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MIMPI PERMAISURI 

T 1 B A - T I B A Baginda Raja Syamsyarilla terbangun dari ti-
dur nyenyaknya, ketika didengarnya suara tangis yang 
terisak-isak. Wakt'u Baginda menoleh ke samping, dilihatnya 
Permaisuri Tajuk Awan duduk tertunduk-tunduk di tepi 
pembaringan, berurai airmata, sambil mengelus-elus perutnya. 

Baginda tersenyum. Karena tahu, bahwa permaisuri yang 
amat dikasihinya itu sedang hamil tua. Hanya menantikan 
saat melahirkan belaka. Lalu didekatinya permaisuri itu. 

"Tajuk Awan," tegur Baginda seraya membelai-belai 
rambut permaisurinya perlahan-lahan, "apa yang telah 
terjadi atas dirimu, sayang?" 

Tapi Permaisuri Tajuk Awan tetap berdiam diri. 
Dihapuskannya genangan airmata yang membasahi pipinya. 
Ketika tangisnyaberhenti, didengarnya kembali suara Baginda 
membujuk. "Katakanlah padaku, sayang. Mengapa tiba-tiba 
kau menangis di tengah malam begini?" 

"Saya bermimpi, Tuanku," sahut Permaisuri Tajuk Awan 
sambil menggigit- gigit bibirnya. 

"Mimpi?" ulang Baginda, seraya menarik napas dalam-
dalam. "Oh, mimpi hanyalah bunga orang tidur belaka, Tajuk 
Awan. Biarkarilah mimpi itu berlalu dengan sendirinya. Tak 
usah takut.""Tapi mimpiku sekali ini sungguh-sungguh 
menakutkan, Tuanku," kata Permaisuri Tajuk Awan 
berhati-hati, ingjn mempengaruhi Baginda. 

Raja Syamsyarilla mengernyitkan keningnya. "Mim
pi yang menakutkan?" ulangnya perlahan-lahan^ bagaikan 
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berkata pada dirinya sendiri. "Mimpi apakah gerangan yang 
menakutkanmu itu, Tajuk Awan?" 

Tiba-tiba, Permaisuri Tajuk Awan menutup wajahnya 
dengan kedua belah telapak tangannya. Ia kembali menangis, 
terisak-isak memilukan hati. Cemas Baginda menyaksikan 
keadaan permaisurinya ketika itu. Karena betapa pun juga, 
Baginda mengakui bahwa Tajuk Awan adalah permaisuri yang 
teramat dikasihinya. Malah Baginda mengagumi kepatuhan 
dan kesetiaan Tajuk Awan, di atas kesetiaan seluruh 
pembesar kerajaan. 

Apalagi waktu itu, Raja Syamsyarilla sedang megah-me-
gahnya memerintah Kerajaan Mancalila, suatu bagian dari 
persada Aceh, jauh sebelum agama Islam masuk berkembang. 
Tapi dalam puncak kemegahan kekuasaannya itulah, Baginda 
sangat ditakuti oleh sekalian hamba rakyatnya. Bukan saja 
karena memang Baginda teramat pandai memainkan senjata 
dalam setiap perang tanding, tapi juga karena Baginda 
menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Setiap 
perkataan Baginda adalah hukum, dan hukum harus 
dilaksanakan tanpa kenal belas kasihan. 

Tapi hanya Datuk Wazir Dubalang Utama dan Permaisuri 
Tajuk Awan sajalah yang mengetahui apa sebabnya Baginda 
berubah pekerti dari seseorang yang senantiasa mengasihani 
hamba rakyatnya menjadi seorang yang kejam dan buas. 

Semua itu bermula, ketika menjelang kehamilan Per
maisuri Tajuk Awan untuk pertama kalinya sesudah 
perkawinan mereka, ketika itu Baginda Raja Syamsyarilla 
bermimpi, bahwa segala keagungan, kebesaran dan kekua
saannya akan hancur berantakan oleh kehadiran anak lelaki-
nya. 

Karena itulah, ketika untuk pertama kalinya Permaisuri 
Tajuk Awan melahirkan seorang bayi lelaki, Baginda 
memerintahkan Datuk Wazir Dubalang Utama untuk 
membunuh puteranya itu. Dan untuk menutupi rahasia 
tersebut, algojo .yang ditugaskan membunuh puteranya itu 
pun dibunuh Baginda sendiri. Sejak itulah Baginda 
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memerintah dengan kejam. Setiap kesalahan walau kecil 
sekalipun, selalu dihukum. Baginda dengan hukuman yang 
seberat-beratnya. Ini pulalah yang diam-diam menimbulkan 
perasaan tidak senang sekalian hamba. rakyat Kerajaan 
Mancalila terhadap Raja Syamsyarilla. Namun untuk 
menentang kekuasaan Baginda, tak seorang pun yang berani. 

"Ingatkah Tuanku, bahwa kehamilanku sekali ini 
merupakan kehamilanku yang ketujuh kalinya?" tiba-tiba 
Permaisuri Tajuk Awan mengejutkan Baginda yang sedang 
tersenyum. 

"Lalu kenapa, Tajuk Awan?" Baginda mencoba mengha-
pus rasa terkejutnya itu dengan menatap kedua bola mata 
permaisurinya. 

"Orang tua-tua mengatakan, bahwa kehamilan yang 
ketujuh kalinya harus berhati-hati." 

"Kau mengada-ada saja, Tajuk Awan," gertak Raja 
Syamsyarilla. Tapi permaisuri yang berwajah lembut itu 
menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan-lahan. Dire-
bahkannya wajahnya ke pangkuan Baginda. 

"Tidak, Tuanku. Saya tidak mengada-ada. Selama ini, 
saya senantiasa berhati-hati menjaga kehamilanku. Tapi 
kehamilan yang ketujuh kalinya, telah mendatangkan mimpi 
yang teramat menakutkanku, Tuanku." 

"Mimpi apakah yang menakutkanmu itu, Tajuk Awan?" 
Perlahan-lahan Permaisuri Tajuk Awan mengangkat 

wajahnya. Ditatapnya Baginda. Bekas linangan air mata 
yang membasahi pelupuk matanya, dihapus Baginda dengan 
telapak tangannya. 

'"Maafkanlah saya, Tuanku, seandainya saya telah 
menyusahkan Tuanku. Karena mimpiku itu seolah-olah 
menceritakan, bahwa saya harus memakan gulai rusa beranak 
muda. Kalau tidak, kelahiran bayiku yang ketujuh kalinya ini 
dapat merenggut nyawaku sendiri." 

Tak tersembunyikan rasa terkejut Baginda. "Apakah 
benar, Tajuk Awan?" 

"Begitulah sepanjang mimpiku, Tuanku. Karena itulah 
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saya menangis tadi. Takut kalau-kalau keinginan dalam 
mimpiku itu takkan terpenuhi." 

"Apakah gulai rusa beranak muda itu saja yang 
diinginkan?" tanya Baginda menekan perasaan cemas dan 
gelisahnya. 

Permaisuri Tajuk Awan menganggukkan kepalanya per
lahan-lahan, membenarkan. 

"Kalau cuma itu sajalah syarat yang dikehendaki, aku 
akan memenuhinya. Akan kutempuh hutan belantara dan 
rimba larangan sekalipun. Akan kukerahkan seluruh pang-
limaku untuk mendapatkan rusa beranak muda." 

Termenung Baginda seketika lamanya. Tapi tiba-tiba 
Baginda tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Permaisuri 
Tajuk Awan. "Kalau begitulah yang dikehendaki oleh 
mimpimu itu, Tajuk Awan, percayalah padaku. Esok hari 
pun, aku akan masuk ke hutan belantara dan rimba larangan. 
Akan kupanah sendiri rusa beranak muda itu. Akan 
kupersembahkan gulai rusa beranak muda yang kauinginkan 
i tu." 

Tapi tiba-tiba Raja Syamsyarilla mengernyitkan kening-
nya. Matanya jadi liar. Lalu ia melompat turun dari pemba-
ringan. Di luar kamar peraduan, diteriakinya seorang pongga-
wa istana. "Hai, kamu. Kuperintahkan Datuk Wazir Dubalang 
Utama untuk segera datang menghadapku sekarang juga." 

Permaisuri Tajuk Awan yang merasa, bahwa siasatnya itu 
telah mempengaruhi • Baginda, memperhatikan tingkah laku 
Baginda yang sedang hilir mudik di ruangan kamar peraduan 
itu. Ketika itulah timbul pikiran pada Permaisuri .Tajuk 
Awan, bahwa dia harus terus menakuti perasaan Baginda 
untuk memenuhi apa yang diinginkannya. 

"Tuanku, Tuanku," ujar Permaisuri Tajuk Awan tiba-ti
ba menghentikan langkah Baginda. "Ada yang terlupa olehku 
menceritakannya pada Tuanku." 

"Ceritakanlah, Tajuk Awan," desak Baginda. 
"Dalam mimpiku itu juga diisyaratkan, bahwa 

bilamana saya tidak memakan gulai rusa beranak muda itu. 
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"Ingat Datuk.' Permaisuriku sedang hamil tua!" 



bukan saja nyawaku akan melayang, tapi juga Tuanku akan 
menderita semacam penyakit yang sangat aneh sekali yang 
takkan terobati oleh tabib mana pun juga. Karena seluruh 
tubuh Tuanku akan bernanah. Dan dalam nanah itu terdapat 
sejenis ulat, yang dari sehari ke sehari makin menggerogoti 
daging tubuh Tuanku sendiri." Lalu Permaisuri Tajuk Awan 
menangis, berhiba-hiba sambil berkata, "Oh, Tuanku sayang, 
Tak sampai hatiku menyaksikan dalam mimpiku itu, 
seolah-olah diri Tuanku hanya tinggal tulang belaka dimakan 
ulat yang.amat jahat itu menjelang akhir hayat Tuanku." 

Alangkah bingungnya Raja Syamsyarilla. Tapi ia cepat 
dapat mengatasi perasaan ngeri yang dia lihat sangat 
mempengaruhi jiwa permaisurinya. 

"Tak usah kau takut, Tajuk Awan. Kalaulah cuma 
syaratnya engkau harus makan gulai rusa beranak muda, akan 
kucari rusa itu biar ke rimba mana sekalipun. Dan aku 
percaya, aku pasti berhasil. Hapuslah airmatamu. Segera 
Datuk Wazir Dubalang Utama datang menghadap, aku akan 
memerintahkan supaya ia segera mengadakan persiapan se-
perlunya untuk keperluan keberangkatanku esok hari." 

Dan ketika Datuk Wazir Dubalang Utama muncul, 
Baginda Raja Syamsyarilla berkata, "Datuk! Esok pagi 
sebelum fajar menyingsing, aku harus berangkat ke hutan 
belantara untuk memanah sendiri rusa beranak muda. 
Siapkanlah seluruh keperluanku, sekarang juga." 

Tapi waktu Datuk Wazir Dubalang Utama berpaling 
hendak meninggalkan kamar peraduan, Baginda tiba-tiba 
memanggilnya kembali. "Ingat, Datuk! Permaisuriku sedang 
hamil tua sekarang. Bilamana ia melahirkan bayi sebelum aku 
kembali, Datuk harus tetap melakukan perintah rahasiaku 
seperti dulu-dulu juga. Tak ada yang berubah. Semuanya 
harus dilaksanakan, bilamana yang lahir itu anak lelaki. 
Ingatlah itu. Aku tidak ingin terjadi apa yang tidak 
kusetujui." 

"Dan bila yang kulahirkan bayi perempuan?" tanya 
Permaisuri Tajuk Awan antara terdengar dengan tidak. 
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Raja Syamsyarilla tertawa. Dipegangnya dagu permaisuri. 
"Kalau bayi perempuan yang kaulahirkan, berbahagialah 
engkau. Kuperkenankan engkau mengasuhnya. Tak ada 
salahnya." 

Permaisuri Tajuk Awan merasa lega sekali. Ia tahu, waktu 
itu bukanlah musim subur dan daun-daun muda ber-
tumbuhan serta rusa-rusa berkeliaran mencari makanannya. 
Paling tidak, perburuan Raja Syamsyarilla akan memakan 
waktu lama juga. Dan waktu sedemikian, sudah cukup bagi 
Permaisuri Tajuk Awan untuk menjalankan siasatnya. 

Namun saat siasat rahasia, yang dipendamnya selama itu, 
harus diwujudkannya, akhirnya datang juga. Permaisuri Tajuk 
Awan merasa waktu melahirkan sudah tiba. Ia berjuang 
dengan seluruh jiwanya, karena bayi yang dilahirkannya 
ternyata bayi lelaki, yang berbungkuskan 'sarung' dengan 
berkalungkan 'usus'. 

Segera Permaisuri Tajuk Awan memanggil Datuk Wasir 
Dubalang Utama. Dengan wajah yang masih memucat 
sesudah melahirkan, permaisuri meminta kerelaan Datuk 
Wasir untuk menyelamatkkan bayi lelakinya itu. 

Alangkah terkejutnya" Datuk Wazir Dubalang Utama. 
"Bukankah itu berarti melawan perintah Baginda?" ujar 
Datuk Wazir perlahan-lahan. 

Tapi Permaisuri Tajuk Awan telah mengulurkan tangan 
kanannya dari tepi ranjang pembaringan. Matanya sayu 
memandang penuh pengharapan. Beberapa lamanya, bibir 
permaisuri yang memutih pucat itu bergerak-gerak, tanpa 
sepatah kata pun yang terucapkan. 

"Datuk," tapi akhirnya terdengar jugalah suara permaisu
ri. "Yang lahir adalah bayi lelaki. Bayi yang bertuah. 
Dilahirkan dengan berbungkuskan sarung dan berkalungkan 
usus. Karena itulah, kuharapkan sekali kerelaan Datuk untuk 
menyelamatkan bayi lelakiku seorang ini. Sudah enam bayi 
lelaki yang kulahirkan, yang harus menebus kelahirannya 
dengan kematian tak berdosa di tangan kekejaman 
ayahandanya sendiri. Tapi sekarang, aku tidak rela lagi 
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membiarkan bayi lelakiku dibunuh. Ia berhak untuk hidup. 
Karena itulah, aku 'meminta nyawa untuk bayi lelakiku ini ' , 
Datuk." 

"Tapi, Permaisuri," ujar Datuk Wazir Dubalang Utama 
terpatah-patah. "Bukankah dengan demikian, larangan dan 
pantangan yang sudah diingatkan Baginda sendiri itu akan 
dilanggar? 

"Tidak ada pilihan lain, Datuk. Keinginanku untuk 
memperoleh gulai rusa beranak muda itu pun, sesungguhnya 
hanyalah siasatku belaka. Untuk menyingkirkan Baginda dari 
istana, bila aku melahirkan bayiku. Sekarang, Baginda tak ada 
di istana. Adalah s'uatu kesempatan yang elok sekali untuk 
mengatur penyelamatan bayi lelakiku ini, Datuk. Aku sudah 
tidak dapat menahan perasaan sanubariku lagi. Aku tidak 
rela lagi mengorbankan putera dari darah dagingku sendiri, 
semata-mata untuk menyelamatkan 'kekuasaan kejam dan 
buas' Sang Raja selama in i ." 

Termenung Datuk Wazir Dubalang Utama seketika 
lamanya. Dalam batinnya berperang perasaan antara demi 
peri kemanusiaan dengan kekuasaan buas Baginda. Tapi 
akhirnya, Datuk Wazir Dubalang Utama memilih untuk 
menyelamatkan bayi lelaki Permaisuri Tajuk Awan itu, 
apa pun malapetaka yang akan menimpa dirinya kelak. 
Karena jauh di lubuk sanubari Datuk Wazir Dubalang 
Utama pun, sudah sejak lama terasa betapa kelaliman Raja 
Syamsyarilla menjalankan pemerintahan menyebarkan maut 
di Kerajaan Mancalila. Datuk Wazir Dubalang Utama yang 
pernah memangku tahta kerajaan ketika Putera Mahkota 
Syamsyarilla masih belum akil balig, melihat bahwa jurang 
antara pemerintahan ayahanda raja dengan putera mahkota 
sangat dalam sekali. Ayahanda raja seorang raja yang 
bijaksana, yang telah memakmurkan Kerajaan Mancalila dan 
memberi kebahagiaan hidup kepada seluruh hamba rakyat
nya. Tapi Raja Syamsyarilla memerintah dengan tangan besi, 
yang menyapu bersih setiap kemungkinan yang dapat 
mengancam kekuasaannya. Malah Baginda Raja Syamsyarilla 
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sampai hati membunuh setiap bayi lelaki yang dilahirk§ 
permaisurinya sendiri, karena terlalu percaya pada ramak 
bahwa hanya bayi Ielakinya sajalah yang mampu menghai 
curberantakkan kekuasaannya. 

"Ki ta dapat menyembelih seekor kambing misalny 
Datuk," ujar Permaisuri Tajuk Awan kemudian, "Ki ta lumu 
selimut bayi itu dengan darah kambing, seperti biasanj 
kalau Datuk harus membuktikan telah membunuh ba; 
lelakiku selama in i . " 

"Dan bayi lelaki itu?" tanya Datuk Wazir Dubalai 
Utama. 

"Bukankah Datuk dapat mencari seorang ibu atau wani 
yang mengasuhnya?" tanya Permaisuri Tajuk Awan kemuc 
an. 'Memang semua ini harus dirahasiakan. Wanita itu aks 
mengasuh puteraku itu secara rahasia pula. Bagiku tak per 
aku harus bertemu dengan puteraku lagi. Yang pentii 
bagiku, puteraku itu harus hidup seperti manusia lainny 
Dan tak apa kelak dia tidak menjadi raja." 

Datuk Wazir Dubalang Utama memanggut-manggi 
penuh pengertian. 

"Saya bersumpah demi perikemanusiaan akan menyel 
matkan bayi lelaki i tu ," ujar Datuk Wazir .Dubalang Utan 
kemudian bagaikan berkata pada dirinya sendiri. "Sudz 
bertahun-tahun sesungguhnya saya tidak rela lagi hari 
menjalankan perintah Baginda untuk membunuh setiap ba 
lelaki yang Permaisuri lahirkan. Tapi sekarang, saya sud£ 
berbulat tekad. Percayalah." 

Dan diam-diam, Datuk Wazir Dubalang Utama pun sudc 
rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi keselamatc 
bayi lelaki permaisuri itu. Barangkali, "ramalan" itu akz 
merupakan suatu kenyataan kelak.. Bahwa, hanya anak lela 
Baginda sajalah yang mampu menghancurkan kekuasaan kt 
dan buas Baginda. Untuk mencegah kekejaman Baginc 
selama ini dengan nasehat-nasehat saja, sudah lama bukE 
jalan yang terbaik untuk menghentikan kekuasaan berdan 
Baginda. Seluruh hamba rakyat dan pembesar kerajaan, taki 
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pada Baginda. Karena Baginda Raja Syamsyarilla teramat 
mashur sebagai raja yang perkasa yang selalu memenangkan 
peperangan. Untuk berperang tanding dengan Baginda, 
amatlah tidak bijaksana kalau orang masih ingin memper-
tahankan nyawanya sendiri. 

