di regol. 
Baik dua orang yang muncul itu maupun Ki Kala Menggala dan Ki 
Ageng Lawang Geni sama-sama terkejut. 

“Heee!?” seru mereka secara serempak. Ki Ageng Lawang Geni dan 
Ki Kala Menggala sama sekali tidak menyangka bahwa yang muncul 
adalah seorang kakek tua menggandeng seorang gadis muda yang 
bersusah payah berlari karena mengenakan kain panjang. Sementara 
kakek tua yang bernama Ki Sabdadadi itu justru terkejut melihat 
sesosok tubuh yang tertelungkup di tengah halaman. 

“Ki Jayaraga!” desis  Ki Sabdadadi dengan jantung hampir copot 
dari tangkainya. Dengan langkah gemetar, Ki Sabdadadi mendekati Ki 
Jayaraga. Tidak pernah dibayangkan dalam hidupnya bahwa kali ini, 
ia akan melihat tubuh kawannya itu diam tak bergerak diatas tanah, 
sementara ada dua orang asing berdiri tegak di sekitar pintu pringgitan 
dan tampaknya sudah berhasil memojokkan Ki Gede Menoreh dan 
beberapa pengawalnya. 

Sekilas pandangan mata Ki Sabdaddi juga bisa melihat disisi lain, 
tubuh Wacana yang tergolek diatas tanah. Gemetar ditangannya 
semakin menghebat saat pikirannya mencoba menduga-duga 
bagaimana keadaan kedua orang temannya itu. 

“Kakang Wacana! Ki Jayaraga!” desis Damarpati pula dengan 
gemetar seraya mengikuti langkah kakeknya. 

“He! Apa ini gurauan!? Kupikir sepasukan pengawal Menoreh yang 
muncul. Tetapi kenapa hanya seorang kakek dan gadis ingusan!?” 
teriak Ki Kala Menggala dengan heran sekaligus kesal. Bagaimana 
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mungkin dalam keadaan seperti ini justru seorang kakek-kakek dan 
gadis kecil yang datang pertama kali. Sementara dalam pikiran Ki Kala 
Menggala, paling tidak yang muncul adalah sekelompok pemuda 
padukuhan yang membawa senjata seadanya.  

Tetapi kemudian Ki Kala Menggala benar-benar harus 
mengatupkan giginya rapat-rapat demi melihat segerombol orang 
telah susul menyusul memasuki regol rumah Ki Gede Menoreh secara 
bergelombang. Bahkan beberapa penunggang kuda juga ikut muncul 
dari regol. Seorang kakek renta dengan tangkas melompat turun untuk 
kemudian dengan langkah panjang menyusul Ki Sabdadadi. 

Jantung Ki Waskita berdebar kencang demi melihat Ki Jayaraga 
tertelungkup di tanah. Begitu juga saat melihat sosok lain yang 
tergeletak terpisah disisi lain. Sementara Ki Sabdadadi telah lebih dulu 
bisa mendapatkan tubuh Ki Jayaraga. 

“Ki Jayaraga!” desis Ki Waskita dengan wajah pucat sambil 
berjongkok mendekat. Ia seakan sudah bisa membayangkan keadaan 
yang terburuk, sementara Ki Sabdadadi meraba pergelangan tangan Ki 
Jayaraga. 

“Syukurlah. Ki Jayaraga masih hidup. Tetapi keadaannya 
mengkhawatirkan. Nadinya lemah sekali. Tentu sudah terjadi 
benturan ilmu yang sangat dahsyat tadi. Aku harus mengobatinya” 
desis Ki Sabdadadi diikuti hembusan napas lega yang terdengar dari 
hidung Ki Waskita dan Damarpati. 

“Tolong. Angkat Ki Jayaraga ke pendapa. Aku harus melihat 
keadaan Wacana” kata Ki Sabdadadi pada orang-orang yang ada di 
dekatnya. Ia tidak lagi memperhatikan siapa-siapa yang ada 
disekelilingnya. Baginya, siapapun tentu akan bersedia menolong, 
selagi mereka berada di satu pihak. 

Seseorang segera berjongkok pula disampingnya diikuti beberapa 
orang lain dan dengan hati-hati akan mengangkat tubuh Ki Jayaraga. 

“Oh. Raden Wanajati” desis Ki Sabdadadi terkejut menyadari siapa 
yang bergerak pertama menolong. Raden Wanajati mengangguk. 

“Biar kami saja kek. Guruku tahu sedikit tentang ilmu pengobatan. 
Biarlah kami yang merawat kawan kakek ini lebih dulu” katanya 
dengan wajah yang datar namun bersungguh-sunggguh. 
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“Terima kasih raden” jawab Ki Sabdadadi tidak berpikir panjang 
lagi, sebelum berlari mendapatkan tubuh Wacana diikuti Damarpati 
dan Ki Waskita. Orang-orang Kalireja segera mengangkat tubuh Ki 
Jayaraga. Lalu Ki Talang Putih segera memeriksa deyut nadi Ki 
Jayaraga dan mulai mereka-reka pengobatan apa yang dibutuhkan 
oleh orang tua itu. 

