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BANYAK yang menahan napas melihat tindakan Ki Waskita, 
termasuk Raden Wanajati dan para pengawal Kalireja. Awalnya ia 
hampir yakin bahwa ikat kepala itu akan terbakar begitu menyentuh 
kobaran api yang menerjang. 

Namun perkiraan orang-orang, termasuk Raden Wanajati dan Ki 
Ageng Lawang Geni sendiri ternyata salah. Ikat kepala itu tidak ikut 
terbakar. Justru kobaran api itu yang pecah betebaran untuk 
kemudian menghilang  begitu saja. 

Ki Ageng Lawang Geni terkejut menyadari bahwa salah satu 
kobaran apinya telah dimusnahkan. Iapun menjadi sadar bahwa 
lawan yang dihadapannya itu tidak kalah dahsyat ilmunya dengan 
lawan sebelumnya yang mengaku bernama Jayaraga. Karena itu, Ki 
Ageng Lawang Geni merasa wajar jika orang tua itu ternyata telah 
menjajagi ilmu apinya dengan sebuah benturan langsung. 

“Luar bisa kakek tua! Aku menjadi yakin, kau setingkat dengan 
pekatik Ki Gede yang mengaku bernama Jayaraga itu. Tetapi itu hanya 
awalnya saja. Kita lihat, apakah dengan tingkat selapis lebih tinggi kau 
masih bisa bertahan, aku penasaran apakah kau bisa kembali 
memecahkan ilmuku!” ujar Ki Ageng Lawang Geni. Kali ini dengan 
menarik napas panjang, Ki Ageng Lawang Geni memusatkan kembali 
nalar budinya dan menghentakkan lagi ilmunya. 

Kobaran api yang telah hilang dihantam oleh kekuatan tenaga 
cadangan Ki Waskita muncul lagi disisi Ki Ageng Lawang Geni 
sehingga jumlahnya kembali menjadi empat. Lalu dengan sekejap 
mata, kobaran api itu sudah menghambur kembali dan menerjang Ki 
Waskita. Ki Waskita pun kembali berkelit menghindar. Ki Waskita 
sudah berniat untuk langsung membenturkan kembali ikat kepalanya 
ke kobaran api itu. Namun ternyata, Ki Ageng Lawang Geni telah lebih 
dulu menggerakkan kobaran apinya sehingga berbelok menghindari 
ayunan ikat kepala Ki Waskita. 

“Cerdik juga Ki Ageng ini. Ia tidak mau lagi membenturkan kobaran 
apinya. Mungkin itu akan menghemat tenaganya. Kini aku yang harus 
mengejar-ngejar kobaran apinya. Mudah-mudahan aku bisa 
mendekatinya, jika Ki Ageng sempat lengah, aku bisa 
membenturkannya kembali” membatin Ki Waskita. 
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Usaha Ki Waskita membenturkan senjatanya dengan wujud ilmu 
api Ki Ageng Lawang Geni menyadarkan teman-temannya bahwa ilmu 
api dan ilmu angin kedua orang itu masih bisa dihadapi dengan 
senjata sambil dilambari dengan pemusatan tenaga cadangan yang 
dialirkan ke senjata mereka. 

Serentak, Ki Gede Menoreh mencabut tombak pusakanya 
sementara Pandan Wangi kembali mencabut pedang tipisnya. Empu 
Wisanatapun segera bergerak meminjam pedang dari salah satu 
pengawal Menoreh yang ada didekatnya. 

Sekar Mirah pun mulai mengayunkan tongkat baja putihnya. Kini, 
mereka akan berusaha membenturkan senjata-senjata mereka kepada 
wujud ilmu lawan mereka yang sedari tadi mengejar mereka. 
Bagaimanapun, benturan langsung tenaga cadangan yang terjadi 
sedikit banyak tentu akan berakibat kepada pemilik ajian tersebut. 
Untuk kembali menciptakan wujud api dan angin itu, tentu 
perapalnya harus mengerahkan tenaga cadangannya kembali. 

Tidak ada perasaan terkejut dari Ki Kala Menggala maupun Ki 
Ageng Lawang Geni melihat perubahan pertempuran itu. Meski 
tempat mereka belum tersentuh oleh lawan-lawan mereka, namun 
wujud ilmu api dan angin mereka kini harus mereka jaga pula agar 
tidak berbenturan dengan senjata-senjata orang linuwih dari 
Menoreh. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga 
cadangan mereka lebih banyak saat harus mengeluarkan kembali 
wujud api dan ilmu angin  mereka setelah pecah dihantam senjata 
lawan-lawannya. 

Para pengawal Menoreh pun mulai bisa menghadapi kobaran-
kobaran api yang menyambar-nyambar di sekitar mereka. Dengan 
menggunakan perisai yang mereka miliki, benturan dengan kobaran 
api itu bisa mengurangi rasa panasnya dan menyelamatkan kulit atau 
pakaian mereka dari jilatan api. 

Beberapa pengawal berusaha menebaskan senjata mereka ke 
kobaran api yang meliuk-liuk menerjang. Namun kelihatannya tidak 
bergitu berpengaruh selain rasa panas yang menyengat tangan 
mereka. Senjata merekapun menjadi panas pula. Sehingga beberapa 
pengawal yang sudah mencoba menebaskan senjata mereka memilih 
berlindung di dekat teman-teman mereka yang menggenggam perisai. 
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“Cari beberapa perisai lagi!” seru seorang pemimpin kelompok 
yang berusaha mengatur para pengawal Menoreh yang  kesulitan 
menghadapi kobaran api yang meliuk kesana kemari. Kadang-kadang 
mendekat dengan cepat ke arah mereka, namun tiba-tiba meliuk lagi 
dan menjauh.  

Dua kobaran api yang menyerang para pengawal memang sungguh 
merepotkan mereka. Tetapi tidak ada perasaan gentar yang muncul 
dihati para pengawal Menoreh. Setiap saat, satu dua orang pengawal 
Menoreh atau penduduk padukuhan induk yang pemberani, kembali 
muncul di regol untuk semakin memenuhi halaman rumah Ki Gede 
Menoreh. Belum lagi dari padukuhan-padukuhan lain disekitarnya. 
Tentu akan lebih banyak lagi pengawal, pemuda dan penduduk laki-
laki Menoreh yang akan berdatangan pula. 

Seruan pemimpin kelompok itupun diteruskan ke semua pengawal 
Menoreh. Satu dua orang bergegas kembali ke rumahnya untuk 
mengambil perisai mereka.  beberapa berlarian ke banjar padukuhan 
induk. Karena biasanya di banjar padukuhan tersedia senjata-senjata 
yang siap pakai bila diperlukan oleh para pengawal Menoreh. 

Beberapa pengawal yang sudah terjilat api terlihat sibuk 
mengoleskan obat agar kulit yang melepuh tidak terasa makin pedih 
dan jika memungkinkan mereka akan segera kembali bergabung 
mengepung para penyusup di halaman rumah itu. 

****** 

Dalam pada itu,  di dalam pepatnya hutan di sebelah barat 
Menoreh, terlihat Ki Ajar Guntara dan adik seperguruannya sedang 
menerima kedatangan dua orang tamu. Keduanya adalah sepasang 
suami istri yang sebelumnya telah melintasi Tanah Perdikan Menoreh. 

Seorang cantrik Ki Ajar Guntara dengan wajah mengantuk sedang 
menghidangkan minuman hangat untuk keempat orang itu. Suasana 
malam yang hampir mendekati ujungnya itu terasa sangat dingin 
sehingga minuman panas sangat cocok untuk dinikmati. 

“Marilah raden, silahkan dinikmati. Tentu raden dan istri raden 
lelah setelah berjalan sedemikian jauh” kata Ki Ajar Guntara seraya 
mempersilahkan kedua tamunya untuk minum. 
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“Terima kasih Ki Ajar. Tetapi kami tidak lelah. Perjalanan ini tidak 
ada artinya mengingat kemampuan kami” balas Raden Tenggulun 
sambil mengangkat tempat minumnya. 

Diam-diam Ki Ajar Guntara menghela napas panjang. Jika bukan 
karena ia sangat mengenal kedudukan Raden Tenggulun, tentu 
hatinya akan menjadi panas dengan ucapan Raden Tenggulun yang 
bernada angkuh itu.  

Berbeda dengan dirinya, Ki Miswa adik seperguruan Ki Ajar 
Guntara itu justru menggeretakkan giginya mendengar keangkuhan 
nada bicara Raden Tenggulun sambil membuang tatapannya ke 
kegelapan malam. Ia juga mengenal benar kedudukan Raden 
Tenggulun, sehingga ia tidak bisa berbuat banyak pula. 

“Nah, Ki Ajar. Sepertinya perkemahan darurat di dalam hutan ini 
telah bisa digunakan untuk mengumpulkan sepasukan prajurit yang 
cukup kuat” kata Raden Tenggulun seraya memandang berkeliling 
menembus pekatnya malam. Beberapa obor menyala di beberapa 
sudut memberi sedikit penerangan di dalam hutan yang pepat itu. 
Namun bayangan beberapa gubug dan pelataran terbuka sudah cukup 
bagi Raden Tenggulun untuk menyimpulkan keadaan di dalam hutan 
itu. 

“Demikianlah raden. Kami bekerja siang malam untuk 
mempersiapkan perkemahan ini. mudah-mudahan Tumenggung 
Bintarawaja berkenan hatinya” jawab Ki Ajar Guntara. 

“Tentu. Tentu. Aku telah mendapat kuasa penuh untuk memimpin 
pasukan Panaraga yang akan diperbantukan merebut Menoreh. 
Mereka akan menyusup secara bergelombang menuju ke tempat ini. 
Harus kuakui, Menoreh cukup ketat menjaga perbatasannya. Tetapi 
aku sudah berhasil menembusnya dengan mudah, sehingga 
menurutku, pasukanku akan lengkap dalam beberapa hari meskipun 
harus datang dalam rombongan yang kecil, sekelompok demi 
sekelompok” 

Ki Ajar Guntara mengangguk. Sejak awal, ia sudah menduga, 
bahwa Tumenggung Bintarawaja tentu akan mewakilkan kehadiran 
dirinya di sebelah barat itu. Namun, ia tidak menyangka sama sekali 
bahwa orang yang dikirimkannya justru adalah tangan kanannya 
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sendiri, yaitu Raden Tenggulun yang merupakan salah satu keturunan 
dari Adipati di wilayah Bang Wetan sekaligus menantu dari 
Tumenggung Bintarawaja. Lebih dari itu, Raden Tenggulun adalah 
salah seorang murid dari Ki Ageng Jalatunda sebagaimana 
Tumenggung Bintarawaja itu sendiri. 

Kenyataan itu telah membuat Ki Ajar Guntara merasa sedikit 
terpojok. Awalnya ia berharap bisa memimpin pasukan segelar 
sepapan yang akan ditugaskan merebut Menoreh sebagai pancadaan 
untuk menyerang Mataram dari arah barat. Janji Tumenggung 
Bintarawaja untuk membantu perjuangan itu dengan sepasukan 
prajurit Panaraga yang akan menyamar cukup membungakan hatinya. 

“Kupikir, pasukan itu akan dipimpin oleh seorang lurah prajurit 
saja. Ternyata, Raden Tenggulun sendiri yang akan memimpinnya” 
geram Ki Ajar Guntara di dalam hatinya. Namun ia tidak bisa 
memungkiri bahwa itu adalah kenyataan yang harus bisa ia terima. 

“Nah Ki Ajar. Seperti yang telah engkau ketahui, sisi timur Kali 
Progo telah di pagari oleh para putut, jejanggan dan cantrik dari 
Perguruan Jalatunda yang masyur. Kau tidak perlu ragu, bantuan dari 
Mataram akan dapat diikat oleh mereka sebelum bisa menolong 
Menoreh dalam serangan tiba-tiba kita nanti. Menoreh akan dapat 
kita rebut dalam waktu yang tidak lama, suwe mijet wohing ranti” 

Ki Ajar Guntara mengangguk dengan segera. “Kami sudah siap 
Raden. Orang-orangku sudah berhasil mengumpulkan perbekalan 
dan peralatan sebagaimana perintah Ki Tumenggung. Jika pasukan 
sudah lengkap, kami sudah siap pula” 

“Sabar dulu Ki Ajar. Sebagaimana perintah Ki Tumenggung, 
pasukan yang berkumpul disini harus bisa menunggu dengan sabar 
saat yang tepat untuk menggempur Mataram, dalam hal ini serangan 
pertama adalah menusuk Tanah Perdikan Menoreh. Namun ada 
beberapa hal yang ingin kusampaikan terlebih dahulu. Hal ini penting 
untuk meningkatkan kewaspadaan kita dan kerahasiaan kita disini” 

Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa segera bergeser setapak seolah-olah 
hal yang akan disampaikan oleh Raden Tenggulun adalah sebuah 
rahasia besar. Kening mereka berkerut karena sadar itu pastilah 
sesuatu yang penting. 
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“Nah Ki Ajar dan Ki Miswa. Dalam perjalanan kemari, aku 
mendapat berita dari para cantrik perguruan Jalatunda yang sempat 
kutemui, bahwa Ki Ageng Lawang Geni dan temannya yang aneh itu, 
Ki Kala Menggala dan istrinya telah menyeberang ke Menoreh” 

Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa kembali bergeser dari tempat 
duduknya dengan wajah makin menunjukkan kerut kemerut. 
Keduanya berpandangan dengan wajah menegang. 

“Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala Menggala? Sedemikian jauh 
mereka berkelana hingga kemari? Buat apa? Bukankah selama ini 
mereka lebih banyak berkelana di sekitar Bang Wetan, Surabaya dan 
Blambangan?” tanya Ki Ajar Guntara dengan wajah heran. 

“Tentu saja untuk mengikuti sayembara itu. Buat apa lagi!? Ki Ajar 
tentu tahu betapa tamaknya Ki Kala Menggala. Sementara Ki Ageng 
Lawang Geni sepertinya selalu merasa bersaing dengan temannya itu. 
Jika Ki Kala Menggala mengikuti sayembara demi harta, Ki Ageng 
Lawang Geni memiliki kebiasaaan untuk berusaha mengalahkan 
temannya itu hanya untuk kesenangannya pribadinya semata” 

Secara bersamaan Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa menghela napas 
dan menganggukkan kepala. 

“Ya. Aku ingat cerita-cerita itu raden. Yang mengherankan adalah, 
mereka tidak pernah terlibat perselisihan mendalam, siapapun 
diantara mereka yang menang. Mereka terus berteman hingga kini” 
gumam Ki Ajar Guntara kemudian. 

 “Seingatku, Ki Kala Menggala selalu membawa istrinya kemana-
mana. Tetapi, bukankah Nyi Kalawati dulunya juga istri Ki Ageng 
Lawang Geni? Bukankah dia diserahkan kepada Ki Menggala setelah 
Ki Ageng kalah dalam sebuah pertaruhan?” tanya Ki Miswa dengan 
kening berkerut. 

“Tidak. Tidak. Seingatku bukan karena itu. Ki Ageng Lawang Geni 
menyerahkan istrinya untuk ditukar dengan sebuah kitab ilmu yang 
berhasil direbut oleh Ki Menggala dari seseorang” potong Rara 
Taraswati dengan segera. 

“Ya. Kitab yang akhirnya membuat Ki Ageng menguasai ilmu 
Lawang Geni yang dahsyat itu. Kemudian, nasibnya lebih baik 
sehingga memiliki sebidang tanah di pesisir dan membuka sebuah 



 

7 

 

KEMELUT LEMBAH MERAPI-MERBABU                              JILID 5 

perguruan yaitu Perguruan Lawang Geni. Untunglah, guruku dan Ki 
Ageng Lawang Geni selalu bisa bersikap saling menghormati hingga 
sekarang ini. Karena itu, akulah yang dikirim oleh Ki Tumenggung 
untuk memimpin pasukan disini” ujar Raden Tenggulun. 

“Mengapa begitu raden?” tanya Ki Ajar Guntara. 

“Tentu saja karena Ki Ageng Jalatunda khawatir keduanya akan 
mengacau disini. Dengan kehadiranku, Ki Ageng Lawang Geni dan Ki 
Kala Menggala akan sedikit menghormati keberadaan kita disini dan 
tidak bersinggungan dengan rencana kita. Biarlah mereka mengejar-
ngejar orang yang bernama Agung Sedayu itu, sementara bagi kita,  
merebut Menoreh jauh lebih penting” 

Ki Ajar Guntara dan Ki Miswa mengangguk mengerti. Meskipun 
awalnya Ki Ajar Guntara merasa lebih suka mengejar hadiah 
sayembara yang disediakan oleh Kanjeng Ratu Lungayu, namun 
dalam perkembangannya ia lebih memilih mengikuti perintah-
perintah Ki Tumenggung Bintarawaja. Dalam angan-angannya, jika 
usahanya menghimpun kekuatan di hutan Menoreh itu berhasil 
dilaksanakan tentu akan dapat mengangkat nama perguruannya.  

Siapa tahu, dimasa depan perguruannya akan sejajar dengan 
perguruan-perguruan besar yang sudah lama malang melintang di 
Bang Wetan seperti perguruan Lawang Geni. Bahkan jika mungkin 
menyamai kemasyhuran Perguruan Jalatunda di lereng Gunung 
Penanggungan yang kebesarannya sudah dapat disejajarkan sebagai 
sebuah tanah perdikan. 

“Nah, karena itu sebarkan berita kepada seluruh pengikutmu disini 
tentang kehadiran kedua orang itu. Sebaiknya hindari saja mereka. 
Aku akan berusaha membuat hubungan dengan mereka, agar mereka 
tidak mencampuri urusan kita di Menoreh. Aku yakin, mereka akan 
mengerti karena wibawa guruku terhadap mereka” 

Suara petir menyambar dikejauhan diikuti gemuruh angin 
terdengar disaat mereka sedang diam merenungi pemikiran mereka 
masing-masing. 

“Baiklah raden. Aku mengerti. Aku akan menyebarkan perintah itu 
sesudah matahari terbit nanti. Nah bukankah sebaiknya raden berdua 
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istirahat saja sekarang? Masih ada waktu beberapa saat sebelum 
matahari terbit” ucap Ki Ajar Guntara kemudian. 

Rara Taraswati menarik napas panjang. Ia melirik kepada 
suaminya untuk mengetahui jawaban suaminya mengenai tawaran 
itu. Tetapi sebelum jawaban Raden Tenggulun terucap, mereka telah 
dikejutkan oleh langkah-langkah kaki bergegas yang mendekati 
tempat mereka duduk. 

Dua orang cantrik perguruan Ki Ajar Guntara telah datang dengan 
langkah secepat yang mereka bisa. Seorang diantaranya membawa 
obor untuk menerangi jalan mereka. Sementara seorang lagi terlihat 
berpeluh dengan napas berkejaran dan hampir putus. 

“He!? Ada apa!?” tanya Ki Ajar Guntara begitu keduanya tiba 
didekat mereka duduk dan memberi sembah hormat. 

“Guru! Cantrik ini telah datang tergesa-gesa ke tempat kami 
berjaga guru. Kelihatannya ada sebuah berita yang sangat penting” 
desis salah seorang cantrik yang memegangi obor. Sementara 
temannya terlihat susah payah mengatur napasnya yang berkejaran. 

“Berita apa!? Bukankah kau yang bertugas mengawasi padukuhan 
induk Menoreh selama beberapa malam ini?” tanya Ki Ajar Guntara 
sambil memandangi cantriknya yang megap-megap itu. 

“Benar... guru” jawab cantrik itu dengan suara bergetar sambil 
menjatuhkan diri dan duduk bersila di atas tanah. 

“Nah, katakanlah! Apa berita yang kau bawa itu” desak Ki Ajar 
Guntara. 

“Guru. Di rumah Ki Gede Menoreh sedang terjadi ontran-ontran 
yang sangat dahsyat guru!” katanya kemudian setelah napasnya mulai 
bisa dikuasainya. 

“He!?” seru serempak keempat orang yang ada didepannya. 

“Cepat ceritakan apa yang terjadi!” seru tertahan Ki Ajar Guntara.  

Maka dengan singkat dan jelas, cantrik itu segera melaporkan apa-
apa yang telah ia saksikan di halaman rumah Ki Gede Menoreh. 
Berbagai pertanyaan yang kemudian muncul dari guru dan tamu-
tamunya berusaha ia jawab dengan sebaik-baiknya pula. 
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“Sampai aku memutuskan untuk melapor, pertempuran masih 
berlangsung guru. Bahkan saat aku berlari menuju ke mari, aku telah 
mendengar cukup banyak derap kaki kuda yang dipacu setelah 
terdengar bunyi raungan panah sendaren sebelumnya. Jadi aku 
menyimpulkan keadaan sudah cukup gawat” katanya bercerita dengan 
suara agak terputus-putus karena masih berkejaran dengan napasnya. 

“Kau yakin, dengan ciri-ciri orang yang telah menerobos ke 
halaman rumah Ki Gede Menoreh itu?” desak gurunya lagi. 

“Yakin guru. Aku sempat masuk ke halaman rumah Ki Gede 
bersama-sama dengan para pengawal dan penduduk Menoreh yang 
berdatangan. Aku melihat pertempuran itu sesaat. Bahkan telah jatuh 
korban dipihak para pembantu Ki Gede Menoreh. Aku melihat dua 
sosok tubuh digotong ke pendapa. Entah hidup, entah mati” 

Raden Tenggulun menghela napas panjang. Ia menatap wajah-
wajah yang ada disekelilingnya. 

“Kalau begitu,sudah jelas. Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala 
Menggala sama-sama tidak membuang waktu, mereka langsung 
menyatroni rumah Ki Gede Menoreh untuk mencari orang yang 
bernama Agung Sedayu itu” gumam Raden Tenggulun kemudian 
membuat sebuah kesimpulan. 

“Benar-benar perilaku yang sombong. Apa mereka begitu 
meremehkan orang-orang Menoreh?” geram Ki Ajar Guntara. 

“Atau memang sebenarnya Menoreh tidak ada apa-apanya?” 
sambung Ki Miswa  dengan cepat sambil tersenyum mengejek. 

Raden Tenggulun tertawa pendek menanggapi pendapat Ki Miswa. 

“Biarlah mereka saja yang bertindak gegabah. Jangan sampai kita 
ikut gegabah pula. Tidak mungkin Menoreh menjadi pilar utama 
Mataram sejak jaman Panembahan Senopati, jika hanya bergantung 
pada kehebatan Ki Gede Menoreh saja. Para pembantunya tentulah 
orang-orang yang pilih tanding pula. Selain nama besar Agung Sedayu 
tentunya” gumam Raden Tenggulun memotong. Kemudian ia 
menatap pada cantrik yang melapor itu. Wajah cantrik itu segera 
tertunduk. 
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“Kakang tentu ingat, kakek tua yang mengaku pengawal dari 
Menoreh yang telah mencegat kita di persawahan dalam perjalanan 
kemari tadi. Aku rasa ia juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. 
Bagaimana mungkin seorang pengawal biasa bisa mengetahui 
keberadaan kita di tengah persawahan itu, ditengah malam pula? 
Kakek tua itu tentulah salah satu orang pilihan Ki Gede Menoreh” ucap 
Rara Taraswati pula. 

Raden Tenggulun mengangguk mengiyakan. Ia kemudian bertanya 
pada cantrik itu. 

“Apakah ada temanmu yang menunggui pertempuran itu? 
Mungkin untuk mengamati hasil akhirnya?” tanya Raden Tenggulun. 

“Ampun Raden. Tidak ada. Hanya aku sendiri yang bertugas di 
padukuhan induk. Penjagaan begitu ketat di padukuhan induk. Jika 
bukan karena ontran-otran itu, aku akan kesulitan menyelinap keluar 
dari padukuhan induk malam-malam begini karena rapatnya 
penjagaan para peronda dan pengawal” jawab cantrik itu sambil 
mengangkat sembahnya. 

Raden Tenggulun mendesah agak keras. Mungkin ia sedikit kecewa 
karena tidak ada lagi pengawas yang bertugas mengamati akhir 
pertempuran itu. Tetapi ia kemudian memaklumi bahwa 
menyelinapkan para petugas dalam jumlah terlalu banyak  juga bisa 
memperbesar kemungkinan mereka dipergoki oleh orang-orang 
Menoreh. 