"Semua keinginan Permaisuri, akan saya laksanakan," 
ujar Datuk Wazir Dubalang Utama ketika ia menerima uluran 
tangan menuntut sumpah kesetiaan Datuk Wazir itu. "Saya 
bersumpah! Bagaimanapun juga! Meskipun harus kutebus 
dengan nvawaku sendiri!" 



2 
RAHASIA BURUNG HANTU 

M A L A M sesudah melaksanakan 'pembunuhan palsu', Datuk 
Wazir Dubalang Utama menyelinap ke kamar peraduan istana 
membawa seorang janda mandul. 

"Rubiah inilah yang kuserahi mengasuh putera 
Permaisuri," ujar Datuk Wazir Dubalang Utama setelah lama 
berdiam diri, terharu menyaksikan betapa mesranya Per
maisuri Tajuk Awan memangku puteranya itu sambil 
berbaring di ranjang pembaringan. 

Beberapa lamanya, Permaisuri Tajuk Awan memandangi 
Rubiah yang dimintanya duduk di tepi ranjang pembaringan-
nya. 

"Apakah engkau dapat berkorban mengasuh bayi lelakiku 
ini?" tanya Permaisuri Tajuk Awan kemudian. 

Tapi belum sempat Rubiah menjawab, Datuk Wazir 
Dubalang Utama memotong cepat-cepat, "Rubiah orang 
kepercayaanku, Permaisuri! Saya telah mempertaruhkan 
kepercayaanku padanya." 

"Hendak ke mana Rubiah menyelamatkan puteraku, 
Datuk?" tanya Permaisuri Tajuk Awan pula. 

"Bila Rubiah menerima putera Permaisuri, ia sudah harus 
segera menyingkir. Sebuah hutan larangan, sudah tersedia 
untuknya. Sudah didirikan sebuah gubuk dan segala 
keperluan untuk kehidupannya sehari-hari." 

Permaisuri Tajuk Awan memandangi Rubiah dengan 
airmata yang beberlinang-linang. " A k u ibunda kandung 
puteraku ini, Rubiah. Tapi sejak sekarang, ia kuserahkan 
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padamu. Di tanganmulah tergantung hidup matinya. Jangan 
pikirkan aku lagi sesudah engkau membawanya. Yang paling 
kuinginkan hanyalah, bahwa ia akan selamat hidupnya." 

Dan perlahan-lahan bayi lelaki itu diserahkan Permaisuri 
Tajuk Awan ke tangan Rubiah. Janda mandul yang sudah 
lama merindukan anak itu, mendekapkan bayi lelaki tersebut 
ke dadanya. Dirasakannya sekali, betapa kurnia telah 
memberuntungkannya. 

Ketika Datuk Wazir Dubalang Utama diminta mema-
sangkan sebuah pending emas ke pinggang bayi lelaki itu, 
Rubiah melirik ke arah permaisuri. Pandangan mereka yang 
bertemu, lekas menimbulkan perasaan keharuan di hati 
permaisuri. Dimintanya Rubiah mendekatkan bayi lelaki itu 
padanya. Dan Permaisuri Tajuk Awan untuk penghabisan 
kalinya menatap wajah bayi lelaki tiada berdosa itu, lalu 
mencium keningnya dengan tarikan napas yang panjang. 

"Asuh dan jagalah puteraku ini, Rubiah. Seperti engkau 
mengasuh, merawat dan menjaga bayimu sendiri." Suara 
Permaisuri Tajuk Awan yang bergetar, mengharukan hati 
Rubiah. 

Tapi wajah Permaisuri Tajuk Awan kelihatan menyimpan 
senyuman. Demi menguatkan hati Rubiah, untuk berjuang 
menyelamatkan bayi laki itu dengan sebaik-baik pengor-
banan: Sebagai inang pengasuh dan ibunda dari bayi lelaki itu 
sendiri di hari-hari mendatang. Dan bayi dalam gendongan 
Rubiah itu, tertidur amat pulasnya. Tak tahu dia, bahwa di 
pinggangnya sudah terlingkar sebuah pending emas; pertanda 
bahwa dia bukanlah bayi sembarangan. 

Lalu Permaisuri Tajuk Awan mengulurkan tangannya. 
Uluran tangan permaisuri itu disambut Rubiah. Mereka lalu 
saling bergenggaman, tanpa sepatah kata pun yang ter-
ucapkan. 

"Rubiah," akhirnya Permaisuri Tajuk Awan mencu-
rahkan suara nuraninya. " A k u sendiri tak tahu, pabila akan 
dapat bertemu dengan puteraku ini, Rubiah. Mungkin, untuk 
selama-lamanya sepanjang hayatku, aku takkan dapat 
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bertemu lagi dengan puteraku ini. Namun demikian aku 
percaya, ia akan kaubesarkan dengan penuh kasih sayang 
seperti layaknya seorang ibu pada puteranya sendiri. Dan 
demi keselamatan jiwanya, rahasiakanlah, bahwa dia 
sesungguhnya adalah Putera Mahkota Kerajaan Mancalila, 
Rubiah. Aku tidak berharap ia akan mewarisi kerajaan 
ayahandanya. Kalau nasibnya beruntung, darah raja yang 
mengalir dalam pembuluh-pembuluh darahnya sajalah kelak 
yang akan menentukan, bahwa dia berhak atas Kerajaan 
Mancalila in i . " 

Ketika itulah, tiba-tiba bayi lelaki dalam gendongan 
'Rubiah itu memekik nyaring dari tidurnya yang pulas. 
Seolah-olah dia tahu, bahwa saat perpisahannya dengan ibu 
yang melahirkannya telah tiba. 

Tapi Rubiah cepat dapat menenteramkan bayi itu 
kembali. Dan ketika akhirnya Datuk Wazir Dubalang Utama 
mengisyaratkan agar Rubiah segera meninggalkan kamar 
peraduan istana itu, seorang pengawal utama kepercayaan 
Datuk Wazir membawa Rubiah dengan bayi dalam 
gendongannya meninggalkan istana secara rahasia. 

"Kudoakan, ia menjadi manusia yang sebaik-baiknya. 
Datuk," ujar Permaisuri Tajuk Awan menghapus airmatanya 
sendiri. "Kalau ia menjadi orang, jadilah ia manusia yang 
sebaik-baiknya bagi umat. Hindarkanlah ia dari perbuatan 
yang keji dan durjana." 

Tapi, kalau langit hendak runtuh, mungkinkah kerun-
tuhan itu dapat ditahan dengan jari telunjuk belaka? 

Ternyata, tidak seorang pun di istana kerajaan yang 
mengetahui, bahwa di loteng istana sudah sejak lama 
bersarang seekor burung hantu yang sudah tua. Hidupnya 
yang sendirian, dirasakannya sebagai kepapaan yang hina di 
hari-hari tuanya. Dulu, burung hantu itu menjadi burung 
kesayangan istana. Tapi kemudian ia disingkirkan di hari-hari 
tuanya yang hina. Tak seorang pun ponggawa istana yang 
datang membawakan makanan untuknya lagi. Malah 
sangkarnya yang dulu sangat indah, sekarang hanya tinggal 
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impiannya saja. Ketika ia dilepas dari sangkamya, burung 
hantu itu tidak terbang menghilang ke hutan. Diam-diam ia 
membuat sarangnya di loteng istana, dan dari sana ia dapat 
mengawasi keadaan istana itu dengan sebaik-baiknya. Dan 
karena merasa disingkirkan ia jadi menyimpan dendam. 

"Huh, mentang-mentang aku hanya seekor burung hantu 
yang sudah tua tak disukai lagi. Aku dipandang hina tak 
berharga. Awaslah," bisik burung hantu itu kepada dirinya 
sendiri. "Akan kubukakan rahasia kalian semuanya kepada 
Baginda Raja Syamsyarilla kelak. Biar permaisuri dan Datuk 
Wazir serta ponggawa-ponggawa istana tahu, bahwa aku ini 
masih berharga juga. Bahwa, Raja Syamsyarilla akan 
menyayangiku kembali, karena akulah satu-satunya yang 
mengadukan rahasia kelahiran bayi lelaki permaisuri pa-
danya." 

Dan dari sehari ke sehari, burung hantu tua itu pun 
senantiasa menantikan kembalinya Baginda Raja Syamsyarilla 
dari perburuannya. Dan ketika beberapa minggu kemudian 
terdengar kabar, bahwa Baginda Raja Syamsyarilla sedang 
dalam perjalanan pulang ke istana membawa rusa beranak 
muda untuk dijadikan hidangan persembahan buat Permaisuri 
Tajuk Awan, maka burung hantu itu pun bersiap-siaplah 
untuk menemui Baginda. 

Dan si burung hantu itu mencibirkan paruhnya 
mencemoohkan Permaisuri Tajuk Awan yang menyambut 
kembalinya Baginda dengan mesra, ketika dengan penuh 
kebanggaan Raja Syamsyarilla mengatakan, "Keinginanmu 
hendak menikmati gulai rusa beranak muda sudah kupenu-
hi . " 

"Apakah rusa itu Tuanku bunuh dengan anak panah 
Tuanku sendiri?" tanya Permaisuri Tajuk Awan tak 
menyembunyikan keriaan hatinya. 

Baginda Raja Syamsyarilla memeluk permaisurinya itu. 
"Hanya anak panahkulah yang menyebabkan keinatian 
rusa beranak muda ini, Tajuk Awam. Dan engkau akan 
menikmati gulainya, yang sudah kuperintahkan dipersiapkan 

18 



oleh ahli-ahli masak istana. Telah kuperintahkan Datuk 
Wazir untuk mengundang pembesar-pembesar kerajaan dan 
orang-orang terkemuka guna memeriahkan jamuan agung 
yang kupersembahkan padamu, Tajuk Awan." Tapi tiba-tiba 
Baginda mengernyitkan keningnya. "Apa yang telah terjadi 
atas dirimu, sayang?" 

"Seorang bayi lelaki telah kukorbankan demi keagungan 
dan kekuasaan Tuanku," sahut Permaisuri Tajuk Awan 
menguatkan hatinya. "Semuanya telah dilaksanakan Datuk 
Wazir Dubalang Utama, sesuai dengan perintah. Tuanku 
sendiri". 

"Apa benar?" tanya Raja Syamsyarilla seraya menggeng-
gam tangan permaisurinya. 

Tapi Permaisuri Tajuk Awan tidak menyahut. Ia hanya 
tersenyum. Dan senyuman demikian sudah cukup memuas-
kan Baginda, bahwa seluruh perintah dan larangannya telah 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

" A k u sangat berterimakasih, karena perintah-perintahku 
tidak ada yang melanggarnya. Karena itu, janganlah 
dikenang lagi kematian puteramu itu, Tajuk Awan. Anggap 
sajalah, bahwa kau tidak pernah melahirkan seorang bayi pun 
juga. Dan kematian bayi-bayimu itu semata-mata adalah 
kehendak Dewata, Apakah artinya seorang putera bagiku, 
kalau kelak ia sendiri yang akan menghancurkan seluruh 
kekuasaanku?" 

Bagaikan hendak mendidih darah Permaisuri Tajuk Awan 
mendengar keangkuhan dan kesombongan Baginda. 
Namun permaisuri tetap tersenyum saja, seolah-olah dia 
bangga bahwa Baginda telah berhasil memperoleh rusa 
beranak muda seperti yang diimpikannya. 

Dan jamuan agung pun dilaksanakanlah dengan semeri-
ah-meriahnya, penuh kemewahan dan kemegahan. Semua 
hadirin bersukacita. Bergembira ria. Berpuas-puas hati, makan 
dan minum sekenyang-kenyangnya, menyantap gulai rusa 
beranak muda yang dimasak oleh ahli-ahli masak istana yang 
mashur kebanggaan Baginda. 
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Ketika menjelang tengah malam Permaisuri Tajuk Awan 
diantar Baginda ke kamar peraduan istana, para tetamu masih 
terus bersuka-ria memeriahkan jamuan agung itu. 

"Apakah engkau berbahagia sekarang, karena keingin-
anmu telah kupenuhi, Tajuk Awan?" bisik Raja Syamsyarilla 
seraya mencium kenihg permaisurinya. Dan ketika Permaisuri 
Tajuk Awan tersenyum memanggutkan kepalanya, Baginda 
berbisik lagi, "Pejamkanlah matamu, sayang. Dan tidurlah 
senyenyak-nyenyaknya, untuk melupakan masa lalu yang 
menggetirkan hatimu dan menghadapi masa depan yang 
cemerlang." 

Tapi sepeninggal Baginda, hati Permaisuri Tajuk Awan 
serasa-rasa tak enak saja. Berdebar-debar tak karuan saja dia. 
Seolah-olah bakal terjadi sesuatu yang mencemaskannya. 

Namun Baginda Raja Syamsyarilla beriang hati ketika 
meninggalkan kamar peraduan istana. Wajahnya cerah 
berseri-seri. Dia bangga, bahwa tangannya sendirilah yang 
telah meiepaskan anak panah yang menyebabkan kematian 
tujuh ekor rusa beranak muda, untuk memenuhi keinginan 
permaisurinya. Tapi ketika ia memasuki anjung perangin-
anginan, langkah Baginda terhenti dengan sendirinya ketika 
didengarnya suara yang memanggil-manggilnya. Tapi tak 
seorang pun yang terlihat di anjung perangin-anginan istana 
itu. Siapa gerangan yang memanggilnya? Waktu itulah di
dengarnya lagi suara itu, datang dari arah loteng istana. 
Memandang ke arah loteng itu, dilihatnya seekor burung 
hantu tua bertengger amat angkuhnya. 

"Hai, Raja Syamsyarilla! Alangkah dungunya engkau. 
Dengan sangat licik sekali, engkau telah ditipu mentah-
mentah oleh permaisurimu sendiri!" 

Terperanjat Raja Syamsyarilla mendengar ocehan burung 
hantu itu. Geram Baginda. "Hai, laknat!" teriak Baginda, 
"Kenapa engkau begitu berani mengatakan aku dungu? 
Sudah tahankah tubuhmu yang tua renta itu melawan anak 
panahku yang berbisa?" 

"Karena aku mengetahui suatu rahasia yang amat l icik," 
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ujar burung hantu itu. Ketika Baginda terlihat ragu-ragu, 
burung hantu itu meneruskan, "Memang benar aku hanya 
seekor burung hantu yang tua dan hina belaka sekarang. 
Namun aku tetap mengabdi padamu, Baginda Raja 
Syamsyarilla. Sudah bertahun-tahun aku bersarang di loteng 
istana ini. Karena itulah, aku mengetahui apa sesungguhnya 
yang telah terjadi dalam istanamu ini sepeninggalmu pergi 
berburu untuk mendapatkan rusa beranak muda itu." 

Cepat Raja Syamsyarilla menarik pedang pusakahya. 
"Jahanam engkau. Memfitnah!" 

Tapi burung hantu itu menertawakannya. "Dengarkan 
dululah apa yang hendak kuceritakan padamu, wahai Baginda 
yang perkasa!" 

"Apa yang hendak engkau ceritakan padaku?" 
"Suatu rahasia," sahut burung hantu itu dengan 

pongahnya. 
Makin terkejut Raja Syamsyarilla karenanya. "Rahasia?" 

ulangnya perlahan-lahan. "Rahasia apakah gerangan?" 
"Rahasia yang sangat penting sekali, yang takkan 

mungkin diketahui orang lain." 
"Katakanlah," desak Baginda. 
"Tapi ada syaratnya," sindir burung hantu itu. 
"Katakanlah apa syaratnya." 
"Berilah aku makanan tiap hari, sampai datang ajalku." 
"Hanya itu?" kata Baginda tertawa. 
"Hanya itu saja. Selama mi, ponggawa-ponggawa istana 

telah melupakanku. Tapi aku tetap berbakti padamu, 
Baginda." 

"Akan kuperintahkan seorang ponggawa memberimu 
makanan," sahut Baginda kemudian. "Nah, katakanlah apa 
yang kaukatakan rahasia i tu." 

"Tentang bayi yang lahir sepeninggalmu pergi berburu." 
" A k u sudah tahu." 
"Tapi, bayi yang lahir itu bukan bayi perempuan." 
" A k u sudah tahu. Permaisuriku melahirkan bayi lelaki 

lagi," sahut Baginda jengkel. 
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"Lantas, apa itu suatu rahasia?" 
"Bayi lelakimu itu tidak dibunuh. Yang disembelih 

hanyalah seekor kambing belaka. Selimut berdarah yang 
diperlihatkan padamu, adalah selimut bayi yang dilumuri 
darah kambing belaka." 

"Kau memfitnah," bentak Raja Syamsyarilla tiba-tiba. 
"Permaisuriku takkan mungkin mengkhianatiku. Kesetia-
annya padaku mengatasi kesetiaan seluruh hamba rakyatku." 
Dan secepat kilat, Baginda memancung burung hantu tua itu. 

Dan tanpa membersihkan mata pedangnya dulu, Raja 
Syamsyarilla menyarungkan pedang pusakanya kembali dan 
dengan langkah perkasa memasuki ruangan jamuan agung. Ia 
memanggut-manggut penuh kebanggaan menerima peng-
hormatan hadirin yang berdiri waktu Baginda muncul 
kembali. Dilupakannya semua cerita burung hantu tua itu, 
lalu ikut bersuka-ria, makan minum sesuka hati, sampai fajar 
datang menyingsing. 

Namun ketika esok paginya Baginda membaringkan 
tubuhnya di atas ranjang pembaringan, cerita burung hantu 
tua itu kembali mengganggu pikirannya. Gelisah Baginda. 
Berkeringat tubuhnya. 

"Apakah benar cerita burung hantu itu, bahwa mayat 
puteraku telah diganti dengan seekor kambing?" kata 
Baginda dalam hati. "Apakah benar permaisuriku telah 
mengkhianati pesan laranganku?" 

Lalu Raja Syamsyarilla melompat dari pembaringannya. 
Diteriakinya ponggawa istana, yang berkawal di depan 
kamar peraduannya. 

"Panggil Datuk Wazir. Suruh menghadapku sekarang 
juga." 

Teriakan Baginda, mengejutkan Permaisuri Tajuk Awan. 
Waktu Permaisuri Tajuk Awan mendekati, Baginda mena-
tapnya dengan sorot mata menyimpan kemarahan. 