“Hem. Aliran syarafnya sangat kacau. Ia tentu sudah terbentur 
sebuah ajian. Marilah raden, kita minumkan ramuanku ini lebih dulu 
sebelum memijat beberapa simpul-simpul syarafnya” kata Ki Talang 
Putih sambil mengambil sebuah bumbung dari kantong pinggangnya 
dan mengambil beberapa butiran sebesar biji sawi, setelah Ki Jayaraga 
digotong dan dibaringkan di pendapa. Seorang pengawal Kalireja 
bergegas mengambil air dan wadah tempat air untukmelarutkan 
butiran itu. 

Sementara Ki Sabdadadi dan dua orang pengawal Menoreh 
dibuntuti oleh Damarpati telah menggotong Wacana pula ke pendapa. 

Alis Ki Talang Putih mengerut melihat satu lagi korban yang 
digotong ke pendapa. 

“Bagaimana keadaannya?” tanyanya pada Ki Sabdadadi saat 
meletakkan tubuh Wacana disamping Ki Jayaraga. 

“Dia pingsan. Tetapi keadaannya lebih baik. Aliran darahnya masih 
lebih lancar. Kita tolong dulu Ki Jayaraga. Ia lebih mengkhawatirkan 
keadaannya” kata Ki Sabdadadi dengan wajah cemas. 

“Baiklah. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi disini?” tanya Ki 
Talang Putih dengan bingung. Begitu pula Raden Wanajati. 

“Akupun tidak mengerti Ki. Tetapi orang-orang ini adalah 
pembantu dekat Ki Gede Menoreh. Pasti telah terjadi pertarungan 
yang dahsyat sebelumnya” jawab Ki Sabdadadi. 

Selagi orang-orang yang baru datang itu berusaha menolong 
beberapa korban yang telah jatuh, Para pengawal Menoreh mulai 
mengalir memasuki halaman rumah Ki Gede Menoreh sehingga 
halaman itu mulai dipenuhi oleh mereka. Wajah-wajah mereka terlihat 
menegang dan tanpa aba-aba telah merapat dan mengurung segala sisi 
yang mungkin digunakan oleh kedua penyusup itu untuk melarikan 
diri. 
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“Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala Menggala. Sebaiknya kalian 
menyerah!” seru Ki Gede Menoreh kembali demi melihat semakin 
banyaknya jumlah pengawal Menoreh yang datang. Bahkan diantara 
pengawal-pengawal itu telah hadir Empu Wisanata pula. 

Dalam pikirannya, Ki Gede Menoreh juga yakin, dari barak Pasukan 
Khusus Mataram, Ki Rangga Sabungsari dan Ki Lurah Glagah Putih, 
kini sedang memacu kuda mereka menuju kediamannya itu mengikuti 
isyarat yang telah dilontarkan oleh Wacana meskipun harus dengan 
cara mengorbankan dirinya sendiri. 

“Kenapa kami yang harus menyerah Ki Gede? Bagaimana jika 
kalian saja yang membiarkan kami melakukan apa yang ingin kami 
lakukan?” balas Ki Kala Menggala menjawab masih dengan 
kepercayaan dirinya yang masih sangat tinggi. 

“Buka matamu kisanak! Kau telah terkepung! Berlapis-lapis! Kalian 
tidak akan bisa lolos” seru Ki Waskita seraya mendekat sambil 
menatap tajam kepada kedua orang penyusup itu.  

Melihat pandangan mata Ki Waskita yang begitu dalam dan penuh 
keyakinan Ki Ageng Lawang Geni segera bisa meraba bahwa orang tua 
yang sudah nampak renta ini tentu seseorang yang memiliki ilmu 
ngedab edabi pula. 

“O. Apakah kau yang tadi telah bermain-main dengan ilmu semu 
itu!?” tiba-tiba Ki Ageng Lawang Geni menunjuk ke arah Ki Waskita. 

“Ya” jawab Ki Waskita pendek. 

“Siapa kau? Apa hubunganmu dengan Agung Sedayu yang juga suka 
bermain-main dengan ilmu semu itu?” tanya Ki Ageng Lawang Geni 
dengan pandangan menusuk. 

“Kami bersahabat” 

“Apa ilmu semumu direguk dari jalur yang sama dengan ilmu semu 
Agung Sedayu!?” 

“Ya dan tidak” 

“Apa maksudmu!?” 

“Ya. Ilmu semu kami pada hakekatnya berasal dari sumber yang 
sama. Tidak, karena kami telah mempelajarinya dengan jalur yang 
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berbeda sehingga ilmu semu kami pada perkembangannya menjadi 
berbeda pula wujudnya” jawab Ki Waskita. Ia tahu benar tujuan Ki 
Ageng Lawang Geni mencecarnya dengan pertanyaan itu. Jika ia 
mengaku saudara seperguruan Ki Rangga Agung Sedayu, ada 
kemungkinan Ki Ageng Lawang Geni akan memperlakukannya sebagai 
pengganti Ki Rangga Agung Sedayu itu sendiri sehingga akan 
melampiaskan amarahnya pada saudara seperguruan Ki Rangga. 

“Menyerahlah! Ini peringatan terakhir Ki Ageng!” desis Ki Gede 
Menoreh dengan wibawa penuh. Kepercayaan dirinya kembali pulih 
dengan kedatangan seluruh kekuatan Menoreh berikut orang-orang 
linuwih di dalamnya. 

Ki Kala Menggala memandang Ki Ageng Lawang Geni. Tidak ada 
sedikitpun wajahnya menunjukkan kecemasan. Ia sepertinya 
menyerahkan jawaban itu sepenuhnya kepada Ki Ageng Lawang Geni. 