Raden Tenggulun menoleh dan menatap istrinya. 

“Sepertinya kita belum bisa istirahat Tara. Masih ada pekerjaan 
yang harus kita lakukan. Kita harus tahu hasil akhir pertempuran itu. 
Dengan begitu, kita bisa menghitung dengan cermat kekuatan 
Menoreh. Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk berbicara 
langsung dengan Ki Ageng Lawang Geni” 

Rara Taraswati hanya mengangguk meskipun wajahnya terlihat 
agak keruh. 

“Baiklah kakang. Tidak mengapa. Kita selesaikan saja tugas ini. 
Lebih cepat lebih baik” jawabnya dengan suara agak lirih. 
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“Marilah, kita menyelinap kembali ke padukuhan induk. Kau, 
tunjukkan jalannya!” perintah Raden Tenggulun pada cantrik yag 
melapor itu. 

Tidak ada kata lain yang bisa diucapkan cantik yang sudah 
kelelahan berlari ditengah malam itu selain mengangguk mengiyakan. 

****** 

 

Dalam pada itu,  pertempuran di rumah Ki Gede telah mencapai 
puncaknya. Aji yang dipergunakan oleh Ki Ageng Lawang Geni dan Ki 
Kala Menggala cukup merepotkan bagi orang-orang Menoreh. Belum 
ada dari mereka yang bisa melangkah lebih dekat kepada kedua orang 
yang membuat ontran-ontran itu. 

Sekar Mirah kembali berhasil membenturkan tongkat baja 
putihnya ke pusaran angin yang sedari tadi mengejarnya. Akibatnya 
pusaran angin itupun buyar dan segera menghilang dari hadapannya. 
Namun selagi Sekar Mirah menarik napas dan menikmati 
kelegaannya selama sesaat, pusaran angin itu telah kembali datang. 
Dalam sekejap mata saja, Ki Kala Menggala sudah menciptakan 
kembali pusaran angin yang dipecahkan oleh Sekar Mirah. 

Sementara, Pandan Wangi, Dwani dan Ki Gede Menoreh pun harus 
berkerja keras menghindari serangan pusaran angin itu. Ketiganya 
juga berusaha membenturkan senjata-senjata mereka ke pusaran 
angin itu. Namun sebagaimana Ki Ageng Lawang Geni yang sangat 
lihai mengendalikan kobaran apinya, Ki Kala Menggala pun sangat 
cekatan pula mengendalikan pusaran anginnya sehingga selalu bisa 
menghindari benturan langsung dengan senjata-senjata lawannya. 

“Kita tidak bisa begini terus-terusan. Harus ada yang bisa 
mendekati Ki Kala Menggala!” gumam Sekar Mirah. Setelah 
berbenturan ilmu dengan Nyi Kalawati, keadaan Sekar Mirah 
sebenarnya masih cukup goyah. Karena itu, ia merasa tidak mungkin 
memaksakan dirinya untuk menerobos mendekati tempat Ki Kala 
Menggala berdiri. 

Setali tiga uang dengan Sekar Mirah, Dwani dan Ki Gede Menoreh 
pun terlihat lamban akibat benturan-benturan yang sudah terjadi 
sebelumnya. Hanya Pandan Wangi yang masih terlihat garang dan 
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berusaha memecah pusaran angin yang menyerangnya. Namun 
berkali-kali tebasan pedang rangkapnya hanya menebas angin. Ki Kala 
Menggala begitu lihai mengendalikan pusaran anginnya. 

“Ha ha ha! Bukankah mereka kocar-kacir Ki Ageng? Kita hanya 
berdiri saja disini menggerakkan tangan kita dan orang-orang 
Menoreh menguras sendiri tenaga mereka hanya untuk mendekati 
kita!” seru Ki Kala Menggala dengan suara lantang menghina orang-
orang Menoreh yang bekerja keras untuk mencari kesempatan 
mendekati mereka. 

Ki Ageng Lawang Geni hanya mendengus. Tetapi bisa terlihat 
diwajahnya bahwa ia puas sekali dengan keadaan itu. Kobaran apinya 
yang sangat panas benar-benar mengacaukan para pengawal 
Menoreh. Bahkan dua orang tua yang menyediakan diri berhadapan 
dengannya pun terlihat kesulitan melepaskan diri dari kobaran api 
yang dikendalikannya. 

“Kakang! Cepat tangkap perempuan itu. Aku ingin sekali mencakar 
wajahnya!” seru Nyi Kalawati tidak kalah sombongnya pula sambil 
menunjuk ke arah Sekar Mirah. Perempuan itu merayap bangkit dan 
kemudian berdiri tegak diantara kedua lelaki yang sedang 
menggerakkan wujud dari ilmu mereka. 

“Sabarlah! Dia akan terjatuh dengan sendirinya karena kehabisan 
tenaga. Aku tidak perlu menyentuhnya untuk menyeretnya 
kehadapanmu Titin” ujar Ki Kala Menggala menjawab permintaan 
istrinya. 

Dalam pada itu, Ki Talang Putih bergegas mendekati Raden 
Wanajati yang ada di belakang para pengawal Menoreh setelah selesai 
membantu KiSabdadadi meracik obat. 

“Raden. Jangan terlalu dekat” katanya memperingatkan.  

“Guru. Aku sangat tertarik dengan ilmu-ilmu itu. Ini sebuah 
pengalaman berharga bisa melihat pameran ilmu yang ngedab-edabi 
ini” desis Raden Wanajati sambil sedikit menoleh kearah gurunya. 

Ki Talang Putih hanya menghela napas. Dari arah mereka sedang 
berdiri saat itu, sebenarnya lebih jelas bagi muridnya itu untuk 
melihat pertarungan ketiga perempuan Menoreh yang sedang 
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berusaha menghadapi pusaran angin yang dikendalikan oleh Ki Kala 
Menggala. 

Ki Talang Putih sedang menduga-duga apakah muridnya itu 
sebenarnya lebih banyak sedang memperhatikan gerak-gerik para 
perempuan Menoreh, terutama pada perempuan yang menggenggam 
pedang rangkap. Karena bagaimanapun, perempuan yang memegang 
pedang rangkap itulah yang akan dilamar oleh Ki Demang Kalireja 
untuk menjadi istri dari adiknya, Raden Wanajati. 

“Luar biasa sekali. Hanya dengan menggerakkan tangan dan jari, 
ajian mereka sudah bisa membuat sepasukan pengawal kerepotan” 
gumam Raden Wanajati kembali seperti terpukau. Ia berganti-ganti 
menatap kedua lingkaran pertempuran yang tersaji dihadapannya. 
Sedikit demi sedikit, tanpa sadar Raden Wanajati telah beringsut maju 
ke depan. 

“Raden, sebaiknya kita menjauh” bisik Ki Talang Putih kembali 
memperingatkan, sambil menggamit lengan muridnya itu. Ki Talang 
Putih lalu bergeser mundur dan memberi isyarat tangan untuk 
mengajak Raden Wanajati menjauh. 

Raden  Wanajati mendesah tersadar. Kemudian ia menggangguk 
menyadari tempatnya berdiri sudah berada diantara para pengawal 
Menoreh  yang sedang bersiap siaga menerima serangan atau 
menjalankan perintah pemimpinnya. 

Raden Wanajati membalikkan badan. Namun secara tiba-tiba, Ki 
Talang Putih berseru, “Awas Raden!” 

Raden Wanajati berusaha membalikkan badan kembali. Namun 
terlambat. Kobaran api yang panas dan berukuran hampir sama 
dengan tubuh manusia itu sudah menerjang ke arahnya. Beberapa 
pengawal Menoreh menjatuhkan diri untuk menghindari jilatan 
kobaran api yang merupakan kepanjangan wujud dariAjian Lawang 
Geni milik Ki Ageng Lawang Geni.  

Akibatnya kobaran api itu menerpa tubuh Raden Wanajati. Lelaki 
yang berpakaian bagus itupun terjatuh. Banyak orang yang disekitarya 
menyangka lelaki itu akan segera menjerit kepanasan dan pakaiannya 
yang bagus itu akan hangus terbakar oleh api. 
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Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kobaran api yang 
dilontarkan Ki Ageng Lawang Geni ke arah para pengawal Menoreh 
dimana Raden Wanajati berada itu justru telah pecah untuk kemudian 
menghilang sama sekali, sebagaimana jika kobaran api itu telah 
dihantam oleh tenaga cadangan yang mumpuni. Sementara Raden 
Wanajati yang telah terjatuh, justru bangkit dengan cepat. Ternyata, 
ia tadi memang sengaja menjatuhkan diri sambil menendangkan 
telapak kakinya yang telah dilambari dengan tenaga cadangannya ke 
arah kobaran api, menghindari serangan yang tidak disangka-sangka 
itu. 

Dalam hitungan sekejap mata itu pula, ternyata Raden Wanajati 
telah mengetrapkan ilmu yang dipelajarinya dan berbenturan 
langsung dengan kobaran api yang menerjangnya itu. Kobaran api 
itupun pecah berantakan dan menghilang. 

“Hee!?” seru Ki Ageng Lawang Geni menyadari ada juga orang 
linuwih yang berada diantara kerumunan pengawal Menoreh dan para 
lelaki dari sekitar padukuhan induk yang telah berkumpul dan 
bercampur baur di halaman rumah itu. 

Sementara orang-orang Menoreh sendiri yang tadinya berdiri di 
disekitar  Raden Wanajati kini memandang lelaki itu dengan 
pandangan kagum dan mulai menyadari bahwa sebenarnya lelaki itu 
dan lelaki tua disampingnya adalah orang asing bagi mereka. 

“Kalian siapa?” tanya seorang pengawal Menoreh kepada pengawal 
Kalireja yang beridiri dekat dengannya. 

“Kami dari kademangan Kalireja. Tadi saat senja kami bertamu ke 
rumah Ki Gede Menoreh” jawab pengawal kurus yang sedari tadi 
berdiri di belakang Raden Wanajati. 

“O” desis pengawal Menoreh itu. “Jadi kalian yang dibicarakan oleh 
kawan-kawanku tadi” ujarnya kemudian. 

“Apa yang kalian bicarakan?” tanya pengawal kurus dari Kalireja 
itu. 

“Benarkah kalian datang untuk melamar Nyi Pandan Wangi?”  
pengawal dari Menoreh itu malah balas bertanya lagi. 
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Pengawal kurus dari Kalireja itu hanya tersenyum singkat, 
kemudian mengangguk kecil.  

“Wah. Ternyata benar” desis pengawal dari Menoreh itu sambil 
ikut-ikutan mengangguk. Matanya membulat sesaat. Namun 
kemudian keduanya kembali mengalihkan perhatian mereka pada 
pertempuran disekitar mereka. 

Sementara itu, setelah tegak berdiri dan mengibaskan pakaiannya 
yang terkena debu dan tanah, Raden Wanajati justru melangkah ke 
depan dengan tatapan tajam ke arah Ki Ageng Lawang Geni. Wajah 
Raden Wanajati terlihat menahan amarah. 

Kening Ki Talang Putih pun menjadi berkerut menghadapi 
perkembangan keadaan tersebut. Ia tahu benar sifat muridnya yang 
satu ini. Dibalik sikap diam dan tidak acuh terhadap keadaan 
disekelilingnya, Raden Wanajati sebenarnya mudah terpancing 
apabila seseorang mengganggunya. Maka Ki Talang Putih pun segera 
bergegas mengikuti langkah muridnya itu. 

Sementara itu pertempuran yang terjadi akibat kobaran api yang 
dibuat oleh Ki Ageng Lawang Geni menjadi mereda. Keempat kobaran 
api itu kembali tegak berkobar di sisi kiri dan kanan Ki Ageng Lawang 
Geni, pada saat Ki Ageng Lawang Geni memperhatikan dua sosok baru 
yang muncul diantara para pengawal Menoreh yang mengepungnya. 

“Kisanak, sebenarnya aku tidak ingin ikut campur. Namun karena 
aku telah menerima seranganmu, aku mengartikan itu sebuah 
tantangan bagiku!” geram Raden Wanajati dengan wajah marah. 

Ki Talang Putih mendesah dan menggeleng, ia kembali berbisik 
pada Raden Wanajati. 

“Raden, sebaiknya kita menahan diri dulu” bisiknya. 

“Guru. Kita telah diserang oleh orang itu. Apakah kita akan diam 
saja?” tanya Raden Wanajati membalas bisikan gurunya. 

Ki Talang Putih hanya mendengus saja. Percuma ia menahan 
muridnya. Lagipula, setelah berpikir sesaat, Ki Talang Putih merasa 
perlu untuk menunjukkan sedikit kemampuan mereka dalam olah 
kanuragan dihadapan orang-orang Menoreh. Sehingga kedatangan 
mereka ke Menoreh bisa mendapat perhatian yang lebih besar pula 



 

16 

 

KEMELUT LEMBAH MERAPI-MERBABU                              JILID 5 

dari Ki Gede Menoreh sehubungan dengan niat mereka yang telah 
disampaikan sebelumnya. 

“Baiklah. Raden. Memang sudah seharusnya kita membalas 
serangan itu” katanya dengan suara lirih sambil menunjukkan wajah 
percaya diri ke hadapan orang-orang disekeliling mereka untuk 
menunjukkan wibawa mereka sebagai orang dari Kalireja. 

“Siapa kalian? Apa kalian bukan orang Menoreh?” seru Ki Ageng 
Lawang Geni bertanya, sambil menunjuk ke arah Raden Wanajati. 

“Bukan. Kami tamu Ki Gede Menoreh. Seharusnya kami tidak ikut 
campur dalam persoalan ini. Tetapi karena seranganmu telah 
menyulitkan segenap pengawal Menoreh, maka kami rasa kami harus 
turun tangan pula untuk sedikit membantu. Apalagi seranganmu yang 
membabi buta itu telah mengenai kami pula” sambut Ki Talang Putih 
lebih dulu menjawab. 

Ki Ageng Lawang Geni menggeram. Pertempuran Ki Kala Menggala 
dengan orang-orang Menoreh justru tidak berhenti. Kala Menggala 
sepertinya sangat bernafsu memenuhi permintaan istrinya yang ingin 
sekali mencakar wajah Sekar Mirah, setelah suaminya itu berhasil 
mengalahkannya. 

“Bagus kalau begitu. Jika ada orang linuwih lain yang saat ini lebih 
memilih menonton, aku anjurkan untuk sekaligus ikut bermain 
sekarang!” teriak Ki Ageng Lawang Geni sambil menatap dengan 
pandangan tajam ke seluruh sudut halaman itu. 

“Ki Ageng, jangan bertindak gegabah. Semakin lama jumlah kami 
akan semakin banyak. Jangan terlalu meremehkan orang-orang 
Menoreh. Ki Ageng harus sadar, sebenarnyalah baru sebagian saja 
orang-orang kami yang telah sampai disini!” ucap Ki Waskita dengan 
suara berat dan dalam. 

“Aku tidak perduli! Berapapun orang yang akan datang kemari! 
Bersiaplah!” seru Ki Ageng Lawang Geni. Kemudian sekali lagi, ia 
menghentakkan tangannya. Kobaran api yang berjumlah empat itu 
tiba-tiba seperti membesar sesaat dan kemudian menerjang kembali 
ke arah lawan-lawan Ki Ageng Lawang Geni. 

“Mudah-mudahan saja Raden Wanajati dan gurunya mampu 
menahan gempuran kobaran api ini. Jika kemampuan kanuragan 
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mereka juga sangat tinggi, tentu akan terbuka kemungkinan lebih 
banyak untuk bisa mendekati tempat Ki Ageng Lawang berdiri” 
gumam Ki Waskita dalam hati sambil meloncat menghindar. 

“Aku akan melepas ilmu semuku. Setidaknya akan membuat Ki 
Ageng itu sedikit terganggu” batin Ki Waskita lagi mencoba bersiasat. 

Maka tidak berapa lama kemudian, ilmu semu Ki Waskita mulai 
menampakkan wujudnya. Ki Waskita menciptakan bayangan semu  
yang berwujud mirip seperti pengawal Menoreh dan ikut bertaburan 
diantara pengawal Menoreh lain. Sehingga para pengawal Menoreh 
jumlahnya seperti berlipat dua dalam sekejap. 

“Hee!” seru Ki Ageng Lawang Geni sekejap kemudian setelah 
menyadari serangan kobaran apinya justru menyambar bayangan 
semu yang berwujud pengawal Menoreh. Kobaran apinya seperti 
menembus pengawal yang berdiri tegak memegang perisai. 

“Kau bermain-main dengan ilmu semumu lagi tua bangka! Itu tidak 
akan ada artinya!” teriak Ki Ageng Lawang Geni dengan suara geram, 
namun bernada sangat meremehkan. 

Ki Waskita tidak menjawab. Ia terus memusatkan pikiran dan 
mencurahkan usahanya membuat wujud semu yang dapat 
menyesatkan penalaran Ki Ageng Lawang Geni meskipun hanya untuk 
sekejap mata. 

Sebenarnyalah, usaha Ki Waskita dengan menciptakan wujud 
semunya itu sedikit mempengaruhi pengamatan Ki Ageng Lawang 
Geni. Butuh waktu sekejap baginya untuk menentukan apakah 
pengawal yang diserangnya adalah pengawal asli atau pengawal semu. 
Sementara wujud-wujud semu yang diciptakan Ki Waskita pun sekali-
sekali bergerak pula menyerang, menerobos gerakan kobaran api 
milik Ki Ageng Lawang Geni yang bergerak kesana kemari. 

Meskipun serangan wujud –wujud semu ciptaan Ki Waskita sama 
sekali tidak dapat melukai ataupun menyentuh secara wadag, namun 
tentu saja berakibat pada pengamatan Ki Ageng Lawang Geni yang 
harus mewaspadai serangan tersembunyi diantara wujud-wujud semu 
itu. 
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Ki Waskita melompat tinggi untuk menggempur Ki Ageng 
Lawang Geni... 
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Sebenarnyalah, hal itu yang diharapkan oleh Ki Waskita. Dengan 
bantuan Raden Wanajati dan Ki Talang Putih yang kini berhadapan 
dengan dua kobaran api milik Ki Ageng, maka seluruh kobaran api itu 
telah menghadapi lawan yang pantas. Para pengawal justru tidak 
mendapat serangan lagi, karena keempat kobaran api itu sudah 
mendapat lawannya masing-masing. Keadaan para pengawal 
Menoreh pun menjadi lebih mapan. 

Maka dalam sebuah kesempatan yang baru sekali itu terbuka, Ki 
Waskita berkelit dari kobaran api yang mengejarnya dan melompat 
tinggi untuk mendekati Ki Ageng Lawang Geni sambil mengayunkan 
ikat kepalanya sembari menyalurkan tenaga cadangannya setinggi-
tingginya. 

Ki Ageng Lawang Geni terkejut dengan gerakan salah seorang yang 
menjadi lawannya itu dan juga mampu menciptakan bayangan-
bayangan semu. Ia juga menyadari bahwa ikat kepala itu bukan 
senjata sembarangan. Kobaran apinya sekalipun mampu di tembus 
oleh ikat kepala itu sehingga Ki Ageng Lawang Geni merasa akan 
bodoh sekali jika meremehkan senjata yang tidak wajar dari lawannya 
itu. 

Ki Waskita merasa kesempatan itu  akan menjadi penentu satu-
satunya untuk merubah keseimbangan pertempuran di dini hari yang 
dingin di halaman rumah Ki Gede Menoreh. Ki Waskita tidak melihat 
Ki Ageng Lawang Geni membawa senjata apapun sehingga sebenarnya 
mengayunkan ikat kepala itu langsung ke arah Ki Ageng Lawang Geni 
yang tidak bersenjata terasa kurang mapan bagi Ki Waskita.  

Namun mengingat kobaran api yang digunakan oleh Ki Ageng 
Lawang Geni bahkan sudah melebihi kemampuan sebuah senjata 
tajam sekalipun, perasaan kurang mapan itu segera disingkirkan oleh 
Ki Waskita. 

Dengan tatag, Ki Waskita akan membenturkan ikat kepalanya ke 
tubuh Ki Ageng Lawang Geni. Ki Ageng hanya menoleh sesaat. Lalu 
mengangkat tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka 
menyambut serangan ikat kepala Ki Waskita. 
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Dari telapak tangan itu, kemudian telah menyembur ilmu angin 
praharanya yang dahsyat yang telah menjatuhkan KiJayaraga 
sebelumnya tepat saat ikat kepala Ki Waskita menyentuh kulitnya. 

Terdengar benturan keras seperti tulang-tulang yang berpatahan 
secara serentak. Ki Waskita merasa ikat kepala khususnya itu seperti 
menubruk batu karang yang kokoh. Debu berhamburan dari sekitar 
benturan itu. Sementara Ki Waskita justru telah terlontar balik 
beberapa langkah ke belakang sebelum akhirnya ia jatuh terduduk. 

Ki Ageng Lawang Geni sendiri berseru tertahan, ia bisa merasakan 
betapa kerasnya ikat kepala milik lawannya yang menghantam kulit 
tangannya. Lengannya terasa seperti retak. Kulitnya pun telah 
membiru pula.  

Desakan tenaga cadangan yang mengalir dari ikat kepala Ki 
Waskita seperti bongkahan karang yang menimpa tubuh Ki Ageng 
Lawang Geni, sehingga Ki Ageng sampai jatuh berlutut di tempat ia 
berdiri dan hampir terjengkang ke belakang. 

“Lembu Sekilan!” desis Ki Waskita terkejut, sambil berusaha 
bangkit berdiri dengan susah payah. Kakinya gemetar, begitu pula 
tangannya akibat berbenturan ilmu dengan Ki Ageng Lawang Geni. 
Sementara rongga dadanya terasa nyeri sekali. 

“Kau kira semudah itu menembus kulitku kakek tua!?” seru Ki 
Ageng Lawang Geni dngan wajah begitu puas. Aji Lembu Sekilan yang 
diterapkannya ternyata sulit untuk ditembus oleh ikat kepala 
lawannya itu. 

Dengan cepat Ki Ageng Lawang Geni tegak berdiri untuk 
menunjukkan pada lawannya bahwa ia mampu menahan gempuran 
ilmu Ki Waskita. Meskipun di dalam rongga dadanya, sebenarnya 
jantung Ki Ageng Lawang Geni sedang berdebaran tidak karuan akibat 
benturan ilmu tersebut. Tubuhnya pun nyeri di beberapa tempat 
akibat dahsyatnya desakan tenaga cadangan yang dihantamkan oleh 
lawannya. 

Sesaat keadaan menjadi hening. Ki Waskita bisa mengamati bahwa 
kobaran-kobaran api yang dikendalikan Ki Ageng Lawang Geni 
melemah nyalanya bersamaan dengan benturan ilmu mereka tadi. 
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Dalam hati, Ki Waskita bisa menyimpulkan bahwa benturan ilmu 
mereka sedikit banyak telah mempengaruhi Aji Lawang Geni yang 
dahsyat itu. Pemusatan nalar budi Ki Ageng Lawang Geni tentu telah 
goyah pula. 

Namun hal itu hanya berlangsung sesaat. Sekejap kemudian, Ki 
Ageng telah menggerakkan tangannya kembali. Kobaran-kobaran api 
itu seketika membesar dan siap untuk  kembali menyerang lawan-
lawannya pula. 

Empu Wisanata, Ki Talang Putih dan Raden Wanajati pun bersiap 
untuk menerima serangan lanjutan dari Ki Ageng Lawang Geni. 
Mereka, terutama Empu Wisanata yang tahu benar kemampuan Ki 
Waskita, sempat berharap bahwa benturan langsung itu bisa 
menjinakkan Ki Ageng Lawang Geni. Atau paling tidak bisa membuat 
Aji Lawang Geni menjadi pudar. 

“Sulit! Ini akan semakin sulit!” membatin Ki Waskita sambil 
berusaha berdiri dengan kokoh. “Dengan kobaran apinya saja, Ki 
Ageng Lawang Geni sudah sulit didekati. Apalagi  jika tubuhnya 
dilapisi ilmu kebal!” sambungnya lagi membatin. 