"Katakanlah, Tajuk Awan, apa sesungguhnya yang telah 
terjadi atas puteraku yang ketujuh yang telah kaulahirkan 
sepeninggalku berburu rusa beranak muda itu?" tanya Raja 
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Syamsyarilla tiba-tiba, menggetarkan hati Permaisuri Tajuk 
Awan. 

"Kenapa itu yang Tuanku tanyakan?" 
" A k u berfirasat buruk.." 
"Tentunya ada yang telah memfïtnahku pada Tuanku." 
" A k u tidak ingin dikhianati, Tajuk Awan," bentak 

Baginda tiba-tiba. Matanya yang memerah, terlihat bundar 
bagaikan menembus jantung Permaisuri Tajuk Awan. 

"Siapa yang telah mengkhianati Tuanku?" kata Permai
suri Tajuk Awan mencoba melembutkan hati Baginda. 

"Engkau!" teriak Raja Syamsyarilla marah. "Engkaulah 
yang telah mengkhianatiku. Engkau telah mengganti 
puteraku yang harus menjadi mayat dengan seekor kambing." 

"Tuanku," sahut Permaisuri Tajuk Awan perlahan-lahan. 
"Siapa gerangan yang telah memfitnah seperti itu pada 
Tuanku?" 

"Burung hantu tua yang bersarang di loteng istanaku ini, 
yang telah membukakan rahasiamu, Tajuk Awan. Tentunya, 
engkau telah bersekutu dengan Datuk Wazir untuk melanggar 
perintah rahasia laranganku," dan tiba-tiba Raja Syamsyarilla 
membanting sebuah kendi yang terletak di dekatnya. Pecah 
berderai di lantai. "Akan kubunuh siapa pun yang telah 
mengkhianatiku. Tak perduli Datuk Wazir" sekalipun." 

Waktu itulah pintu kamar peraduan diketuk dari luar. 
Ketika diperintahkan Baginda masuk, yang muncul hanyalah 
ponggawa istana. 

"Mana Datuk Wazir?" teriak Baginda marah sekali. 
"Ampun, Tuanku," sembah ponggawa istana itu, "Datuk 

Wazir tak ada di rumah." 
"Cari !" teriak Raja Syamsyarilla melampiaskan kemarah-

annya lagi. "Ke mana dia?" 
" D i Kerapatan pun tak ada. Rumah Daruk pun sudah 

kosong." 
Termenung Raja Syamsyarilla, ketika ponggawa istana 

sudah meninggalkan kamar peraduan. Ketika ditatapnya 
Permaisuri Tajuk Awan, kemarahannya bangkit lagi. 
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"Taiuk Awan!" teriaknya memekakkan kamar peraduan. 
"Kau harus mengakui kesalahanmu, Tajuk Awan. Kau harus 
mengembalikan puteraku itu. Akan sampai hatikah engkau 
membiarkan kekuasaanku hancur berantakan oleh puteraku 
sendiri? Katakanlah, di mana engkau sembunyikan puteraku 
itu. Katakanlah, Tajuk Awan." 

Ketika itulah Permaisuri Tajuk Awan menyadari, bahwa 
rahasianya telah terbuka. Mungkin karena itu pulalah, Datuk 
Wazir Dubalang Utama menghilang. Menyingkir, entah ke 
mana. Namun, Permaisuri Tajuk Awan sudah memutuskan 
tidak akan mengakui ke mana disembunyikan puteranya itu. 
Karena dia pun sesungguhnya tidak mengetahui pasti ke 
mana puteranya itu dibawa Rubiah, janda mandul keperca-
yaan Datuk Wazir itu. Hanya diam-diam Permaisuri Tajuk 
Awan berdoa, semoga Datuk Wazir Dubalang Utama pun 
tidak membukakan rahasia persembunyian puteranya itu, apa 
pun yang bakal terjadi atas dirinya. 

Permaisuri Tajuk Awan sudah menyediakan dirinya 
menerima hukuman. Meskipun kematian sekalipun yang 
bakal diterimanya. Karena diamnya Permaisuri Tajuk Awan 
itulah, Raja Syamsyarilla memerintahkan Kepala Pengawal 
Istana mengurung permaisuri di sebuah kamar yang terkunci 
rapat, dengan perintah: Tak seorang pun dibenarkan 
menjumpai permaisuri, kecuali inang yang mengantarkan 
makanan dengan dikawal oleh Kepala Pengawal Istana 
sendiri. 
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3 
BURUNG—BURUNG B A Y A N 

K E T I K A terbetiklah desas-desus menghilangnya Datuk Wa
zir Dubalang Utama dan dikurungnya Permaisuri Tajuk Awan 
dalam sebuah kamar di istana kerajaan, makin tumbuhlah 
semacam perasaan ketakutan di kalangan pembesar-pembesar 
kerajaan dan sekalian rakyat Mancalila. Dan perasaan 
ketakutan yang amat sangat ini, kian hari kian melahirkan 
perasaan kebencian dan dendam yang tak terkatakan. Namun 
sampai sedemikian jauh, tak seorang pun yang berani angkat 
senjata terhadap kekuasaan Raja Syamsyarilla yang menceng-
keram itu. Siapa tak tahan menghadapi hukum tangan besi 
yang dijalankan Baginda, diam-diam menyingkirlah mereka 
dari Mancalila. Banyak di antaranya yang melarikan diri ke 
hutan belantara, bersembunyi dan mengasingkan diri atau 
menggabungkan diri dengan Datuk Wazir Dubalang Utama 
yang diam-diam telah membentuk suatu kekuatan tersendiri 
jauh di hutan belantara. 

Dan di salah satu bagian hutan belantara Mancalila yang 
masih belum terjamah oleh manusia itulah, terdapat sebuah 
pohon tualang yang sangat besar takkan terpeluk oleh tiga 
tangan manusia sekalipun. 

Pohon tualang yang sebatang itu, memang merupakan 
pohon tua yang tumbuh terasing dari pohon-pohon hutan 
lainnya. Di sekitarnya, tidak terdapat pohon-pohon yang lain. 
Batang pohon tualang itu licin tiada ditumbuhi lumut-lumut 
atau pohon-pohon benalu apa pun juga. Dahan-dahannya pun 
besar-besar, tinggi dari permukaan tanah. Tapi daunnya 
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sangat lebat, rindang dan puncaknya bagai menyapu awan. 
Ke pohon tualang inilah, pada suatu hari berhinggapan 

ramai sekawanan burung bayan. Burung-burung bayan itu 
dipimpin oleh seekor Raja Bayan yang terpandang sakti 
oleh kawanan burung-burung itu. Lebih-lebih lagi, karena 
Raja Bayan itu memiliki bulu yang indah, yang kilau-
kemilau bila ditimpa sinar matahari pagi. 

Raja Bayan inilah yang pertama kalinya merasakan, 
bahwa pohon tualang yang besar tinggi dan rindang itu sangat 
sesuai sekali untuk tempat bersarang mereka. 

"Selama in i , " kata Raja Bayan memusyawarahkan 
keinginannya, "kita telah berpuluh-puluh kali berpindah-
pindah tempat. Tapi sepanjang penilikanku, pohon tualang 
yang sebatang ini sangat baik sekali untuk kita membuat 
sarang-sarang. Lagipula, pohon tualang ini tumbuh terasing 
dan tersendiri dari pohon-pohon lainnya. 'Tak akan ada lagi 
yang dapat mengganggu ketenteraman hidup kita kelak. Dan 
seandainya pun akan ada manusia yang melihat sarang-
sarang kita di sini, pastilah takkan dapat dia memanjati 
pohon tualang ini untuk mengganggu sarang-sarang kita. 
Itulah yang menyebabkan aku menjatuhkan pilihanku 
untuk memilih pohon tualang yang sebatang ini, untuk 
tempat bersarang kita. Kalau kalian menyetujuinya, kupikir 
Kerajaan Bayan kita akan sentosa dan aman di sini." 

Tak seekor burung bayan pun yang tidak menyetujui 
keinginan Raja Bayan yang sakti itu. Malah salah seekor dari 
Pengetua Kaum Bayan menambahkan, "Tempat yang seindah 
dan seperkasa pohon tualang ini, mungkin takkan dapat kita 
temui lagi di mana pun juga." 

"Ki ta sangat menyetujui dan mendukung keputusan Raja 
Bayan yang sakti," ujar seekor Pengetua Kaum Bayan lain
nya. "Perintahkanlah kami mendirikan sarang-sarang kita." 

Ketika Raja Bayan mengumumkan keputusannya, agar 
seluruh Kaum Bayan mendirikan sarang-sarangnya di pohon 
tualang besar dan tinggi menjulang langit itu, bertempik sorak 
gembiralah sekalian burung-burung bayan itu menyatakan 
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kegembiraan hati mereka. 
Burung-burung bayan itu terdiri dari 99 ekor, termasuk 

Raja Bayan sendiri. Untuk Raja Bayan, dibuatkan sarang 
yang terbesar dan indah sebagai istananya, yang terletak di 
bagian puncak dari pohon tualang itu. Rendah dari istana, 
terletaklah sarang-sarang para Menteri Bayan. Di bawahnya 
lagi, bersarang pulalah para Hulubalang Bayan. Dan 
kemudian, barulah dibuat sarang-sarang untuk Rakyat Bayan. 

Ternyata, memang pohon tualang besar dan tinggi yang 
sebatang itu lekas memberikan perasaan aman dan nyaman 
pada Kaum Bayan itu. Bila pagi menjelma, beterbanganlah 
burung-burung bayan itu mencari rezekinya sehari-hari. Dan 
barulah pada petanghari mereka pulang ke sarang masing-
masing, sambil mengumpulkann bahan-bahan makanan. Tak 
sedikit juga pun timbul perasaan kekuatiran lagi di hati para 
burung-burung bayan itu. Mereka sangat yakin sekali, 
'Kerajaan Bayan' pastilah takkan terganggu-ganggu lagi. 

Namun pada suatu hari, terjadilah pangkal dari seluruh 
bencana yang kemudian menimpa burung-burung bayan 
itu. Waktu itu, hujan turun renyai-renyai. Sejak pagi 
sampai petang. Tak henti-hentinya. Karenanya, tak seekor 
burung bayan pun yang meninggalkan sarangnya, untuk 
mencari makanan seperti biasanya di hari-hari sebelumnya. 
Lagipula ketika itu, angin bertiup kencang bersama 
datangnya hujan. Yang menimbulkan kedinginan ke 
tulang sumsum pada burung-burung bayan itu. 

Tapi dekat tengah malamnya, Raja Bayan menangkap 
suara kepakan sayap seekor burung lainnya. 

"Burung apakah itu?" pikir Raja Bayan. "Burung 
manakah yang telah berhasil menemukan Kerajaan Bayan 
yang tersembunyi rapi selama ini?" 

Segera Raja Bayan memanggil para Menteri dan 
Hulubalang Bayan berkumpul di istananya, di puncak pohon 
tualang. 

"Hai , Para Menteri Bayan sekaliannya," sabda Raja Bayan 
tanpa menyembunyikan perasaan cemas hatinya, "aku 
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mendengar ada tamu yang tak diundang telah memasuki 
Kerajaan Bayan kita. Karena maksudnya yang tidak jelas, 
saya khawatirkan ini dapat membahayakan ketenteraman 
hidup kita. Oleh karena itulah, aku minta agar Para Menteri 
bersama Para Hulubalang Bayan melakukan penyelidikan 
seksama: Siapa gerangan tamu yang tak diundang itu. Kalau 
perlu, kalian harus menggunakan kekerasan untuk mengusir 
tamu yang tak diundang itu, apa pun akibatnya." 

Dan kesibukan pun terjadilah. Para Menteri dan Hu
lubalang Bayan memerintahkan sekalian Rakyat Bayan 
untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Lalu 
dilakukanlah pemeriksaan. Setiap dahan pohon tualang yang 
besar tinggi itu diperiksa dengan teliti dan seksama. 

.Tak berapa lama kemudian, seekor Hulubalang Bayan 
menggiring tamu yang tak diudang itu menghadap Raja 
Bayan. Tamu itu ternyata seekor burung perling, yang 
kelihatan menggigil karena kedinginan dan ketakutan. 

"Bunuh saja, bunuh mati sajalah!" bunyi teriakan-
teriakan kemarahan mengiringi burung perling itu digiring 
ke istana Raja Bayan. 

Makin menggigil ketakutanlah burung perling itu. Tapi 
Raja Bayan kelihatan tenang-tenang saja duduk di atas 
singgasananya. Dengan penuh wibawa Raja Bayan berkata: 

"Hai , Perling! Akuilah, apa sesungguhnya keinginanmu 
makanya engkau mampir di Kerajaan Bayan tanpa di
undang?" 

Perlahan-lahan burung perling itu memandang berkeliling, 
menyaksikan betapa mata-mata yang menyimpan kemarahan 
menatapnya dengan penuh dendam. 

"Maafkanlah aku," ujar burung perling itu kemudian, 
"seandainya aku telah mengganggu ketenteraman bu
rung-burung bayan. Kehadiranku di tengah malam buta ini 
semata-mata hanya karena aku ingin berteduh belaka. Tak 
ada maksud lain. Oleh karena itulah, aku mengharapkan 
kerelaan hati Raja Bayan untuk mengizinkanku bermalam di 
sini menjelang pagi tiba. Hujan yang terus-menerus sejak 
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pagi tadilah yang telah memaksaku mampir di sini. Karena 
aku sudah tak sanggup lagi meneruskan perjalanan, dengan 
seluruh tubuhku yang sudah menggigil kedinginan in i . " 

"Jahanam!" tiba-tiba seekor Hulubalang Bayan mema-
tahkan permohonan burung perling itu. "Enyahlah engkau 
dari sini. sebelum aku terpaksa mengüsirmui dengan 
kekerasan!" 

Makin menggigil sekujur tubuh burung perling itu oleh 
ancaman Hulubalang Bayan. "Ampunilah aku sekali in i , " 
mohonnya. 

"Tidak! Tak ada ampun lagi!" teriak seekor Menteri 
Bayan pula. "Engkau harus enyah dari sini, sekarang juga." 

"Tapi aku telah basah kuyup oleh hujan, wahai Raja 
Bayan yang sakti," mohon burung perling itu kemudian, 
"Lihatlah, betapa aku telah menggigil karena kedinginan. 
Karena itulah, aku bermohon sangat, semoga Raja Bayan 
bermurah hati mengizinkanku bermalam semalam ini saja. 
Esok pagi-pagi, aku sudah dapat pergi dari sini." 

Tiba-tiba Raja Bayan bangkit dari duduknya sambil 
mengembangkan kedua sayapnya. Seluruh ruangan istana 
itu jadi hening seketika lamanya. Dan kemudian, ter-
dengarlahh suara Raja Bayan berkata: 

"Tentunya engkau bertanya dalam hatimu, wahai Perling: 
Kenapa kami sampai hati tidak dapat menerima kehadiranmu 
di kerajaan kami ini. Itu karena kami sangat kuatir terhadap 
tahimu, yang selalu mengandung biji-bijian. Sepanjang malam 
ini sampai esok pagi, bukan tidak mungkin akan banyak tahi 
yang kaukeluarkan dari tubuhmu, jatuh berhamburan ke 
tanah di bawah pohon tualang kerajaan kami ini. Biji-biji 
yang ada di dalam tahimu itulah yang kami kuatirkan kelak 
akan menumbuhkan pepohonan yang makin lama makin besar 
dan menjulang dari tanah ke arah pohon tualang ini. 
Tentulah pada suatu waktu kelak, akan ada manusia yang 
dapat memanjat pohon tualang ini untuk mengganggu 
ketenteraman kami, Itulah yang sangat mengkuatirkan kami, 
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wahai Burung Perling, dan itulah makanya kami tidak 
menghendaki kehadiranmmu di sini!" 

Bukan main bingungnya burung perling itu. Cepat 
disambutnya sabda Raja Bayan: 

"Ampunilah aku, wahai Raja Bayan yang sakti! Aku 
hanya mohon bermalam selama malam menjelang pagi saja. 
Karena aku tak tahu harus pergi ke mana di tengah malam 
buta begini. Aku bersumpah, tak akan membuang tahi 
kotoranku semalam-malaman ini, seandainya itulah yang 
kalian kuatirkan. Dan seandainya saya tak mampu menahan 
tahi kotoranku, aku berjanji akan membersihkannya sebelum 
aku pergi." 

Lalu suasana jadi hening kembali, ketika Raja Bayan 
memerintahkan dilakukan musyawarah di antara Menteri dan 
Hulubalang Bayan. Berbagai pendapat dikemukakan. Ada 
yang tidak setuju dan menentang keras, tapi ada juga yang 
ingjn mengjzinkan dengan alasan karena malam memang 
sudah larut sekali. Akhirnya Raja Bayan bersabda: 

"Keputusan musyawarah telah menguntungkan engkau, 
wahai Perling yang tak berdaya! Seandainya engkau tidak 
memenuhi sumpahmu untuk tidak membuang tahi ko-
toranmu, kami tidak akan segan-segan untuk menggantungmu 
sampai mati!" 

Namun, ketika keesokan paginya burung-burung bayan 
terbangun dari tidurnya, burung perling itu sudah tak 
kelihatan lagi. Sudah pergi entah ke mana. Yang tinggal 
hanyalah taburan-taburan tahi kotorannya saja lagi. 

"Perling jahanam itu sudah lenyap," gerutu salah seekor 
Hulubalang Bayan. "Lihatlah, yang tertinggal hanyalah 
tahi-tahinya belaka. Apakah tidak jahanam namanya, kalau 
sumpah sudah dilanggar?* 

Hiruk-pikuk pun terjadilah beberapa lamanya. Semua 
burung bayan mengutuk burung perling yang telah 
melanggar sumpahnya sendiri. Dan sebagian lagi mengutuk 
dirinya sendiri, karena telah begitu saja percaya kepada segala 
perkataan perling. 
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"Akan celakalah kita semuanya kelak," gerutu salah 
seekor Menteri Bayan yang telah menolak kehadiran burung 
perling itu dalam musyawarah kerajaan. "Kalau biji-biji 
tetumbuhan yang berasal dari tahi kotoran perling itu nanti 
tumbuh dengan subur sehingga mencapai dahan-dahan pohon 
tualang, akan punahlah semua ketenteraman dan kebahagiaan 
hidup kita selama ini . ' 

Pertengkaran-pertengkaran pun tak dapat dihindarkan. 
Pihak-pihak yang bertengkar saüng menyalahkan. Tak ada 
yang mau mengalah. Akhirnya dengan penuh kebijaksa-
naanlah Raja Bayan mengatasi kegundahan di kalangan 
Rakyat Bayan itu, "Dengan hanya menyumpah-nyumpah 
saja, kita tidak akan mungkin memperoleh pikiran 
yang jernih dan berharga. Oleh karena itulah, kita 
tidak seharusnya bertengkar lagi. Satu-satunya yang harus 
kita pikirkan sekarang, ialah apakah kita harus meninggalkan 
kerajaan kita ini atau tetap tinggal di sini, tidak berpindah 
lagi karena ada sebab lain." 