Dalam pada itu di ruang dalam, pertempuran telah mencapai 
puncaknya. Dwani sudah merasakan tubuhnya melemah. Gerakannya 
pun mulai terhambat pula akibat darah yang terus mengucur dari 
lukanya.  Sementara Pandan Wangi dengan kedua pedang tipisnya 
berusaha keras membongkar pertahanan Nyi Kalawati. Namun ujung-
ujung rantai bermata pisau itu selalu bisa menghalangi Pandan Wangi 
mendekat agar bisa membenturkan ilmu Menorehnya pada Nyi 
Kalawati. 

Melihat pertarungan yang sudah terlalu panjang dan kemungkinan 
untuk mengusir Nyi Kalawati dari dalam rumah itu semakin berat, 
Sekar Mirahpun tidak melihat cara lain selain membenturkan puncak 
ilmu aliran Kedungjati yang selama ini telah ia kuasai berkat 
bimbingan suaminya.  

Dalam perkembangannya, puncak ilmu Kedungjati yang dimiliki 
Sekar Mirah telah memiliki warna yang lebih beragam karena telah 
melalui masukan-masukan dari berbagai pemegang ilmu aliran lain 
seperti dari Kitab Windujati, aliran Ki Sadewa bahkan unsur udara, api 
dan air milik Ki Jayaraga akibat mereka sering berlatih bersama dan 
saling memberi pendapat untuk perkembangan ilmu Kedungjati milik 
Sekar Mirah. 

Saat mendapat sebuah kesempatan, Sekar Mirah melompat 
mundur untuk memusatkan nalas budinya dan mendorong 
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kemampuan tenaga cadangan setinggi-tingginya untuk dapat 
mengungkapkan puncak ilmu aliran Kedungjati. 

Nyi Kalawati terkejut. Namun dalam hatinya ia agak tergelitik oleh 
sebuah keingintahuan tentang puncak ilmu Kedungjati yang banyak 
menjadi perbincangan para orang linuwih dimasa lalu yang kemudian 
dituturkan secara turun temurun.  

Karena itu, Nyi Kalawati merasa berdebar, antara ingin tahu dan 
was-was, apakah ia akan mampu mengimbangi puncak ilmu Sekar 
Mirah sehingga dengan segera Nyi Kalawati menarik ujung-ujung 
rantainya dan menyilangkannya di depan dada seraya memusatkan 
nalar budinya pula. 

Pandan Wangi melompat mundur cukup jauh mengetahui kedua 
perempuan itu akan melontarkan ilmu puncak mereka yang nggegirisi. 
Ia akan bersiap untuk menyerang kembali bila ada kesempatan. 

Sekar Mirah pun melompat dan mengayunkan tongkat baja putih 
kebanggaannya ke arah Nyi Kalawati. Ayunan itu segera disambut oleh 
hentakan tangan Nyi Kalawati melepaskan puncak ilmu anginnya yang 
menimbulkan hentakan udara ke segala arah. 

Dari ayunan tongkat baja putih Sekar Mirah telah muncul sinar 
menyilaukan yang segera menghantam hentakan angin dahsyat yang 
terlepas ke segala arah dari tekanan ilmu angin milik Nyi Kalawati.. 
Suara dentuman yang menggelegar terjadi kembali di dalam rumah itu 
ditingkahi jeritan yang terdengar dari beberapa orang sekaligus. 

Bagus Sadewa tersentak terbangun dan segera menangis keras. 
Ratri dan Bayu Swandana pun menjerit dihempas angin yang cukup 
keras. Untunglah Rara Wulan sempat membalikkan badan dan 
melindungi Ratri yang mengemban Bagus Sadewa agar ketiganya tidak 
sampai terlontar dan membentur dinding rumah dibelakang punggung 
mereka. Sementara Pandan Wangi masih bisa bertahan dengan 
membenturkan pedang tipisnya ke udara yang bergerak menekan ke 
segala arah itu, meski ia sempat tergetar mundur pula. 

Benturan kedua ilmu yang nggegirisi itu ternyata sangat dahsyat. 
Kedua perempuan itu telah sama-sama mengeluarkan puncak ilmu 
mereka. Ternyata dalam pengetrapan puncak ilmu itu, Sekar Mirah 
masih selapis tipis diatas Nyi Kalawati. 
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Nyi Kalawati terlontar kebelakang cukup jauh. Tubuhnya terjungkal 
tepat menghantam pintu pinggitan untuk kemudian terguling 
beberapa kali setelah memecahkan pintu itu dan tergeletak di 
halaman, tepat dihadapan suaminya. 

Sementara itu, Sekar Mirah pun ikut terlontar balik. Tubuhnya 
sempat berputar di udara sebelum jatuh menimpa perabotan ruang 
dalam rumah Ki Gede Menoreh. Tangan kiri Sekar Mirah sempat 
menggapai-gapai sebentar sebelum ikut terkulai diatas tumpukan 
perabot dengan tangan kanan masih memegang tongkat baja putihnya. 

Itu adalah sebuah pemandangan yang mendebarkan sekaligus 
mengerikan baik bagi orang-orang yang ada di halaman maupun yang 
masih ada di ruang dalam.  