Usaha Ki Waskita untuk membenturkan ilmunya langsung kepada 
Ki Ageng Lawang Geni cukup mengejutkan semua orang yang berdiri 
di pihak Menoreh. Kini mereka menyadari bahwa Ki Ageng Lawang 
Geni ternyata memiliki ilmu kebal yang mumpuni pula. 

“Hanya angger Sedayu yang mungkin bisa memecahkan ilmu-ilmu 
ini. Dengan mengetrapkan Aji Kakang Pembarep dan Adi Wuragil, 
wujud asli Ki Rangga bisa menyerang Ki Ageng Lawang Geni dengan 
cambuknya. Lecutan cambuknya sudah beberapa kali terbukti mampu 
menembus ilmu kebal yang paling tinggi sekalipun” gumam Ki 
Waskita lagi dalam hati.  

Tanpa disadari Ki Waskita telah mundur selangkah dengan 
gemetar. Kekuatan Ki Waskita masih goyah. Karena itu, ia berusaha 
menjaga jarak dari Ki Ageng Lawang Geni agar tidak terkena serangan 
tiba-tiba. Sebagaimana yang telah lawannya tunjukkan bahwa Ki 
Ageng Lawang Geni memiliki ilmu angin prahara yang bisa menyerang 
dari jarak jauh. 
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Sementara di lingkaran pertempuran lain juga terjadi pertempuran 
yang tidak kalah beratnya. Sekar Mirah terlihat mulai kesulitan 
menyerang dan menghindar. Setiap serangannya dengan mudah 
dielakkan oleh pusaran angin yang menjadi lawannya itu. Begitu pula 
keadaan Dwani dan Ki Gede Menoreh ikut melemah pula. 

Hanya Pandan Wangi yang masih begitu garang berusaha 
mematahkan serangan pusaran angin yang dikendalikan oleh Ki Kala 
Menggala. Namun sebenarnya, Pandan Wangi justru lebih banyak 
melindungi ayahnya. Dalam satu kesempatan, Pandan Wangi bisa 
membenturkan ayunan pedangnya ke pusaran angin yang melibat 
dirinya. Pusaran angin itu pecah berantakan. Namun dalam hitungan 
beberapa kejap saja. Pusaran angin itu kembali menjadi empat, 
sehingga tidak terjadi perubahan apapun dalam pertempuran itu. 

Sebuah desah tertahan terdengar. Tepat pada saat Ki Waskita 
berbenturan ilmu dengan Ki Ageng Lawang Geni, Nyi Dwani telah 
jatuh tersungkur. Serangan pusaran angin Ki Kala Menggala telah 
melibat tubuhnya sehingga ia terpuntir untuk kemudian terjatuh ke 
tanah. 

Ki Kala Menggala tertawa terbahak-bahak. Dengan menggerakkan 
tangannya, ia mengirim pusaran angin yang tadi telah menjatuhkan 
Dwani untuk menyerang Sekar Mirah. Dikerubuti oleh dua pusaran 
angin, Sekar Mirah pun terkejut. Akibatnya ia menjadi keteteran dan 
sekejap kemudian menyusul Dwani ikut terseret pusaran angin dan 
terbanting ke tanah dalam kondisi telentang. 

“Mbok ayu!” seru tertahan Rara Wulan yang berdiri di depan pintu 
pringgitan. Ia berlari mendapatkan Sekar Mirah. Rara Wulan 
kemudian berlutut untuk membantu Sekar Mirah berdiri kembali. 
Hatinya menjadi cemas melihat wajah gurunya itu.  

Sekar Mirah tampak mengerenyitkan wajah menahan rasa sakit di 
sekujur tubuhnya. Kepalanya menjadi pening karena selama beberapa 
saat, tubuhnya harus berputar-putar akibat terseret oleh pusaran 
angin itu. Rara Wulan berlutut disamping gurunya itu sambil 
memegangi lengannya. 

Terjatuhnya Sekar Mirah membuat Nyi Kalawati nyaris bersorak. 
Sudah terbayang dalam wajahnya bagaimana Sekar Mirah akan 
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bersimpuh menangis dihadapannya memohon agar tubuhnya tidak 
disakiti seperti ancaman suaminya tadi. 

Kedua pusaran angin Ki Kala Menggala kini bergabung menyerang 
Pandan Wangi. Pandan Wangi kaget mendapati dirinya dikepung tiga 
pusaran angin sekaligus. Sambil menggeram, perempuan dari 
Menoreh itu mendorong tenaga cadangannya setinggi-tingginya dan 
menyalurkannya kepada kedua tangannya yang menggenggam 
pedang tipis. 

Ayunan pedangnya semakin nggegirisi. Namun melawan tiga 
pusaran angin sekaligus, sangatlah merepotkan. Pandan Wangi 
berusaha meloncat tinggi dan berjumpalitan ke udara untuk 
menghindari kepungan ketiga pusaran angin itu. Namun pusaran 
angin itu justru mampu melibat kakinya dan seperti menghisap 
Pandan Wangi ke bawah.  

Pandan Wangi kehilangan keseimbangan. Ia terpekik merasakan 
tubuhnya ikut berputaran ditelan oleh tiga pusaran angin sekaligus, 
untuk kemudian merasakan tubuhnya terlontar jauh dihempas oleh 
pusaran angin prahara yang dikendalikan oleh Ki Kala Menggala. 

“Wangi!” teriak Ki Gede Menoreh dengan cemas melihat anak 
perempuannya terlontar ke atas dan melambung  ke arah halaman. 
Dengan tidak berdaya Ki Gede Menoreh hanya bisa menatap pasrah 
tubuh anak perempuannya yang melayang dan akan terbanting ke 
tanah. 

Namun dalam sekelebatan mata memandang, tubuh Pandan 
Wangi yang seharusnya jatuh berdebam tak berdaya ke tanah ternyata 
telah disambar diudara oleh sosok yang bergerak begitu cepat 
sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang.  

Tubuh sosok itu begitu ringan membopong tubuh Pandan Wangi 
sebelum mendarat tidak jauh dari pendapa. Semua mata bisa 
memandang dengan jelas, bagaimana pameran sebuah ilmu 
meringankan tubuh yang telah diperagakan oleh sosok penyelamat 
Pandan Wangi itu. 

“Nyi Pandan Wangi. Apakah Nyi Pandan Wangi baik-baik saja?” 
desis sosok itu sambil menurunkan Pandan Wangi dari bopongannya 
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dan membimbing Pandan Wangi yang sempoyongan duduk di tlundak 
pendapa. 

Pandan Wangi yang masih merasa pening akibat ikut berputar 
dipilin oleh angin prahara berusaha memandang sosok lelaki yang 
telah menyelamatkannya itu. Wajah orang itu terlihat baur, 
berbayang-bayang di dalam pandangan mata Pandan Wangi yang 
kabur. 

Sementara dari pendapa, KiSabdadadi yang sedari tadi menunggui 
Wacana dan KiJayaraga bergegas mendekat dengan wajah gelisah. 
Hatinya semakin tidak menentu melihat Ki Waskita terjatuh, disusul 
Dwani, Sekar Mirah dan kini Pandan Wangi pula. 

“Nyi Pandan Wangi!” panggil Ki Sabdadadi pula. 

Pandan Wangi berusaha mengusir peningnya dengan mengerjap-
ngerjapkan matanya beberapa kali. Suara Ki Sabdadadi cukup 
dikenalnya sehingga ia tahu, kakek Damarpati itu ada didekatnya. 
Namun, suara sosok yang telah menyelamatkannya itu terasa asing 
baginya. 

Setelah beberapa saat, barulah Pandan Wangi mengenali orang 
yang telah menyelamatkannya itu. 

“Raden Wanajati?” desis Pandan Wangi dengan wajah bersemu dan 
perasaan terkejut, menyadari siapa lelaki yang telah 
menyelamatkannya dari hempasan keras ke atas tanah. 

Dengan santun, Raden Wanajati hanya mengangguk dalam untuk 
menjawab desisan Pandan Wangi. 

“Terimakasih Raden. Aku tidak apa-apa” jawab Pandan Wangi 
kemudian sambil berusaha duduk lebih tegak. Wajahnya tertunduk 
tidak berani membalas tatapan Raden Wanajati.  

KiSabdadadi segera mengambilkan minum.  Ia bisa merasakan Nyi 
Pandan Wangi merasa canggung berdekatan dengan Raden Wanajati 
sehingga berusaha mengambil alih keadaan. 

“Minumlah dulu Nyi” katanya menyodorkan minum pada Pandan 
Wangi. 
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“Terima kasih Kiai” jawab Pandan Wangi lega, terselamatkan dari 
suasana yang canggung, ia meminum air yang disodorkan oleh 
KiSabdadadi. 

”Oh, pedangku!” desis Pandan Wangi tersadar. Kedua pedangnya 
ternyata telah lepas dari tangannya. 

“Jangan khawatir Nyi. Pedangmu jatuh diantara para pengawal 
Menoreh. Sebentar lagi pasti ada yang akan mengembalikannya” ucap 
Ki Sabdadadi sambil berpura-pura terbatuk. 

Batuk itu menyadarkan Raden Wanajati yang sedari tadi 
memandangi gerak-gerik Pandan Wangi dari jarak cukup dekat. 
Raden Wanajati segera mengalihkan pandangannya dan berdiri 
kembali menatap pertempuran yang makin menggelisahkan. 

Benar saja, tidak lama kemudian, seorang pengawal Menoreh 
datang menenteng sepasang pedang tipis milik Pandan Wangi yang 
terjatuh. 

“Nyi Pandan Wangi. Ini pedang milik Nyai” ujar pengawal itu. 

“Oh. Terima kasih” desis lirih Pandan Wangi sambil menerima 
pedang itu dan menyarungkannya kembali. Pandan Wangi ingin 
segera bangkit, namun kepalanya masih pening sekali dan pandangan 
matanya agak kabur. Tangan dan kakinya juga gemetar. Sehingga 
Pandan Wangi yakin, tubuhnya akan goyah jika dipaksakan berdiri. 

Bersamaan dengan itu, kilat menyambar cukup terang diikuti bunyi 
guruh. Setitik demi setitik air telah jatuh dari langit. Tidak ada yang 
memperdulikan hujan yang akan segera turun itu. Semua dengan 
berdebar-debar menantikan akhir dari pertarungan yang ada di 
halaman rumah Ki Gede Menoreh. 

Terdengar Ki Ageng Lawang Geni menggeram. Ia terus 
menggerakkan tangannya mengendalikan kobaran apinya yang 
seolah-olah semakin besar dan panas. 

Raden Wanajati segera mendekat dan kembali berada di lingkaran 
utama pertempuran, sementara Ki Talang Putih masih bergerak lincah 
kesana kemari dengan ilmu meringankan tubuhnya. Sepertinya Ki 
Talang Putih tidak terlalu bernafsu untuk menghancurkan kobaran api 
itu.  
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Sebenarnyalah, Ki Talang Putih hanya sengaja mengikat salah satu 
kobaran api itu agar mendapatkan lawan yang sepadan karena para 
pengawal Menoreh terlihat kewalahan menghadapinya. Baginya, 
pertempuran itu tidak terlalu menguntungkan ataupun merugikan 
bagi pihak Kalireja, bagaimanapun hasil akhirnya nanti. Ki Talang 
Putih hanya memikirkan wibawa Kademangan Kalireja agar tidak 
disebut sebagai tamu yang tidak tahu diri dalam keadaan itu. 

Hujan mulai deras mengguyur. Butirannya semakin besar 
berjatuhan. Tiba-tiba saja, Ki Ageng Lawang Geni mengepalkan kedua 
tangannya bersilang lurus ke arah bawah di depan tubuhnya. 

Keempat kobaran api itupun kembali merapat ke tubuh 
pemiliknya. 

“He! Apa yang kau lakukan Ki Ageng!?” seru Kala Menggala dengan 
heran mengetahui Ki Ageng Lawang Geni malah menghentikan 
serangannya. 

Pada saat yang bersamaan itu pula, Kala Menggala sebenarnya 
tinggal berhadapan dengan Ki Gede Menoreh yang sudah goyah. 
Setelah menjatuhkan ketiga perempuan perkasa dari Menoreh, Kala 
Menggala merasa hanya perlu waktu sekejap baginya untuk 
merobohkan Ki Gede Menoreh. Karena itu, ia sengaja menarik 
keempat pusaran anginnya untuk menakut-nakuti Ki Gede Menoreh. 

“Aku rasa sudah cukup pangeram-eram yang kita lakukan disini. 
Orang-orang Menoreh sama sekali tidak berdaya menghadapi kita 
Menggala!” seru Ki Ageng Lawang Geni sambil memandang 
berkeliling ke arah musuh-musuhnya dengan tatapan dingin. 

“Jangan meremehkan kami Ki Ageng!” seru Empu Wisanata sambil 
melipat tangannya di depan dadanya. Ia berdiri tegak agak 
menyamping dari tempat KiAgeng Lawang Geni beridiri dengan tetap 
menggenggam pedang yang dipinjamnya dari salah seorang pengawal 
Menoreh. Empu Wisanata bersikap waspada kepada segala tindakan 
lawannya itu. Keempat kobaran api yang kini berjajar di sekitar Ki 
Ageng bisa bergerak menyerang kapan saja. 

Dari arah yang berlawanan, Ki Waskita pun bersikap sama. Lawan 
mereka kali ini sangat ngedab-edabi. Mungkin Ki Ageng Lawang Geni 
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telah berkata apa adanya, bahwa ia masih memiliki ilmu kanuragan 
yang bertimbun di dalam dirinya. 

Lagipula, dalam keadaan seperti itu, agak janggal rasanya jika tiba-
tiba Ki Ageng Lawang Geni akan menghentikan upayanya justru disaat 
kemenangan mulai nampak memihak di sisi mereka. 

“Ki Gede Menoreh. Aku menganggap kalian memang berkata jujur 
untuk saat ini. Untuk sementara aku berkesimpulan, Agung Sedayu 
tidak ada di Menoreh. Karena itu, aku akan pergi saja!” seru Ki Ageng 
Lawang Geni dengan tatapan mata yang begitu sombong, seolah-olah 
apapun kehendaknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ia bisa datang 
kapan ia suka dan ia bisa pergi kapan ia mau. 

“He! Kenapa begitu Ki Ageng!? Aku tidak sudi membagi hadiahnya 
kalau kau pergi sekarang!” cegah Ki Kala Menggala demi melihat Ki 
Ageng Lawag Geni hampir melangkahkan kakinya untuk bergerak 
pergi. 

“Terserahmu Menggala. Aku tidak terlalu tertarik pada hadiah-
hadiah itu. Tetapi aku akan tetap mencari Agung Sedayu dan 
menangkapnya lebih dulu darimu. Terserah, apakah kau akan 
memohon di depanku agar kau  tetap bisa membawa orang itu ke 
Panaraga dan akan membagi hadiahnya denganku atau tidak, yang 
penting aku akan mengalahkanmu” seru Ki Ageng Lawang Geni 
dengan tawa keras selama beberapa saat. 

“Setan alas! Genderuwo! Tetekan!” maki Ki Kala Menggala dengan 
kasar. Ki Ageng Lawang Geni sama sekali tidak tersinggung dengan 
makian Kala Menggala. Ia makin tertawa keras. Sementara Nyi 
Kalawati hanya tersenyum kecut sambil menggeleng-gelengkan 
kepalanya sesaat dengan kecewa, setelah memandangi Ki Ageng 
Lawang Geni yang sudah membuat keputusannya. Sebuah keputusan 
yang sangat janggal bagi semua orang yang ada di hadapan mereka. 

Ki Ageng Lawang Geni melangkah. Kebanyakan para Pengawal 
Menoreh tanpa sadar justru mundur selangkah meskipun tetap 
dengan senjata teracung. Kecuali beberapa orang, termasuk Ki 
Waskita, Ki Talang Putih, Empu Wisanata dan Raden Wanajati. 

“Ki Ageng, setelah apa yang kau lakukan disini, jangan seenaknya 
saja melangkah pergi seolah-olah kami tidak memiliki harga diri. 
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Kalian sudah menginjak-injak harga diri kami” seru Ki Gede Menoreh 
dengan segera. 

“Jadi kalian mau apa!? Menghalangiku? Lakukan jika kalian 
berani!” bentak Ki Ageng Lawan Geni sambil memandang berkeliling 
dengan mata melotot. Suasana menjadi mengerikan karena kobaran 
api yang selalu berada di dekat tubuh Ki Ageng Lawang Geni seperti 
ikut memanas pula seiring dengan suasana hati Ki Ageng Lawang 
Geni. 

Ki Kala Menggala meskipun masih menggerutu panjang, namun ia 
menyadari, kekuatan Menoreh saat itu akan sulit untuk dipecahkan 
bila ia sendiri yang berdiri di halaman itu tanpa Ki Ageng Lawang 
Geni. Karenanya ia segera melangkah mendekat pula kearah Ki Ageng 
sambil menuntun tangan Nyi Kalawati yang terlihat masih lemah. 

Telinga para orang-orang linuwih itu kemudian mendengar deru 
puluhan kuda dipacu diantara derasnya bunyi tetesan hujan yang 
membasahi apapun yang ada di tempat terbuka. Obor-obor mulai 
mengecil apinya. Beberapa mulai bergulat dengan tetesan air dan akan 
segera padam. Keadaan makin mencekam, karena sumber cahaya 
terbesar justru berasal dari kobaran api yang berada disekitar Ki 
Ageng Lawang Geni. 

Deru puluhan kuda yang dipacu diantara hujan yang mengguyur itu 
cukup menggentarkan hati. Meskipun mungkin bagi para pengawal 
biasa, belum dapat mendengarnya. Namun telah membungakan hati 
Ki Gede Menoreh dan orang-orangnya. 

“Pasukan berkuda Mataram. Bantuan telah datang dari barak 
Pasukan Khusus Mataram....” kata Ki Waskita dengan suara 
meyakinkan untuk mempertebal kepercayaan diri orang-orang yang 
ada disekelilingnya. 

“Aku tidak pernah gentar oleh pasukan darimanapun itu berasal. 
Tidak ada artinya sama sekali bagiku!” geram Ki Ageng Lawang Geni 
kemudian setelah meyakinkan diri bahwa gemuruh suara kuda 
berpacu itu bukan lagi hasil dari ilmu semu yang dilontarkan oleh 
kakek tua yang ada dihadapannya. 

Ki Ageng Lawang Geni melangkah lagi diikuti keempat kobaran 
apinya. Beberapa langkah  dibelakangnya, Ki Kala Menggala dan Nyi 
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Kalawati mengikuti. Di dekat mereka empat pusaran angin milik Ki 
Kala Menggala masih menderu seperti sedang melindungi ketiga 
orang itu dari belakang. 

Ki Gede Menoreh benar-benar merasa buntu. Aji Lawang Geni itu 
sangat dahsyat. Beberapa pengawal Menoreh terlihat meringkuk di 
sudut-sudut yang agak jauh dengan beberapa bagian tubuh melepuh 
terjilat api yang berasal dari Aji Lawng Geni. Mereka telah diobati 
seadanya oleh teman-teman mereka. jika Ki Gede Menoreh 
memaksakan pengepungan itu untuk menangkap Ki Ageng Lawang 
Geni, tentu akan semakin banyak pengawal Menoreh yang terluka. 
Atau bahkan akan binasa pula. 

Berbeda dengan para pengawal Menoreh dan orang-orang 
Menoreh yang mengepung Ki Ageng Lawang Geni, keempat lelaki 
yang berada di garis depan pengepungan itu tidak bergerak sama 
sekali. Ki Talang Putih dan Raden Wanajati sedang menunggu, apa 
yang akan dilakukan oleh Ki Waskita dan Empu Wisanata kemudian. 
Jika mereka menyerang lagi, mau tidak mau, keduanya akan ikut 
membantu pula. 

Tetapi kemudian seorang lelaki tua lain ikut bergabung 
menghalangi langkah Ki Ageng Lawang Geni. 

“KiSabdadadi. Bagaimana keadaan KiJayaraga dan Wacana?” 
tanya lirih Ki Waskita begitu menyadari Ki Sabdadadi mendekat 
disampingnya. 

“Sudah lebih baik Ki Waskita. Keadaan KiJayaraga sudah mapan. 
Wacana jauh lebih baik. Kurasa aku sudah tidak tahan lagi untuk tidak 
menggabungkan diri” jawab Ki Sabdadadi dengan wajah tegang pula. 

Ki Ageng Lawang Geni melirik sekilas pada KiSabdadadi. Melihat 
tandang lelaki tua yang baru bergabung itu, tahulah Ki Ageng bahwa 
orang itu tentu bukan orang sembarangan pula. 

“Jika saja bisa kuucapkan. Aku akui kedahsyatan orang-orang 
Menoreh. Disini terkumpul banyak orang-orang tua linuwih. Pasti 
merekalah yang membuat nama Menoreh begitu harum sebagai 
kekuatan penyokong utama Mataram selama ini. Tetapi, kenapa 
mereka seperti sengaja hanya menyembunyikan diri mereka disini 
dengan bekal ilmu yang luar biasa itu? Kenapa nama-nama mereka 
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justru sangat asing terdengar? Apakah mereka menyamarkan jati diri 
mereka disini? Apakah mereka sebenarnya adalah tokoh-tokoh lama 
yang dengan sengaja telah menghilang?” gumam Ki Ageng dalam hati 
ketika berpikir sesaat sambil menimbang-nimbang berbagai 
pertanyaan dan kemungkinan dalam hatinya. 

Tetapi kemudian Ki Ageng Lawang Geni pun memantapkan 
keputusan yang telah diambilnya tadi. 

“Minggir!” bentak Ki Ageng begitu langkahnya terhalangi oleh Ki 
Waskita dan Ki Sabdadadi yang telah bergeser ke depannya. 

“Maaf Ki Ageng. Ki Gede belum mengizinkan kalian pergi” ucap Ki 
Waskita dengan nada berat. Meskipun Ki Waskita sangat menyadari 
bahwa ilmu kanuragan Ki Ageng Lawang Geni akan sulit sekali 
dihadapi, namun tidak sepantasnya jika orang yang telah membuat 
onar dibiarkan melenggang pergi begitu saja. Harga diri para kawula 
Menoreh memang harus tetap dipertahankan sekuat tenaga. 

Semua paham, bahwa ketegasan Ki Waskita bisa berakibat buruk. 
Mereka harus menghadapi kemarahan Ki Ageng Lawag Geni. Namun, 
mereka semua juga sadar ketegasan itu bukan hanya sekedar 
ungkapan sombong belaka. Sedikitpun wibawa Menoreh tidak boleh 
dicoreng oleh siapapun dan para kawula Menoreh harus siap menjaga 
wibawa tersebut dengan taruhan nyawa. 

“Bodoh!” bentak Ki Ageng Lawang Geni seketika. Suara petir 
menyambar ditengah hujan itu seakan-akan mempertegas kemarahan 
Ki Ageng Lawang Geni. Ki Waskita dan yang lainnya bisa melihat, 
kobaran api milik Ki Ageng Lawang Geni kini membesar hingga 
melewati tinggi  badan manusia. Nyalanya begitu terang hingga 
keadaan seakan berada di siang hari. 

“Gawat! Gawat! Ki Ageng marah!” desis para pengawal dengan 
tangan gemetar. Meskipun jantung mereka berpacu hingga hampir 
lepas dari tangkainya, tidak ada seorangpun yang berniat melarikan 
diri. dengan mata membelalak, Semua melihat bagaimana Ki Ageng 
menghentakkan tangannya ke depan seperti saat menjatuhkan 
KiJayaraga beberapa saat sebelumnya. 

“Awas!” teriak Ki Waskita sambil mengibaskan ikat kepalanya. 
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Seluruh penduduk Menoreh terkejut. Ternyata bukan hanya Ki 
Ageng Lawang Geni yang menghentakkan puncak ilmu Lawang 
Geninya, Ki Kala Menggala juga ikut menghentakkan ilmu anginnya. 