Kejernihan yang dibawa Raja Bayan itu mendapat 
dukungan dari Pengetua Bayan. "Ki ta tidak us'ah takut pada 
hantu, tapi terpaksa memeluk mayat. Nanti kalau sudah ada 
manusia yang sampai ke mari, barulah kita pantas merasa 
terancam. Tapi, manusia manakah yang akan sampai ke 
kerajaan kita ini? Hutan belantara dan tingginya pohon 
tualang ini sudah menjamin keselamatan kita. Tak usahlah 
cemas, bahwa ketenteraman dan kebahagiaan hidup kita 
bakal terancam." 

Raja Bayan pun lalu menyambung: 
"Memang betul apa yang dikatakan Pengetua Bayan! 

Kalaupun ada manusia yang sampai ke hutan belantara ini, 
belum tentu dia tahu pasti bahwa kita bersarang di pohon 
tualang ini, bukan? Kita sebelumnya sudah bertahun-tahun 
dipaksa untuk mengembara. Terbang ke sana ke mari, 
berpindah-pindah tempat. Lantas, apakah kita akan menye-
rah begitu saja oleh perasaan ketakutan kita sendiri sebelum 
apa yang kita takuti itu menjadi kenyataan? Kupikir, 

32 



tidak seharusnya kita takut dan cemas, dan karena itu mari 
kita bersepakat untuk tidak meninggalkan kerajaan kita ini 
untuk selama-lamanya." 

Keputusan itulah yang menenteramkan hati Rakyat 
Bayan. Dengan ketenteraman itulah terjelma kembali 
kebahagiaan hidup, damai dalam mencari nafkah hidup 
sehari-hari. 
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«4-

KECEWA 

TAPI hanya sejauh satu hari perjalanan kaki dari pohc 
tualang itu, terdapatlah sebuah gubuk yang sangat terpeni 
sekali di tengah hutan belantara Kerajaan Mancalila. Mal; 
hutan belantara itu termasuk hutan yang belum pern; 
diinjak kaki manusia. Gubuk yang sederhana itu, didirik; 
di atas tiang-tiang yang tinggi, agak tersembunyi letakny 
berdindingkan batang nibung dan beratapkan daun lala: 
kering yang sudah berlumut. 

Di gubuk inilah berdiam Rubiah, yang sudah memut 
rambutnya. Ia sudah merobah namanya sehari-hari deng 
panggilan Uning. Dan dengan kasih sayang yang tia 
taranya mengasuh, membesarkan dan mendidik Budim 
semenjak bayinya, ketika diserahkan Permaisuri Taji 
Awan padanya. 

Budiman sendiri sejak kecilnya hanya memanggil Uni 
saja pada Rubiah. Itu memang keinginan Rubiah sendi 
Kadang-kadang terbit juga rindunya Untuk mendengar i 
seorang memanggil 'Bunda' padanya. Namun Rubiah al 
Uning kuatir, pada suatu hari kelak Permaisuri Tajuk Aw 
akan bertemu kembali dengan puteranya itu dan panggil 
'Bunda' oleh Budiman hanyalah hak Permaisuri Tajuk A\ 
belaka. 

Tapi kesetiaannya memikul tugas rahasia yang dibeb; 
kan ke pundaknya itu telah merusak tidur nyenyak Rubi 
sejak berbelasan tahun yang lampau. Ia selalu dipengari 
rasa cemas, gusar dan kadang-kadang takut bahwa su£ 
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waktu akan tibalah masanya Raja Syamsyarilla merampas 
Budiman dan kemudian membunuh anak asuhan kesayang-
annya itu. 

Barulah sesudah Budiman berusia 10 tahun, ada keiega
an di hati Rubiah alias Uning, bahwa Raja Syamsyarilla 
tentulah sudah kehilangan jejak puteranya yang 'hilang 
raib' itu. Inilah yang kian menenteramkan Rubiah. Namun 
ia tetap berhati-hati menjaga Budiman. Tetap menyem-
bunyikan rahasia yang menyelubungi kehidupan anak le
laki itu sesungguhnya. Pernah ketika Budiman ber-
umur satu tahun, dari kejauhan Rubiah melihat sesosok 
tubuh manusia berjalan mendekati gubuknya. Rubiah 
cepat-cepat meninggalkan gubuknya, dan melarikan diri ke 
dalam hutan yang lebat itu. Ia takut, kalau-kalau 
lelaki yang datang itu adalah suruhan Raja Syamsyarilla 
untuk merampas Budiman. Sebab yang datang itu tidak 
dikenalnya sebagai ponggawa istana kepercayaan Datuk 
Wazir Dubalang Utama. Dan Rubiah sudah bersumpah di 
dalam hatinya, bahwa dia akan mempertahankan Budiman 
meskipun dengan nyawanya sekalipun dan hanya rela 
menyerahkan Budiman pada Datuk Wazir Dubalang Utama 
saja. 

Itulah sebabnya, ketika sehari-hari Uning harus mencari 
rotan untuk kemudian dijualnya pada pedagang rotan 
yang bermukim di sebuah desa di pinggir hutan Mancalila, 
Budiman selalu dibawanya serta. Tak ingin ia meninggalkan 
Budiman seorang diri. Mana tahu sepeninggalnya akan ada 
orang yang menculik atau melarikan Budiman. Tapi sesudah 
Uning sakit-sakitan dan Budiman sudah mampu pergi sen-
dirian mencari rotan, selalulah sepanjang hari Uning duduk 
di serambi gubuknya. Dari serambi itu pemandangan 
lepas bebas sejauh-jauh mata memandang ke sebuah pela-
taran lembah di kejauhan sana, dan dapat melihat sem-
barang apa saja pun yang datang ke arah gubuknya. 

Tapi bertahun-tahun kemudian, timbul kecemasan baru 
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Uning untuk menetap di desa, mengadu untung nasibnya. 
Dan berkali-kali pula Uning tidak mengizinkannya. 

Dan ketika petang menjelang senja itu Budiman kembali 
ke gubuk mereka dengan tubuh bersimbahkan keringat, hati 
Uning mendadak berdebar-debar tidak karuan. Bagaikan ada 
suatu firasat menyelinap ke dalam sanubarinya yang 
memberitahukan, bahwa Budiman akan memaksakan ke-
inginannya, hendak mencoba nasib peruntungannya di 
desa. 

Diperhatikannya bagaimana Budiman menyusun rotan
rotan yang baru dibawanya itu di bawah lantai gubuk 
mereka yang tinggi, jauh dari tanah. Dan hati Uning jadi 
sendu sendiri. Berperang amat dahsyatnya antara kesedihan 
hatinya terus-menerus mengungkung Budiman terasing dari 
masyarakat ramai dengan beban tugas yang dipikulkan di 
atas pundaknya selama belasan tahun itu. 

Dan ketika Budiman sudah mandi membersihkan diri, 
Uning memanggilnya untuk makan malam. Dibiarkannya 
Budiman makan sendirian, sambil tak henti-hentinya me
mandangi ketampanan dan kegagahan -putera asuhannya itu. 

"Bila kauantar rotan-rotan itu ke persimpangan?" tanya 
Uning tiba-tiba, memecah keheningan malam. Per
simpangan terletak di antara gubuk Uning dengan desa 
pinggiran. Sudah sejak belasan tahun yang lalu, Uning tidak 
pernah ingin membiarkan pedagang rotan Kahad mengambil 
rotannya di gubuknya. Uning mengantarkan rotan-rotan itu 
ke persimpangan, dan di sanalah ia jual rotan itu pada 
Kahad. Tapi belakangan ini, Budiman tidak mengambil uang 
hasil penjualan rotannya dari Kahad. Dimintanya Kahad 
menyimpannya, kecuali sedikit untuk pembeli kain sarung 
dan perbekalan-perbekalan kehidupan lainnya. Karena Bu
diman sudah lama bercita-cita untuk berdagang rotan 
sendiri dengan uang yang disimpannya pada Kahad itu 
kelak, tanpa harus mempergunakan Kahad sebagai perantara 
seperti yang terjadi selama itu. 
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"Nanti-nantilah kuantarkan rotan kita ke persim
pangan," sahut Budiman sambil meneruskan makannya. 

"Sudah banyakkah uang yang kausimpan pada Kahad?" 
tanya Uning lagi. 

"Cukup banyak." 
"Untuk apa?" 
"Untuk modal berdagang kelak," sahut Budiman. 
"Apakah sudah kuat benar keinginanmu berdagang?" 
Budiman menghentikan makannya, lalu mencuci tangan. 

Sementara Uning membenahi sisa makanan itu, Budiman 
melunjur di serambi gubuk. Malam sedang purnama ketika 
itu. Malam empat belas hari bulan. Cahaya rembulan yang 
bersinar terang, makin menambah indahnya pemandangan 
alam di sekitar gubuk itu. Seperti merenung Budiman 
menyaksikan keindahan malam dalam keterasingannya di 
gubuk Uning itu. 

Ketika Uning duduk bersimpuh sambil mengunyah-
ngunyah sirih-pinangnya, Budiman memecah keheningan 
di antara mereka: 

"Uning!" 
"Ada apa?" sahut Uning cepat-cepat. 
"Uang simpananku pada Kahad sudah cukup banyak, 

Uning." 
"Masih juga kau menyimpan keinginanmu untuk ber

dagang di desa?" 
"Itulah yang selalu kuinginkan, Uning," sahut Bu

diman mencoba meberikan pengertian pada pengasuh 
yang selama ini dikenalnya sebagai bundanya sendiri. 
"Sejak kecil aku dibesarkan di gubuk kita yang terasing ini. 
Jauh dari keramaian. Dan bertahun-tahun sesudah aku 
sanggup berpenghasilan sendiri sebagai pencari rotan, ke-
hidupan kita tetap seperti ini saja. Tidak berobah sedikit 
juga pun. Karena itulah, dengan modal yang kusimpan 
selama ini pada Kahad, timbul hasratku hendak berdagang 
sendiri. Tidak melalui Kahad lagi. Aku dapat mencari rotan, 
dan rotan itu dapat kujual langsung kepada yang memer-
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lukannya. Dengan demikian, keuntungan akan lebih ba
nyak lagi. Tidak tergantung pada keinginan Kahad untuk 
membeü rotan kita. Bila aku beruntung dalam perdagangan, 
bukankah Uning juga akan ikut senang?" 

"Buanglah keinginanmu itu, Budiman," dipatahkan 
Uning saja keinginan Budiman. 

"Kenapa Uning tidak mengizinkan aku merobah nasibku 
sendiri?" keluh Budiman perlahan-lahan. "Siapakah yang 
mau merobah nasib kita, kalau kita sendiri tidak berusaha 
merobahnya?" 

"Ki ta tidak pernah kesusahan hidup di sini, Budiman." 
"Tapi kita hidup terasing." 
" A k u senang dengan keterasingan ini, Budiman." 
"Kenapa?" tanya Budiman tiba-tiba, mengejutkan 

Uning. "Sudah lama aku bertanyakan kenyataan ini: Apa 
sebabnya Uning mau hidup menyendiri? Apa sesungguhnya 
yang telah Uning alami di masa-masa lampau, makanya 
Uning senang membuang diri ke dalam hutan belantara ini? 
Dan kenapa Uning senang pula mengorbankanku untuk 
hidup yang telah Uning pilih?" 

Pertanyaan Budiman itu sungguh-sungguh menggetarkan 
sukma Uning. Ingin dibukakannya rahasia yang menye-
lubungi kehidupannya selama ini. Tapi pesan-petua Per
maisuri Tajuk Awan sendiri, agar dia tetap merahasiakan 
kehidupan Budiman itulah yang memaksanya mengunci 
mulutnya. Uning alias Rubiah, tidak ingin mengkhianati 
kepercayaan yang telah dipikulkan ke pundaknya selama 
belasan tahun ini. Malah ia rela membawa mati rahasia itu 
ke liang kuburnya sekalipun. 

"Entahlah," sahut Uning menarik napas panjang-
panjang. "Itu semata-mata kesenanganku sendiri. Kupikir, 
hidup terasing menjauhkan kita dari tindakan atau per-
buatan yang dapat menyakitkan hati orang." 

"Pak Kahad pun menanyakan itu padaku, Uning," ujar 
Budiman kemudian. 

Terkejut Uning. "Apa katanya?" 

38 



Dalam hati Uning menjadi sendu sendiri. 



"Dia heran, sejak belasan tahun yang lampau ketika dia 
mengenal Uning dalam hubungan berdagang rotan, Uning 
bagaikan menyimpan sesuatu rahasia." 

" A k u tak mempunyai rahasia, Budiman," dicoba Uning 
mengalihkan perhatian anak asuhannya itu. " A k u hanya 
senang sendirian begini, bersamamu. Hanya itu sajalah." 

"Seperti kata Uning dulu, sesudah ayahku meninggal 
dunia akibat suatu pertengkaran yang menimbulkaan per-
kelahian, Uning menyingkir ke mari. Kenapa?" 

"Tak ada apa-apanya. Hanya sekedar untuk menying
kir saja." 

"Kenapa Uning menolak pinangan Pak Kahad tempo 
hari? Ketika aku masih kecil lagi," tanya Budimann, yang 
kembali mengejutkan Uning. 

Ditumbuk-tumbuknya sirih-pinang di tumbukan-soroh. 
Ke mudian dimeraliinya bibirnya dengan sirih-pinang yang 
sudah lumat itu. Bibirnya yang memerah, makin membuka-
kan rahasia kecantikan masa silam Uning di mata Budiman, 
seperti yang diakui sendiri oleh Kahad. 

"Itu soal pribadi, Budiman," sahut Uning kemudian 
bagai berkata pada dirinya sendiri, "Sesudah kematian 
ayahandamu, aku bersumpah untuk m'engasuhmu dan mem-
besarkanmu dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurna 
kesanggupanku. Karena aku merasa sanggup membesar-
kanmu seorang diri sajalah aku merasa tidak memerlukan 
seorang suami untuk ikut membesarkanmu, Budiman. 
Hanya itu sajalah alasanku," jawab Uning sambil bangkit 
dari serambi gubuk. Dia masuk ke dalam ruangan gubuk. Di 
ambang serambi, Uning berpaling ke arah Budiman. "Sudah-
lah. Tidurlah, Budiman. Jangan dipikirkan lagi soal itu. 
Tentunya kau letih dan penat setelah sehari-harian mencari 
rotan. Tidurlah. Agar esok badanmu segar kembali." 

Tapi Budiman bagaikan tak bergerak dari duduknya 
yang melunjur di serambi gubuk itu. 

Ketika Uning membaringkan tubuhnya di atas kasur 
jerami kering di lantai gubuk dalam kamarnya, ia segera 
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teringat pada riwayat masa lampaunya dulu. Sebagai Ru
biah, ia terpandang wanita cantik. Karena kecantikannyalah 
Bulung, Kepala Pengawal Kewaziran, mengawininya. Tapi 
kehidupan berumahtangga yang bertahun-tahun tidaklah 
membuahi seorang anak pun bagi Rubiah. Karena itu
lah, Bulung mengambil gadis lain untuk isterinya. 
Tapi kebahagiaan Bulung pun tidak berkelanjutan. 
Ia gugur dalam suatu tugas kewaziran. Dan semenjak 
menjanda itulah, Rubiah mengabdikan dirinya dalam Istana 
Kewaziran Datuk Wazir Dubalang Utama. Pernah dalam 
suatu kesempatan, Rubiah main gila dengan seorang pong
gawa Wazir, semata-mata karena dia merindukan anak yang 
terlahir dari darah dagingnya sendiri. Namun kerinduannya 
itu terpadamkan dengan sendirinya, ketika kenyataan mem-
buktikan, kemandulannyalah yang menyebabkan hapusnya 
kemungkinan Rubiah memperoleh anak. Tapi di saat-saat 
dia terombang-ambing oleh kemandulannya itu pulalah, 
Datuk Wazir Dubalang Utama memberikan tugas rahasia 
padanya. Yakni, untuk mengasuh dan menyelamatkan ke
hidupan putera yang dilahirkan oleh Permaisuri Tajuk 
Awan, yang menurut perintah Raja Syamsyarilla harus 
dibunuh. Putera Permaisuri Tajuk Awan itulah yang se
karang bernama Budiman, nama yang diberikannya sendiri 
sebagai pernyataan kasih sayangnya. 

Dan dalam pejaman matanya, di relung-relung pelupuk 
matanya sendiri, Rubiah alias Uning itu segera teringat pada 
sabda Permaisuri Tajuk Awan waktu menyerahkan Budiman 
padanya, bahwa "apa pun yang akan terjadi dengan diriku, 
engkau wajib menyelamatkan puteraku ini ; aku tidak ber-
harap dia akan mewarisi tahta kerajaan ayahandanya, tapi 
yang kuinginkan hanyalah keselamatan hidupnya sebagai 
hak manusia yang harus hidup dengan wajar." Dan ke
mudian diingatnya lagi penuturan Datuk Wazir Dubalang 
Utama, bahwa dia "harus menghidupkan putera permaisuri 
itu, jangan sampai jatuh ke tangan Raja Syamsyarilla 
lagi untuk dibunuh." Oleh karena itulah Datuk Wazir Duba-
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lang Utama menyingkirkan Rubiah bersama putera permaisuri 
itu ke hutan belantara yang terasing dari keramaian, dengan 
pesan khidmat, bahwa seorang pun tidak boleh mengetahui 
bahwa putera yang diasuhnya itu sesungguhnya putera 
Baginda Raja Syamsyarilla. 

Tapi, sudah belasan tahun pula hubungannya ter-
putus dengan Datuk Wazir Dubalang Utama. Ketika di
dengarnya Datuk Wazir sudah menyingkir dari Mancalila, 
diam-diam Uning menggali sebuah lubang tepat di bawah 
gubuknya dan menanam pending emas kerajaan yang 
dilingkarkan di pinggang Budiman selagi masih bayi 
ketika diserahkan padanya. "Budiman sendiri tidak 
tahu-menahu tentang pending emas itu," kata Uning 
dalam hati, "tapi suatu waktu pending emas itu akan 
kuperlihatkan padanya. Sebagai bukti kelak, bahwa Budi
man memang putera mahkota Kerajaan Mancalila yang 
berhak mewarisi tahta kerajaan." 

Tapi sesudah berjam-jam berbaring, belum didengar 
Uning lagi Budiman masuk ke kamarnya. Timbul saja 
perasaan cemas di hati Uning, kalau-kalau Budiman nekat 
melarikan diri. Cepat-cepat Uning bangkit dari berbaring-
nya. Ketika dia masuk ke serambi gubuk, dilihatnya Budi
man masih bersandar juga melunjurkan kakinya, mene-
rawang langit malam waktu rembulan sedang purnama. 