Napas Ki Kala Menggala tersentak melihat tubuh istrinya 
menggeliat-geliat di atas tanah seperti cacing kepanasan. 

“Kakang!” desis Nyi Kalawati dengan mata membelalak memanggil 
suaminya seperti meminta bantuan padanya. Tangannya berusaha 
menggapai dengan tenaga yang makin melemah pula. 

“Titin!” seru tertahan Ki Kala Menggala dan Ki Ageng Lawang Geni 
bersamaan. Keduanya bergegas mendekat. Ki Kala Menggala segera 
meletakkan telapak tangannya ke dada istrinya untuk segera 
mengalirkan tenaga cadangannya membantu membuka simpul syaraf 
istrinya yang tertutup dan mempertahankan detak jantungnya agar 
terus bekerja. 

Sementara Ki Ageng Lawang Geni dengan cepat mengambil sebuah 
bumbung kecil dari kantong pinggangnya dan meneteskan cairan 
kental dari bumbung itu ke bibir Nyi Kalawati yang terbuka. 

“Bagaimana ini terjadi? Siapa lawan Titin!? Siapa yang 
merobohkannya!?” geram Ki Ageng Lawang Geni dengan mata 
membelalak ke arah pintu pringgitan yang jebol. 

Jantung Ki Ageng Lawang Geni berdebar keras melihat seorang 
perempuan paruh baya melewati pintu rusak itu sambil menggenggam 
pedang rangkapnya. Di belakangnya, seorang perempuan paruh baya 
lain menyusul sambil mendukung perempuan lain yang terlihat 
kepayahan berjalan. Dibelakang mereka lagi, muncul perempuan 
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muda yang mengandung dan seorang gadis muda yang mengendong 
bayi dan menggandeng seorang anak lelaki. 

“Mbok ayu Ratri!” desis Damarpati. Lalu tanpa memperdulikan 
siapapun lagi ia segera melesat dan menghambur mendekati Ratri. 
Keduanya segera berangkulan ditegah-tengah suasana yang 
mencekam itu. 

“Siapa yang sanggup merobohkan Titin!?” bentak Ki Ageng Lawang 
Geni dengan kasar sambil menunjuk ke arah perempuan-perempuan 
dihadapannya. 

Sekar Mirah terbatuk-batuk sesaat. Batuknya sempat 
mengeluarkan darah. Namun dengan menekan rasa sakit diseluruh 
tubuhnya, Sekar Mirah berusaha menegakkan tubuhnya yang sedari 
tadi didukung oleh Dwani. 

“Aku! Aku yang merobohkan perempuan yang mengaku bernama 
Kalawati itu. Namaku Sekar Mirah. Aku istri Kakang Agung Sedayu!” 
seru Sekar Mirah dengan suara bergetar menahan perasaaan amarah 
yang bercampur aduk dengan perasaan bangga telah berhasil 
mengalahkan lawannya meskipun ia dalam keadaan kepayahan pula. 

Wajah Ki Ageng Lawang Geni terlihat bertambah merah menahan 
amarah. Ia memandang ke sekeliling, menatap orang-orang Menoreh 
yang kini menatap tajam kepada mereka berdua. Sebentar lagi, 
senjata-senjata mereka tentu akan teracung. Mereka akan berusaha 
menangkap keduanya hidup atau mati. 

Setelah hati para kawula Menoreh sedikit tergetar oleh robohnya Ki 
Jayaraga dan Wacana, setidaknya robohnya perempuan yang bernama 
Ki Kalawati di tangan Sekar Mirah bisa membakar kembali semangat 
mereka. 

“Aku masih menyangsikan kalian bisa menangkap kami berdua. 
Jangan berbangga diri dulu” geram Ki Ageng Lawang Geni seraya 
bangkit berdiri menegakkan kembali tubuhnya diantara kepungan 
orang-orang Menoreh. 

“Ki Ageng. Jangan turuti hawa nafsumu. Bukalah matamu. Kalian 
tinggal berdua. Jumlah kami akan berlipatganda dalam sekejap mata” 
kata Ki Waskita kembali. Ia berdiri tegak dengan menyilangkan 
tangannya di depan tubuhnya. 
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“He! Kakek tua. Kedatangan kami kemari hanya untuk tujuan 
sederhana. Yaitu mencari orang yang bernama Agung Sedayu. Aku 
hanya perlu memeriksa rumah ini. Bukankah gampang saja? Kita tidak 
perlu bertempur disini. Kalianlah yang telah mempersulit keadaan” 
ujar Ki Ageng Lawang Geni. 

“Sudahlah Ki Ageng. Aku persilahkan kalian pergi. Bawa 
perempuan itu dan rawatlah dengan baik. Kurasa aku sudah cukup 
berbaik hati membiarkan kalian pergi. Ki Rangga Agung Sedayu tidak 
ada di rumah ini atau dimanapun disudut Menoreh ini” kata Ki Gede 
Menoreh kemudian dengan suara berwibawa. 

“Kurang ajar. Bukan itu yang kami mau!” seru Ki Kala Menggala 
tiba-tiba menjawab. Ia bangkit berdiri. Sementara itu, perempuan 
yang bernama Kalawati itu terbatuk dan ternyata sudah membuka 
matanya. Dengan beringsut, ia bangkit dan duduk bersimpuh dengan 
bantuan suaminya. Wajahnya terlihat gelap terisi  oleh kemarahan 
yang ditahan olehnya. Bibirnya terus menerus meringis menahan 
kesakitan yang menjalari seluruh tubuhnya setelah berbenturan 
puncak ilmu dengan Sekar Mirah. 