Tidak disangka sama sekali oleh lawan-lawan mereka, kobaran api 
yang tadinya berjumlah empat ternyata telah pecah berhamburan 
membentuk bola-bola api yang sangat banyak. Kebanyakan seukuran 
kepala mausia dan berhamburan hampir ke segala arah. 

Ki Waskita dan yang lain-lainnya harus mengayunkan senjata 
mereka ke arah bola-bola api itu. Kebanyakan pecah berantakan 
dihantam senjata-senjata mereka, namun banyak yang lolos dan 
menghantam para pengawal yang ada di belakang mereka sehingga 
merekapun menjerit karena terjilat api. 

Sebuah bola api juga melesat menjilat atap pendapa sehingga 
atapnya mulai terbakar. Beberapa bola api lain, ikut menjilat atap 
rumah Ki Gede Menoreh hingga ikut menyala. 

Untunglah saaat itu, hujan mulai turun cukup deras sehingga atap 
yang mulai terbakar itu kini mulai dikurung air dan apinya mengecil 
dengan sendirinya sebelum menimbulkan kerusakan yang berarti, 
hingga akhirnya padam dan hanya meninggalkan asap saja. 

Saat Ki Ageng Lawang Geni menghentakkan Ajian Lawang Geninya 
yang membuat kebanyakan lawan-lawannya kocar-kacir menghindar, 
Raden Wanajati justru sempat melontarkan diri mendekati Ki Ageng 
lawang Geni. Dari arah ia berdiri, tidak banyak bola api yang 
menyerbu. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Raden Wanajati 
menghindar bola-bola api itu dan kemudian melihat sebuah 
kesempatan menyerang punggung Ki Ageng Lawang Geni. 

Karena itu, tanpa ragu seraya mendorong tenaga cadangan 
setinggi-tingginya dalam waktu sekejap, Raden Wanajati 
mengetrapkan salah satu ilmu yang dipelajari dari Ki Talang Putih, 
Ajian itu berupa terjangan kaki dimana seluruh kekuatan akan 
ditumpukan pada tumit, Aji Dlamakan Bumi. 

Didorong oleh kelincahannya menggunakan ilmu meringankan 
tubuh, serangan Raden Wanajati dengan tumitnya itu terlihat hanya 
seperti kilatan cahaya yang menghujam ke punggung Ki Ageng 
Lawang Geni. 
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Tetapi serangan itu ternyata telah terbentur tameng ilmu kebal 
Lembu Sekilan. Tumit Raden Wanajati seperti menabrak dinding yang 
kokoh seruas jari sebelum menyentuh kulit Ki Ageng Lawang Geni. 
Raden Wanajati terlontar balik ke atas dihentak oleh ilmunya sendiri 
yang tidak bisa menembus aji Lembu Sekilan.  

Namun Raden Wanajati ternyata memiliki kemampuan yang 
mumpuni pula. Meskipun terlontar cukup tinggi. Ia masih mampu 
berputar diudara dan mendarat dengan kedua kakinya. Meskipun 
kedua kaki itu terlihat sangat goyah dan hampir saja Raden Wanajati 
jatuh terduduk. Ia memegangi dadanya yang terasa sesak. Wajahnya 
mengerenyit kesakitan karena nyeri di kaki dan rongga dadanya. 

“Raden!” seru Ki Talang Putih yang merasa khawatir dan segera 
memburu kearah muridnya untuk melihat keadaannya. 

“Setan alas!” maki Ki Ageng Lawang Geni merasakan seseorang 
menerjangnya dari belakang dan membentur ilmu kebalnya. Tubuh Ki 
Ageng Lawang Geni hanya tergetar sedikit ke arah depan. Dengan 
marah ia menoleh kearah lawannya yang kini terlontar keudara. 

“Rasakan kau anak setan!” bentak Ki Ageng lawang Geni demi 
melihat keadaan orang yang menyerangnya dari belakang. 

Ki Ageng menjadi puas melihat lawan yang mencoba menyerang 
dari belakang itu justru terlontar balik. Ia tidak mengikuti lagi rasa 
kesalnya akibat diserang dari belakang. Melihat lawan-lawan mereka 
kocar-kacir, Ki Ageng Lawang Geni memberi isyarat pada Kala 
Menggala untuk mengundurkan diri. Kala Menggala segera menopang 
tubuh Nyi Kalawati. Sekejap kemudian, ketiganya telah melompat dan 
melayang menembus kepungan orang-orang Menoreh dengan 
kecepatan yang sulit diikuti oleh mata. 

Baik Ki Waskita dan yang lain-lainnya tidak mampu mencegah. 
Bola-bola api yang sangat banyak itu telah merepotkan mereka. Jika 
tidak dibenturkan dengan senjata yang dibarengi oleh pemusatan 
tenaga cadangan, bola-bola api yang bergerak kesana kemari 
membakar apapun yang dilewatinya itu tidak dapat dimusnahkan 
dengan mudah. 

Para pengawal Menoreh pun bersusah payah memusnahkan bola-
bola api yang menyala itu. Namun dengan kepergian Ki Ageng Lawang 
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Geni, wujud ilmu itupun melemah dan kemudian padam dengan 
sendirinya. Apalagi hujan terus mengguyur. Apapun yang telah 
menyala terjilat oleh bola-bola api itu langsung padam di siram air 
hujan. 

Derap langkah kuda yang menggema berbaur dengan suara 
gemuruh hujan deras itupun semakin jelas. Tidak lama kemudian, 
sepasukan penunggang kuda telah memasuki regol rumah Ki Gede 
Menoreh. Dua senapatinya segera melompat turun dan memburu ke 
tengah halaman rumah Ki Gede Menoreh yang dipenuhi oleh banyak 
orang. 

“Ki Rangga Sabungsari dan Ki Lurah Glagah Putih!” desis Ki 
Waskita yang segera bergegas menyambut kedatangan pasukan 
khusus Mataram yang berkedudukan di Menoreh. 

“Ki Waskita. Apa yang telah terjadi di sini!?” tanya Sabungsari 
dengan segera begitu melihat betapa wajah-wajah yang dipenuhi 
kecemasan, kelelahan dan kegeraman masih tergambar di hampir 
seluruh orang yang masih berdiri di tengah hujan itu. 

“Telah terjadi ontran-ontran disini Ki Rangga. Ki Ageng Lawang 
Geni dan sepasang suami istri yang bernama Ki Kala Menggala dan 
Nyi Kalawati telah menyusup masuk ke rumah ini” jawab Ki Waskita 
dengan suara bergetar.  

Ki Waskita saat itu masih belum bisa mempercayai kenyataan 
bahwa Ki Ageng Lawang Geni justru telah mundur dari pertempuran 
disaat seharusnya mereka bisa saja menguasai keadaan. Hal itu sangat 
mengherankan baginya. Sambil berpikir-pikir, ia melangkah untuk 
melihat keadaan Ki Jayaraga yang terbaring di pendapa bersama 
Wacana. 

Hati Glagah putih berdebar dengan keras. Sekilas ia sudah bisa 
melihat istrinya, Rara Wulan berdiri tegak di depan pintu pringgitan, 
melambai kepadanya dan memberinya senyum manis seraya bibirnya 
memanggil nama Glagah Putih. Mungkin jika hujan tidak sedang 
mengguyur, Rara Wulan akan segera menghambur menemui 
suaminya itu. Melihat istrinya tidak kurang suatu apapun, membuat 
debaran keras jantung Glagah Putih sedikit mereda. 
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Tetapi, hati Glagah Putih seperti terkesiap, saat memandang kearah 
pendapa dimana dua sosok sedang dibaringkan. Glagah Putih sangat 
terkejut menyadari siapa yang tergeletak di pendapa itu. 

“Guru!” seru Glagah Putih terkejut. Langkahnya segera bergegas 
menaiki tlundak pendapa. Ki Sabdadadi ternyata sudah ada di 
pendapa kembali.  Ia menggamit lengan Glagah Putih yang nampak 
begitu cemas.  

“Biarkan gurumu beristirahat. Menurut cerita pengawal, tubuhnya 
terkena dua aji sekaligus dalam waktu hampir bersamaan. Tetapi 
keadaannya sudah mulai mapan” kata Ki Sabdadadi segera sebelum 
Glagah Putih bertanya apapun. 

Glagah Putih menghela napas lega. “Baiklah kiai. Kuserahkan 
keselamatan Ki Jayaraga kepada Ki Sabdadadi. Lalu bagaimana 
dengan Wacana Ki?”  

“Wacana lebih baik keadaannya. Napasnya lebih mapan. Mungkin 
sebentar lagi dia akan tersadar” 

Glagah Putih menghela napas panjang. Tak lama kemudian, 
beberapa pengawal diperintahkan untuk membopong tubuh Ki 
Jayaraga dan Wacana ke dalam bilik agar pendapa bisa digunakan 
untuk berkumpul dan berbincang. 

Keadaan terlihat suram. Pandan Wangi dengan langkah goyah 
mendekati ayahnya yang terlihat sangat geram. Ki Ageng Lawang Geni 
telah merobek wibawa Menoreh. Ia bisa lolos sebelum mendapat 
balasan setimpal. Sementara, Dwani dan Sekar Mirah sudah dipapah 
ke ruang dalam untuk memulihkan keadaan tubuh mereka. 

“Ayah” desis Pandan Wangi sambil menghambur memeluk 
ayahnya. 

“Kau tidak apa-apa Wangi?” tanya Ki Gede Menoreh dengan suara 
bergetar karena haru dan mencoba menahan nyeri yang menyerang 
hampir seluruh tubuhnya. 

“Tidak apa-apa ayah. Kepalaku sedikit pening. Mungkin setelah 
berbaring sejenak, aku akan lebih baik” jawab Pandan Wangi. 

Ki Gede Menoreh mendesah panjang mencoba melonggarkan 
kepepatan hatinya akibat peristiwa di halaman rumahnya itu. 
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“Nah, pergilah ke dalam. Kau istirahat lebih dulu” kata Ki Gede 
Menoreh kemudian. 

Pandan Wangi mengangguk. “Aku akan melihat Bayu. Kasihan, ia 
terlihat ketakutan melihat peristiwa ini” 

Hujan tidak terlalu lama mengguyur. Untuk menghangatkan 
badan, pakaian-pakaian yang basah kuyup segera dilepas. Beberapa 
pengawal berusaha menghidupkan api unggun untuk menghangatkan 
badan dan sekedar mengeringkan kain yang melekat di badan.  

Sementara yang lain ada yang segera pergi ke dapur untuk 
menyiapkan minuman hangat bagi begitu banyak orang yang 
berkumpul di halaman rumah Ki Gede Menoreh. 

“Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Ki Talang Putih dan 
Raden Wanajati yang sudah menyingsingkan lengan membantu kami 
di halaman ini” ucap Ki Gede Menoreh, setelah hampir semuanya 
berkumpul di pendapa. 

Raden Wanajati mengangguk sambil mengangkat sembahnya 
sebentar. 

“Hanya sedikit bantuan Ki Gede. Tidak terlalu berpengaruh sama 
sekali” 

“Tetapi yang sedikit itu, telah sama-sama membuat kita bisa 
melalui keadaan ini. Tentu aku tidak bisa begitu saja menyingkirkan 
arti dari bantuan kecil kalian” jawab Ki Gede Menoreh dengan senyum 
yang agak dipaksakan.  

Tubuhnya masih terasa ngilu di beberapa tempat, terutama di 
sekitar kakinya. Tanpa sadar, tangan Ki Gede Menoreh terlihat 
memijat-mijat kakinya sendiri. 

“Terima kasih Ki Gede” jawab Raden Wanajati. Sementara, Ki 
Waskita, Empu Wisanata dan Ki Sabdadadi ikut duduk di pendapa. 
Meskipun mungkin mereka semua belum merasa nyaman karena 
masih memakai pakaian yang basah. 

Saat itu, tampak beberapa orang bergegas datang ke pendapa dari 
regol. Ternyata Ki Demang Kalireja yang datang. Wajahnya tampak 
sangat cemas. Ia buru-buru mengangguk hormat pada Ki Gede 
Menoreh dan orang-orang tua yng duduk di pendapa. 
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“Apakah aku terlambat Ki Gede? Tidurku terlalu nyenyak. 
Pengawal membutuhkan waktu cukup lama untuk membangunkanku. 
Aku minta maaf. Aku menyesal sekali tidak sempat membantu” ujar 
Ki Demang Kalireja. 

“Mohon dimaafkan Ki Gede. Sebenarnyalah, kakangku ini memang 
cukup sulit dibangunkan jika sudah tertidur nyenyak” ucap Raden 
Wanajati sambil tersenyum terkulum. 

“O. Tidak apa Ki Demang. Marilah. Kamipun baru mulai duduk 
bersama untuk mensyukuri keadaan ini. Kita bersama-sama telah 
mampu melewatinya”  

Maka Ki Demang pun ikut bergabung berbincang di pendapa. Ia 
diperkenalkan kepada Ki Waskita dan Ki Sabdadadi. 

 Di dalam hati, Ki Sabdadadi hanya bisa berharap bahwa Raden 
Wanajati dan Ki Talang Putih tidak menarik kesimpulan terlalu dalam 
tentang pertemuan mereka di penginapan sebelumnya. 

“Mudah-mudahan saja, alasanku membawa Damarpati ke 
penginapan bisa diterima oleh mereka sehingga tidak berpikir macam-
macam tentang kedatanganku ke penginapan itu” harap Ki Sabdadadi 
dalam hati. 

Pembicaraan mereka pun segera berkisar mengenai serangan tiba-
tiba itu. Orang-orang Kalireja terlihat sangat menaruh minat pada 
penyebab peristiwa itu. 

“Apakah keadaan Menoreh memang sedang gawat Ki Gede? 
Mengapa orang-orang linuwih dari Bang Wetan itu berdatangan 
kemari? Apa penyebabnya?” tanya Ki Demang Kalireja yang tidak 
mengerti ujung pangkal peristiwa itu, setelah serba sedikit 
mendengarkan cerita mengenai ontran-ontran yang baru saja terjadi. 

Ki Gede mendesah. Ia menatap sejenak kepada wajah Ki Sabdadadi 
dan Ki Waskita seperti ingin meminta pendapat bagaimana sebaiknya 
ia menjawab. Tetapi sepertinya, keduanya membiarkan saja Ki Gede 
memilih jawaban yang paling tepat menurut pemikirannya. 

“Sebenarnyalah, kami sudah memiliki dugaaan bahwa mungkin 
akan ada peristiwa seperti ini. Hanya saja, kami tidak menyangka akan 
terjadi secepat ini, bahkan ditempat ini pula” kata Ki Gede Menoreh. 
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“Orang-orang itu telah di janjikan hadiah untuk mencari dan 
menangkap Ki Rangga Agung Sedayu dan membawanya ke Panaraga” 
sambungnya. 

“Ki Rangga Agung Sedayu? Bukankah ia pimpinan pasukan khusus 
Mataram yang berkedudukan di Menoreh?” tanya Ki Demang Kalireja. 

“Benar Ki Demang” 

“Pantaslah. Tentu orang-orang Panaraga itu mengira Ki Rangga 
ada di rumah ini. bukankah selama ini Ki Rangga tinggal di Menoreh 
pula?” tanya Ki Demang Kalireja. 

Ki Gede Menoreh hanya mengangguk menjawab pertanyaan itu. 

“Apa Ki Demang mengenal Ki Rangga Agung Sedayu?” tanya Ki 
Waskita balas bertanya. 

“Aku hanya mengenal namanya saja. Aku belum pernah melihat 
atau bertemu dengan orangnya” jawab Ki Demang Kalireja segera 
dengan wajah datar tanpa siratan apa-apa. 

“Tetapi siapakah yang telah menyediakan hadiah hingga banyak 
orang ingin menangkap Ki Rangga?” tanya Raden Wanajati dengan 
heran. 

“Panjang ceritanya Raden. Kamipun hanya mengetahui sedikit 
duduk perkaranya. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang 
Panaraga” jawab Ki gede Menoreh. 

“Panaraga!”desis Ki Talang Putih seketika. “Bukankah mereka 
kadipaten dibawah Mataram? Lalu apa maksud mereka bersikap 
demikian?” 

“Kami juga belum tahu pasti. Namun pertentangan di dalam tubuh 
para sentana dalem Mataram telah membuat hal ini terjadi” jawab Ki 
Gede Menoreh. 

Ketiga orang dari Kalireja itupun hanya bisa saling berpandangan. 
Sulit memang jika urusannya berhubungan dengan para penghuni 
istana. Berbagai kepentingan bisa saling kait mengait. Ujung-
ujungnya para kawula alitlah yang akan terkena getahnya dan akan  
kebingungan dalam menentukan sikap mereka. 
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Tidak lama kemudian, Ki Rangga Sabungsari dan Ki Lurah Glagah 
Putih telah ikut bergabung ke pendapa pula. Mereka telah mengatur 
Pasukan Khusus Mataram untuk melakukan penyisiran terhadap 
padukuhan induk untuk mencari petunjuk kemana Ki Ageng Lawang 
Geni mengundurkan diri.  

Mereka pun kemudian diperkenalkan kepada orang-orang Kalireja. 
Glagah Putih menarik napas panjang sambil mencuri pandang kepada 
Raden Wanajati. Sekilas tadi, Rara Wulan telah menceritakan maksud 
kedatangan orang-orang dari Kademangan Kalireja itu kepadanya. 
Glagah Putih kemudian sekilas menceritakannya pula pada 
Sabungsari. 

Setelah duduk berkumpul, mereka pun kembali membicarakan 
peristiwa itu secara mendalam agar bisa diambil bentuk pengamanan 
dan tindakan selanjutnya. 

“Yang jelas, mereka bertiga tentu akan terus berkeliaran di 
Menoreh untuk mencari Ki Rangga Agung Sedayu” gumam Ki Demang 
Kalireja kemudian setelah mulai memahami keadaan di Menoreh.  

“Ki Gede, kalau ada sesuatu hal yang bisa kami bantu, katakanlah, 
kami siap membantu. Aku juga akan menunda kepulanganku hari ini. 
Sepertinya, keadaan kurang baik untuk melakukan perjalanan ke 
Kalireja” sambungnya. 

Ki Gede Menoreh mengangguk dengan bibir tersenyum 
tersungging. 

“Terima kasih Ki Demang. Aku sangat menghargai niat Ki Demang” 
jawabnya. 

“Mau tidak mau, kewaspadaan kita tidak boleh berkurang. 
Ketiganya ternyata sangat sulit dikalahkan. Bahkan, untuk saat ini 
rasanya akan sangat sulit mememecahkan ilmu-ilmu mereka” kata Ki 
Sabdadadi kemudian. 

“Benar kiai. Jangan sampai ada yang terjebak dalam sebuah perang 
tanding. Untuk saat ini, Aji Lawang Geni dan Aji Angin Prahara 
mereka hanya bisa dihadapi dengan jumlah. Karena itu, kita harus 
menahan diri jika berhadap-hadapan dengan mereka. sebaiknya, 
isyarat meminta bantuan harus segera dilemparkan begitu bertemu 
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dengan mereka” kata Ki Gede Menoreh menyetujui pendapat Ki 
Sabdadadi. 

“Sayang, aku tidak sempat melihat sendiri ilmu-ilmu mereka tadi” 
keluh Glagah Putih dengan kesal. Ia sepertinya belum bisa 
mempercayai bahwa ada orang yang bisa lolos setelah melakukan 
pangeram-eram dihadapan orang-orang Menoreh. 

“Coba kalau kakang Sedayu ada disini. Ia pasti bisa memecahkan 
Aji Lawang Geni dengan kemampuannya” sambung Glagah Putih 
dengan geram. 

“Aku menjadi penasaran dengan Ki Rangga Agung Sedayu ini. 
Sehebat apa dia? Lalu apa masalahnya sampai-sampai Panaraga 
menginginkan dirinya ditangkap? Lalu kenapa Mataram sebagai 
induk dari keprajuritannya justru diam saja?” cetus Ki Talang Putih 
dengan heran. 

Glagah Putih memandang dengan sengit Ki Talang Putih. Dalam 
sekali pembicaraan saja, Glagah Putih merasa tidak suka pada Ki 
Talang Putih yang seakan-akan sedang merendahkan kakak 
sepupunya itu.  

Tetapi sebuah sentuhan ringan di sikunya telah membuat Glagah 
Putih menahan suaranya. Ki Waskita telah memberinya isyarat agar 
tidak menjawab pertanyaan itu. 

Ki Gede Menoreh segera mengambil suasana. Ia tidak ingin 
permasalahan Ki Rangga Agung Sedayu menjadi pembicaraan terbuka 
dihadapan orang-orang di luar keluarganya sendiri. Oleh karena itu, 
ia segera berbicara. 

“Permasalahan Ki Rangga tentu terbatas antara dirinya dengan 
istana Mataram dan istana Panaraga. Yang penting sekarang adalah 
bagaimana kita bisa menghadapi Ki Ageng Lawang Geni lagi. Kalau 
bisa menangkap mereka pula. Cepat atau lambat, kita pasti akan 
berhadapan lagi dengan mereka” kata Ki Gede Menoreh dengan suara 
penuh tekanan. 

“Sebaiknya, kita tidak lagi nganglang sendiri-sendiri. Ada baiknya 
berpasangan dengan jarak yang cukup dekat untuk saling membantu. 
Setidaknya, kita sudah mengetahui siapa yang akan kita hadapi” 
ungkap Empu Wisanata membuka suara. 
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Ki Waskita kemudian mendesah. Sehingga beberapa orang 
langsung melihat kearahnya. Sepertinya, Ki Waskita memiliki sesuatu 
hal yang ingin segera disampaikannya. 

“Ki Gede, sebenarnyalah dalam perjalanan nganglang tadi, aku 
telah bertemu dengan sepasang orang linuwih lain yang melintas di 
dekat perbatasan kademangan Pudak Lawang. Mereka bersikukuh 
hanya akan melintas saja. Namun aku punya panggraita bahwa 
mereka tentu punya maksud lainberada disekitar disini” ujar Ki 
Waskita kemudian. 

“Sepasang orang yang berilmu tinggi? Siapa lagi mereka?” tanya Ki 
Gede Menoreh dengan kening berkerut. Semua yang hadir  menoleh 
menatap Ki Waskita. 

“Mereka mengaku bernama Raden Tenggulun dan Rara Taraswati” 
jawab Ki Waskita. 

Semua yang ada dipendapa hanya saling melemparkan pandangan, 
menandakan mereka sama-sama tidak memiliki ingatan apapun 
begitu kedua nama itu disebutkan. 

“Jadi Ki Waskita membiarkan begitu saja mereka melintas?” tanya 
Glagah Putih dengan heran. 

Ki Waskita tersenyum kecil. “Ya. Entah mengapa, nada bicara 
perempuan yang bernama Rara Taraswati itu terasa lebih 
menyakinkan bahwa mereka benar-benar tidak ingin membuat 
keributan. Meskipun nada suara Raden Tenggulun itu sebenarnya 
terdengar sangat sombong” kata Ki Waskita lagi. 

Glagah Putih tidak berbicara lagi. Jika saja Glagah Putih yang 
menemukan kedua orang tersebut melintas dalam pengawasannya, 
tentu tidak akan semudah itu untuk melepaskannya. Agak janggal 
memang dalam penalarannya. Namun karena yang melakukan itu 
adalah Ki Waskita, tidak ada keraguan dihati Glagah Putih mengapa 
Ki Waskita telah melepaskan mereka begitu saja. Ki Waskita tentu 
sangat bisa dipercaya, baik sikapnya maupun penalarannya. 

“Baiklah. Kalau begitu, merekapun harus kita waspadai pula. Aku 
setuju usul Empu Wisanata. Kita tidak boleh lengah lagi. Siapapun 
yang nganglang harus berpasangan dengan jarak yang dekat atau 
bersama-sama” kata Ki Gede Menoreh pula. 
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“Ki Gede. Kami akan ikut membantu” ucap Ki Demang Kalireja 
segera. 

“Terima kasih Ki Demang. Meskipun sebenarnya, agak sungkan 
rasanya sampai merepotkan Ki Demang sebagai tamu di Menoreh” 
balas Ki Gede Menoreh. 