"Tidak tidur engkau, Budiman?" tegur Uning tiba-tiba. 
Tapi Budiman tak terkejut dengan teguran Uning itu. 

"Masih belum mengantuk, Ning." 
"Apa yang kaupikirkan lagi?" tanya Uning kemudian. 
"Tak ada! Tak satu pun!" dan Budiman menarik napas 

panjang-panjang seketika lamanya. "Besok aku akan men
cari rotan lagi. Sebanyak-banyaknya." 

Dan beberapa lamanya, mereka terdiam saja. Agaknya 
hanyut oleh pengembaraan hati masing-masing. Tapi se
sudah meludahkan sirih-pinang ke dalam tempolong, Uning 
bangkit. Dipandangnya Budiman sejenak, 

"Budiman," ujar Uning perlahan-lahan, "Uning kagum 
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pada keinginanmu hendak merobah nasib kita selama in i . 
Sudah belasan tahun kita hidup sederhana begini, terasing 
dan jauh dari keramaian. Tapi hidup sederhana, tidaklah 
perlu dimalui. Mungkin dengan hidup sederhana beginilah, 
kita tidak akan menderita kemiskinan j i w a . " 

Tapi perasaan kecewa tidak hilang-hilang juga dari sanu-
bari Budiman. Ia terus duduk melunjurkan kakinya di 
serambi gubuk i tu , bagaikan tak bergerak-gerak, ketika 
akhirnya Uning masuk ke kamarnya kembali waktu malam 
kian larut. 

43 



5 
MENJERAT BURUNG 

ESOK harïnya, Budiman mengatakan pada Uning, bah
wa dia tak jadi mencari rotan. Waktu Uning turun ke 
ladang mereka di sekitar gubuk, disambar Budiman jerat 
perangkap burung yang selama ini tergantung di tiang 
bawah gubuknya. Dan sambil bersiul-siul nyaring, Budiman 
meninggalkan gubuk dan ladangnya. Tak diketahuinya mata 
Uning ', mengantarkan kepergian anak-asuhnya itu sampai 
hilang dari pandangan mata. 

Tapi betapapun Budiman mencoba menghilangkan ke-
inginannya hendak berdagang rotan langsung biarpun ke 
ibukota Kerajaan Mancalila, karena Uning tak pernah mau 
mengizinkannya, ingatan itu bagaikan tak lekang-lekangnya 
dari pikiran Budiman. Karenanya, Budiman berjalan terus 
menempuh onak duri. Jerat perangkap burung itu hanya 
disandangnya saja di pundaknya. Bagaikan tak ada lagi 
keinginannya hendak memasang jerat perangkap burung 
itu. 

Dekat petangharinya, barulah Budiman sadar, bahwa ia 
sudah terlalu jauh berjalan dari gubuknya. Kalau dia pulang 
ke gubuknya, berarti dia akan kemalaman di jalan. Tapi 
kalau tak pulang, ke mana dia hendak bermalam? 

Ketika itulah, mata Budiman menangkap adanya se
batang pohon tualang yang besar tinggi bagaikan men-
julang ke langit. Di bawah pohon tualang yang sebatang itu, 
banyak bertumbuhan pohon-pohon lainnnya, yang pucuk-
pucuk pohonnya ada yang telah mencapai dahan pohon 
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tualang yang terendah. 
"Baiklah aku bermalam di bawah pohon tualang itu 

saja," bisik hati Budiman kemudian. "Esok had bila Uning 
menanyaiku, kuakui saja aku kemalaman." 

Lalu Budiman memburu ke bawah pohon tualang itu. 
Dan Budiman lekas merasa nyaman membaringkan tubuh
nya di bawah pohon tualang yang rindang itu. "Seandainya 
ada binatang buas menyerangku pun, bukankah aku dapat 
memanjat pohon-pohon ini setinggi-tingginya?" bisik hati 
Budiman pula. 

Karena letihnya berjalan sehari-harian, Budiman lekas 
terlena. Apalagi angin petang bagai bertiup lemah gemulai, 
menyejukkan perasaan. Dan dalam terlena-lena itulah, tiba-
tiba mata Budiman menangkap serombongan kawanan bu
rung terbang dari kejauhan. Cepat Budiman bangkit dari 
berbaringnya. Bersembunyi di balik-balik batang pepohon-
an, di bawah pohon tualang itu. Ternyata, burung-burung 
itu adalah rombongan burung-burung bayan yang hendak 
pulang ke sarangnya. 

" A i h , alangkah banyaknya," bisik hati Budiman. Dan 
diam-diam, diikutinya rombongan burung bayan itu yang 
kian lama kian dekat pada pohon tualang. Ketika itulah 
Budiman bertanya pada dirinya sendiri, apakah pohon 
tualang inikah sarang burung-burung bayan itu? 

Dan Budiman menyaksikan sendiri, bagaimana burung-
burung bayan itu menyerbu pohon tualang di atasnya dan 
menghilang ke dalam sarang-sarang mereka. Karenanya, se-
malam-malaman itu Budiman berpikir keras. Ia ingin mem-
peroleh burung bayan sebanyak-banyaknya. Untuk memper-
olehnya, tentulah harus dipasang jerat perangkap. Tapi, 
bagaimana cara memasang jerat perangkap burung itu? 

Ia menengadah ke atas, ke arah pohon tualang. "Bukan
kah, aku dapat memanjat pepohonan ini untuk kemudian 
sampai ke dahannya?" bisik hati Budiman kemudian. Ke-
mungkinan itu menurut perkiraan Budiman ada, tidak akan 
menyukarkannya. Karena itu, hatinya jadi tenteram. Dia 
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kembali membaringkan tubuhnya, dan membayangkan be-
tapa hasil jerat perangkapnya kelak dapat menghasilkan 
burung-burung bayan itu. "Akan kujual ke desa," bisik hati 
Budiman lagi. "Pastilah hasil menjual burung-burung bayan 
itu dapat kubelikan pula bahan-bahan keperluan sehari-
hari." 

Dan ketika matahari bersinar keesokan paginya, Budi
man menyaksikan lagi bagaimana burung-burung bayan itu 
terbang meninggalkan sarangnya di pohon tualang itu. 

"Inilah kesempatan bagiku untuk memasang jerat pe
rangkap," bisik hati Budiman kemudian. 

Budiman gembira sekali. Melalui pepohonan kecil yang 
bertumbuhan di bawah pohon tualang itulah, Budiman 
memanjat ke atas. Tak sukar bagi Budiman untuk mencapai 
dahan pohon tualang yang terendah. Akhirnya sampailah 
Budiman ke tempat sarang-sarang burung bayan yang se
dang ditinggalkan. Lalu hati-hati Budiman memasang jerat 
perangkap burung. Setelah merasa jerat perangkap cukup 
baik terpasang, turunlah Budiman perlahan-lahan ke bumi. 
Dan sehari-harian itu dia berbaring-baring saja menantikan 
kembalinya burung-burung bayan itu ke sarangnya. 

Barulah ketika petang sudah berebut senja, Budiman 
mendengar burung-burung bayan mencicit-cicit bersumpah-
serapah. 

"Aduh, celaka sekali! Kita sudah kena jerat perangkap!" 
teriak seekor Hulubalang Bayan melontarkan kemarahan-
nya, "Manusia laknat manakah yang telah memasang jerat 
perangkap di sarang kita ini?" 

Burung bayan yang lain menggerutu putus asa. "Kiamat-
lah kita semuanya. Tamatlah hidup kita. Tentulah perling 
celaka itu yang mula-mula menyebabkannya." Karuan 
saja Raja Bayan memanggil para Menteri dan Hulubalang-
nya. Namun karena nasib seluruh bayan sudah terancam, 
dipanggil berhimpunlah seluruh burung bayan. Untuk me-
rundingkan, jalan apa yang mungkin dapat ditempuh untuk 
meiepaskan diri dari jerat-perangkap yang membelenggu 
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mereka. 
"Beginilah jadinya kalau kita kehilangan kewaspadaar 

kita, karena kita telah mabuk kesenangan," ujar Raja Bayar 
kemudian. "Ki ta selama ini sudah terlalu percaya, bahw< 
kerajaan kita aman tenteram takkan mungkin terganggu 
ganggu lagi. Inilah yang menyebabkan kita jadi lengah. Tap 
sekarang, keselamatan hidup seluruh kita sudah terancam.' 

Salah seekor Pengetua Bayan mengeluh. "Inilah akibat 
nya, kalau kita tidak mengusir perling celaka itu dahulu 
Tahi-kotoran perling itulah yang menyebabkan tumbuhny; 
pepohonan di bawah pohon tualang ini. Kalau tak ad; 
pepohonan itu, pastilah tak mungkin manusia dapat sampa 
ke kerajaan kita ini untuk memasang jerat perangkapnya.' 

"Tapi sekarang, tak ada gunanya lagi menyesali ap; 
yang telah terjadi," sabda Raja Bayan tiba-tiba menge 
tengahi kericuhan suasana. "Yang kita perlukan adalah pi-
kiran-pikiran yang memungkinkan kita dapat melepaskan 
diri dari bencana." 

Semua burung bayan itu terdiam seketika lamanya 
Semuanya hanyut dalam perasaan kecemasan dan ketakutai 
terhadap nasib malang yang akan membinasakan mereka. 

Tak lama kemudian seekor burung bayan yang masil 
muda, yang selama ini terkenal bijaksana dan cerdik d 
antara sesama burung bayan yang seusia dengannya, meng 
angkat bicara, "Maafkanlah saya, wahai Raja Bayan yanj 
sakti. Saya ada sebuah usul. Boleh jadi, usul ini • dapa 
dipergunakan untuk membebaskan kita dari jerat perangkat 
yang ada sekarang." 

"Katakanlah, wahai Bayan Pundan," sabda Raja Bayar 
kemudian, "Kami semua ingin mendengarkan apa usulmi 
itu." 

Beberapa lamanya Bayan Pundan itu berdiam diri, tap 
kemudian dia berkata: 

"Esok hari, tentunya manusia yang memasang jerai 
perangkap ini akan datang mengambil hasil jeratannya. In: 
berarti, kita semuanya bakal ditangkapnya. Kalau manusia 
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itu datang, kita harus mengkakukan diri kita masing-masing. 
Sehingga tampak, seolah-olah kita sudah mati. Kalau kita 
dijumpainya telah mati, apalah faedahnya tubuh kita yang 
telah kejang-kaku itu baginya'? Tentulah satu-persatu kita 
akan dibuangkan ke bawah. Yang paling duluan dibuang di 
antara kita, ditugaskan menghitung jumlah yang sudah 
dibuang selanjutnya. Tiap suara salah seekor dari kita yang 
jatuh ke tanah akibat dibuang, haruslah dihitung. Sampai akhir
nya jumlah hitungan itu menjadi 99 ekor semuanya. Yakni, 
jumlah seluruh burung bayan yang ada df sini. Dan hitung
an yang terakhir, haruslah diteriakkan kuat-kuat sebagai 
isyarat bahwa kita sudah lengkap semuanya, dan kemudian 
dengan serempak kita pun terbanglah " 

Usul Bayan Pundan itu sungguh baik sekali, dan di-
terima dengan takzim. Lalu kembalilah burung-burung ba
yan itu ke sarangnya masing-masing, menantikan nasib apa 
yang bakal menimpa dirinya. 

Dan waktu matahari bersinar terang keesokan harinya, 
Budiman pun memanjati pepohonan di bawah pohon tu
alang itu. Dengan gembira, Budiman sampai ke dahan pohon 
tualang yang pertama. Dari tanda-tanda yang terlihat sudah 
dapat dipastikan, bahwa jerat perangkapnya sudah mengena. 
Hati Budiman makin gembira. 

"Akan banyak uang yang kuperoleh sesudah menjual 
burung-burung bayan i tu," bisik hatinya bagaikan bertempik 
sorak kegirangan. 

Tapi alangkah terperanjatnya Budiman, ketika tangan-
nya hendak mencekau burung bayan yang ada di sarang yang 
pertama, tubuh burung bayan itu sudah kejang kaku. 

"Sialan," gerutu Budiman. "Sayang, barangkali aku da
tang terlambat mengambil burung bayan ini setelah jerat 
perangkapku mengena. Tentunya burung bayan ini mati 
karena kelaparan dalam jeratku." 

Dengan kecewa Budiman membuang burung bayan yang 
seekor itu, yang telah kejang kaku. 

"Satu," hitung burung bayan yang telah dibuang 
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Bersamaan dengan itu burung-burung bayan mengembangkan sayapnya. 



Budiman itu, ketika ia sampai di tanah, di bawah pohon 
tualang. 

Tak lama kemudian, terdengar pula suara berdegup 
burung bayan yang jatuh. "Dua," hitung burung bayan itu 
pula. 

Demikianlah seterusnya, satu per satu burung bayan yang 
berpura-pura mati itu dicampakkan Budiman dari sarangnya. 

Dan sewaktu mencapai burung bayan yang ke-98, pun ini 
didapatinya kejang kaku, bukan main kecewanya Budiman. 
Seolah-olah seluruh impiannya akan memperoleh uang yang 
banyak sebagai hasil penjualan burung bayan itu hilang raib 
bagaikan embun ditimpa sinar matahari pagi saja layaknya. 
Lalu Budiman memanjat terus, ke puncak pohon tualang. 
Dilihatnya di situ ada sebuah sarang burung bayan yang besar 
dan indah, terbesar dan terindah di antara sarang-sarang yang 
dijumpainya semula. 

"Kalau di dalam sarang yang terakhir itu pun burung 
bayannya telah kejang kaku, akan sia-sia sajalah kerjaku 
sekali in i , " bisik hati Budiman putus asa. 

Dengan berhati-hati, Budiman mendekati sarang yang 
terbesar dan indah itu. Akan tetapi entah bagaimana, parang 
yang tadinya tersampir di pinggang Budiman tersangkut pada 
sebuah ranting kayu, lalu jatuh ke bawah. 

Mendengar ada suara yang jatuh berdebum, burung bayan 
yang bertugas menghitung itu pun berserulah: "99 ," 
dan bersamaan dengan itu burung-burung' bayan lainnya 
mengembangkan sayapnya dan terbang serentak. 

Alangkah terkejutnya Budiman menyaksikan itu. Burung-
burung bayan yang dijumpainya kejang-kaku seolah-olah mati 
tadi, ternyata hanya tipuan belaka. 

"Telah ditipu burung-burung bayan itu rupanya aku," 
gerutu Budiman menyesali kekeliruannya sendiri. 
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6 
P E R S A H A B A T A N 

TAPI di sarang yang penghabisan ini, kalau pun aku 
menemukan burung bayan yang sudah kejang-kaku tubuh
nya, takkan kubuang lagi. Takkan mau aku ditipunya lagi. 
Takkan sebodoh itu lagi aku teperdaya oleh burung bayan 
yang berpura-pura mati," ujar Budiman pada dirinya sen
diri, mengobati kekecewaannya. 

Dengan sangat berhati-hati sekali, Budiman berhasil 
mencapai sarang yang terindah dan terbesar di pohon 
tualang itu. Dan alangkah gembiranya Budiman ketika 
dilihatnya ada seekor burung bayan yang terbaring kejang 
kaku di sarang itu. Dibandingkan dengan burung-burung 
bayan lainnya, burung bayan yang seekor ini bukan main 
indahnya. Ia memiliki bulu yang indah kemilau. 

"Mungkinkah burung bayan yang seekor ini rajanya?" 
pikir Budiman dalam hati. 

Diperhatikannya burung itu sejenak. Tapi burung bayan 
yang berbulu indah itu, tetap terbaring tak bergerak-gerak. 
Tubuhnya pun tampak kejang-kaku, seperti telah mati. 

Tapi Budiman tidak lagi membuang burung bayan yang 
seekor itu. Diambilnya burung bayan itu cepat, lalu turun. Dan 
setelah dibukanya jerat perangkap yang dipasangnya semalam, 
burung bayan yang seekor itu dimasukkannya ke dalam kan
tong yang selalu dibawanya di pinggangnya selama ini. 

Namun Raja Bayan itu tetap tak bergerak-gerak. Setelah 
burung itu diperhatikannya beberapa lamanya, Budiman lalu 
tertawa. 
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" H a i , Bayan kcparat!" seru Budiman melampiaskan 
kegeraman dan kcjengkclan hatinya. "Janganlah mencoba 
menipuku lagi. A k u sudah tahu, engkau hanya pura-pura saja 
kejang-kaku. Seperti yang telah dilakukan tcman-temanmu 
lainnya. Agar aku membuangmu dan engkau dapat tcrbang 
melarikan diri . Tidak, Bayan cerdik. Kalau engkau benar-
benar hendak mati juga, tunggulah sampai besok. Sampai aku 
kembali ke gubukku, dan engkau kusembelih. A k a n kuminta 
ibuku memasakkan dagingmu menjadi gulai yang lezat." 

Ke t ika itulah, Raja Bayan itu menyadari, bahwa tipu 
daya dan muslihatnya dengan berpura-pura mati, sudah tak 
mempan lagi. Cepat ia mcmbuka matanya. Didapatinya, 
dirinya sudah terkurung dalam sangkar. Takkan mungkin 
dapat meiepaskan dir i lagi. Maka ia pun segera berdiri. 

Melihat Raja Bayan itu sudah kalah muslihatnya, 
Budiman tertawa. " H a i , Burung Bayan! Bukankah sudah 
kukatakan, pisang takkan berbuah dua kali? A k u sudah tak 
dapat kaut ipu lagi ." 

Tapi Raja Bayan i tu kelihatan tenang saja. Sedikit pun tak 
terlihat kegundahan hatinya karena sudah terkurung dalam 
sangkar. 

"Selamat petang, wahai Kakanda Bud iman , " tegur Raja 
Bayan tiba-tiba, mengejutkan Budiman. 

" A p a ? " tanya Budiman berseru nyaring, "Setankah, atau 
sesungguhnyakah engkau ini seekor burung bayan?" 

" A k u l a h Raja Bayan, wahai Kakanda B u d i m a n ! " 
"Kenapa engkau tahu namaku?" 
"Karena , aku Raja Bayan yang sakt i ." 
Budiman termenung sejurus. Diperhatikannya bulu Raja 

Bayan yang indah i tu . T imbul lah rasa percaya di dalam hati 
Budiman, bahwa memang inilah raja segala burung bayan. 

"Kakanda B u d i m a n ! " tiba-tiba kembali Raja Bayan i tu 
mengejutkan Budiman. Ia cepat menoleh. Ke t ika mereka 
seakan-akan saling memandang, Raja Bayan i tu berkata lagi: 
"Kalaulah \ sejak semula kutahu, bahwa Kakandalah yang 
telah memasang jerat perangkap di kerajaanku di pohon 
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tualang itu, tak perlu kuperintahkan sekalian rakyatku 
supaya berpura-pura mati." 