“Kakang! Tunjukkan pada mereka puncak ilmu kita. Jangan sampai 
mereka meremehkan kita. Ketahuilah, bahwa perempuan-perempuan 
itu telah mengeroyokku tadi! Aku tidak mendapat kesempatan jujur 
dalam bertempur!” desis Nyi Kalawati dengan mata menyiratkan 
ketidakpuasannya. Ia melirik Sekar Mirah dengan pandangan penuh 
kebencian. 

“Tutup mulutmu Nyisanak!” bentak Sekar Mirah dengan berapi-api 
mendengar Nyi Kalawati telah mengadukan hal yang tidak benar pada 
suaminya. “Kau yang telah menyerang kami membabi buta secara 
bersamaan! Itu tandanya kau menantang kami bertempur bersama 
pula!” serunya lagi. 

“Bohong kakang! Bohong!” rengek Nyi Kalawati sambil 
mengguncang tangan suaminya. Suaranya masih tercekat. Ia bahkan 
terbatuk beberapa kali sambil mengerenyitkan wajah menahan sakit di 
seluruh bagian tubuhnya. Keadaan istrinya itu justru lebih membuat 
darah Ki Kala Menggala menggelegak. 
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Ki Kala Menggala menggeram. Baginya, keterangan istrinya itu 
lebih meyakinkan daripada pembelaan Sekar Mirah. Dengan tangan 
gemetar, Ki Kala Menggala menunjuk Sekar Mirah. 

“Aku akan membalaskan sakit hati istriku! Majulah kalian semua 
perempuan-perempuan Menoreh gila! Kalau kalian kalah, aku akan 
menyeret kalian kehadapan istriku, agar ia bisa mencakar wajah kalian 
itu sampai tidak berbentuk lagi!” ancam Ki Kala Menggala sambil 
bergerak maju. 

Darah Sekar Mirah dan Pandan Wangi sama-sama tersirap. Mereka 
sudah bisa menilai keadaan dengan cepat. Kelihatannya, Ki Jayaraga 
dan Wacana telah keluar dari arena pertempuran dalam keadaan 
terluka. Entah siapa yang telah mengalahkan mereka. Jika melawan 
Nyi Kalawati saja mereka harus berusaha sekuat tenaga bersama-
sama. Lalu bagaimana lagi jika harus melawan suaminya yang terlihat 
sangat marah itu? Sementara keadaan Sekar Mirah dan Dwani pun 
telah menurun karena luka-luka mereka. Rara Wulan tentu tidak bisa 
diharapkan sepenuhnya untuk membantu.  

Namun, tidak ada tantangan yang akan bisa meruntuhkan hati 
keempat perempuan perkasa dari Menoreh itu. Keempatnya segera 
bersiap, meskipun dengan sadar diri, Rara Wulan memilih berada di 
belakang gurunya. 

“Ratri, Damarpati bawa anak-anak masuk! Jaga mereka. Kalau 
kalian mendengar aba-abaku, bawa lari mereka ke belakang rumah” 
desis Pandan Wangi. 

“Baik mbok ayu” jawab serempak kedua gadis muda itu.  

Ki Kala Menggala sudah hampir mencapai tempat Pandan Wangi 
dan Sekar Mirah berdiri. Dwani sudah bersiap meloncat ke samping 
untuk membuka ruang pertempuran. Tetapi Ki Gede Menoreh 
ternyata telah lebih dulu menyerang Ki Kala Menggala sebelum 
mencapai ke tempat anak perempuannya berdiri. 

Ki Kala Menggala pun menyambut serangan itu dengan marah. 

“Aku tidak akan main-main lagi Ki Gede. Mulailah menghitung 
jumlah nyawa yang akan lepas dari tubuhnya! Dimulai dari nyawamu!” 
teriak Ki Kala Menggala. Pandan Wangi pun meloncat menyerang Ki 
Kala Menggala membantu ayahnya. Ia sudah menyarungkan kembali 
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sepasang pedang tipisnya karena Ki Kala Menggala ternyata tidak 
mencabut senjatanya. 

“Baiklah. Kita sudahi saja pertempuran ini dengan cepat!” seru Ki 
Ageng Lawang Geni demi melihat orang-orang Menoreh merapatkan 
barisan mereka. Jumlah mereka banyak sekali. Ki Waskita dan Empu 
Wisanata berada di barisan terdepan memimpin  para pengawal 
Menoreh dan orang-orang Menoreh yang pemberani yang telah ikut 
serta dalam barisan pengawal Menoreh yang mengepung Ki Ageng 
Lawang Geni. 

Ki Ageng Lawang Geni memejamkan mata dengan kedua tangannya 
lurus kebawah bersilang di depan tubuhnya. Dalam sekejap kemudian, 
tubuh itu bergetar.  Lalu tiba-tiba muncul kobaran api sebesar tubuh 
manusia dari tubuhnya. Bukan hanya satu, namun empat. Kobaran-
kobaran api yang bersinar terang dan menyala-nyala itu membuat 
halaman rumah Ki Gede Menoreh menjadi terang benderang seperti 
siang hari yang dipanasi oleh teriknya matahari. Bukan hanya 
terangnya, namun panasnya pun telah terasa dalam jarak beberapa 
langkah saja. 