“Tidak usah sungkan Ki Gede. Sejak awal, kami sudah menawarkan 
diri untuk ikut membantu kehidupan bebrayan di Menoreh. Kami 
tidak akan menarik kata-kata kami” sambut Ki Demang Kalireja 
segera.  

Ki Gede Menoreh pun hanya bisa mengangguk menyetujui. Begitu 
pula yang lain, terlihat tidak ada yang keberatan, meskipun Glagah 
Putih sedikit menunjukkan keragu-raguan di wajahnya, namun ia 
segera menepiskannya. Ki Gede Menoreh telah menyetujui, maka 
Glagah Putih tidak bisa berbuat apa-apa. 

“Ki Gede. Kenapa kita tidak memburu saja mereka? Bukankah 
pengawal Menoreh cukup banyak? Kita bisa mengerahkan mereka 
mencari ke segenap pelosok Menoreh” usul Ki Talang Putih tiba-tiba. 

“Ki Talang Putih, menurut pendapatku, cara itu terlalu berbahaya 
untuk kita lakukan. Pengawal bukanlah tandingan Ki Ageng lawang 
Geni ataupun orang-orang linuwih yang telah kusebutkan tadi. Selain 
itu, kita belum memiliki gagasan untuk memecahkan Aji Lawang Geni 
yang dahsyat itu” sambut Ki Waskita menjawab. 

Ki Talang Putih terlihat kurang berkenan dengan jawaban Ki 
Waskita. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Ki Waskita pun 
mengalihkan pandangan kepada seseorang yang semenjak tadi belum 
berkata apa-apa. 

“Ki Rangga Sabungsari. Apakah ada pendapat lain?” tanya  Ki 
Waskita demi melihat pimpinan Pasukan Khusus Menoreh yang baru 
itu justru lebih banyak diam meskipun keningnya berkerut begitu 
dalam. 

Ki Rangga Sabungsari agak terkejut karena disapa oleh Ki Waskita. 

“O. Tidak Ki Waskita. Aku setuju dengan cara itu. Kita jangan 
menghadapi mereka secara langsung lebih dulu. Mereka hanya bisa 
dihadapi bersama-sama. Aku rasa cara itu sudah cukup bagus. 
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Kamipun akan melakukan hal yang sama. Disamping itu, isyarat-
isyarat yang telah kita sepakati akan sangat bisa membantu jika ada 
yang mengalami kesulitan” kata Sabungsari. Kemudian ia 
melanjutkan setelah terlihat berpikir sejenak. 

“Aku sebenarnya sedang mengingat-ingat nama Raden Tenggulun. 
Sepertinya aku pernah mendengar nama itu ketika sedang melawat ke 
Panaraga beberapa waktu yang lampau. Kurasa, ia adalah seseorang 
yang memiliki hubungan dengan salah seorang Tumenggung di 
Panaraga. Namun, aku masih berusaha mengingat lebih dalam karena 
nama itu hanya sepintas lalu dibicarakan pada saat itu” kata 
Sabungsari kemudian seraya terus berusaha mengingat-ingat. 

“Aku juga masih bingung dengan sikap Ki Ageng Lawang Geni. 
Mengapa ia memilih mundur pada saat mereka berada diatas angin. 
Itu sikap yang sangat janggal bagiku” gumam Empu Wisanata 
kemudian setelah beberapa saat semuanya saling diam dan sibuk 
berpikir. 

“Ya. Itu memang sikap yang janggal Empu. Aku justru 
mengkhawatirkan, jika itu adalah sebuah siasat licik tertentu. Siapa 
tahu, mereka merencanakan sesuatu yang diluar jangkauan nalar” 
balas Ki Waskita. 

Semua yang hadir di pendapa pun jadi sibuk menduga-duga 
kembali. Merenungi pikiran masing-masing. 

“Yang bisa kita lakukan hanyalah meningkatkan kewaspadaan. 
Sambil kita mencari cara untuk memecahkan ilmu-ilmu dahsyat itu” 
kata Ki Gede Menoreh kemudian sekedar membuat kesimpulan dari 
pertemuan itu.  

Ki Gede Menoreh kembali menyadari benar, bahwa dalam keadaan 
itu, ternyata Menoreh sangat bergantung kepada Agung Sedayu 
selama ini. Kecemerlangannya dalam berpikir dan mengurai masalah 
sangat dibutuhkan. Kemampuannya dalam kanuragan pun selalu 
menjadi pemecah kebuntuan, jika telah datang lawan yang sangat 
tinggi kemampuan ilmunya. 

Kemudian, semua yang ada di pendapa diam sejenak merenungi 
lagi pemikiran mereka masing-masing. 
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Ki Waskita kemudian menggeliat. Tubuhnya terasa kaku. Beberapa 
bagian tubuhnya juga ngilu setelah bertempur melawan Ki Ageng 
Lawang Geni selama beberapa waktu lamanya. 

“Ki Gede. Kisanak sekalian, aku undur diri dulu. Sepertinya aku 
harus mengganti pakaianku yang basah ini secepatnya sebelum 
berakibat buruk pada tubuh tuaku yang renta ini” kata Ki Waskita 
sambil menyunggingkan senyum. 

“Silahkan Ki Waskita. Mungkin sebaiknya kita semua berganti 
pakaian saja dahulu. Nanti kita berkumpul lagi saat matahari terbit” 
kata Ki Gede Menoreh sambil bergerak bangkit pula membubarka 
pertemuan itu. 

Ki Waskita mundur dari pendapa. Tidak ada yang sempat melihat, 
jika kemudian Ki Waskita ternyata menyelinap kebelakang dan keluar 
dari pintu butulan. Hanya Ki Sabdadadi yang sempat memperhatikan 
gerak-gerik Ki Waskita. Ki Sabdadadi tersenyum kecil. Ia tahu benar 
kemana tujuan Ki Waskita akan pergi. 

****** 

 

Dalam pada itu, Ki Ageng Lawang Geni dan Ki Kala Menggala yang 
mendukung istrinya sudah berjalan cukup jauh dari rumah Ki Gede 
Menoreh. Mereka mampu menghindari orang-orang Menoreh yang 
banyak bersiaga dan berkeliaran di jalan-jalan di suasana seperti itu. 
Bahkan sepasukan berkuda yang datang dari barak pasukan khusus 
Mataram pun berhasil mereka hindarkan pula. 

“Tidak percuma Menoreh disebut-sebut sebagai tanah perdikan 
utama di tlatah Mataram. Hari ini kita membuktikan sendiri 
kehebatan orang-orang di dalamnya” gumam Ki Ageng Lawang Geni 
sambil berjalan diantara kegelapan malam yang sebentar lagi akan di 
koyak oleh datangnya matahari pagi. 

“Omong kosong! Menoreh tidak ada apa-apanya. Hanya dengan 
kita bertiga saja, kita bisa menggulung tanah perdikan itu dalam 
semalam” geram Kala Menggala dengan wajah belum puas. “Aku 
menuntut jawaban Ki Ageng. Mengapa kita harus mundur saat 
kemenangan sudah hampir kita raih?” tanya Kala Menggala. 
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Ki Ageng Lawang Geni menghela napas panjang. Ia hanya 
menggeleng kecil. “Aku tidak bisa mengatakan alasannya. Namun aku 
sudah yakin, bahwa orang yang bernama Agung Sedayu itu tidak ada 
di rumah itu” jawab Ki Ageng Lawang Geni. 

Tiba-tiba langkah kaki Kala Menggala terhenti, matanya terbelalak 
sesaat. Lalu keningnya berkerut. Ia teringat kepada sesuatu hal yang 
sudah hampir ia lupakan. 

“Jangan katakan padaku bahwa Ki Ageng mundur karena hujan 
itu? Aku sempat membaca sekilas Kitab Lawang Geni sebelum 
kuberikan padamu. Jadi benar, Aji Lawang Geni punya pantangan 
untuk digunakan dalam keadaan hujan?” sembur Ki Kala Menggala 
kemudian tiba-tiba dengan wajah mengejek. 

“Omong kosong! Tidak ada pantangan dalam Aji Lawang Geni. Kau 
jangan mengada-ada Menggala. Pikiranmu sudah kacau! Begitu pula 
ingatanmu!” bentak Ki Ageng Lawang Geni dengan marah, sambil 
melotot pada Kala Menggala. 

Keduanya bertatapan dengan sengit selama beberapa saat. Kala 
Menggala sebenarnya tidak terima jika  dikatakan ingatannya kacau. 
Ia memang pernah membaca Kitab Lawang Geni tersebut. Namun itu 
sudah berselang dalam waktu yang sangat lama. Ingatannya mulai 
samar tentang hal tersebut, namun Kala Menggala masih bisa merasa 
yakin, bahwa ia pernah membaca pantangan yang ada di Kitab Lawang 
Geni itu. 

Tetapi setelah berpikir sejenak, Kala Menggala merasa tidak perlu 
mendesak Ki Ageng Lawang Geni untuk mengakui hal tersebut. 
Bagaimanapun, kini ia merasa butuh bantuan Ki Ageng Lawang Geni 
untuk meringkus Agung Sedayu. 

“Jawabanmu sama sekali tidak memuaskanku Ki Ageng. Aku tetap 
berniat kembali kesana segera” sanggah Ki Kala Menggala kemudian. 

“Dengan keadaan Titin yang lemah seperti itu?” balas Ki Ageng 
Lawang Geni. 

“Kakang! Aku siap jika pagi ini juga kita kembali saja untuk 
menggulung tanah perdikan itu sekali lagi dan untuk selama-lamanya” 
sambut Nyi Kalawati segera.  
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Tetapi kemudian Nyi Kalawati terbatuk-batuk. Darah segar terlihat 
memercik keluar dari sudut bibirnya. Keadaannya ternyata masih 
belum pulih benar setelah berbenturan puncak ilmu dengan Sekar 
Mirah. 

“Kalian membutuhkan bantuanku. Akuilah Menggala, kita sudah 
mencoba kekuatan Menoreh. Kau tidak akan mampu menggulung 
mereka hanya berdua dengan Titin sekarang ini. Kita baru 
merubuhkan sebagian kekuatan mereka. Ingat, sekarang para 
Senapati Mataram dari barak pasukan khusus itu tentu telah tiba di 
rumah Ki Gede Menoreh. Kekuatan mereka akan bisa menambal 
orang-orang Ki Gede Menoreh yang telah kita lumpuhkan” 

“Aku tidak takut pada pengawal Mataram. Sedangkan orang yang 
disebut Ki Patih Mandaraka sekalipun akan kuhadapi dengan dada 
tengadah seandainya ia muncul di hadapanku saat ini” 

“Terserah kaulah Menggala. Aku akan kembali dulu, menunggu 
berita yang lebih pasti tentang Agung Sedayu itu. Sebaiknya kau ikut 
aku saja. Murid-muridku sudah membuat pesanggrahan sederhana di 
hutan sisi utara Menoreh. Titin bisa istirahat disana dengan nyaman” 

Ki Ageng Lawang Geni kembali melangkah tanpa melihat lagi 
kepada Ki Kala Menggala setelah mengatakan ajakannya itu. Kala 
Menggala pun hanya bisa berpandangan dengan Nyi Kalawati untuk 
menentukan sikap mereka. 

“Bagaimana Titin?” tanya Kala Menggala meminta pendapat 
istrinya. 

“Kakang. Kita memang butuh bantuan Ki Ageng. Mungkin kita bisa 
menggulung Menoreh berdua seperti rencana awal kita. Tetapi kita 
ternyata tidak terlalu memperhitungkan para perempuan Menoreh 
yang sangat ngedab-edabi. Mereka bertiga ditambah seorang 
perempuan yang sedang mengandung itu ternyata setara dengan para 
orang-orang tua linuwih yang sudah kita perkirakan pasti telah 
bermukim di Menoreh” kata Nyi Kalawatii dengan napas berkejaran 
setelah berkata-kata. Dadanya menjadi sesak. Namun setelah menarik 
napas beberapa kali, ia bisa melanjutkan kata-katanya. 

“Aku juga memiliki panggraita bahwa para gadis-gadis muda 
itupun tidak bisa dianggap remeh pula” desah Nyi Kalawati diantara 
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napasnya yang kembali terdengar begitu memburu, karena harus 
mengikuti kecepatan berjalan suaminya sementara keadaan dirinya 
belum pulih sepenuhnya. 

“Baiklah. Mari kita ikuti Ki Ageng untuk saat ini saja” ajak Ki Kala 
Menggala dengan enggan.  

Sebenarnya ada perasaan tidak nyaman di dalam hati Kala 
Menggala untuk mengikuti Ki Ageng Lawang Geni karena masa lalu 
mereka. Selama ini, meskipun mereka sering bekerja sama akan tetapi 
ia selalu berusaha menjaga jarak dengan Ki Ageng Lawang Geni 
mengingat sebuah masa lalu diantara mereka bertiga. 

“Ayolah kakang. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Masa itu sudah 
berlalu hampir duapuluh tahun lalu” bisik Nyi Kalawati seolah-olah 
mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya. 

 “Aku sudah membuktikan kesetiaanku padamu selama itu kakang” 
sambungnya sambil bergelayut pada bahu suaminya. 

Mendengar perkataan istrinya itu, Kala Menggala merasa sedikit 
lebih baik. Dengan menyingkirkan segala pemikiran yang menghantui 
benaknya, Kala Menggala dengan mantap mengikuti langkah kaki Ki 
Ageng Lawang Geni. 

Ki Ageng Lawang Geni hanya tersenyum kecil menyadari kedua 
orang itu telah mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya memasuki 
hutan di depannya. 

Namun kemudian panggraitanya yang sangat tajam telah 
merasakan kedatangan dua orang yang berjalan menuju kearahnya. 
Kemampuan kedua orang itu dalam menyerap bunyi dan gesekan yang 
bisa ditimbulkan oleh alam sekitarnya sungguh mengagumkan. Ki 
Ageng Lawang Geni sadar ia sedang berhadapan dengan orang yang 
berilmu tinggi. 

Dengan sebuah isyarat, Ki Ageng Lawang Geni memberi tanda 
kepada Kala Menggala dan Nyi Kalawati untuk bersiaga. Ketiganya 
pun bersiap menyambut kedatangan kedua orang itu. 

Tampaknya kedua orang yang baru muncul itupun sadar bahwa 
ketiga orang yang akan bersilang jalan dengan mereka telah bersiap 
siaga.  
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Tiba-tiba terdengar sebuah batuk kecil bersamaan dengan 
terdengarnya suara sapaan yang bernada menghormat. 

“Selamat pagi Ki Ageng Lawang Geni. Ternyata aku bisa bertemu 
dengan Ki Ageng yang namanya cukup kawentar di Bang Wetan disini” 
sapa orang itu sambil berjalan perlahan menuju tempat Ki Ageng 
Lawang Geni berdiri. 

“Siapa kalian!?” seru Ki Ageng Lawang Geni sambil maju setapak. 
Sementara kedua orang itupun maju dengan perlahan pula. 

“Namaku Raden Tenggulun Ki Ageng. Aku datang bersama istriku 
Rara Taraswati” kata kedua orang yang kini tepat berhadapan dengan 
Ki Ageng Lawang Geni. 

“Raden Tenggulun, murid Ki Ageng Jalatunda!?” seru tertahan Ki 
Ageng Lawang Geni dengan kening berkerut sementara Ki Kala 
Menggala dan Nyi Kalawati telah mendekat pula. 

“Benar Ki Ageng” jawab orang itu yang ternyata adalah Raden 
Tenggulun. 

“Apakah kalian datang kemari untuk mengikuti sayembara raden?” 
tanya Ki Kala Menggala segera dengan agak ketus. Sementara Ki 
Ageng Lawang Geni melirik sekilas Ki Kala Menggala dengan wajah 
kurang senang. 

“Ya dan tidak. Aku yakin kau adalah orang yang bernama Ki Kala 
Menggala” 

“Kau benar-benar orang yang penuh kejutan Raden. Kau bisa tahu 
namaku” 

“Tidak sulit Ki Menggala. Namamu cukup terkenal sebagai seorang 
pemburu hadiah. Dimanapun ada keuntungan yang membayang, kau 
selalu hadir disitu. Apalagi, kau selalu membawa seorang perempuan 
yang selalu mengenakan rantai di pinggangnya. Ciri-ciri kalian sudah 
cukup untuk menentukan nama kalian” 

“Aku anggap pengetahuanmu tentang kami, sebagai pujian buat 
kami raden” ujar Ki Kala Menggala dengan nada angkuh. 

“Cukup. Mari sudahi basa basi kita. Katakan Raden, buat apa 
sahabatku Ki Ageng Jalatunda mengirimkan salah satu murid 
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kepercayaannya ke Menoreh untuk menemuiku?” tanya Ki Ageng 
Lawang Geni. 

“Ki Ageng, sebenarnyalah, aku tidak ingin bersilang jalan dengan 
Ki Ageng. Namun ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan dan 
sudah mendapat restu dari guruku” kata Raden Tenggulun. 

“Katakan” 

“Ki Ageng, kami telah membuat rencana-rencana sehubungan 
dengan kedatangan Perguruan Jalatunda ke Menoreh ini. Aku hanya 
ingin menegaskan agar rencana-rencana kami tidak bersinggungan 
dengan rencana Ki Ageng selama disini” 

“Apa rencana kalian?” 

“Ki Ageng. Kami sedang mempersiapkan diri untuk menggulung 
Tanah Perdikan Menoreh sebagai batu loncatan menguasai Mataram. 
Kami berharap Ki Ageng Lawang Geni akan membantu kami. Jika 
tidak, aku mohon agar Ki Ageng tidak mengganggu kerja kami disini” 

“Raden, aku tahu bahwa gurumu sangat dihormati di Bang Wetan. 
Banyak adipati dan bupati yang menghormati gurumu. Hal itu 
menyebabkan Perguruan Jalatunda sangat disegani. Gurumu sering 
menjadi penentu kemenangan dalam sebuah pertentangan. 
Kemanapun ia berpihak, kemenangan akan menyertainya” kata Ki 
Ageng Lawang Geni. Ia berhenti sejenak untuk sekedar menelan ludah 
membasahi kerongkongannya. Lalu Ki Ageng Lawang Geni 
meneruskan kata-katanya. 

“Akan tetapi, jika aku sempat bertemu dengannya lagi, aku ingin 
menasehatinya agar tidak terlalu sering melibatkan diri dalam setiap 
pertentangan di dalam tubuh sebuah pemerintahan. Pertentangan-
pertentangan di tanah ini hanya akan memakan korban yang tidak 
pasti. Aku takut, pada saatnya nanti Perguruan Jalatunda justru akan 
tertelan dalam kemelut perebutan kekuasaan itu sendiri akibat 
ketamakan kalian dalam melibatkan diri diberbagai sendi-sendi 
pemerintahan di berbagai kadipaten khususnya di Bang Wetan” 

“Ki Ageng, apa yang kami lakukan hanyalah untuk menjaga 
kelanggengan kehidupan bebrayan di tanah kami. Kebesaran 
perguruan kami adalah hasil kerja keras dan pengorbanan segenap 
murid perguruan Jalatunda. Keringat, tenaga, darah bahkan nyawa 
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akan kami serahkan dengan sukarela demi kejayaan perguruan kami. 
Jika kami tidak bersikap seperti itu, perguruan kami tidak akan 
sebesar sekarang ini” jawab Raden Tenggulun dengan wajah begitu 
bangga pada perguruannya. Kemudian ia meneruskan. 

“Namun jika Ki Ageng merasa nasehat itu perlu disampaikan 
segera, dengan senang hati aku akan menyampaikannya pada guruku. 
Asal Ki Ageng mau menghormati kehadiran murid-murid Jalatunda 
beserta unsur-unsur yang mendukung kami disini yang saat ini sedang 
ada di sekitar Menoreh dibawah kepemimpinanku sendiri” 

Ki Ageng Lawang Geni menimbang-nimbang sesaat. 
Sebenarnyalah, ia cukup iri dengan perguruan Jalatunda yang mampu 
menghasilkan murid-murid yang sangat cemerlang seperti Raden 
Tenggulun, Tumenggung Bintarawaja dan beberapa lainnya yang 
sudah menjadi tokoh penting di beberapa kadipaten di Bang Wetan.  

Namun Ki Ageng Lawang Geni sendiri selama ini telah memiliki 
sikap untuk tidak mau terlibat dalam urusan pemerintahan ataupun 
carut marut di dalam tubuh sentana dalem di istana-istana kadipaten 
yang ia kenal. Ia lebih menyukai urusan-urusan sederhana yang 
menarik hatinya seperti urusan sayembara ini.  

Karena itu, tawaran untuk bergabung menggulung Tanah Perdikan 
Menoreh bersama-sama dengan perguruan Jalatunda sama sekali 
tidak menarik hatinya. Ki Ageng Lawang Geni merasa itu upaya yang 
terlalu berlebihan, rumit dan mungkin menimbulkan permasalahan 
yang berlarut-larut. Barusan saja, ia sudah membuktikan, meskipun 
Menoreh adalah tanah perdikan besar berisi orang-orang sakti, 
namun mereka bertiga ternyata mampu membuat seisi tanah perdikan 
itu kerepotan tanpa perlu melibatkan seisi perguruan. 

“Apakah raden yakin, kemampuan raden dan seluruh perguruan 
raden bisa melumpuhkan Tanah Perdikan Menoreh?” tanya Ki Ageng 
Lawang Geni. 

“Tentu Ki Ageng” jawab Raden Tenggulun sambil mengangguk 
dengan pasti. 

“Aku beri nasehat raden, kau butuh bantuan besar untuk 
menggulung tanah perdikan itu. Kami baru saja membuktikan sendiri, 
para pembantu Ki Gede Menoreh ternyata memiliki ilmu kanuragan 
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yang begitu ngedab-edabi. Kami terpaksa mundur lebih dulu untuk 
menghitung ulang kekuatan mereka dan mencari siasat baru” ucap Ki 
Ageng Lawang Geni dengan mata melirik tajam menatap kearah Kala 
Menggala dan Nyi Kalawati. 

Kala Menggala hampir saja berseru membantah Ki Ageng Lawang 
Geni. Namun isyarat mata Ki Ageng Lawang Geni berhasil 
menyadarkannya, bahwa Ki Ageng Lawang Geni sebenarnya tengah 
bersiasat pula dihadapan Raden Tenggulun. 

Kening Raden Tenggulun berkerut. Ia hampir tidak bisa 
mempercayai bahwa seorang tokoh kanuragan yang sudah lama 
malang melintang di Bang Wetan seperti Ki Ageng Lawang Geni justru 
telah mengundurkan diri dari pertempuran. 

“Apakah benar begitu Ki Ageng? Bagaimana mungkin, seorang 
sakti mandraguna seperti Ki Ageng harus lari dari pertempuran?” 
tanya Raden Tenggulun dengan kening berkerut. 

“He! Kami tidak lari raden. Kami hanya mundur untuk 
menghindari pertempuran yang tidak berarti. Raden harus 
mengetahui lebih dulu sikap dan sifat orang-orang Menoreh, bahwa 
kami telah dikeroyok oleh selusin pembantu terpercaya Ki Gede 
Menoreh, sepasukan pengawal Menoreh dan orang-orang bodoh yang 
telah hadir di halaman rumah Ki Gede Menoreh untuk mengantar 
nyawa!” seru Ki Ageng Lawang Geni dengan suara keras. 

“Jika kami tidak mundur, akan ada begitu banyak tumpukan mayat 
di halaman rumah itu. Menurutku itu tidak sepadan hanya demi 
menangkap seorang Rangga bernama Agung Sedayu. Aku telah 
meminta mereka menyerahkannya baik-baik. Tapi lihat apa yang 
terjadi, mereka menjadi waringuten dan mencoba mengusir kami 
dengan cara yang licik. Nah, jika raden berniat menyerbu mereka, 
bersiaplah untuk melawan orang-orang yang tidak mengikuti 
paugeran. Mereka akan bermain keroyokan. Maka aku sarankan raden 
mengumpulkan dulu orang-orang berilmu tinggi untuk memecah 
permainan mereka” ucap Ki Ageng Lawang Geni dengan panjang 
lebar. 
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“Begitukah Ki Ageng? Lalu kenapa Ki Ageng tidak bergabung saja 
dengan kami?” sambut Raden Tenggulun segera dengan raut wajah 
sedikit terkejut. 