"Kenapa?" sela Budiman, "Tak usah engkau berdaya 
upaya hendak menipuku lagi, hai Raja Bayan yang mengaku 
saktii karena aku sudah memutuskan, untuk menyem-
belihmu besok. Untuk jadi santapanku bersama ibundaku." 

"Apa pun yang bakal Kakanda lakukan, itu adalah hak 
Kakanda, wahai Kakanda Budiman. Tapi sebelum semua 
keputusan Kakanda itu dilaksanakan, kuminta Kakanda 
mendengarkanku dulu. Karena sesungguhnya, aku sudah lama 
ingin bertemu dengan Kakanda." 

" A k u tak pernah bermimpi bakal bertemu denganmu," 
bentak Budiman jengkel. 

"Sabarlah dulu, Kakanda! Tenanglah! Pertimbangkanlah 
masak-masak dulu: Apa sebabnya aku mengetahui namamu, 
padahal sebelumnya kita tidak pernah bertemu, tak pernah 
kenal satu sama lain?" 

"Benar pula apa yang dikatakannya," bisik hati Budiman. 
Tapi kemudian dilantangkannya juga suaranya, "Kalaupun 
engkau tak jadi kusembelih, pasti engkau akan kujual! K u 
tahu, bulumu sangat indah. Siapa pun akan tertarik padamu, 
dan ingin membelimu." 

"Tapi Kakanda akan menyesal kelak, kalau Kakanda 
membunuh atau menjual diriku," ujar Raja Bayan perlahan-
lahan. 

Tertegun Budiman karenanya! 
Diperhatikannya kembali bulu burung bayan yang indah 

itu beberapa lamanya. Lalu ia tertawa, menyindir. "Jadi, 
kalau engkau tak jadi kusembelih atau kujual, kaupikir aku 
akan melepaskanmu? Kaupikir, akan semudah itu benar 
engkau dapat memperdayakanku lagi?" 

"Tak usahlah mencurigaiku lagi, wahai Kakanda 
Budiman," kata Raja Bayan itu kemudian. Suaranya yang 
bersungguh-sungguh, menarik perhatian Budiman. " A k u 
takkan terbang meninggalkanmu, seandainya pun aku tak jadi 
disembelih atau dijual." 
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"Kenapa?" tanya Budiman. "Apa sesungguhnya yang 
kauinginkan?" 

" A k u pandai bernyanytf Aku dapat menyenandungkan 
hikayat-hikayat." 

"Lantas?" 
" D i samping itu aku dapat menenung seseorang dan 

mengobati orang yang sakit tak tersembuhkan lagi." 
"Betul?" kata Budiman perlahan-lahan, sementara jauh di 

dasar sanubarinya telah berkembang sesuatu harapan. 
"Percayalah padaku! Aku berkata sungguh-sungguh. 

Tidak berdusta. Samasekali tidak ada niat padaku hendak 
memperdayakanmu, Kakanda Budiman. Kalau engkau ingin, 
aku dapat menyenangkanmu!" 

Makin tertarik Budiman oleh penuturan Raja Bayan 
itu. Sedikit demi sedikit, rasa curiganya mulai lenyap. 
"Benarkah engkau dapat menyenangkanku?" 

"Kenapa tidak?" 
"Maukah engkau membantuku?" 
"Dengan segala senang hati." 
Dan tiba-tiba Budiman menggosok-gosok kedua belah 

telapak tangannya. "Kalau begitu, bantulah aku!" 
"Tapi ada syaratnya." 
"Katakanlah! Syarat apa yang kaukehendaki." 
" A k u memerlukan sebuah sangkar yang bagus. Tempat 

makan dan minumku haruslah yang bersih. Dan kemudian, 
buatkanlah tirai menutup sangkarku. Kain tirai dari sutera 
kuning." 

"Hanya itu?" tanya Budiman kemudian. 
"Tidak. Ada syarat lainnya. Gantungkanlah sangkarku itu 

nanti di dalam kamar yang senantiasa tertutup rapat. Tak 
boleh ada cahaya matahari yang menembus ke dalam kamar 
itu. Agar jangan sampai ada orang lain yang menyaksikan 
keindahan bulu-buluku, kecuali Kakanda dan ibunda 
Kakanda. Dan bilamana semua persyaratan itu dapat 
Kakanda penuhi, aku berjanji untuk menyenangkanmu. 
Engkau dapat mengatakan sembarang apa saja keinginanmu 
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"Engkaulah yang lahir dibekali pending emas. 



padaku." 
Termenung Budiman mendengarkan penuturan Raja 

Bayan yang mengaku sakti itu. "Kalau begitu, akan 
kupikirkan dulu selama dalam perjalanan pulang ke 
gubukku." 

"Memang, begitulah yang sebaiknya! Pikirkanlah terlebih 
dahulu setiap apa yang hendak diperbuat. Renungkanlah 
sesuatu itu dengan sematang-matangnya, sebelum pada 
akhirnya mengambil keputusan dan tindakan. Bukankah, 
pikir itu sesungguhnya pelita hati?" 

Sambil berjalan menempuh hutan belantara menuju ke 
gubuknya, Budiman berpikir keras. Mempertimbangkan 
setiap yang telah dituturkan Raja Bayan itu. Ketika ia sampai 
di gubuknya, badannya terasa amat letih sekali. Tak pernah 
sebelumnya Budiman merasa seletih itu. Sesudah kantong 
kain tempat mengurung Raja Bayan digantungkannya di atas 
para-para, Budiman segera tidur. Ditolaknya anjuran Uning 
supaya ia makan terlebih dahulu. Malah tak sanggup dia 
menyahuti pertanyaan Uning, ke mana saja dia pergi 
semalam. 

Dalam tidurnya itu, Budiman seolah-olah bermimpi 
mendengarkan senandung Raja Bayan. " engkau yang 
lahir dibekali pending emas, engkaulah putera Sang Raja. 
Namun, raja adil, raja disembah; raja lalim, raja disang-
gah." 

Ketika itulah Budiman tersentak dari tidurnya. Malam 
sudah larut. Segera diraihnya kantong tempat Raja Bayan itu 
dikurung olehnya. 

"Nyenyak benar tidurmu, wahai Kakanda Budiman," 
tegur Raja Bayan, mengejutkan Budiman. 

" A k u bermimpi," sahut Budiman. 
"Engkau yang lahir dibekali pending emas, engkaulah 

putera Sang Raja," kata Raja Bayan itu. "Tidurlah lagi. 
Ketika fajar menyingsing, engkau harus bangun. Pergilah 
mandi bersiram bunga. Tujuh ragam warna bunganya." 
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Entah mengapa, Budiman jadi patuh saja. Ia kembali 
membaringkan tubuhnya. Barulah ketika fajar menyingsing 
keesokan subuhnya, Budiman terbangun. Ia cepat-cepat pergi 
mandi, setelah mencari tujuh ragam bunga berwarna. 

Dan waktu Budiman kembali dari pancuran air, Uning 
telah menyediakan makanan untuknya. Seperti biasa, mereka 
makan di serambi gubuk. Tapi Budiman seperti membisu saja. 

"Apa yang telah terjadi atas dirimu, Budiman?" tegur 
Uning, mengejutkan Budiman. Ia mengangkat wajahnya, 
memandang Uning. "Agaknya, ada sesuatu yang merisaukan-
mu, makanya engkau tak pulang semalam?" 

" A k u menjerat burung, Ning," sahut Budiman. 
"Sampai bermalam?" 
" A k u kemalaman." 
Tiba-tiba Budiman ingat, bahwa dia harus membuatkan 

sebuah sangkar yang bagus untuk Raja Bayan. Segera ia 
melompat dari duduknya. Ditinggalkannya Uning sendirian di 
serambi gubuk, dan Budiman turun ke bawah. Dengan sebuah 
parang, Budiman menebangi bambu kuning. Meraut bambu 
itu sebagus-bagusnya dan membuat sebuah sangkar yang 
besar. 

Semua itu dikerjakan Budiman dengan tekun, di dekat 
sebatang jambu perawas yang rindang; sementara itu Uning 
asyik membersihkan ladang mereka di sekitar gubuk itu. Di 
dalam sangkar itu dibuatkan Budiman juga tempat makan 
dan tempat minum. Lalu dimintanya selembar kain kuning 
pada Uning. 

Tanpa bertanya untuk kepentingan apa, Uning naik ke 
gubuk. Dibukanya peti kayu yang selama ini, amat jarang 
sekali dibukanya. Dari dalam peti kayu itu, Uning 
mengeluarkan selembar kain sutera kuning. Uning ingat 
sekali, kain sutera kuning itulah kain yang membungkus 
tubuh Budiman ketika diserahkan Permaisuri Tajuk Awan 
padanya. Lalu perlahan-lahan Uning turun dari gubuk. 
Diserahkannya kain sutera kuning itu pada Budiman, tanpa 
mengucapkan sepatah kata pun. Dan anehnya, kain sutera 
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kuning itu sesuai sekali untuk penutup sangkar yang dibuat 
Budiman itu. 

Lalu Budiman mendirikan sebuah kamar untuk Raja 
Bayan, berdampingan dengan kamarnya sendiri. Kamar itu 
sengaja dibuat tak berjendela, seperti yang diinginkan Raja 
Bayan. Bila pintu kamar yang besarnya hanya seperdua dari 
kamar Budiman itu ditutup, akan gelap gulitalah keadaan 
dalam kamar itu. 

Petangharinya, sesudah sangkar dan kamar itu selesai, 
Budiman duduk berjuntai di pohon jambu perawas di dekat 
gubuknya. Sangkar itu sudah digantungkannya di dalam 
kamar. Tapi Raja Bayan itu terbang menemani Budiman 
sepetang hari itu, bertengger di sebuah dahan jambu perawas 
di depan Budiman. 

"Aku sangat berterima kasih sekali, bahwa Kakanda telah 
menurutkan segala keinginanku," ujar Raja Bayan itu 
memecah keheningan petang di antara mereka. 

Tapi Budiman tidak menyahutinya. Karena yang tengah 
menggerumuti pikirannya, hanyalah berkisar di sekitar 
mimpinya itu belaka. 

Ketika malam Budiman duduk di serambi bersama Uning, 
ditanyakannya mimpinya itu. 

" A k u tidak mengerti apa maksudnya: Engkau yang lahir 
dibekali pending emas, engkaulah putera Sang Raja, Ning." 

Terkejut Uning mendengar mimpi Budiman itu. "Siapa 
yang memberitahukanmu, Budiman?" tak dapat Uning 
menyembunyikan kecemasan hatinya. 

"Mimpiku sendiri, Ning. Kenapa?" tanya Budiman ingin 
mendapat kepastian. 

Dan Uning menarik napas panjang-panjang. "Engkau 
telah membuatkan sangkar dan kamar untuk burung bayan 
itu. Siapa yang memberi burung itu padamu?" 

"Kujerat sendiri, Ning." 
"Dan engkau membuatkan sangkar yang indah berlapis-

kan kain sutera kuning, dan malah sebuah kamar untuknya. 
Apa hubunganmu dengan bayan itu?" 
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"Kami seperti telah bersahabat. Ia Raja Bayan. Burung 
yang sakti. Ia -dapat menyenandungkan nyanyian-nyanyian 
dan hikayat-hikayat. Apakah Uning ingin mendengarkan-
nya?" 

Wanita tua itu memanggutkan kepalanya seraya mengu-
nyah-ngunyah sirih-pinang yang makin memerahkan bibirnya 
selama ini. Budiman bangkit dan membawa sangkar 
berlapiskan kain sutera kuning itu ke serambi gubuk. Lalu 
Uning mendengarkan nyanyian Raja Bayan itu, amat seronok 
terdengar, bagaikan nyanyian para dayang istana di masa 
mudanya dahulu. 

Anehnya, suara nyanyian Raja Bayan itu terdengar merdu 
sekali sampai ke desa pinggiran. Tak heranlah, keesokan 
harinya, berdatangan orang-orang ingin mendengarkan 
nyanyian dan penuturan hikayat-hikayat oleh Raja Bayan itu. 
Dan semenjak itulah, gubuk Budiman ramai dikunjungi 
orang. Bukan hanya untuk mendengarkan nyanyian dan 
hikayat-hikayat saja, melainkan banyak di antaranya yang 
mengeluhkan penyakitnya yang tak terobati selama itu. 
Mereka semua memperoleh kepuasan. Yang sakit kembali ke 
rumahnya menjadi sembuh. Yang gadis datang memintakan 
jodoh, dalam waktu dekat dapat melangsungkan perkawin-
annya. 

Dan dari sehari ke sehari, banyak orang-orang yang 
pindah ke sekitar gubuk Uning dan Budiman itu. Mereka 
mendirikan gubuk-gubuk baru, setelah memperbaiki gubuk 
Budiman menjadi semacam istana. Pemuda-pemuda mendiri
kan perbentengan yang melingkari daerah yang sebelum itu 
terasing dan terpencil di hutan belantara itu. Dalam waktu 
singkat saja, muncullah sebuah desa baru di bekas kediaman 
Budiman itu. Mereka mengangkat Budiman sebagai 'Raja' 
yang dihormati dan dipatuhi segala perintahnya. 
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-7 
P E M B A L A S A N R A J A D U R J A N A 

P E R A S A A N kesunyian dan kesepian karena harus hidup 
terpisah dari permaisurinya, ternyata tidak mendukakan Raja 
Syamsyarilla. Ia tetap memegang keputusannya, untuk 
mengasingkan Permaisuri Tajuk Awan sampai mau mem-
bukakan rahasia persembunyian puteranya yang diselamatkan 
dari kematian itu. 

Tapi meskipun sudah berbilang tahun Permaisuri Tajuk 
Awan dipindahkan ke anjung perangin-anginan istana di 
bagian serambi belakang, ia tetap tak mau membuka mulut. 
Dan sementara Raja Syamsyarilla terus menghabiskan 
waktunya berasyik-masyuk dengan para inangda dan 
dayang-dayang istana, Kepala Pengawal Istana tidak 
jemu-jemunya mengorek rahasia kehilangan putera Baginda 
itu pada Permaisuri Tajuk Awan. 

"Kalau engkau masih ingin mengetahui di mana puteraku 
itu disemb'unyikan, jawaban yang pasti adalah: Aku sendiri 
tak tahu! " kata Permaisuri Tajuk Awan akhirnya. 

Kepala Pengawal Istana itu menarik napas dalam-dalam. 
Ia sendiri sudah jemu memaksakan keinginan Baginda itu 
pada permaisuri. Tapi demi tugas, Kepala Pengawal Istana 
tetap menjalankan tugasnya. 

"Bukankah putera itu tidak dibunuh?" tanya Kepala 
Pengawal Istana lagi. 

"Itu menurut kalian," sahut permaisuri. 
"Jadi, menurut Permaisuri, bagaimana?" desak Kepala 

Pengawal Istana pula. 
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" A k u tidak tahu. Katakanlah pada Baginda: A k u 
samasekali tidak tahu bagaimana nasib puteraku itu! Kalau 
Baginda tetap juga ingin menghukumku, kenapa dia tidak 
bunuh saja aku?" 

Bila sudah demikian, lembutlah hati Kepala Pengawal 
Istana. Dan dengan tatap penuh keharuan, dikenangnya 
bagaimana penderitaan permaisuri itu yang harus terus 
menjalani hukuman kurung dan diasingkan Baginda sampai 
rambutnya memutih. 

Tapi enam tahun sesudah Datuk Wazir Dubalang 
Utama menyingkir, pengawal-pengawal istana tiba-tiba me-
nangkap seorang lelaki yang hendak mencoba menyelinap 
ke dalam istana. Kepala Pengawal Istana akhirnya me-
ngenal lelaki itu sebagai Ambia, satu-satunya putera Datuk 
Wazir Dubalang Utama. 

Ketika dihadapkan ke hadapan Raja Syamsyarilla, Ambia 
mengakui terus terang, bahwa ia ingin menyelamatkan 
Permaisuri Tajuk Awan dari keangkaramurkaan Baginda. 
Bukan main marahnya Raja Syamsyarilla. Tapi ia menyem-
bunyikan kemarahannya itu dengan tertawa, seolah-olah 
usaha Ambia itu sangat menggelikannya. 

"Pasti, ayahmulah yang memerintahkanmu melarikan 
Permaisuri Tajuk Awan dari istanaku, bukan?" tanya Raja 
Syamsyarilla berhandai-handai. 

Ambia cepat menganggukkan kepalanya. "Demikian 
kenyataannya." 

"Karena apa? Ada kepentingan apa?" tanya Baginda lagi. 
Dengan bersemangat, Ambia menjelaskan bahwa per

maisuri harus diselamatkan dari pemerintahan angkara-
murka. "Seluruh rakyat Mancalila mencintai per
maisurinya. Adalah keinginan rakyat untuk membebaskan 
permaisuri yang dicintainya dari hukuman keji yang men-
cengkeramnya." 

Raja Syamsyarilla merenung sejenak. Dia mengerti, 
selama Datuk Wazir Dubalang Utama tidak dilumpuhkan, 
selama itu pulalah benih-benih perasaan tidak senang akan 
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makin merajalela di kalangan rakyat Mancalila. Karena itulah, 
Raja Syamsyarilla bersiasat licik, dengan mengemukakan 
pada Ambia, bahwa Baginda tetap menginginkan kehadiran 
Datuk Wazir Dubalang Utama untuk membantunya meme-
rintah kerajaan. 

"Bukankah," kata Raja Syamsyarilla perlahan-lahan 
berpura-pura sedih, "kepergian Datuk Wazir bukan karena 
kuusir? Bukankah sampai sekarang aku tidak pernah 
mengumumkan untuk mengejar dan membunuh Datuk 
Wazir? Oleh karena itulah kuanjurkan agar Datuk Wazir 
kembali ke sampingku. Sampaikanlah pesanku itu pada 
ayahmu, Ambia." 

Ternyata, Ambia lekas terjebak oleh perangkap mulut 
manis Raja Syamsyarilla itu. 

"Kalau demikianlah yang diinginkan Baginda, aku 
berjanji akan menyampaikannya pada Ayahanda," kata 
Ambia yang sudah jadi lemah semangatnya. "Akan kupaksa 
Ayah untuk kembali mengabdi pada Baginda." 

"Apakah mungkin?" Pancing Raja Syamsyarilla pula. 
"Kenapa tidak? Ayahku sudah tua sekarang. Hampir 

seluruh kegiatan kami sekarang, terpikul di pundakku. Aku 
percaya, Ayahanda akan mau mendengarkan segala apa yang 
kukatakan." 

"Kalau begitu, baguslah! Esok engkau kembali ke tempat 
Datuk Wazir. Sampaikanlah salam hangatku padanya, bahwa 
sampai sekarang pun jabatan Datuk Wazir tidak pernah kuisi 
semenjak ayahmu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun 
padaku." 