Empu Wisanata dan Ki Waskita terkesiap. Sebagai orang-orang tua 
yag linuwih, mereka menyadari sepenuhnya ilmu-ilmu dahsyat yang 
banyak dituturkan oleh orang-orang tua sebelum mereka secara turun 
temurun. Bahkan saat menyerbu perguruan Sapta Dahana beberapa 
waktu yang lampau, Ki Damar Sasangka juga memiliki ajian yang 
berlandaskan ilmu api yang dapat membuat dirinya menjadi 
bongkahan api panas yang menyala-nyala. 

Namun Ki Ageng lawang Geni ternyata dapat membuat empat 
kobaran api sekaligus. Ini seperti mengisyaratkan, bahwa ilmu yang 
akan digunakan oleh Ki Ageng Lawag Geni tidak akan kalah dahsyat 
dari ilmu Ki Damar Sasangka. 

“Matilah kalian orang Menoreh! Aji Lawang Geni akan membakar 
kalian!” teriak Nyi Kalawati dengan nyaring demi melihat kobaran-
kobaran api sebesar tubuh manusia iitu telah berjajar dikiri dan kanan 
Ki Ageng Lawang Geni yang berdiri di depannya. 

Benar saja, begitu, Ki Ageng Lawang Geni membuka mata dan 
menyentakkan tangan ke samping, keempat kobaran api itu menyebar 
dan menyerang ke segala arah. 
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“Awas!” teriak Ki Waskita memberi peringatan. Salah satu 
gumpalan api itu menyambarnya. Panasnya begitu menyengat. Ki 
Waskita segera menghindar. Namun beberapa pengawal di 
belakangnya justru terpaku. Dua orang telah dihantam oleh kobaran 
api itu. Pengawal-pengawal itu menjerit kesakitan. Kobaran api itu 
menjilat tubuh mereka dan sesaat kemudian, pakaian mereka telah 
terbakar. 

Kobaran api yang lain pun tidak kalah dahsyatnya, ikut menyambar 
kesana kemari. Membuat orang-orang Menoreh panik dan porak 
poranda. Beberapa pengawal masih bisa menghindar. Namun 
beberapa yang lain tidak sempat melakukannya sehingga terjilat api 
yang panas dengan tubuh melepuh atau pakaian yang terbakar. 

“Yang berperisai kedepan!” teriak Empu Wisanata demi melihat 
orang-orang Menoreh jungkir balik menghindarkan diri dari kobaran-
kobaran api yang menerjang kesana kemari. Beberapa pengawal yang 
menggenggam perisai pun maju ke depan. Sedikit banyak, perisai itu 
bisa menahan jilatan api jika kobaran api itu mendekati mereka. 
Namun karena hanya sedikit yang kebetulan memegang perisai, 
kebanyakan pengawal Menoreh mulai mundur teratur sehingga 
kepungan pun agak melonggar. 

Tetapi tampaknya itu lebih baik. Dengan kepungan yang lebih 
longgar, Ki Waskita dan Empu Wisanata bisa berbuat lebih untuk 
melawan Ki Ageng Lawang Geni. Keduanya segera bisa menarik 
kesimpulan, kobaran-kobaran api itu tentu dikendalikan oleh Ki Ageng 
Lawang Geni, sehingga menyerang langsung sumbernya akan dapat 
mematikan kekuatan yang mengendalikan kobaran api itu. 

Ki Waskita dan Empu Wisanata pun menyerang Ki Ageng Lawang 
Geni dari dua arah sekaligus. Tetapi, Ki Ageng Lawang Geni begitu 
waspada. Dengan menggerakkan tangannya, dua kobaran api yang 
sedang bergerak kesana kemari menerjang orang-orang Menoreh 
segera berbalik arah dengan kecepatan tinggi untuk kemudian 
memburu Ki Waskita dan Empu Wisanata dari arah punggung mereka 
masing-masing. 

Ki Waskita dan Empu Wisanata terkejut menyadari begitu cepatnya 
kobaran api itu bisa bergerak melindungi pemilik ajiannya. Keduanya 
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harus melepaskan serangan mereka dan menghindari kobaran api 
yang menerjang dari arah belakang. 

“Luar biasa. Ki Ageng lawang Geni bisa mengendalikan keempat 
kobaran apinya sekaligus. Dua dipakai untuk bertahan, dua lagi untuk 
memporak-porandakan pengawal Menoreh. Dia memang harus cepat 
dihentikan!” kata Ki Waskita membatin.  

Sementara itu, di pendapa, Ki Talang Putih dan Raden Wanajati 
ikut berdebar-debar menyaksikan pameran ilmu yang sudah langka 
itu. 

“Ilmu apa itu guru? Aku baru sekali ini melihatnya. Bahkan rasanya 
aku belum pernah mendengar jenis ilmu seperti ini” desis Raden 
Wanajati dengan heran sekaligus kagum. 

“Mengendalikan kobaran api dan digunakan menyerang para 
pengawal. Seperti prajurit yang bertempur. Mungkin ini yang disebut 
Prajurit Api. Ini seperti kisah ngayawara yang pernah diceritakan 
kakekku” gumam Ki Talang Putih dengan wajah mengerut. 