“Raden. Kami hanya ingin menangkap Agung Sedayu. Lebih 
tepatnya, Menggala yang ingin menangkapnya demi hadiah itu. 
Sementara aku, lebih suka mendahuluinya” ucap Ki Ageng lawang 
Geni untuk kemudian tertawa mengejek. 

Kala Menggala mengucapkan beberapa kata menyumpah kepada 
Ki Ageng Lawang Geni. Tetapi, seperti sebelumnya, Ki Ageng sama 
sekali tidak memperdulikannya. 

“Nah Raden, jangan ambil hati sikap Menggala. Aku tidak tahu, 
apakah ia akan berpikir lain. Akan tetapi, sepengenalanku 
terhadapnya, iapun tidak tertarik untuk menjadikan dirinya berada 
dibawah sepasukan prajurit berikut aturan-aturan yang mengikat di 
dalamnya” ucap Ki Ageng Lawang Geni kemudian. 

Raden Tenggulun menarik napas panjang. Ia menjadi yakin dengan 
sikap Ki Ageng Lawang Geni. Lelaki itu benar-benar tidak tertarik 
untuk bergabung dengan gerakan besar yang tengah dijalankan 
olehnya ini. 

“Kalau begitu Ki Ageng, atas nama guruku, aku tidak akan 
memaksa Ki Ageng untuk bergabung. Namun aku memohon, agar Ki 
Ageng tidak sampai bersilang jalan dengan orang-orangku yang akan 
bertindak di lapangan. Kami juga memohon Ki Ageng merahasiakan 
kegiatan Perguruan Jalatunda disini” kata Raden Tenggulun 
kemudian. 

“Baiklah raden, dengan satu syarat. Jangan sentuh Ki Rangga 
Agung Sedayu. Dia milik kami. Jika ia muncul dalam pertempuran, 
kami akan muncul pula untuk menangkapnya. Jika kalian lebih dulu 
menangkapnya, serahkan padaku!” kata Ki Ageng Lawang Geni 
dengan angkuh. 

Lagi-lagi Ki Kala Menggala menyumpah. Tetapi kali ini hanya bisa 
didalam hati saja, menyadari siasat Ki Ageng Lawang Geni justru bisa 
merugikan baginya. Ki Ageng telah menang selangkah darinya. Ia 
akan memanfaatkan Raden Tenggulun untuk menemukan Agung 
Sedayu. 
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“Baik raden. Kita sepakat” kata Ki Ageng Lawang Geni..... 
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Tetapi, Kala Menggala merasa masih memiliki harapan, 
bagaimanapun Ki Ageng Lawang Geni sudah sangat lama dikenalnya. 
Sedikit banyak, Ki Ageng Lawang Geni pasti akan membutuhkannya 
pula. Siapa tahu, pada saat itu, Kala Menggala akan bisa menangguk 
keuntungan. 

“Baik. Aku setuju Ki Ageng. Atas nama guruku, aku berjanji, urusan 
Ki Rangga Agung Sedayu akan menjadi hak Ki Ageng. Aku juga 
berharap, seluruh orang-orang Ki Ageng menepati pula perjanjian ini” 
kata Raden Tenggulun sambil melirik ke arah Kala Menggala yang 
terlihat tidak begitu senang. 

“Baiklah Raden. Untuk sementara, aku akan berdiam diri dulu 
sambil menimbang keadaan. Aku pastikan Menggala dan istrinya akan 
berbuat sebagaimana diriku” kata Ki Ageng Lawang Geni sambil 
memandang tajam Kala Menggala. 

Kala Menggala membalas tatapan itu sesaat dengan wajah penuh 
kemarahan. Namun mata Ki Ageng Lawang Geni yang membesar, 
membuatnya mengurungkan niatnya untuk membantah keputusan Ki 
Ageng Lawang Geni saat ini. Ia hanya menggeram dan membuang 
muka. 

“Baiklah Ki Ageng. Aku akan memegang janjimu saat ini. Jika kami 
menangkap Agung Sedayu, maka kami akan menyerahkannya hanya 
padamu. Selama itu, Ki Ageng akan menjaga jarak dahulu dengan 
Menoreh sampai urusan kami dengan Menoreh selesai” kata Raden 
Tenggulun kembali menegaskan. 

“Baik raden. Kita sepakat. Nah, kirimkan salamku kepada gurumu, 
jika kau menemuinya” kata Ki Ageng Lawang Geni sambal melirik lagi 
kepada Kala Menggala. “Ayo Menggala. Sebaiknya kita kembali ke 
pesanggrahan” kata Ki Ageng Lawang Geni sambil mulai melangkah. 

Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Kala Menggala. Ia hanya bisa 
menggeram keras untuk menyatakan ketidakpuasan hatinya. Namun 
kemudian, ia tetap mengikuti langkah Ki Ageng Lawang Geni dan 
memasuki pepatnya hutan. 

Raden Tenggulun dan Rara Taraswati pun hanya menatap 
punggung ketiganya selama beberapa saat sebelum ketiganya 
menghilang di balik pepatnya pepohonan. 
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“Apakah kau mempercayai kata-kata Ki Ageng, kakang?” tanya 
Rara Taraswati dengan suara lembutnya. 

“Ya. Sebagian. Aku yakin Ki Ageng akan menjaga jarak” jawab 
Raden Tenggulun. “Tapi persoalan Tanah Perdikan itu masih 
meragukanku. Benarkah mereka sedemikian kuatnya hingga seorang 
Ki Ageng Lawang Geni mundur dari pertempuran?” 

Rara Taraswati hanya mendesah pendek sambil menggelengkan 
kepalanya, tanda iapun kurang mengerti maksud Ki Ageng Lawang 
Geni. 

 Tidak lama kemudian keduanya sudah berbalik kembali ke 
perkemahan yang dibuat oleh Ki Ajar Guntara di barat Menoreh. 

Sementara, matahari telah muncul dibalik perbukitan. Sinarnya 
mulai menembusi dedaunan yang telah dibasahi oleh air yang 
diturunkan oleh hujan semalaman. Hari baru yang cerah telah 
kembali menjelang. 

****** 

 

Dalam pada itu, saat pagi menjelang di Tanah Perdikan Matesih, 
tampak Ki Gede Matesih keluar dari biliknya dan menuju ke dapur. 
Beberapa pelayan terlihat sedang sibuk memasak. Namun semua 
hanya berdiam diri, tidak mengucapkan sepata katapun selain 
menyapa hormat pada Ki Gede Matesih.Ki Gede Matesih pun segera 
bisa menangkap suasana muram di dapur itu. Semenjak kepergian 
mbok Pariyem, para pelayan terlihat kurang bergairah dalam bekerja. 
Mereka tidak terlihat cermat seperti biasanya dan terlihat 
kebingungan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. 

“Ki Gede” sapa sebuah suara halus yang menyapanya dari sisi. Ki 
Gede dengan senyum mesra memandang kepada perempuan cantik 
yang masih terbilang muda itu. 

“Selasih” desisnya dengan wajah bahagia. Semenjak keberangkatan 
Ki Gede Matesih ke Menoreh, Ki Gede Matesih telah meninggalkan 
perintah agar Nyi Selasih harus segera pindah ke rumah Ki Gede 
setelah keberangkatannya dan kini, istrinya itu telah menempati 
rumahnya. 
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“Ki Gede. Maaf. Makan pagi belum siap. Aku minta maaf karena 
terlambat” desis lirih Nyi Selasih dengan wajah muram, meski 
bibirnya berusaha tersenyum untuk menyenangkan hati suaminya. 

“Tidak apa Selasih. Tadi malam aku juga tiba terlampau larut 
sehingga mengejutkanmu. Kau belum sempat mempersiapkan diri. 
Karena itu aku maklum jika makan pagi sedikit terlambat” sahut Ki 
Gede Matesih. 

Tetapi wajah Nyi Selasih semakin murung. Bibirnya menjadi 
bergetar dan kemudian setetes air mata jatuh. 

“Selasih. Ada apa? Mengapa kau menangis?” tanya Ki Gede Matesih 
dengan suara lembut namun bernada kebingungan. 

“Ki Gede. Ampuni aku. Sebenarnyalah aku tidak merasa layak 
tinggal disini. Apalagi akibat kedatanganku, Nimas Ratri telah 
memilih menyingkir ke Menoreh” jawab Nyi Selasih diikuti oleh suara 
tangis yang semakin keras. 

Ki Gede Matesih menghela napas panjang. Ia segera mengerti 
bahwa selama beberapa hari telah berada di rumahnya itu, Nyi Selasih 
tentu harus menahan hati mendengar pembicaraan-pembicaraan 
bernada miring tentang kedatangannya ke rumah itu. Apalagi hampir 
keseluruhan emban dan pelayan di rumah itu telah bekerja disana 
semenjak Ratri belum lahir sehingga sangat dekat dengan Ratri dan 
ibunya yang telah tiada. 

“Selasih. Kau kini adalah Nyi Gede. Jangan dengarkan apapun kata 
orang lain selain kata-kataku. Nah, sebenarnyalah Ratri bukan 
menyingkir dari Matesih. Namun, hatinyalah yang telah terbuka 
untuk belajar kanuragan di Menoreh setelah mendengar berbagai hal 
tentang Menoreh dari Ki Rangga Agung Sedayu dan kawan-kawannya 
itu. Disana telah berkumpul beberapa perempuan perkasa yang 
meskipun sangat cakap dalam ilmu kanuragan, namun mereka tidak 
meninggalkan kodrat mereka sebagai seorang perempuan. Nah, atas 
pertimbangan itulah, aku mendorong niatnya untuk belajar 
kanuragan dari para perempuan perkasa Menoreh, agar Ratri dapat 
menjaga dirinya sendiri dimasa depan tanpa meninggalkan 
kodratnya” ujar Ki Gede Matesih dengan panjang lebar. 
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Nyi Selasih bisa menarik napas panjang dengan lega mendengar 
penjelasan Ki Gede Matesih. Sebenarnyalah, hatinya telah pepat 
mendengar berbagai omongan yang memojokkan dirinya. 
Kebanyakan pendapat telah menghubung-hubungkan dirinya dengan 
kepergian Ratri ke Menoreh. Ia disebut-sebut menjadi penyebab Ratri 
pindah ke Menoreh karena tidak mau menerima tinggal serumah 
dengan  seorang ibu tiri. 

“Sudahlah. Jangan salahkan dirimu lagi Selasih. Nah teruskanlah 
pekerjaanmu, aku akan menunggu di pendapa” ujar Ki Gede Matesih 
seraya berlalu kembali ke ruang dalam untuk meneruskan langkah ke 
pendapa. 

Di pendapa, Ki Gede disambut oleh Ki Kamituwa yang sejak 
sebelum matahari terbit telah menunggu. Begitu berita kedatangan Ki 
Gede Matesih dari Menoreh sampai kepadanya, ia sudah tidak bisa 
tidur lagi sehingga pagi-pagi buta sudah duduk di pendapa menunggu 
Ki Gede Matesih bangun. 

“Ki Gede. Selamat datang kembali. Bagaimana perjalanan Ki 
Gede?” sambut Ki Kamituwa dengan hormat seraya menyalami kepala 
tanah perdikannya. 

“Syukurlah. Aku selamat sampai di Matesih kembali tanpa kurang 
sesuatu apapun” jawab Ki Gede Matesih seraya duduk dan merapikan 
kain panjangnya. 

“Syukurlah Ki Gede. Ki Gede cukup lama meninggalkan Matesih. 
Aku sudah khawatir sekali. Apalagi setelah tamu-tamu Ki Gede juga 
buru-buru kembali ke Menoreh. Kami seperti anak ayam kehilangan 
induk” kata Ki Kamituwa. 

Ki Gede Matesih tertawa sejenak mendengar kelakar Ki Kamituwa. 

“Ya. KiJayaraga, Ki Waskita dan Glagah Putih pun telah sampai di 
Menoreh dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dari mereka 
aku mendapat kabar pula bahwa keadaan di Matesih tetap aman 
terkendali sampai saat mereka meninggalkan Matesih” 

“Demikianlah Ki Gede. Kami bersyukur tidak ada peristiwa lain 
yang terjadi meski kekhawatiran tentang kembalinya para pengikut 
Trah Sekar Seda Lepen ataupun sisa-sisa perguruan Sapta Dahana 
masih menghantui kami” 
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“Syukurlah. Nah, apakah ada berita lain yang  cukup penting? 
Terutama setelah kepergian tamu-tamu dari Menoreh?” 

“Benar Ki Gede. Setelahnya datang utusan dari Mataram yang 
mengabarkan penobatan Sinuhun Prabu Hanyakrakusuma sebagai 
pengganti sinuhun Prabu Hanyakrawati. Berita itu telah kami sebar 
luaskan dan disambut dengan gegap gempita oleh para kawula 
Matesih” 

“Bagus sekali. Aku telah menerima berita itu di Menoreh, meski 
bukan ditujukan langsung padaku. Namun aku yakin, petugas 
Mataram tentu menyebarkannya ke seluruh wilayah yang tunduk 
kepada Mataram. Lalu apakah ada hal penting lain?” 

“Tidak ada Ki Gede. Namun kemarin, Ki Bango Lamatan telah 
singgah di Matesih” 

“Ki Bango Lamatan? Apakah ada berita penting?” tanya Ki Gede 
Matesih dengan kening berkerut. Ia kembali mengingat peristiwa-
peristiwa selama perjalanan ke Menoreh setelah sebelumnya mampir 
ke kotaraja lebih dulu. 

“Ki Bango Lamatan adalah pengawal pribadi Pangeran Pati. Kini 
setelah naik tahta, tentu kedudukannya menjadi pengawal pribadi 
Sinuhun Prabu. Sebuah kedudukan yang cukup disegani” gumam Ki 
Gede Matesih dalam hati. 

“Tidak Ki Gede. Ki Bango Lamatan hanya singgah. Ia mengemban 
tugas untuk pergi ke Kendalisada. Ia mengira teman-temannya masih 
di Matesih. Atau paling tidak bisa bertemu dengan Ki Gede, namun 
ternyata ia tidak bertemu siapa-siap kecuali kami” 

Sesaat Ki Gede Matesih menghela napas. Ia merasa sedikit lega 
karena kedatangan Ki Bango Lamatan hanya singgah dan Matesih 
tidak mendapat perintah apapun. Ki Gede hampir mengira bahwa 
turun perintah kepadanya untuk bergabung dengan Pangeran 
Mandurareja dan menyerang Lembah Merapi-Merbabu dari arah 
barat. 

“Kendalisada? Untuk apa Ki Bango Lamatan bertugas kesana? 
Disana masih berupa hutan pepat. Belum banyak dihuni oleh 
manusia” gumam Ki Gede Matesih lirih. 
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“Kalau tidak salah Ki Gede, Ki Bango Lamatan menyebut tugasnya 
mencari Pertapaan Resi Mayangkara untuk menjenguk selir sinuhun 
Prabu yang bernama Rara Anjani dan mengabarkan penobatan 
suaminya” 

“Rara Anjani!?” desis Ki Gede Matesih dengan raut muka terkejut. 
Nama itu telah beberapa kali disebut saat ia berada di Menoreh. 
Selama itu, ia tidak terlalu menaruh perhatian pada nama itu, 
karenanya Ki Gede Matesih tidak terlalu paham ujung pangkal cerita 
yang menyangkut nama Rara Anjani. Namun yang bisa 
disimpulkannya adalah Rara Anjani pernah tinggal di Menoreh dan 
kini menjadi selir Pangeran Pati yang sekarang menjadi Raja 
Mataram. 

Ki Kamituwa memandangi wajah kepala perdikannya. Ia berharap 
Ki Gede Matesih akan berkata sepatah dua patah mengenai hal itu. 
Tetapi hingga beberapa saat kemudian, Ki Gede Matesih tidak berkata 
apa-apa juga. 

“Apakah ada perintah Ki Gede?” tanyanya. 

Ki Gede Matesih mengangguk dengan cepat. 

“Ki Kamituwa, sebenarnyalah aku telah melihat sebuah jarak yang 
membuat aku iri bila membandingkan Matesih dengan Menoreh” kata 
Ki Gede Matesih dengan suara perlahan, membuat kening Ki 
Kamituwa berkerut karena belum bisa menebak apa yang akan 
diungkapkan oleh Kepala Perdikannya itu. 

“Aku telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana 
seharusnya sebuah tanah perdikan yang besar mengatur dirinya 
sendiri. Perjalananku ke Menoreh sangat banyak menghasilkan 
pelajaran untukku. Karena itu, aku ingin mengumpulkan para bebahu 
dan perangkat perdikan lainnya untuk kumintai pendapat tentang 
berbagai rencana besar yang ingin kutiru dari Menoreh” sambung Ki 
Gede Matesih segera. 

“Selain itu, aku ingin menguatkan kembali kewaspadaan dan 
ketrampilan bertempur para pengawal Matesih. Beberapa 
pengembangan dan perbaikan telah kupikirkan sepenjang perjalanan. 
Aku rasa itu akan menjadi tugas Ki Wiyaga kedepannya. Para 
pengawal Matesih harus bisa meningkatkan kemampuan mereka 
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dalam bertempur sebagai satu kesatuan dalam beberapa kali latihan 
mendatang yang harus digelar segera, setiap hari  dengan sekuat 
tenaga” ujar Ki Gede Matesih dengan penuh semangat. 

Ki Kamituwa mengangguk dengan cepat. Ia merasakan nada bicara 
yang menggebu-gebu dari kepala perdikannya itu. Sudah lama kepala 
perdikannya itu tidak berbicara dengan nada cepat dan penuh hasrat 
seperti itu mengenai tanah perdikannya sendiri. 

“Tentu Ki Gede sudah melihat sesuatu yang mencengangkan di 
Menoreh. Aku jadi penasaran, bagaimana sebenarnya Menoreh itu. 
Bagaimana bisa mereka ditinggali oleh orang-orang tua sakti yang 
datang kemari beberapa waktu lalu” gumam Ki Kamituwa dalam hati. 

“Nah, kumpulkanlah mereka. Tidak usah terburu-buru. Tetapi 
sebelum matahari sepenggalah, sebaiknya semua sudah berkumpul 
disini” perintah Ki Gede Matesih. 

“Sedia Ki Gede” jawab Ki Kamituwa bersemangat seraya beringsut 
mundur untuk menjalankan perintah Ki Gede Matesih. 

****** 

 

Dalam pada itu, di sekitar lereng timur Merapi, tampaklah sebuah 
barisan panjang pasukan segelar sepapan yang terlihat sangat 
menggentarkan. Berbagai umbul, rontek, tunggul dan pertanda 
kebesaran pasukan lainnya di bentangkan di barisan terdepan. 
Barisan itu berbanjar dua, di depan mereka telah mendahului 
sekelompok pasukan berkuda yang membawa panji kebesaran 
Mataram dan berjalan lebih dulu hingga beberapa tombak ke depan.  

Pasukan itu berbaris dengan rapi dan mulai memasuki lembah 
diantara lereng Merapi dan Merbabu di siang hari panas yang sangat 
menyengat itu. 

Salah seorang diantaranya mengenakan pakaian yang sangat baik, 
sehingga dengan memandangnya saja orang akan segera mengetahui 
bahwa ia adalah orang paling penting di pasukan itu. Namun 
sayangnya, wajahnya tidak terlihat begitu gembira meskipun sedang 
memimpin pasukan segelar sepapan yang berbaris sangat panjang 
tersebut. 
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Enam orang penunggang kuda datang dari arah berlawanan. 
Mereka adalah prajurit penghubung yang sudah dikirim lebih dulu 
sebelum pasukan besar itu memasuki sebuah kademangan yang 
terbentang di hadapan mereka. Di belakang mereka, dua orang 
bebahu kademangan telah ikut serta. Biasanya mereka bertugas 
menyambut pasukan itu untuk menunjukkan jalan terbaik menuju 
tempat yang diinginkan di dalam kademangan mereka. 

“Semoga berita baik. Pangeran Mandurareja tidak mungkin lagi 
bisa menerima kabar buruk untuk hari ini. Hatinya akan menjadi 
semakin suram” bisik salah seorang pengiring Pangeran Mandurareja, 
seorang Lurah Prajurit bernama Ki Lurah Jalawrasta kepada 
temannya sesama Lurah Prajurit, Ki Lurah Anjasmaya. 

“Ya. Keterlambatan pedati-pedati perbekalan tadi pagi sudah 
sangat menggelisahkannya. Belum lagi kemarin, pasukan cadangan 
justru belum siap untuk berangkat bersama-sama. Kita sudah 
terlambat memasuki lembah Merapi Merbabu untuk memberi kejutan 
kepada gerombolan pengkhianat itu” bisik Ki Lurah Anjasmaya. 

“Lihat, Ki Rangga Wirasatya sudah kembali. Mudah-mudahan ada 
kabar baik mengenai perkemahan kita” kata Ki Lurah Jalawastra. 

Orang yang disebut bernama Ki Rangga Wirasatya kemudian 
berhenti di depan Pangeran Mandurareja dan turun dari kudanya 
diikuti oleh orang-orang yang mengiringinya. 

“Bagaimana Ki Rangga Wirasatya?” seru Pangeran Mandurareja 
dengan nada suara yang tinggi. 

“Ampun Pangeran. Ki Demang Sela sudah mempersiapkan 
padukuhan induk untuk di tempati oleh pasukan kita” jawab Ki 
Rangga Wirsatya sambil mengangkat sembah. 

“Aku tidak ingin padukuhan induk. Aku ingin padukuhan yang 
paling dekat dengan mulut lembah itu. Nah padukuhan apakah yang 
paling dekat?” tanya Pangeran Mandurareja. Dua orang bebahu yang 
ditugaskan menyambut Pangeran Mandurareja menjadi gemetar 
karena pertanyaan dengan nada keras itu juga diikuti oleh pandangan 
tajam yang dilemparkan oleh Pangeran Mandurareja kepada mereka. 

Salah seorang diantaranya dengan tangan gemetar segera 
mengangkat sembah untuk menjawab pertanyaan itu. 
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“Ampun Pangeran. Padukuhan terdekatnya adalah padukuhan 
Samiran. Tetapi padukuhan itu agak terpencil pangeran. Banjarnya 
tidak akan cukup untuk menampung sekalipun hanya sepertiga dari 
pasukan ini. Ampun Pangeran” ucap bebahu itu. 

“Kalau begitu kami akan gunakan rumah-rumah penduduknya 
pula. Ungsikan mereka ke padukuhan induk. Cepat kabarkan 
perintahku kepada Ki Demang” perintah Pangeran Mandurareja. 

Tidak ada yang berani membantah. Kedua bebahu itupun hanya 
bisa membungkuk seraya mengangkat sembahnya tinggi-tinggi 
sebelum mundur dan kembali menaiki kuda mereka dan berpacu 
kembali ke padukuhan induk kademangan itu untuk memberitahu 
demang mereka. 

Para senapati yang mengiringi Pangeran Mandurareja hanya bisa 
menghela napas dan saling berpandangan. Pangeran yang keras hati 
itu masih belum bisa melupakan kekacauan demi kekacauan yang 
terjadi di pasukan itu sejak keberangkatan mereka.  

Perbekalan yang disiapkan agak terburu-buru, membuat sebagian 
pasukan harus berangkat belakangan untuk mengawal perbekalan itu. 
Akibatnya, pasukan yang berangkat lebih dulu, harus menunggu ekor 
pasukannya selama hampir sehari semalam di sebuah padukuhan.  

Pangeran Mandurareja bersikeras tidak ingin memasuki medan 
perang dengan sebagian pasukan saja, karena hal itu akan mengurangi 
keinginannya untuk menunjukkan kebesaran dan wibawa pasukan 
yang sedang dipimpinnya itu.  

Bahkan selama menunggu ekor pasukannya yang ketinggalan, 
Pangeran Mandurareja telah memerintahkan mengumpulkan 
pasukan tambahan dari padukuhan-padukuhan disekitar tempat 
mereka berhenti. Sekelompok pengawal sukarelawan pun terbentuk 
dan akan dijadikan tambahan pasukan cadangan bagi seluruh 
pasukan itu. 