Tapi malam itu juga, Raja Syamsyarilla mengatur siasat 
liciknya dengan Kepala Pengawal Istana. Bitung, yang diberi 
gelar Perkasa Jaya oleh Baginda, diperintahkan membayangi 
perjalanan Ambia untuk mengetahui di mana daerah 
persembunyian dan pelarian Datuk Wazir Dubalang Utama. 

"Bagaimanapun, Datuk Wazir harus ditangkap," kata 
Baginda geram sekali. "Pastilah Datuk Wazir celaka itu yang 
mengatur rencana tidak dibunuhnya puteraku yang dilahir-
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Bekas wazir itu terdiam membisu. .. 



kan Permaisuri Tajuk Awan. Kalau tidak, takkan mungkin 
Permaisuri berani melanggar segala perintahku." 

Dan itu dirasakan Raja Syamsyarilla sekali. Bukankah 
hanya Datuk Wazir Dubalang Utama saja yang mengetahui, 
bahwa anak lelaki Baginda sajalah yang mungkin menghancur-
berantakkan kekuasaan Baginda? 

"Mungkin, Datuk Wazir sendirilah yang menginginkan 
kehancuranku," pikir Raja Syamsyarilla ketika ia bersenang-
senang lagi dihibur oleh inangda dan dayang-dayang istana, 
"Kalau aku sudah tidak berdaya, tentulah dia akan 
mengawini permaisuriku. Dan kemudian menyingkirkan 
puteraku itu untuk merampas tahtanya." 

Dan dendam Raja Syamsyarilla pun kian membaralah. 
Tapi untuk memusuhi Datuk Wazir Dubalang Utama 

berterang-terangan, masih belum diinginkan Raja Syam
syarilla. Karena Baginda pun menyadari, bahwa Datuk Wazir 
Dubalang Utama cukup besar pengaruhnya di kalangan 
rakyat. Mungkin karena sikap diam Baginda selama inilah 
tidak ada pemberontakan yang digerakkan oleh Datuk Wazir. 
Dan bukanlah tidak sukar untuk menghadapi pemberontakan 
yang digerakkan oleh Datuk Wazir. Itulah sebabnya, di 
samping bersikap diam terhadap Datuk Wazir Dubalang 
Utama, Baginda pun tak hent^hentinya melancarkan siasat 
untuk menjebak Datuk Wazir. 

"Kalau dia sudah di tanganku, apa pun dapat kulakukan 
atas dirinya," bisik hati Raja Syamsyarilla, "Akan dapat 
kubunuh dia, tanpa seorang pun yang mengetahuinya." 

Ketika Ambia datang menghadapnya lagi, Raja Syamsya
rilla terkejut mendengarkan pesan Datuk Wazir, bahwa dia 
takkan mungkin duduk sekerajaan dengan seorang manusia 
yang kejam sebuas binatang. 

Raja Syamsyarilla tertawa menyembunyikan kema-
rahannya di depan Ambia. 

"Biarlah dulu, Ambia," kata Raja Syamsyarilla kemudian. 
"Boleh jadi, ayahmu masih marah padaku. Tapi itu takkan 
lama bilamana engkau mau bekerja untukku, membantuku 

64 



memerintah Kerajaan Mancalila ini, bukan?" 
Tawaran Baginda itu sangat menyenangkan Ambia. 

Disujudnya Baginda. 
"Dengan segala senang hati, aku menerima tawaran 

Baginda i tu," kata Ambia memberikan pengabdiannya. 
Maka, Raja Syamsyarilla pun segera sengaja melakukan 

pengumuman resmi tentang pengangkatan Ambia bergelar 
Mangku Dunia sebagai pengganti Datuk Wazir Dubalang 
Utama. Dengan pengangkatan putera Datuk Wazir itu, Raja 
Syamsyarilla memendam dendamnya kian membara. 

Ambia sendiri menerima pengangkatan sebagai Datuk 
Wazir itu sebagai siasat juga. Dengan bebasnya dia bergerak di 
istana kerajaan itulah kelak, diharapkan Ambia dia dapat 
berkesempatan membebaskan Permaisuri Tajuk Awan. 

Tapi Raja Syamsyarilla sendiri tidak kalah siasatnya. Dia 
ingin membuat seluruh tubuh Datuk Wazir Dubalang Utama 
menggeletar, untuk kemudian bertekuk lutut di hadapannya. 
Ketika temyata, pengangkatan Ambia Mangku Dunia pun 
tidak menarik perhatian Dubalang Utama untuk kembali ke 
ibukota kerajaan Mancalila, Raja Syamsyarilla memutuskan 
untuk melampiaskan dendamnya. 

Tengahmalam itu, Kepala Pengawal Istana, Bitung, 
menangkap Datuk Ambia Mangku Dunia. Dengan amat 
rahasia, pedang Raja Syamsyarilla sendiri memancung kepala 
Ambia bercerai dari tubuhnya. 

"Cincang tubuhnya dan masak menjadi gulai," perintah 
Raja Syamsyarilla. "Dan kepalanya balut dengan sutera emas. 
Gulai dan kepala Ambia itulah yang harus dikirimkan kepada 
Dubalang Utama, si laknat i tu." 

Bitung melaksanakan segala perintah Raja Syamsyarilla 
itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian, dikirimkanlah 
beberapa orang Pasukan Pengawal Istana untuk menyam-
paikan gulai dan persembahan Raja Syamsyarilla itu kepada 
Dubalang Utama. 

Orangtua bekas Wazir Kerajaan Mancalila itu terdiam 
membisu ketika mengetahui, bahwa gulai dan persembahan 
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Raja Syamsyarilla i tu berasal dari tubuh puteranya sendiri. 
Karuan saja pengawal-pengawal setia Dubalang Utama 
mengamuk, menangkapi semua utusan Raja Syamsyarilla i tu. 
Mau dibunuh, sebagai persembahan balasan untuk Raya 
Syamsyarilla. 

Tapi , Dubalang Utama segera meredakan kemarahan 
anakbuahnya. 

"Janganlah menjadi setan, meskipun setan sendirilah yang 
memulai persengketaan," ujar Dubalang Utama perlahan-
lahan. " Y a n g lal im takkan lama mampu mempertahankan 
di r inya ." 

" B u k t i n y a , raja lalim i tu masih terus mencengkeramkan 
kukunya di Kerajaan Mancalila, Datuk. Kenapa tidak kita 
serbu saja raja lalim i tu?" 

Perlahan-lahan bekas Wazir Kerajaan Mancalila itu 
menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya yang mengeras batu 
membayangkan kemarahannya yang tak terkatakan. Namun, 
hatinya tetap lembut selembut beledru yang mahal harganya. 

" A k a n datang waktunya kelaliman itu akan menerima 
ganjarannya. Janganlah tangan kita d i lumuri dengan darah 
untuk mengenyahkan si durjana dan lalim i t u , " ujar Dubalang 
Utama. 

Karena i tulah, Pasukan Pengawal Istana yang ditawan i tu 
dilcpaskan kembali , dan diperintahkan pulang ke ibukota 
Kerajaan Mancalila, tanpa sedikit pun tubuh mereka digoresi 
senjata. 
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8 
K E J A H A T A N T A K K A N P E R N A H M E N A N G 

K A B A R tentang sikap bekas Wazir Datuk Dubalang Utama 
itu, sangat mcnjengkelkan Raja Syamsyarilla. Makin berkobar 
kemarahannya. 

"Apakah dia tidak ketakutan dan ngeri?" tanya Raja 
Syamsyarilla pada Rihan, wakil Bitung yang memimpin 
perutusan. 

"Malah Datuk itu diam saja, Tuanku," sahut Rihan, 
"Yang marah adalah Panglima Tibang, Kepala Pengawal 
Datuk Wazir itu. Dialah yang memerintahkan penangkapan 
kami. Dan dalam tahanan, kami mendengar bahwa kami pun 
akan dibunuh untuk kemudian dipersembahkan kepada 
Tuanku. Tapi Datuk itu mencegah niat Panglima Tibang, dan 
kemudian kami diperintahkan kembali ke mari." 

Karuan saja Raja Syamsyarilla berteriak: 
"Hai, Bitung! Persiapkan seluruh balatentara! Dalam 

waktu satu purnama, aku harus menghancurkan Dubalang tua 
yang celaka i tu!" 

Tapi ketika kabar tentang dipersiapkannya pasukan 
hendak menyerang Datuk Wazir Dubalang Utama tersebut 
telah sampai kepada Panglima Tibang. Kepala Pengawal Wazir 
itu segera melaporkan hal tersebut kepada tuannya dan 
meminta kesediaan Datuk Wazir untuk memerintahkan 
penghadangan dan pertempuran. 

"Tidak, Tibang! Kita belum waktunya berperang," ujar 
Datuk Wazir Dubalang Utama dengan suara lembut. Panglima 
Tibang cemas mendengarkan kesabaran Datuk Wazir itu. 

67 



"Jadi, akan kita biarkan sajakah tubuh kita dibunuh 
tanpa mengadakan perlawanan terlebih dahulu?" tanya 
Panglima Tibang tidak dapat menyembunyikan kemarah-
annya. 

Datuk Wazir Dubalang Utama menggelengkan kepalanya 
sambil merenungjauh ke depan. 

"Ki ta harus menghindar, Tibang! Kita harus menyela
matkan diri dulu." 

"Sesudah belasan tahun, apakah Datuk masih cukup 
sabar juga menerima penghinaan Raja Syamsyarilla? Apakah 
bukan suatu penghinaan yang keji, waktu dia mengirimkan 
persembahan berupa gulai yang terdiri dari tubuh putera 
Datuk sendiri?" 

" A k u tahu, seharusnya aku marah dan berdendam 
padanya, Tibang!" ujar Datuk Wazir Dubalang Utama 
kemudian. "Tapi, dendam bukanlah cara penyelesaian yang 
baik untuk mencapai kemenangan." 

"Ki ta pasti menang menghadapi si lalim itu, Datuk," kata 
Panglima Tibang bersemangat. 

Tapi Datuk Wazir Dubalang Utama segera mengangkat 
tangannya, mengatasi silang sengketa yang meruncing itu. 
Ditatapnya semua pembantunya yang setia itu. Dan 
kemudian Datuk Wazir Dubalang Utama berkata: 

" A k u masih percaya, bahwa kedudukan Raja Syamsyaril
la masih kuat Kita takkan dapat mengalahkannya. Kodrat 
bagaikan telah menentukan, bahwa dia hanya dapat 
dihancurkan oleh puteranya sendiri. Itu kuketahui sekali." 

"Lantas, apa yang harus kita perbuat, Datuk?" tanya 
Panglima Tibang tak dapat menahan airmata kesedihannya, 
melihat orang yang disetiainya masih juga belum ingin 
mengizinkan anakbuahnya mengadakan perlawanan terhadap 
raja lalim itu. 

"Ki ta harus menghindar. Menyingkir dari sini," kata 
Datuk Wazir Dubalang Utama tegas. "Sudah kudengar adanya 
seorang anak muda di hutan belantara sana, beberapa hari 
perjalanan kaki dari desa pinggiran, yang kabarnya telah 
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membentuk suatu kekuatan tersendiri. Kupikir, kita dapat 
menyingkir ke sana. Ada seseorang yang selama belasan 
tahun ini sangat kurindukan. Boleh jadi, dialah orang yang 
kucari-cari itu. Mana tahu." 

Tapi Panglima Tibang samasekali tidak tertarik oleh orang 
yang dirindukan Datuk Wazir Dubalang Utama itu. Dia 
bangkit dari duduknya, dengan telapak tangannya 
meremas-remas hulu pedang yang tersampir di pinggangnya. 
Matanya memerah karena marah. 

"Apakah Datuk dapat memaafkan begitu saja orang yang 
telah membunuh putera Datuk, dan kemudian melumuri 
wajah Datuk dengan kenistaan?" tanya Panglima Tibang 
kemudian. 

" A k u tahu, Tibang! Aku mengerti! Seharusnya, akulah 
yang berdendam terhadap Raja Syamsyarilla yang telah 
membunuh puteraku dan menistaku dengan kekejian yang 
'mengerikan itu. Tapi dendam tidaklah dapat dihapuskan 
dengan kemarahan. Sekarang, kalian semuanya sudah 
terbangkit amarah untuk membalas dendam. Inilah yang tak 
kuinginkan." 

"Apakah Datuk masih belum percaya pada kesetiaan dan 
kemampuan kami berperang?" 

Perlahan-lahan Datuk Wazir Dubalang Utama menatap 
bola mata Panglima Tibang. " A k u bangga melihat kesetiaan 
dan kemampuan kalian semuanya, wahai Tibang! Tapi 
ingatlah! Yang harus dihancurkan bukanlah kerajaan dan 
rakyat Mancalila. Yang bersalah hanyalah Raja Syamsyarilla 
belaka. Peperangan senantiasa melibatkan seluruh orang, 
orang-orang kita dan orang-orang yang sekarang masih 
bermukim di ibukota Kerajaan Mancalila. Dan peperangan 
tidak memilih korbannya. Siapa saja yang dilindas pe
perangan, dia akan menjadi korban. Padahal siapa yang dapat 
memastikan, bahwa prajunt dan rakyat Mancalila memang 
sudah berpihak pada Raja Syamsyarilla?" 

Mata Datuk Wazir Dubalang Utama menyapu seluruh 
hadirin satu persatu. Dia bangga melihat kesetiaan mereka 
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selama ini, yang meskipun sudah belasan tahun menyingkir 
dari ibukota Kerajaan Mancalila. masih tetap mematuhi 
perintah-perintahnya. Ketika semuanya menundukkan ke
pala, menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya, Datuk 
Wazir Dubalang Utama meneruskan: 

"Percayalah, wahai sahabat-sahabatku sekaliannya! Aku 
selalu tidak merelakan jatuhnya korban dan tertumpahnya 
darah mereka yang tidak bersalah. Yang berdosa hanyalah 
Raja Syamsyarilla. Karena itu, janganlah kita menyeret-nye-
ret orang lain yang tak berdosa harus memikul dosa Raja 
Syamsyarilla!" 

Kemudian dengan perlahan-lahan pula Datuk Wazir 
Dubalang Utama menegaskan, bahwa dia pun senantiasa 
percaya, bahwa dosa dan kejahatan yang bersemayam di 
dalam sanubari Raja Syamsyarilla itu takkan selamanya dapat 
mempertahankan diri. 

"Kejahatan pastilah tidak akan memperoleh kemenangan 
pada akhirnya," ujar Datuk Wazir Dubalang Utama bagai 
berteriak nyaring. "Oleh karena itulah, wahai sekalian 
sahabat-sahabatku, seandainya pun kuperintahkan kepadamu 
untuk menyerbu mengayunkan pedang dan tombak yang 
terhunus, menghadang penyerbuan pasukan Raja Syam
syarilla, yang paling banyak menjadi korban adalah 
prajurit-prajurit yang tak berdosa saja. Namun yang paling 
kukuatirkan, Raja Syamsyarilla sendirilah yang akan 
memimpin penyerbuan itu. Karena itulah, aku telah 
memutuskan agar kita menyingkir seluruhnya. Tidak ada 
pilihan lain. Sebab aku tahu, Raja Syamsyarilla akan tak 
terkalahkan olehmu. Percayalah! Aku mengenalnya berpuluh 
tahun dari dekat, dan tahu bagaimana keperkasaan dan 
kemampuannya berperang. Kita harus mengakuinya sebagai 
prajurit perang yang tangguh, bagaimanapun juga! Akan 
relakah kalian semuanya, wahai sahabat-sahabatku, untuk 
menumpahkan darah mereka yang tidak berdosa?" 

Keheningan merajai suasana ketika itu. Seorang pun 
bagaikan tak ingin bergerak dari duduk dan tegaknya 
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Air mata berlinang di pelupuk matanya.. . 



masing-masing. Malah banyak di antara hadirin yang 
menundukkan kepalanya, menekuri bumi. 

" A k u tahu, kaüan semuanya adalah orang-orang perkasa. 
Malah aku berbangga hati telah mempunyai sahabat-sahabat 
yang setia dan perkasa seperti kalian semuanya. Namun jauh 
di dasar sanubariku, aku masih percaya pula, bahwa aku 
bukanlah orangnya yang akan menang perang melawan Raja 
Syamsyarilla." 

"Datuk, Datuk! Kenapa Datuk selemah itu benar?" sindir 
Panglima Tibang dengan geram. 

"Engkau salah duga, Tibang!" balas Datuk Wazir 
Dubalang Utama tersenyum dalam kebesaran jiwanya. "Kalau 
dikatakan aku lemah, memang demikianlah. Karena aku tahu 
sekali, siapa Raja Syamsyarilla itu. Ia takkan terkalahkan. 
Kecuali ," dan Datuk Wazir Dubalang Utama tak 
meneruskan. Digigit-gigitnya bibirnya sendiri beberapa 
lamanya, sambil menunduk-nunduk. 

Semuanya terdiam memandang Datuk Wazir Dubalang 
Utama. Dan kemudian, perlahan-lahan barulah Datuk Wazir 
Dubalang Utama mengangkat wajahnya. Kelihatan airmata 
berlinang-linang di pelupuk matanya. 

"Dengarkanlah aku dahulu, wahai sahabat-sahabatku!" 
ujar Datuk Wazir Dubalang Utama kemudian. " A k u tetap 
percaya, setiap kejahatan itu takkan dapat tetap dipertahan-
kan oleh seseorang yang lalim. Dan masanya akan datang, 
bahwa kelaliman itu akan menemukan kehancurannya. Aku 
telah menantikan masa itu, belasan tahun lamanya, dengan 
penuh kesabaran dan ketabahan. Karenanya, aku tak ingin 
menutup mataku sebelum aku menyaksikan sendiri datang-
nya masa kehancuran bagi si lalim itu. Dan sekarang, akan 
kubukakan rahasia yang kupendam selama ini. Belasan tahun 
yang lampau, ketika aku diam-diam memutuskan untuk 
menyingkir dari ibukota Kerajaan Mancalila, aku telah 
membantu menyelamatkan seorang putera Baginda Raja 
Syamsyarilla dari hukuman dibunuh oleh Baginda sendiri. 
Karena pernah ada sebuah ramalan yang mengatakan, bahwa 
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kekuasaan Raja Syamsyarilla akan dihancurberantakkan oleh 
puteranya sendiri. Oleh karena itulah, setiap kali Permaisuri 
Tajuk Awan melahirkan bayi lelaki, bayi itu harus dibunuh. 
Kepadakulah Raja Syamsyarilla selama itu mempercayakan 
pembunuhan bayi tak berdosa i tu." 

" D i mana putera Baginda itu sekarang?" tanya Panglima 
Tibang kemudian. 