“Apakah kita diam saja guru? Para pengawal Menoreh terlihat 
kewalahan” desis Raden Wanajati. Disekitar pendapa itu, selain dua 
korban yang terbaring, ada beberapa pengawal Kalireja berdiri di 
tlundak dengan sikap bersiaga penuh.  

Ki Talang Putih mengangguk. “Lihatlah, kedua kakek tua itu juga 
berilmu tinggi dan menempatkan diri mereka sebagai lawan. Kita lihat 
dulu keadaan. Jika keadaan makin genting, apa boleh buat. Kita juga 
harus menjaga pandangan Ki Gede Menoreh terhadap kita. Jangan 
sampai ia menganggap kita tamu yang tidak tahu diri dan berdiam diri 
saja melihat Menoreh dalam kesulitan” katanya pada Raden Wanajati. 

Raden Wanajati mendesah. Sementara Ki Sabdadadi muncul dari 
arah dapur dengan menyusuri sisi pagar untuk mengambil bahan obat-
obatan yang akan diramu untuk merawat luka dalam Ki Jayaraga dan 
Wacana. 

“Ilmu api yang mengerikan!” desis Ki Sabdadadi sambil berjongkok 
kembali di depan Ki Talang Putih dan Raden Wanajati yang 
menunggui Ki Jayaraga dan Wacana. 
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“Apa yang bisa kami bantu kiai?” tanya Raden Wanajati kemudian. 
Ia melihat kakek tua dihadapannya dengan tatapan ingin tahu. Jika 
sebelumnya ia menyangka kakek tua itu hanyalah seorang penduduk 
biasa di Menoreh yang mampir ke warung dengan cucunya, namun 
kini Raden Wanajati mulai bisa meraba bahwa kakek tua itu tentu 
punya hubungan yang lebih erat dengan Ki Gede Menoreh.  

Apalagi semenjak melihat kakek tua itu dengan leluasa bisa melipir 
sisi pagar untuk menuju dapur rumah Ki Gede Menoreh tanpa menarik 
kecurigaan para pengawal Menoreh yang bersiaga dan kemudian 
kembali tidak lama sesudahnya dengan membawa bahan-bahan yang 
dibutuhkan. Jika ia tidak mengenali isi rumah Ki Gede, bagaimana 
mungkin kakek tua itu bisa mendapatkan bahan obat-obatan berikut 
alat-alatnya secepat itu dari dalam rumah Ki Gede Menoreh? pikir 
Raden Wanajati. 

“Aku mohon raden mengawasi keadaan saja. Siapa tahu, kobaran 
api itu dilemparkan oleh Ki Ageng itu kearah sini” kata Ki Sabdadadi 
tanpa berpikir panjang. Perhatiannya benar-benar hanya tercurah 
pada keselamatan kedua temannya yang sedang terbaring diam itu.  

Ki Sabdadadi segera mulai meramu obat-obatan yang akan 
diminumkan kepada Ki Jayaraga dan Wacana. Untunglah,  Ki Talang 
Putih sepertinya juga memiliki pengetahuan  yang cukup dalam 
meracik ramuan obat sehingga bisa membantu Ki Sabdadadi menjadi 
lebih cepat. Melihat kedua orang itu sibuk mempersiapkan ramuan, 
Raden Wanajati memilih mundur. Ia sebenarnya tertarik dengan 
pertempuran yang sedang terjadi dihadapannya. 

Mata Raden Wanajati segera bisa melihat  pertempuran antara Ki 
Gede Menoreh dan Pandan Wangi yang bertempur dengan seorang 
lelaki tua yang terlihat begitu beringas. Raden Wanajati beberapa kali 
menahan napas melihat tandang Pandan Wangi dalam pertempuran 
yang keras itu. Matanya hampir tidak berkedip melihat kemampuan 
putri dari Tanah Perdikan Menoreh itu.  

Namun kemudian, matanya juga terpaku pada dua orang 
perempuan lain yang kira-kira seumuran dengan Pandan Wangi. 
Keduanya juga mampu bertempur dengan gerakan cepat dan keras 
sehingga ikut menarik perhatiannya. 
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“Siapa kedua perempuan itu? Mereka juga memiliki ilmu 
kanuragan yang sangat tinggi. Menoreh benar-benar memiliki orang-
orang linuwih yang melimpah. Bahkan kedua kakek tua itupun sangat 
ngedab-edabi” gumam Raden Wanajati. Sekilas ia melirik kembali ke 
arah Ki Sabdadadi. 

“Jangan-jangan kakek itu juga berilmu tinggi. Dari gerak-geriknya, 
aku menjadi yakin ia memiliki ilmu simpanan pula. Sayang, sedari tadi 
saat di penginapan, aku tidak langsung menyadarinya” gumamnya 
lagi. 

Dalam pada itu, Ki Kala Menggala yang dikerubuti oleh Ki Gede 
Menoreh, Pandan Wangi, Sekar Mirah dan Dwani merasa perlu 
mengeluarkan ajian puncaknya pula. Ia melirik sesaat pada istrinya 
yang masih duduk bersila ditanah dalam jarak dua langkah dari Ki 
Ageng Lawang Geni yang dengan leluasa menggerakkan kobaran 
apinya kesana kemari. Baik Ki Waskita dan Empu Wisanata agak 
kesulitan untuk mendekati tempat Ki Ageng Lawang Geni berdiri. Dua 
kobaran api selalu membuntuti mereka dan menyerang mereka.  