Pasukaan segelar sepapan itupun kembali berjalan. Ki Lurah 
Jalawastra kemudian membalikkan arah kudanya. Ki Lurah 
Anjasmaya pun mengikutinya pula. Keduanya berderap keujung 
belakang pasukan yang terlihat masih berupa titik di kejauhan.  
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Itu adalah salah satu hal yang lumrah, dimana lurah prajurit akan 
bergantian bertugas berada di paling depan, tengah atau belakang 
untuk mengiringi pasukannya. Menyusuri kembali pasukan yang 
panjang itu juga bertujuan untuk memeriksa kepatuhan prajurit 
dalam barisan, agar mereka tetap tegak berjalan dalam satu kesatuan 
yang rapi dan rancak sehingga tidak berjalan seenaknya, sehingga 
dapat menurunkan wibawa pasukan secara keseluruhan. 

Dibarisan paling belakang terdapat pedati-pedati yang mengangkut 
perbekalan dan peralatan perang yang dibutuhkan. Dua orang lurah 
prajurit menjadi pimpinan di ujung pasukan segelar sepapan itu. 

“Ah..Ki Lurah Jalawrasta” desis Lurah Prajurit yang masih cukup 
muda itu. 

“Ya adi. Nah ini giliran kalian ke depan, menemani pasukan utama” 
kata Ki Lurah Jalawastra seraya merapatan kudanya kepada kedua 
Lurah Prajurit muda itu. 

“Ah, tidak bisakah kami saja yang dibelakang Ki Lurah?” sanggah 
Lurah prajurit muda itu dengan malas dan senyum agak kecut. 

“Ya Ki Lurah Jalawrasta. Kami saja yang berjaga di belakang” 
sambung Lurah Prajurit muda satu lagi. 

“Jangan begitu. Sudah merupakan paugeran bahwa kita harus 
bergantian mengiringi pasukan. Nah pergilah ke depan. Jangan 
sampai sisi-sisi sayap Pangeran Mandurareja kosong tanpa 
pengawalan. Kalian bisa dihukum nanti karena terlambat” ujar Ki 
Lurah Jalawastra dengan tegas. 

Kedua lurah prajurit muda itu hanya mendengus. Mereka tidak 
mau membantah dengan kedua perwira prajurit yang lebih tua itu. 
Keduanya segera berderap ke depan unutk menggantikan kedua Lurah 
prajurit itu. 

‘Anak-anak muda. Mereka sering berkata seenaknya !” cetus Ki 
Lurah Jalawrasta dengan geram. 

“Tidak usah diambil pusing. Ini tugas pertama mereka keluar dari 
dinding kota. Mereka masih butuh banyak pengalaman” sahut Ki 
Lurah Anjasmaya. 
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“Justru itu, tingkah mereka yang cenderung meremehkan tugas-
tugas kecil, bisa mempengaruhi penalaran mereka tentang persoalan 
ini” 

“Maksudmu ?” 

“Tidakkah kau bisa melihat? Selain kita berdua, beberapa lurah 
prajurit yang dibawa oleh Pangeran Mandurareja adalah anak-anak 
kemarin sore yang baru naik pangkat atau lulus pendadaran. 
Kebanyakan mereka adalah anak-anak yang berasal dari kotaraja yang 
sejak lahir tinggal di kota besar. Aku takut, mereka belum terbiasa 
menjelajah hutan dan pegunungan” 

“Ah. Selama pendadaran mereka tentu sudah mengalami berbagai 
rintangan. Menembus hutan, menjelajah perbukitan dan  menghadapi 
binatang buas adalah salah satu ujian dasar dari sebuah pendadaran 
bagi prajurit. Kalau mereka tidak lolos, tentu mereka tidak akan 
diangkat sebagai prajurit bukan?” 

“Justru itu, aku ingin tahu apakah mereka benar-benar telah lolos 
dalam ujian dasar itu atau tidak. Masih banyak kemungkinan yang 
bisa terjadi. Seingatku, salah seorang diantaranya adalah anak seorang 
tumenggung. Segala sesuatu bisa saja akibat campur tangan ayahnya” 

“Ah. Sudahlah. Jangan pikirkan itu. Jika mereka berniat menjadi 
prajurit, tentu sudah paham, bahwa kenyataan seperti ini akan mereka 
hadapi suatu saat” 

Ki Lurah Jalawrasta hanya menggeram dan menggumam tidak 
jelas. Sebenarnyalah dalam hatinya selama ini telah sering timbul 
perasaan iri dan dengki akibat persoalan jenjang kepangkatan di 
dalam keparajuritan. Ia yang merintis mulai dari bawah, 
membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa mencapai pangkat 
tersebut. Sementara beberapa anak muda yang baru diterima dan 
kemudian baru bertugas beberapa lama, sudah diangkat menjadi 
lurah prajurit. 

Pasukan pun kemudian mulai memasuki sebuah padukuhan yang 
dengan tergesa-gesa telah dikosongkan hingga menyebabkan para 
penduduknya menjadi begitu gelisah dan ketakutan pula. Tidak 
sedikit dari harta benda mereka terpaksa ditinggal begitu saja di dalam 
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rumah. Banyak pula yang tidak sempat memberesi rumah mereka 
sehingga ditinggalkan begitu saja dengan pintu masih terbuka. 

Benar kata Ki Dukuh, banjar padukuhan Samiran itu tidak 
mencukupi untuk menampung sepertiga saja dari jumlah pasukan itu. 
Sehingga sebagian besar pasukan itu justru sudah melimpah ke 
halaman-halaman rumah yang berada disekitar banjar padukuhan. 

Para prajurit yang sudah kelelahan itupun mulai bersikap 
seenaknya. Beberapa rumah yang kosong dan terbuka pintunya sudah 
dimasuki begitu saja oleh mereka. Tanpa memikirkan apapun, mereka 
mulai memeriksa isi rumah itu. Awalnya sekedar mencari makanan 
atau minuman yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Atau sekedar 
mencari amben yang cukup luas di dalam rumah untuk 
membaringkan badan. Namun, siapa yang bisa menjamin jika 
diantara prajurit-prajurit yang kelelahan itu kemudian tidak tergoda 
hatinya untuk memeriksa bilik-bilik rumah sekedar ingin tahu atau 
malah ingin mencari barang-barang berharga. 

“Di bilik ini pasti dihuni oleh seorang gadis” ujar seorang pengawal 
muda yang secara sembrono menerobos ke sebuah bilik di dalam 
rumah kosong yang terbuka pintunya. Bilik itu terlihat rapi dan 
memliliki beberapa hiasan yang biasa dibuat oleh tangan-tangan halus 
perempuan. 

Kawannya yang berdiri dibelakangnya tertawa kecil sambil 
meleletkan lidah. Tangannya meraih tumpukan kain yang ada diatas 
geledek. Ia mencium kain-kain itu dengan napas yang cukup panjang. 

“Kau salah. Menurutku, yang tinggal di bilik ini seorang janda” 
katanya sambil melemparkan kembali kain-kain yang barusan ia 
ciumi aromanya ke atas geledek. 

“Hee! Apa kau tahu beda aroma gadis dengan janda hanya dari bau 
kainnya saja!?” tanya temannya tak percaya. Pengawal itu sudah 
duduk di amben lalu menjatuhkan diri telentang diatasnya. 

“Itu salah satu kemampuan khususku. Jangankan dari aromanya 
atau bentuk badannya, bahkan dari suara langkah kakinyapun aku 
sudah tahu” seru kawannya itu. 

“Macammu! Anak setan!” maki kawannya yang sudah berbaring 
dan akan memejamkan mata. Betapa nikmatnya berbaring di amben 
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setelah menempuh perjalanan panjang dari kotaraja Mataram. 
Apalagi, aroma amben itu benar-benar memabukkan. Aroma tubuh 
seorang perempuan. Tentu karena bilik itu pasti ditempati oleh 
seorang perempuan. Sehingga dengan menempati amben itu saja, si 
pengawal yang berusia muda itu seolah-olah berkhayal sedang tidur 
bersama seorang gadis yang selama ini selalu mengisi alam 
pikirannya. 

Sementara para prajurit yang lelah betebaran kemana-mana 
mencari tempat istirahatnya disekitar banjar Padukuhan Samiran, Ki 
Lurah Jalawrasta dan Ki Lurah Anjasmaya menjadi sibuk untuk 
mengatur pasukan yang bertebaran ke rumah-rumah itu, agar mereka 
tetap disiplin dan menjaga sikap mereka.  

Sementara Pangeran Mandurareja dan Ki Rangga Wirasatya sudah 
duduk di pendapa banjar kademangan, karena sudah ditemui oleh Ki 
Demang Sela. Demang yang bertubuh gemuk itu terlihat sangat tegang 
dengan keringat sudah membanjiri keningnya. Bajunya sebagian juga 
basah. Beberapa bebahu ikut duduk menundukkan kepala dalam-
dalam dibelakangnya. 

“Nah Ki Demang. Tentu sudah menjadi jelas maksud kedatangan 
kami kemari. Karena itu, aku memerintahkan Ki Demang untuk 
mengurus sebagian kebutuhan kami. Kumpulkan bahan makanan dari 
kademangan ini sebanyak mungkin. Aku akan mengirim utusan 
kepada Kademangan Cepaga, agar mereka turut meembantu pula” 
ucap Pangeran Mandurareja dengan nada tinggi setelah sebelumnya 
Ki Rangga Wirasatya menjelaskan tujuan mereka datang ke 
Kademangan Sela dengan pasukan segelar sepapan. 

“Sendika Pangeran” jawab Ki Demang Sela tanpa berani 
membantah satu katapun. Para bebahu dibelakangnya diam-diam 
menghela napas penuh kepepatan. Beribu kata yang seharusnya 
terucap dari bibir mereka tidak sanggup mereka ungkapkan. 

“Padukuhan ini akan kami pagari dengan pengawalan ketat. Ki 
Demang  atau orang-orang suruhan Ki Demang hanya bisa melewati 
satu gardu penjagaan saja. Selain itu dari situ, semua orang dilarang 
memasuki padukuhan ini. Ki Demang juga harus menyiapkan orang-
orang Sela untuk turut membantu menumpas para pemberontak itu. 
Semua pengawal kademangan dan pemuda-pemuda yang tangguh, 
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harus siap sedia dilibatkan setiap saat” sambung pangeran yang keras 
hati itu. 

“Sendika Pangeran” jawab Ki Demang Sela lagi. 

“Nah, aku rasa sudah cukup. Ki Demang boleh kembali dan 
menjalankan perintah itu. Aku harap, selama kami disini, Ki Demang 
selalu siaga pula di banjar ini, sewaktu-waktu, kami bisa saja 
membutuhkan Ki Demang. Begitu pula Ki Demang Cepaga akan 
kuperintahkan melakukan hal yang sama” 

“Sendika Pangeran” jawab Ki Demang Sela. Kali ini dengan suara 
pelan, sementara tubuhnyapun menjadi lemas pula. 

Dengan beringsut, Ki Demang Sela bergerak mundur untuk 
melaksanakan perintah Pangeran Mandurareja, tanpa berani berucap 
satu kata yang lain. 

“Bagaimana ini Ki Demang?” tanya seorang bebahu sambil berbisik 
saat mereka sudah menyingkir dari pendapa dan akan mengambil 
kuda-kuda. 

“Kita terjepit. Leher kita sudah dekat sekali dengan tali gantungan” 
desis seorang bebahu yang lain. 

“Ssst!” desis Ki Demang Sela dengan cepat memperingatkan. 
Peluhnya semakin deras mengalir. Wajahnya pucat pasi. Terlihat 
keningnya berkerut dalam karena berusaha memikirkan pemecahan 
masalah dari keadaan yang mereka hadapi. 

“Kita harus tetap menjalankan perintah Pangeran Mandurareja. 
Kumpulkan bahan makanan sebanyak mungkin. Minta pada semua 
padukuhan untuk mendapatkannya. Kalau perlu habiskan bahan 
makanan di lumbung-lumbung” kata Ki Demang Sela pelan. Suaranya 
terdengar putus asa. 

“Ki Demang, bagaimana kalau orang-orang panembahan datang 
meminta perbekalan pula? Bahan makanan kita sudah menipis. 
Kemungkinan akan habis dalam beberapa pekan saja. Bagaimana 
dengan musim kemarau nanti?” desis temannya kebingungan. 

“Tidak usah pikirkan itu dulu! Sekarang bagaimana caranya kita 
bisa selamat diantara dua gajah yang akan mengamuk!” desis Ki 
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Demang Sela dengan suara bergetar sambil melotot kepada para 
bebahunya. 

Para bebahu kademangan Sela pun ikut lunglai. Sebenarnyalah 
selama ini, mereka sudah ada dalam cengkeraman orang-orang yang 
menamakan dirinya pengikut Panembahan Agung. Beberapa kali 
murid-murid panembahan itu telah turun ke kademangan mereka 
meminta perbekalan tambahan.  

Selama ini, mereka masih meminta dengan cara baik-baik, 
meskipun sudah disertai ancaman terselubung. Ki Demang Sela tidak 
memiliki nyali untuk membantah sehingga lebih sering menuruti 
permintaan itu. Namun akibatnya kehidupan rakyatnyalah yang mulai 
terjerat dalam kekurangan. Kademangan mereka sudah mulai 
mengalami kesulitan bahan pangan. 

Kini datang pula sepasukan prajurit dari Mataram. Meski mereka 
membawa perbekalan sendiri, namun sedikit banyak tentu akan 
menghisap pula perbekalan yang ada di kademangan yang akan 
mereka tempati. Apalagi jika kemudian terjadi pertempuran yang 
berlarut-larut. Sudah bisa dibayangkan bagaimana nanti kademangan 
itu akan ikut pula menanggung akibat secara langsung maupun tidak 
langsung. 

****** 

 

Dalam pada itu, tidak jauh dari persawahan di pinggir Sela, seorang 
lelaki bertubuh tinggi besar dan berwajah keras seperti batu karang 
sedang berlari diantara pematang sawah. Ia kemudian menemui dua 
orang lelaki lain yang duduk-duduk di tepi hutan kecil yang mengarah 
ke mulut lembah Merapi-Merbabu. 

“Kakang Sanggalangit!” seru kedua orang yang duduk diatas akar 
tanaman yang begitu besar sehingga bisa menjadi tempat 
persembunyian yang cukup aman. 

“Marilah kakang. Disini masih ada wedang sereh sisa tadi pagi” 
kata temannya yang satu lagi sambil menyambut Putut Sanggalangit. 
Lelaki tinggi besar itupun menjatuhkan diri di antara rimbunan semak 
dan akar-akar kayu pohon yang begitu besar. 
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“Bagaimana kakang? Apakah benar berita bahwa sepasukan 
prajurit Mataram telah sampai di Sela?” tanya kawannya setelah Putut 
Sanggalangit meneguk habis wedang sereh yang disodorkan padanya. 

“Benar. Mereka telah menempati padukuhan yang paling ujung itu” 
kata Putut Sanggalangit sambil menghirup udara segar sebanyak-
banyaknya untuk mengisi rongga dadanya. 

“Berapa jumlahnya kang?”  

“Segelar sepapan. Sangat banyak” jawab Putut Sanggalangit segera. 

Kedua temannya saling berpandangan dengan wajah menjadi 
cemas. 

“Jangan takut. Jumlah kita di padepokan Panembahan Agung 
masih lebih banyak. Mereka akan kita binasakan sebentar lagi. Belum 
lagi orang-orang Cepaga sudah bersedia membantu kita karena Ki 
Ageng Selagilang sudah ada dipihak kita” kata Putut Sanggalangit 
dengan wajah puas.  

“Bersyukurlah bahwa Ki Ageng Selagilang bisa selamat dari 
pertempuran di Menoreh dan berkat obat yang diberikan oleh 
Panembahan Agung, Ki Ageng kini mulai berangsur-angsur membaik. 
Ki Ageng sangat berpengaruh bagi orang-orang Cepaga. Kita memiliki 
dukungan yang sangat baik dari kademangan itu” sambung Putut 
Sanggalangit lagi. 

“Mengapa orang-orang Cepaga mendukung kita kakang?” tanya 
cantrik itu. 

“Karena pemangku jabatan Demang disana adalah anak angkat Ki 
Ageng Selagilang yang bernama Nyi Rara Ambarasari. Sementara 
anak lelaki Nyai itu adalah Raden Ranapati, satu-satunya orang yang 
berhak menjadi demang disana. Seperti kalian ketahui, Raden 
Ranapati diperkirakan sudah dibunuh orang-orang Menoreh yang 
mendukung Mataram. Jadi wajar, mereka menyimpan dendam pada 
Mataram” ungkap Putut Sanggalangit dengan panjang lebar. 

“Nah, aku akan kembali ke padepokan Panembahan Agung untuk 
melapor pada Ki Ageng Selagilang. Kurasa aku memiliki laporan yang 
akan cukup menarik bagi Ki Ageng” kata Putut Sanggalangit sembari 
tersenyum lebar. 
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“Apa itu kakang?” tanya temannya dengan perasaan ingin tahu. 

“Aku mengenali salah seorang Lurah Prajurit yang memimpin 
pasukan itu. Sepanjang jalan tadi aku sudah memikirkan sebuah 
rencana untuk memata-matai gerakan pasukan Mataram dengan 
memanfaatkan pengenalanku itu. Aku akan minta petujuk Ki Ageng 
lebih dulu. Semoga saja, rencanaku disetujui Panembahan Agung. 
Setidaknya ini bisa membuat nama perguruan Wirapati mendapat 
perhatian yang lebih besar di padepokan Panembahan Agung” kata 
Putut Sanggalangit sambil memandang teman-temannya. 

“Selama ini, kita dianggap layaknya sebagai pengungsi saja yang 
hanya bisa meminta-minta perlindungan di padepokan Panembahan 
Agung. Untunglah Ki Ageng Selagilang masih berbaik hati mau 
membela kita karena Ki Ageng mengenal Tumenggung Wirapati 
sebelum dibunuh oleh orang Menoreh” geram Putut Sanggalangit 
mengingat kehidupan mereka yang cukup sulit di Padepokan 
Panembahan Agung setelah menyingkir kesana karena Padepokan 
Wirapati diserbu oleh pasukan Pengawal Menoreh. 

Dibandingkan beberapa perguruan yang ternyata ikut menyingkir 
ke lembah Merapi-Merbabu, keadaan perguruan Wirapati terasa lebih 
mengenaskan. Mereka tidak memiliki pemimpin yang mumpuni. 
Putut Sanggalangit sebagai putut tertua terpaksa mengambil alih 
kepemimpinan. Di padepokan besar itu telah berkumpul orang-orang 
yang menamakan diri Trah Sekar Seda Lepen yang memiliki sangat 
banyak pengikut. Dua perguruan lain, Perguruan Setra Gandamayit 
dan perguruan Sapta Dhahana masih lebih baik. Kedua perguruan itu 
sangat dekat dengan Trah Sekar Seda Lepen sehingga mendapatkan 
perhatian yang lebih baik di Padepokan Panembahan Agung. 

Perguruan Sapta Dhana memang dipimpin pula oleh seorang Putut 
setelah kehilangan pimpinannya. Namun, keadaan mereka lebih baik 
dari perguruan Wirapati karena kedekatan mereka dengan Trah Sekar 
Seda Lepen dan seorang tua linuwih yang dihormati dan dipanggil 
Eyang Guru oleh orang-orang Trah Sekar Seda Lepen. 

“Nah, aku berangkat sekarang. Tetap buka mata kalian, besar 
kemungkinan orang-orang Mataram akaan menyebar telik sandi 
mereka. Kalian jangan sampai dipergoki oleh mereka. Orang-orang 
Sela belum bisa dipercaya, namun orang-orang Cepaga sudah ada 
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dalam genggaman kita” kata Putut Sanggalangit sambil berdiri. Untuk 
kemudian meneruskan langkahnya menelusuri hutan yang tidak 
seberapa lebat itu untuk menuju padepokan yang ditempati 
Panembahan Agung. 

****** 

 

Dalam pada itu di salah satu sudut padukuhan induk di Tanah 
Perdikan Menoreh, Ki Waskita telah menemui Ki Rangga Agung 
Sedayu di rumahnya dan menceritakan peristiwa malam itu sejelas 
mungkin. Ki Waskita juga menyebut nama-nama orang dari 
Kademangan Kalireja. Namun Ki Waskita belum  menyebutkan 
maksud kedatangan mereka. Ia hanya menyebut bahwa Ki Demang 
Kalireja datang sebagai tamu Ki Gede Menoreh. 

Ki Rangga Agung Sedayu tampak duduk terpekur menyelami 
berbagai peristiwa yang terjadi malam itu, tepat dihadapannya tanpa 
ia bisa berbuat apa-apa selain duduk diam memasrahkan diri kepada 
kehendak Yang Maha Agung. 

“Tidak kusangka, semua ini akan berbuntut sangat panjang Ki 
Waskita. Bahkan bukan saja terhadapku, tetapi terhadap keluargaku 
pula beserta orang-orang Menoreh” ujar Ki Rangga Agung Sedayu 
dengan wajah begitu menyesal. 

“Jangan salahkan dirimu ngger. Mereka adalah orang-orang tamak 
yang hanya mengejar gegayuhan pribadi saja, tanpa menimbang 
penyebab yang menjadikan mengapa seseorang sebagai buruan bagi 
orang lain” kata Ki Waskita dengan sareh. Melihat Ki Rangga tidak 
berkata-kata, Ki Waskita segera melanjutkan. 

“Sebenarnyalah kami juga tidak tahu ujung pangkal masalah ini. 
Namun, aku percaya penyebabnya tentulah sebuah kesalahpahaman 
belaka” kata Ki Waskita memancing kata-kata Ki Rangga Agung 
Sedayu. 

“Ki Waskita, aku minta maaf. Saat berada di hadapan Ki Patih 
beberapa waktu yang lampau, Ki Waskita dan Ki Gede benar-benar 
bingung dan hanya bisa meraba persoalan yang tengah kuhadapi” 
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“Tidak perlu minta maaf ngger. Sebenarnyalah, Ki Patih sendiri 
tidak akan bertindak seperti itu apabila kemudian Pangeran 
Mandurareja tidak terus memaksakan kehendaknya untuk memberi 
pelajaran pada orang yang telah mencoreng nama baiknya dihalaman 
istana” kata Ki Waskita dengan bibir tersenyum kecil. Lagi-lagi Ki 
Waskita melanjutkan kata-katanya demi melihat Ki Rangga Agung 
Sedayu hanya diam saja. 

“Ada sebuah pertanyaan yang sudah kusimpan cukup lama ngger” 
sambung Ki Waskita kemudian sambil menatap wajah Ki Rangga 
Agung Sedayu yang tertunduk. 

“Silahkan Ki Waskita. Aku tidak mungkin lagi menutup-nutupi 
segala bebanku saat ini. Hanya saja, aku bingung untuk memulai 
menceritakannya dari mana” sambut Ki Rangga Agung Sedayu dengan 
nada getir. 

“Ngger, sebenarnya aku sedang bertanya-tanya dalam hati, 
bagaimana mungkin kau sedang berada di Muria dibawa oleh Kanjeng 
Sunan, lalu bayangan semumu terlibat permasalahan di halaman 
istana!?” tanya Ki Waskita seolah-olah tidak percaya. “Apakah kau 
telah menyempurnakan Aji Pengangen-angenmu hingga sedemikian 
dahsyat!? Sehingga bisa terpisah dari ragamu sedemikian jauhnya?” 

Ki Rangga Agung Sedayu hanya mengangguk kecil  mengiyakan 
pertanyaan Ki Waskita. Sebuah helaan napas lega terhembus dari 
hidung Ki Waskita. 

“Atas petunjuk Kanjeng Sunan, aku telah mampu mengganti laku 
yang telah kita bicarakan sebelumnya untuk meningkatkan Aji 
Pengangen-Angen dan Aji Kakang Pembarep Adi Wuragil. Aku harap 
aku tidak melanggar wewaler yang telah di gariskan oleh perguruan Ki 
Waskita” kata Ki Rangga Agung Sedayu kemudian. 