Demi melihat wajah istrinya yang masih kesakitan itu, hati Ki Kala 
Menggala terasa makin mendidih. Ia benar-benar ingin membalaskan 
sakit hati istrinya yang telah dikeroyok oleh para perempuan dari 
Menoreh. 

Sekejap kemudian saat ada kesempatan, Ki Kala Menggala 
melompat mundur dan kini berdiri di sisi berlawanan dari Ki Ageng 
Lawang Geni. Ia memejamkan mata dan memusatkan nalar budinya. 
Keadaan itu membuat lawan-lawannya menjadi waspada. Mereka 
sadar, Ki Kala Menggala tentu akan menggunakan ajian puncaknya 
pula. Dengan berdebar-debar, orang-orang Menoreh menunggu, 
apakah Ki Kala Menggala juga mampu mengeluarkan kobaran api 
seperti Ki Ageng Lawang Geni. Jika benar, maka pertempuran itu akan 
berjalan kacau sekali. 

“Gawat. Jika muncul empat kobaran api lagi, para pengawal 
Menoreh benar-benar akan kocar-kacir!” desis Ki Waskita kepada 
Empu Wisanata, saat keduanya masih berlompatan menghindar 
sambil berusaha mendekati Ki Ageng Lawang Geni. 

Kobaran api yang ditunggu tidak muncul. Justru yang muncul 
adalah pusaran angin yang terlihat samar namun berukuran setinggi 
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tubuh manusia pula. Pusaran angin itu menghisap debu dan sampah 
diatas tanah sehingga bentuk pusaran angin itu kemudian menjadi 
nyata.Jumlahnya juga empat buah. Lalu dengan menghentakkan 
tangannya, pusaran angin itu menyebar, memburu kearah lawan-
lawan Ki Kala Menggala. 

Ki Gede Menoreh, Pandan Wangi, Dwani dan Sekar Mirah serentak 
menghindar. Bunyi desisan pusaran angin itu benar-benar 
mengerikan. Bahkan saat salah satunya menghantam dinding rumah 
Ki Gede Menoreh, dinding itu berderak keras seperti kayunya akan 
berpatahan. 

Keempat pusaran angin itu benar-benar memburu keempatnya 
kemanapun mereka berpencaran. Seperti juga Ajian Lawang Geni 
milik Ki Ageng Lawang Geni, Ki Kala Menggala hanya perlu 
menggerakkan tangan dan jari-jarinya untuk mengendalikan pusaran 
angin yang berjumlah empat buah itu. 

“Apakah ini puncak ilmu mereka? Apakah mereka bisa menaikkan 
kemampuan mereka selapis lebih tinggi lagi dan menciptakan lebih 
banyak kobaran api dan pusaran angin? Bagaimana cara 
menghadapinya?” gumam Raden Wanajati dengan wajah penuh tanda 
tanya. Tanpa sadar selangkah demi selangkah ia makin mendekati 
arena pertempuran itu dan kini bersama beberapa pengawal Kalireja 
yang mengikuti langkahnya mereka telah berada di belakang para 
Pengawal Menoreh yang sedang melakukan pengepungan. 

Demikianlah, kemampuan Ajian Lawang Geni dan ajian angin 
prahara kedua orang itu ternyata sangat mendebarkan. Ki Waskita 
yang menyangka akan bisa menghadapi ajian itu dengan mematikan 
sumber ilmunya ternyata mendapat kesulitan pula. Kecepatan 
geraknya masih bisa diimbangi oleh kobaran api yang menyala-nyala 
itu, sehingga Ki Waskita harus berusaha terus menghindarinya. 

“Tidak mungkin aku terus-terusan menghindar. Ini sama saja 
menghadapi empat orang sekaligus” geram Ki Waskita. Saat 
mendapatkan suatu kesempatan, Ki Waskita segera mengurai ikat 
kepalanya dan mulai menyalurkan tenaga cadangannya ke ikat kepala 
itu. 
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“Jika tidak bisa mendekati sumbernya, apa boleh buat. Aku harus 
mencoba membenturkan ilmuku langsung ke kobaran api itu” batin Ki 
Waskita sambil bersiap-siap. 

Ki Ageng Lawang Geni menjadi heran dengan tandang salah 
seorang kakek tua yang melawannya itu. Selagi para Pengawal 
Menoreh mulai bisa menyatukan diri, berlindung di belakang kawan-
kawannya yang memegang perisai, kakek tua itu justru memegang ikat 
kepalanya dan mulai memutar-mutar ikat kepala itu. 

Sebagai seseorang yang sudah kenyang makan asam garam dalam 
pertempuran, Ki Ageng Lawang Geni menyadari bahwa apa yang 
dilakukan kakek tua itu bukanlah perbuatan yang didasari oleh 
keputusasaannya. Namun kakek tua itu tentu punya rencana tersendiri 
dengan ikat kepalanya itu. 

Benar saja, saat Ki Ageng Lawang Geni menggerakkan salah satu 
kobaran apinya secepat tatit menuju ke tubuh Ki Waskita, Ki Waskita 
dengan tatag telah membenturkan ayunan ikat kepalanya ke kobaran 
api itu.  

-----ooOOoo----- 
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