“Syukurlah. Yang Maha Agung sungguh pemurah. Betapa tingginya 
anugerah yang diberikan padamu ngger”kata Ki Waskita, kemudian ia 
menyambung, 

”Bagaimanapun petunjuk di kitab itu hanyalah sebuah sarana 
untuk mencapai sebuah kesempurnaan, meski kesempurnaan hakiki 
hanyalah milik Yang Maha Agung semata, namun kita diperbolehkan 
mencapainya setinggi yang kita mampu. Jika orang-orang yang 
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mampu berpikir cemerlang seperti dirimu atau Kanjeng Sunan yang 
sudah mampu menemukan inti dari segala petunjuk yang tertulis di 
kitab-kitab lama, tentu tidak menjadi persoalan bagaimana laku yang 
dijalankan selama ilmu-ilmu itu tidak berubah sifat, atau kemudian 
digunakan dalam jalan yang salah” ungkap Ki Waskita panjang lebar. 

“Tetapi Ki Waskita, aku telah menggunakannya di waktu yang 
salah. Lihatlah hasilnya sekarang. Ilmu sedahsyat itu justru telah 
menyeretku terjun ke permasalahan yang pelik ini” 

“Ini bisa jadi merupakan peringatan bagi kita semua. Mungkin 
selama ini, kami sudah lengah dalam perkembangan ilmu-ilmu kita. 
Sehingga kali ini, kita telah kelabakan hanya akibat kedatangan tiga 
orang saja” kata Ki Waskita. “Atau selama ini, kami terlalu 
memberikan beban ini kepadamu Ki Rangga. Ilmumu berkembang 
jauh dari yang bisa kubayangkan sebelumnya. Akibatnya, kami 
menjadi lengah dan seolah-olah hanya menyerahkan lawan yang 
ngedab-edabi untuk kau hadapi sendiri” sambungnya. 

“Apakah sedahsyat itu ilmu yang telah ditunjukkan oleh Ki Ageng 
Lawang Geni dan Ki Kala Menggala Ki Waskita?” tanya Agung Sedayu 
dengan nada prihatin. 

“Untuk Ki Ageng Lawang Geni, aku mungkin akan 
membandingkannya dengan Kiai Damar Sasangka yang telah berhasil 
kau lumpuhkan dengan taruhan yang sangat besar itu. Namun dengan 
perbedaan tajam, bahwa Aji Lawang Geni mewujudkan dirinya dalam 
bentuk kobaran api yang berjumlah empat, mungkin bisa lebih, 
sementara Ki Ageng Lawang Geni juga mampu melapisi tubuhnya 
dengan Aji Lembu Sekilan” kata Ki Waskita. 

“Dengan begitu, kau hanya memiliki kesempatan untuk 
melumpuhkannya dengan cara memecah dirimu menjadi tiga pula 
dan menyerang Ki Ageng menggunakan puncak ilmu dari Perguruan 
Orang Bercambuk. Bukankah lecutan cambukmu sudah sering 
menembus berbagai ilmu kebal?” sambungnya. 

Ki Rangga Agung Sedayu hanya mengangguk kecil menyadari 
kemungkinan yang telah disampaikan oleh Ki Waskita. 
Bagaimanapun, Ki Waskitalah yang melihat dan merasakan sendiri 
pertempuran itu sehingga mampu menilainya dengan baik. 
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“Lalu bagaimana dengan Ki Kala Menggala dan Nyi Kalawati. Apa 
yang telah Ki Waskita lihat?” tanya Ki Rangga Agung Sedayu. 

“Yang pasti keduanya akan selalu bersama karena mereka mengaku 
suami istri. Jika kau memutuskan untuk melawan mereka, jangan 
lakukan sendiri, atau kau butuh bantuan orang lain pula ngger. Ilmu 
mereka serupa tapi tak sama. Yang satu membakar yang lain 
mengguncang dan memutar lawan dengan pusaran anginnya yang 
berjumlah empat buah pula. Namun menurut panggraitaku, Ki Kala 
Menggala masih selapis dibawah Ki Ageng Lawang Geni. Aku memiliki 
dugaan, Ki Kala Menggala, Nyi Kalawati dan Ki Ageng pernah 
seperguruan. Namun kemudian perkembangan Ki Ageng Lawang 
Geni lebih pesat dari Ki Kala Menggala dan Nyi Kalawati” jawab Ki 
Waskita. 

“Berbeda dengan suaminya, Nyi Kalawati justru berbahaya dengan 
rantainya. Lagi-lagi, cambukmulah yang mungkin membongkar 
pertahanannya dengan lebih baik karena jangkauannya itu” 
sambungnya lagi. 

“Seharusnya aku bisa muncul untuk membantu menghadapi 
mereka tadi malam” desis Ki Rangga Agung Sedayu dengan perasaan 
menyesal. 

“Dan melanggar titah Ki Patih?” 

“Mungkin aku bisa menyamar Ki Waskita. Dengan memakai topeng 
barangkali” gumam Ki Rangga Agung Sedayu menjawab. 

Ki Waskita justru menggeleng, “Wajahmu mungkin bisa kau 
samarkan ngger, namun Ilmumu akan sangat sulit disembunyikan. 
Mereka datang bukan hanya dengan pengetahuan mengenai  wajahmu 
dan kebiasaanmu. Namun juga dengan kemampuan ilmumu. Sedikit 
banyak, mereka telah mengetahui jalur ilmumu. Sehingga sedikit saja 
kau menggunakan jalur ilmumu, penyamaranmu akan terbongkar” 
ucap Ki Waskita. 

“ Apalagi melawan sesorang tokoh kanuragan seperti Ki Ageng 
Lawang Geni yang sepertinya cukup masyur di kalangan Bang Wetan. 
Kau pasti terpaksa menggunakan seluruh kemampuanmu. Mereka 
akan mudah sekali mengetahui dirimu yang menyamar. Bukankah itu 
membuat keadaan menjadi lebih buruk? Sedikit saja berita mengenai 
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keberadaanmu di Menoreh tersebar, tentu akan merugikan dirimu 
dan Menoreh secara keseluruhan. Para pemburu hadiah akan 
berbondong-bondong datang ke Menoreh. Apakah angger mau, tanah 
ini dibasahi pertumpahan darah hanya akibat permasalahan antara 
dirimu dan para pemburu hadiah itu?” 

Dalam hati, Ki Rangga Agung Sedayu pun membenarkan pendapat 
Ki Waskita. 

“Aku bisa mengelabui orang-orang yang mencegatku di tepi Kali 
Progo. Mungkin tingkat ilmu mereka tidak terlalu tinggi. Sehingga 
pengenalan mereka terhadap tata gerak sebuah ilmu kanuragan masih 
mentah. Pasti lain keadaannya jika aku berusaha menyamarkan tata 
gerakku dihadapan orang seperti Ki Ageng Lawang Geni” gumam 
Agung Sedayu dalam hati mengingat pengalamannya di cegat di tepi 
Kali Progo. 

“Seterusnya aku juga bisa menilai bahwa keputusan Ki Patih 
memintamu bersembunyi di Menoreh adalah keputusan yang 
menunjukkan kasihnya kepada dirimu ngger. Jika tidak kau akan 
ditahan di kepatihan hingga waktu yang tidak tertentu. Bukankah ini 
sudah menjadi suatu bentuk kemurahan hatinya? Apakah kau akan 
mengkhianati kemurahan hati Ki Patih? Meskipun kau kini sedang 
bersembunyi, kau bersembunyi diantara keluargamu sendiri. Kau 
masih bisa bertemu dengan istri dan anakmu disini. Bukankah itu 
sebuah bentuk keringanan hukuman yang seringan-ringannya?” 
sambung Ki Waskita kemudian. 

Ki Rangga Agung Sedayu pun mendesah panjang merasakan 
kebenaran kata-kata Ki Waskita yang terasa seperti guyuran banyu 
sewindu. Ia makin memahami makna dari keputusan Ki Patih 
terhadapnya. Tentu saja keputusan itu pastinya atas sepengetahuan 
Sinuhun Prabu pula. 

“Lalu bagaimana jika mereka muncul lagi dan membuat ontran-
ontran Ki Waskita. Bagaimana kita akan menghadapinya?” 

“Itulah yang perlu kita pikirkan secara seksama ngger. Menurut 
hasil pengamatan kami, untuk saat ini mereka tidak bisa kita hadapi 
sendiri-sendiri. Paling tidak harus secara bersama-sama” 
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“Maksud Ki Waskita, dengan cara keroyokan?” tanya Ki Rangga 
Agung Sedayu dengan alis terangkat. Ia merasa janggal dengan cara-
cara seperti itu, meskipun dalam peperangan cara-cara seperti itu juga 
lazim dipergunakan, namun tidak dalam pertempuran yang 
melibatkan orang seorang seperti ini. 

“Apa salahnya untuk saat ini? Yang paling kita hindarkan adalah 
perang tanding.Tadi malam mereka juga menantang semua orang 
maju bersama-sama. Nyi Kalawati juga menantang Nyi Pandan 
Wangi, Nyi Dwani dan Nyi Sekar Mirah bersamaan. Bahkan 
menyerang mereka terlebih dulu” jawab Ki Waskita. 

“Bagaimana dengan keadaan Sekar Mirah Ki Waskita? Bukankah 
keduanya sempat berbenturan puncak ilmu?” tanya Ki Rangga Agung 
Sedayu segera begitu teringat keadaan istrinya. 

“Saat kutinggalkan tadi, Nyi Sekar Mirah sudah tampak segar. Aku 
yakin, ia akan kembali seperti sedia kala nanti. Dalam benturan ilmu 
puncak, aku rasa Nyi Sekar Mirah dan Nyi Kalawati berada pada 
lapisan yang sama. Nyi Sekar Mirah mungkin memiliki kematangan 
lebih dalam puncak ilmu Kedungjati. Akan tetapi, sekali lagi, senjata 
rantai itu telah menjadi pembeda yang cukup besar. Nyi Sekar Mirah 
kesulitan untuk membongkar permainan rantai Nyi Kalawati. Itu pula 
yang menyebabkan Nyi Kalawati seolah-olah mampu melawan ketiga-
tiganya sekaligus. Senjata rantai itu telah menjadi pembeda 
pertempuran yang cukup besar diantara mereka, seperti juga senjata 
cambukmu itu” kata Ki Waskita mengungkapkan penelaahannya 
terhadap pertempuran yang baru berlangsung. 

“Kemudian mereka mundur begitu saja saat sebenarnya mereka 
sudah diatas angin. Ini sangat mengherankan” gumam Ki Rangga 
Agung Sedayu kemudian dengan kening berkerut. 

“Aku yakin mereka merencanakan sesuatu Ki Waskita. Kita harus 
benar-benar waspada. Mungkin ada baiknya bayangan semuku 
kupergunakan untuk menyisir tanah perdikan ini nanti malam” kata 
Agung Sedayu lagi. 

“Aku tidak menyarankan cara itu ngger. Meskipun Ki Patih hanya 
melarangmu menggunakannya diluar tanah perdikan sehingga kau 
bisa menggunakanya di dalam Tanah Perdikan Menoreh, namun 
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kemungkinan kau berselisih jalan dengan orang-orang itu sangatlah 
besar. Kau harus berhati-hati sekali dan benar-benar harus bisa 
menghindari kemungkinan berhadap-hadapan dengan mereka” ucap 
Ki Waskita. 

“Ya. Ki Waskita. Aku mengerti. Aku akan berusaha menyamarkan 
diri. Setidaknya aku bisa dengan cepat memberi peringatan, jika aku 
menemukan mereka berkeliaran mendekati padukuhan induk, 
sehingga Ki Gede dan Ki Waskita bisa lebih cepat mengatur siasat 
untuk menghadapi mereka” 

“Begitu juga baik ngger. Kita sebisa mungkin harus menjauhkan 
mereka untuk bisa mendekati rumah Ki Gede Menoreh lagi”  

Ki Rangga Agung Sedayu pun mengangguk dengan perasaan lebih 
lega setelah usulnya disetujui oleh Ki Waskita. Benar-benar tidak enak 
rasanya jika hanya duduk menunggu tanpa berbuat apapun sementara 
keadaan di luar sana sedang gawat. Ki Rangga Agung Sedayu benar-
benar merasa tidak berguna meskipun ia memiliki setumpuk ilmu 
kanuragan dan jaya kawijayan yang bisa ia gunakan membantu 
persoalan itu. 

Setelah diam selama beberapa saat untuk merenung, Ki Waskita 
kembali berkata-kata dengan suara perlahan. 

“Ngger. Jika boleh berkata jujur. Aku justru sedang merasa prihatin 
terhadap Nyi Pandan Wangi.” Ungkap Ki Waskita dengan perlahan. 

“Mengapa begitu Ki Waskita?” tanya Ki Rangga Agung Sedayu 
heran. 

Ki Wakita menghela napas panjang. 

“Aku sudah melihat puncak ilmu Kedungjati beberapa kali. Nyi 
Sekar Mirah sudah matang pada tingkat ilmunya itu. Mungkin karena 
kesibukannya mengandung kemudian mengurusi Bagus Sadewa, 
belakangan ini Nyi Sekar Mirah kurang berlatih. Apalagi, Nyi Rara 
Wulan sedang mengandung pula sehingga guru dan murid itu sama-
sama mengendur latihannya atau bahkan mungkin tidak berlatih 
sama sekali” 

“Sekarang telah muncul seorang perempuan berilmu tinggi yang 
seolah-olah mampu mengungguli mereka semua, secara bersamaan 
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pula. Aku rasa kepercayaan diri mereka sedang runtuh saat ini. Ada 
baiknya angger menumbuhkan kembali semangat mereka. Aku 
merasa disaat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kembali 
menelisik kemungkinan pengembangan ilmu mereka” sambung Ki 
Waskita. 

Ki Waskita diam sejenak untuk melihat tanggapan Agung Sedayu. 
Akan tetapi, Ki Rangga Agung Sedayu justru sedang menunggu kata-
kata Ki Waskita yang belum mencapai akar persoalan, yaitu mengapa 
Ki Waskita justru berprihatin pada Pandan Wangi. 

“Khusus mengenai Nyi Pandan Wangi, aku melihat 
kemampuannya tidak berkembang selama berada di Sangkal Putung. 
Jika ia tidak mendapat bimbingan lebih lanjut, Nyi Pandan Wangi 
akan buntu. Ada kemungkinan ia tidak lagi melihat celah untuk 
mengembangkan ilmu dari jalur Menoreh. Apalagi seperti kita tahu, 
Ki Gede sudah sangat sepuh, mungkin ia juga tidak memikirkan lagi 
perkembangan itu” kata Ki Waskita segera mengungkapkan inti 
persoalan itu. 

“Lalu apa yang bisa kulakukan Ki Waskita?” tanya Agung Sedayu 
heran. 

“Jika memungkinkan, kau bisa memberinya nasehat-nasehat 
untuk perkembangannya. Bukankah gurumu dulu juga memberikan 
nasehat-nasehat itu? Bukankah dari nasehat-nasehat itu Pandan 
Wangi mampu mengungkapkan serangan tersembunyi dari jalur ilmu 
Menoreh?”  

“Ah, aku tidak yakin Pandan Wangi mau mendengarku” ujar Ki 
Rangga Agung Sedayu dengan cepat. 

“Benarkah?” tanya Ki Waskita sambil tersenyum simpul. 

Agung Sedayu menjadi bingung dengan senyum simpul di bibir Ki 
Waskita. 

“Nantilah, aku pikirkan lagi Ki Waskita”katanya kemudian. 

“Ngger. Musuh ada di sekitar kita saat ini. Selagi sempat, kita harus 
memperbaiki keadaan secepatnya” desak Ki Waskita. Bibirnya 
tersenyum kecil. 
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“Apa yang bisa kulakukan dalam waktu singkat ini Ki Waskita. Aku 
bahkan tidak bisa keluar menemui siapapun secara terbuka” keluh 
Agung Sedayu. 

“Tidak semata-mata kau harus keluar bukan? Nah, aku bisa 
memanggilkan Sekar Mirah kemari untuk menemuimu dengan 
alasan-alasan yang tidak kentara. Bukankah sudah sewajarnya istrimu 
itu mengetahui keberadaanmu saat ini?” 

“Ya Ki Waskita” Jawab Agung Sedayu dengan berat. 

Nada suara Agung Sedayu itu segera tertangkap oleh perasaan Ki 
Waskita. Ia menyadari ada beban berat yang disembunyikan Agung 
sedayu berkaitan dengan istrinya itu. 

“Ngger. Bicaralah padaku. Apa beban yang sedang kau tanggung 
itu. Semenjak keberangkatan kita ke Matesih beberapa waktu lampau, 
kau terlihat memendam sebuah permasalah yang kau tutupi hingga 
saat ini” bujuk Ki Waskita dengan sareh. 

Agung Sedayu mendesah panjang. Kini ia mengangkat wajahnya 
dan menatap langit-langit. 

“Apakah persoalan perempuan?” tanya  Ki Waskita dengan suara 
bisikan sambil tersenyum simpul lagi. 

Terdengar Agung sedayu mendesah dan kembali menunduk. 
Kepalanya terangguk beberapa kali. 

“Apakah persoalan mengenai istrimu, Rara Anjani atau Nyi pandan 
Wangi?” tanya Ki Waskita segera. Pertanyaan itu membuat tubuh Ki 
Rangga Agung Sedayu bergetar hebat selama sesaat. Pertanyaan Ki 
Waskita sungguh menohok sanubarinya.  

Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu telah sadar, bahwa Ki Waskita 
sedikit banyak tentu telah meraba kepepatan hatinya itu mengarah 
kepada persoalan apa dan kepada siapa. Ki Rangga Agung Sedayu 
sudah bertekad, tidak mau mengelak lagi dari permasalahan itu. Maka 
ia tidak lagi ragu untuk menjawab. 

“Semuanya Ki Waskita. Walau sebenarnya permasalahan Rara 
Anjani jauh lebih berat” bisik Ki Rangga kembali. 
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“Ceritakan padaku ngger. Sebenarnyalah aku sudah bertanya-tanya 
dalam hati semenjak Rara Anjani mengikutimu ke Menoreh. Kupikir, 
setelah ia menjadi selir Pangeran Pati masalah diantara kalian sudah 
selesai dengan sendirinya” 

“Seharusnya memang begitu Ki Waskita” 

“Lalu, apa lagi yang telah terjadi kemudian?” 

Dengan desahan yang sangat dalam, Ki Rangga Agung Sedayu 
mulai menceritakan permasalahan Rara Anjani yang akan diserahkan 
padanya sebagai putri triman. 

“Dengan keadaanku saat ini, aku yakin penyerahan putri triman itu 
akan dibatalkan Ki Waskita. Namun kemudian telah timbul masalah 
baru. Dengan keadaanku saat ini, apakah Sekar Mirah masih akan 
memandangku sebagai suaminya? Bukankah aku tidak akan mampu 
lagi memenuhi segala keinginannya? Bahkan mungkin aku akan 
dipecat pula dari keprajuritan, bukankah itu pasti membuatnya sangat 
kecewa?” keluh Ki Rangga Agung Sedayu dengan wajah kebingungan. 

Ki Waskita menarik napas panjang dan dalam. Sedikit demi sedikit, 
ia mulai memahami beban hati Agung Sedayu yang paling dalam dan 
selama ini ditutup-tutupinya. 

“Ngger. Antara kau dan istrimu yang diperlukan adalah sebuah 
pembicaraan mendalam. Aku yakin, Nyi Sekar Mirah tidak akan 
begitu saja melepaskan dirimu hanya karena permasalahan pangkat 
dan jabatan. Kalian telah bersama-sama begitu lama. Pahit manis 
kehidupan ini telah kalian jalani dengan keteguhan hati kalian untuk 
sehidup semati” ujar Ki Waskita dengan perlahan. 

“Ki Waskita, aku merasa telah mengecewakannya. Ia telah 
menanggung akibat yang seharusnya bisa kuhindari. Sekar Mirah 
tentu sangat bingung dengan berbagai kejadian ini. Bagaimanapun 
peristiwa ini telah membuktikan padanya bahwa selama ini aku telah 
menutupi banyak masalah dihadapannya. Menutupi masalah, 
ternyata justru menimbulkan masalah baru” kata Agung Sedayu. 

“Karena itu. Bicaralah dengan istrimu Ki Rangga. Aku doakan 
kalian menemukan sebuah titik temu dalam pembicaraan itu. Begitu 
pula permasalahan dengan Nyi Pandan Wangi”  
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Ki Rangga Agung Sedayu sedikit terkejut bahwa Ki Waskita 
menyebut-nyebut Pandan Wangi dalam persoalan itu. 

“Apa hubungannya dengan Pandan Wangi?” tanyanya. 

“Ya. Apa hubungannya? Bukankah engkau yang mengetahuinya 
ngger? Kenapa dengan kalian? Apakah kau masih merasakan sebuah 
perasaan yang terpendam selama sekian tahun?” 

“Ah!” desis Ki Rangga Agung Sedayu. Ia menjadi termangu. Dalam 
hatinya ia justru menjadi bertanya-tanya, bagaimanakah sebenarnya 
perasaannya terhadap Pandan Wangi. Ia mengakui dalam hati bahwa 
perempuan itu masih sering menimbulkan getar-getar tertentu 
baginya jika bertemu. Lalu mengapa Ki Waskita justru menyebut-
nyebut permasalahannya dengan Pandan Wangi? Apa yang telah Ki 
Waskita simpulkan dan sebanyak apa yang Ki Waskita ketahui?, pikir 
Ki Rangga Agung Sedayu. 

Demikianlah pikiran Ki Rangga Agung Sedayu tiba-tiba berputar-
putar akibat pertanyaan dari Ki Waskita. 

“Ngger. Kalian bertiga harus bicara dengan hati yang dingin. Aku 
yakin, jika kalian menemukan kesepakatan jalan hidup kalian akan 
lebih lapang. Jangan tunda-tunda lagi. Terkadang kesempatan bicara 
dalam suasana yang tepat bisa mendukung sebuah keputusan yang 
benar” 

“Tapi bagaimana dengan Menoreh Ki Waskita? Bagaimana dengan 
orang-orang yang memburuku itu? Bukankah itu lebih penting 
dipecahkan dibandingkan permasalahanku ini?” 

Ki Waskita tersenyum.  

“Jangan biarkan hatimu selalu gundah ngger. Hati yang gundah 
akan menumpulkan penalaran. Membuat pikiranmu tidak bisa 
terpusat untuk mencapai kesempurnaan nalar budi. Jika inti sebuah 
masalah telah terpecahkan, masalah lain akan lebih ringan untuk 
dihadapi. Sekarang ini, pecahkan dulu masalah yang ada di dalam 
hatimu itu” kata Ki Waskita dengan lembut. 

Keduanya kembali berdiam diri dan sibuk dengan pikiran masing-
masing. Terutama Ki Rangga Agung Sedayu. Sementara Ki Waskita 
lebih banyak menatap gerak-geriknya sambil memikirkan kembali 
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berbagai kemungkinan dari pemecahan masalah yang dihadapi antara 
ketiga hati yang belum saling terbuka itu. 

“Sebaiknya aku kembali saja dulu” kata Ki Waskita kemudian 
memecah keheningan. Ki Rangga Agung Sedayu hanya mendesah 
panjang. Hatinya masih dipenuhi oleh kepepatan. Ia hanya bisa 
mengangguk menanggapi perkataan Ki Waskita. 

“Aku akan memanggilkan Sekar Mirah kemari” kata Ki Waskita 
kemudian.  

Lagi-lagi Ki Rangga Agung Sedayu hanya bisa mengangguk dengan 
wajah terlihat begitu muram. Benar-benar persoalan ini telah 
membelit perasaan Ki Rangga Agung Sedayu begitu dalam. Tapi 
sebenarnyalah didalam hatinya, ia sudah bertekad bulat untuk 
memecahkannya dan menghadapinya segera.  

 

-----ooOOoo----- 

Bersambung ke Jilid 6 
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