Tapi Datuk Wazir Dubalang Utama hanya menggeleng-ge-
lengkan kepala. Matanya nanar memandang Panglima Tibang. 
Kemudian orang tua itu menarik napas panjang-panjang, 
seperti melontarkan sesak rasa di dadanya selama ini yang 
telah menyimpan rahasia kehidupan putera Raja Syam
syarilla. 

"Sejak aku menyingkir dari Mancalila, aku sudah 
kehilangan jejak putera Baginda itu. Ia diasuh oleh Rubiah, 
orang kepercayaanku dulu. Tapi seorang pembantuku, yang 
telah mencarikan, mendirikan dan mengantarkan Rubiah 
bersama putera Baginda itu ke hutan terasing yang menjadi 
daerah tempat tinggalnya itu, telah ditangkap Raja 
Syamsyarilla. Karena dia tidak mau membukakan rahasia itu, 
Raja Syamsyarilla telah membunuhnya. Dan kepada putera 
mahkota itulah semua itu harus berbakti. Karena hanya 
pedang di tangan putera mahkota itu sajalah yang dapat 
membunuh Raja Syamsyarilla." 
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3 
"NANTIKANLAH HARI PEMBALASAN" 

K E T I K A terbetik kabar tentang adanya seekor burung bayan 
yang sangat pandai bernyanyi dan menuturkan hikayat-
hikayat, timbullah keinginan Raja Syamsyarilla hendak 
memilikinya. Bukan saja karena burung bayan itu dikatakan 
cukup sakti, melainkan juga karena memang Baginda sangat 
memerlukan hiburan dan nyanyian untuk membunuh perasa
an kesepian waktu itu. 

"Kalau pemiliknya tidak ingin dibayar, rampas sajalah," 
perintah Raja Syamsyarilla kepada ponggawa istana yang 
ditugaskan. 

Tapi waktu ponggawa istana itu sedang dalam perjalanan, 
Raja Bayan itu berkata pada Budiman: 

"Bersiap-siaplah menerima seorang tamu, wahai Kakanda 
Budiman! Karena sebentar lagi, Kakanda akan kedatangan 
seorang utusan Baginda Raja Syamsyarilla." 

Terkejut Budiman mendengar penuturan Raja Bayan itu. 
Diletakkannya tempat minum Raja Bayan yang terbuat dari 
kuningan, yang sudah berkilat dibersihkan olehnya, ke dalam 
sangkar kembali, lalu bertanya: 

"Bakal datang utusan raja?" 
"Akan begitulah kenyataannya", sahut Raja Bayan itu, 

yang masih bertengger di atas palang kayu yang melintang di 
serambi gubuk. 

" A h , takkan mungkin! Masa raja sudi mengirimkan 
utusan ke gubuk seperti ini?" 

"Baginda hendak membeliku." 
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Terbeliak Budiman memandangi Raja Bayan yang sakti 
itu. "Apa?" ujarnya tak percaya. "Baginda hendak membeli 
Raja Bayanku?" 

Dan Raja Bayan itu berkicau merdu. 
"Kakanda akan kaya raya bila raja berkenan membeliku." 
Tapi wajah Budiman menjadi murung. Semenjak 

kehadiran Raja Bayan itu di gubuknya, hidupnya menjadi 
cukup berbahagia. Apalagi daerah gubuknya sekarang sudah 
merupakan suatu perkampungan, suatu perbentengan ter-
sendiri. Sudah berpuluh keluarga yang menggabungkan diri 
pada Budiman. 

"Tidak, wahai Raja Bayan !" ujar Budiman kemudian 
bagai berkata pada dirinya sendiri. " A k u takkan menjualmu. 
Apa pun yang bakal terjadi!" dan Budiman melayangkan 
pandangan matanya ke arah lembah di kejauhan sana. 
"Persahabatan lebih membahagiakan daripada kekayaan 
sekalipun. Kalau utusan Baginda itu datang, akan kuper-
silahkan utusan raja itu pulang kembali ke istana. 

"Memang, persahabatan yang akrab lebih membahagiakan 
daripada kekayaan, wahai Kakanda Budiman! Namun, 
keinginan raja untuk memilikiku, barangkali akan lebih 
membahagiakan persahabatan kita sendiri." 

"Apa perlunya engkau buat Baginda?" 
"Karena Baginda merasa kesunyian dan kesepian! 

Jiwanya resah gelisah. Tidak tenteram. Sepanjang waktu, 
rasanya Baginda memerlukan hiburan. Senandung dan 
nyanyian." 

"Bukankah di istana segala-galanya dapat diperoleh 
Baginda? Bukankah di setiap istana ada dayang-dayang yang 
bertugas menghibur Baginda? Lantas, kenapa pula burung 
bayan yang kusenangi pula yang diinginkan Baginda?" 

"Sabarkanlah hati Kakanda. Izinkanlah aku ke istana," 
pinta Raja Bayan itu. 

"Tidak! A k u takkan membiarkanmu pergi dari sisiku." 
"Tak baik begitu! Beranilah mengalah kalau hendak 

menang!" 
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Terdiam Budiman karenanya. Sambil memeluk lutut, ia 
termenung: "Alangkah enaknya dapat mengunjungi istana," 
pikir Budiman dalam hati. "Sudah lama aku merindukan 
dapat bepergian meninggalkan daerahku ini, menyaksikan 
negeri-negeri orang! Sejak lahirku, aku senantiasa terlingkar-
Ungkar di daerah ini saja. Dan sekarang, raja memberikan 
kesempatan padaku untuk mengunjungi istananya. Alangkah 
senangnya hatiku. Kupikir, aku tak boleh meiepaskan 
kesempatan sekali in i . " 

Tapi apa yang dikatakan Raja Bayan itu, tidak 
diceritakan Budiman pada Uning. Karena dia kuatir, kalau 
Uning mengetahuinya, pastilah Uning tidak akan meng-
izinkannya. Dan diam-diam Budiman menyediakan keperlu-
an-keperluannya untuk bepergian ke ibukota Kerajaan 
Mancalila. Dibayangkannya, dia datang menghadap raja 
dengan menjinjing sangkar Raja Bayan itu, lalu •dibawa-bawa 
Baginda menyaksikan keindahan istana, diajak bersantap 
dengan aneka makanan yang lezat-lezat citarasanya. 

Dan ketika utusan raja itu muncul, Uning jadi ketakutan 
tidak karuan. 

"Ponggawa istana datang mencarimu, Budiman," kata 
Uning gagap. "Apakah ada kesalahanmu?" 

Namun Budiman tersenyum-senyum saja. Ria dia 
kelihatannya. Tak takut sedikit juga pun. 

"Biarkan sajalah, Ning," sahut Budiman berbangga hati. 
"Mana tahu, raja memerlukan bantuanku. Boleh jadi aku 
akan diangkatnya menjadi ponggawa istana. Siapa tahu?" 

"Tidak. Engkau tidak boleh pergi," patah Uning tiba-tiba, 
"Raja akan membunuhmu kelak. Percayalah padaku, 
Budiman." 

Heran Budiman karenanya. Tidak tahu apa yang hendak 
diperbuatnya. "Kenapa pula raja hendak membunuhku?" 
pikir Budiman. 

"Menghindarlah engkau, Budiman," mohon Uning 
bersangat-sangat. "Bersembunyilah!" 

"Kenapa Uning cemas? Baginda mengirimkan utusannya 
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untuk membeli burung bayanku," sahut Budiman, membuat 
Uning heran tak terkira. 

"Tapi engkau seharusnya tidak bertemu dengan utusan 
raja itu. Biarlah aku saja yang menghadapinya. Berapa 
harganya, katakanlah." 

" A k u takkan menjualnya," Balas Budiman. 
"Lantas?" tanya Uning makin merasa heran. 
"Biarlah kuhadiahkan saja Raja Bayan itu kepada raja.'" 
Dan ketika beberapa pembantu Budiman membawa 

utusan raja itu ke hadapan Budiman, ponggawa istana itu 
keheranan melihat muka Budiman. 

"Seperti pernah kukenal wajahnya," bisik hati ponggawa 
istana itu takjub memandangi Budiman. "Sangat mirip sekali 
dengan Raja Syamsyarilla." Lalu dia berkata kepada 
Budiman: "Siapa engkau?" 

" A k u Budiman." 
"Engkaukah pemilik burung bayan yang pandai ber-

nyanyi dan berhikayat itu?" 
" Y a , akulah pemiliknya." 
"Apa kerjamu selama ini?" 
"Hanya seorang pencari rotan dan pemikat burung. 

Kenapa?" 
"Raja Syamsyarilla, penguasa Kerajaan Mancalila ini , 

memerintahkanku membawa burung bayanmu itu ke istana. 
Kalau nanti Baginda menyukainya, barulah engkau akan 
menerima pembayarannya." 

"Apakah Baginda memang menyukainya?" tanya 
Budiman kemudian. 

"Apakah betul burung bayanmu itu pandai bernyanyi?" 
"Baginda pasti akan mendengarkan nyanyian-nyanyian 

yang merdu dari burung bayanku! Bukan itu saja. Burung 
bayanku itu pun pandai menceritakan hikayat-hikayat, dan 
dapat pula meramal." 

"Ajaib sekali." 
" Y a , begitulah kenyataannya! Kalau tidak, takkan 

banyak orang yang bermukim di daerahku i n i , " kata 
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Budiman sambil masuk mengambil Raja Bayan dengan 
sangkarnya, lalu diserahkannya pada utusan raja itu. 
"Sampaikanlah pada Tuanku Mahkota Negeri, bahwa 
seandainva Baginda menyukainya, biarlah Baginda memili-
kinya sebagai hadiah dariku. Karena aku tidak pernah ber-
angan-angan hendak menjual burung bayanku in i . " 

Kagum ponggawa istana itu pada kebesaran jiwa 
Budiman, di samping dia tak habis-habis pikir: Alangkah 
miripnya Budiman dengan Raja Syamsyarilla. Bedanya hanya 
Sang Raja sudah berumur, sedangkan Budiman masih muda 
belia. Tapi keduanya bagaikan pinang dibelah kacip 
layaknya. 

Tapi Budiman tidak jadi mengantarkan Raja Bayan itu ke 
istana. Karena Uning berkeras insang mencegahnya. Dan 
waktu ponggawa istana menyerahkan Raja Bayan dalam 
sangkarnya yang indah itu, alangkah sukacitanya hati 
Baginda. Lebih-lebih lagi, dengan suaranya yang teramat 
merdu, burung bayan itu dapat bersenandüng, bernyanyi, 
melebihi kepandaian manusia sekalipun. Malah di waktu-
waktu tertentu, Raja Bayan itu menceritakan hikayat-hikayat 
yang penuh tamsil, kias dan ibarat; sehingga seringkali 
Baginda sendiri pun tersentuh hati nuraninya. Bahkan tak 
jarang pula, Baginda termenung memikirkan hikayat-hikayat 
yang telah diceritakan Raja Bayan itu, dan tanpa disadari 
airmatanya berlinang-linang membasahi pelupuk matanya. 
Dan bilamana sudah sedemikian sendunya hati Baginda, 
barulah Raja Bayan itu mengumandangkan suaranya yang 
merdu itu kembali, sehingga menerbitkan sukacita dan 
keriaan Baginda. 

Karena itulah, dari sehari ke sehari kian kasihlah Raja 
Syamsyarilla pada Raja Bayan yang sakti itu. Bahkan hampir 
pada setiap waktu senggang, meskipun sedang berada di 
Balairung Sari sekalipun, Baginda selalu ingin ditemani oleh 
Raja Bayan itu. Bagaikan tak ingin berpisah lagi. 

Sedemikian sayang dan kasihnya Raja Syamsyarilla pada 
Raja Bayan itu, sampai-sampai Baginda memerintahkan 
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menggantikan sangkar yang dibuat Budiman dengan sangkar 
emas yang sengaja diciptakan oleh Pandai Emas Istana. 
Sangkar itu tetap digantungkan Baginda dalam kamar 
peraduannya. 

Namun pada suatu hari, terjadilah perobahan pada diri 
Raja Bayan itu. 

Ketika dilaporkan, bahwa Raja Bayan itu tak hendak 
makan dan minum sedikit pun juga, kebingunganlah Baginda. 

Menggeletar tubuh Baginda ketika disaksikannya sendiri, 
betapa Raja Bayan itu berdiam diri saja dalam sangkar 
emasnya yang indah itu. Berkali-kali Baginda menanya-
kannya, memintakan Raja Bayan itu mengumandangkan 
suara merdunya. Namun berkali-kali pula permintaan Baginda 
itu didiamkan Raja Bayan. 

"Adakah sesuatu yang tidak menyenangkanmu, hai 
burung bayanku yang sakti?" tanya Baginda kemudian, 
"Apakah ada kekurangan-kekurangan makananmu selama 
ini? Katakanlah padaku. Agar segera kuperintahkan pong-
gawa-ponggawaku menyediakan apa saja pun yang engkau 
kehendaki!" 

Tapi Raja Bayan itu tetap berdiam diri, bermuram durja. 
Malah bagaikan tak diacuhkannya kebingungan dan kegundah-
gulanaan hati Baginda. Bahkan sehari-harian Baginda 
bermenung saja, di dekat sangkar emas Raja Bayan itu. Tak 
ingin minum, tak ingin makan. Kadang-kadang karena terlalu 
lelahnya, Baginda tertidur. Tapi dalam tidur nyenyak itu, 
sering Baginda tersentak dan terbangun, terkejut bagaikan 
ada seseorang yang telah membangunkannya. 

Ketika itulah didengar Baginda suara merdu Raja Bayan 
itu bersenandung, meratap-ratap, menceritakan kisah seorang 
permaisuri yang terhukum dalam kurungan istana oleh 
perintah Sang Raja sendiri. 

Tiba-tiba bangkit marah Baginda. "Hai , burung bayan! 
Engkau telah menyindirku rupanya?" 

Terhenti senandung Raja Bayan itu seketika lamanya. 
Ditatapnya wajah Baginda yang kemerah-merahan menahan 
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amarah. 
"Aku menyaksikan kenyataan, wahai Baginda Raja 

Syamsyarilla!" sahut Raja Bayan itu kemudian. "Kulihat, 
permaisuri Tuanku sungguh-sungguh menanggung derita 
selama belasan tahun terakhir ini. Ia Tuanku penjarakan, 
diasingkan dari semua orang. Kenapakah Tuanku sekejam itu 
benar?" 

"Karena ia telah melanggar laranganku," sahut Raja 
Syamsyarilla menggertakkan gigjnya, geram melampiaskan 
kemarahannya. Tapi kemudian, timbul suatu pikiran di hati 
Raja Syamsyarilla. Dan dengan lemah lembut, Baginda 
bertanya: "Kalaulah engkau ingin mengabdi padaku, seperti 
yang kaujanjikan sebelumnya, wahai burung bayan yang 
sakti, bukakanlah rahasia apa yang sedang dipendam 
permaisuriku itu selama ini. Tunjukkanlah padaku, di mana 
permaisuriku menyembunyikan puteraku yang kularang 
menikmati kehidupan ini." 

Waktu itulah, dalam pandangan mata Raja Syamsyarilla 
sendiri, Raja Bayan sakti itu meloloskan dirinya dari sangkar 
emas yang tetap terkunci di kamar peraduan istana itu. 

"Hai, hai," seru Baginda keheranan, "mau ke mana 
engkau?" 

"Aku tak sudi seatap dengan seseorang yang kejam dan 
buas." 

"Siapa yang kejam, wahai burung bayanku yang sakti? 
Bukankah aku tak pernah menyakiti hatimu? Bukankah 
lantai sangkarmu kuperintahkan dilapisi kain beledru? 
Kemarilah, sayang! Kembalilah ke sangkar emasmu, kemba-
Ü." 

Tapi Raja Bayan itu kembali menyenandungkan nyanyian 
duka yang memilukan hati. Mengisahkan tentang kecantikan 
dan pengabdian seorang permaisuri, yang menderita batinnya 
karena semua anak lelaki yang dilahirkannya telah diperin-
tahkan Baginda untuk dibunuh tanpa belas kasihan sedikit 
juga pun. 

Nyanyian itu bagaikan mata pedang yang tajam 
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"Hai! Hai!" seru baginda. "Mau ke mana engkau?" 



menusuk-nusuk sanubari Raja Syamsyarilla. Berkali-kali 
Baginda berteriak, agar Raja Bayan itu menghentikan 
nyanyiannya. Tapi Raja Bayan tak mengacuhkan keinginan 
Baginda. Ia terbang ke sana terbang ke mari dalam kamar 
peraduan itu, ketika Baginda mengejar-ngejarnya dengan 
pedang terhunus. 

Akhirnya Baginda lelah, dan Raja Bayan lalu bertengger 
di atas terali jendela istana yang tinggi itu. 

"Kembalilah, wahai burung bayanku," seru Raja 
Syamsyarilla kemudian. 

"Tidak, hai raja yang durjana!" balas Raja Bayan itu. 
"Sadarlah engkau! Tak usah menggantang asap! Janganlah 
berharap lagi aku akan kembali padamu. Karena aku tak sudi 
lagi menghibur manusia berhati kejam." 

Alangkah terperanjatnya Baginda mendengar tantangan 
Raja Bayan itu. Dicabutnya pedang pusakanya kembali, dan 
diacungkannya ke arah Raja Bayan itu. "Kalau engkau tak 
mau kembali juga, kupancung engkau nanti!" teriak Baginda. 

Tapi Raja Bayan itu hanya tertawa. Berkicau-kicau 
memanas-manasi hati Baginda yang sedang marah itu. 

"Sadarlah engkau, hai raja yang lalim. Tahukah engkau, 
tidak ada secercah kejahatan pun di atas mayapada ini yang 
tidak berbalas! Kamu sesungguhnya tak pantas menjadi raja 
untuk memimpin umat manusia. Seorang manusia itu 
mempunyai harga yang tinggi dibandingkan dengan hewan. 
Tapi hatimu bukan hati manusia; hatimu adalah hati hewan. 
Seharusnyalah engkau berkawan dengan hewan buas, menjadi 
raja dari sekawanan harimau." 

"Kenapa engkau menuduhku yang tidak-tidak?" 
"Apakah kamu tidak ingat lagi, belasan tahun yang 

lampau, dengan hatimu yang dingin, engkau telah memerin
tahkan membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan oleh 
permaisurimu?" 

"Laknat engkau, hai burung bayan celaka!" gerutu Raja 
Syamsyarilla seraya menghapus keningnya yang berkeringat. 
"Siapa engkau sesungguhnya?" 
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"Aku adalah anakmu sendiri, wahai raja yang lalim!" 
sahut Raja Bayan itu kemudian. "Tak ingat jugakah engkau, 
setelah engkau perintahkan membunuh putera-puteramu 
yang baru dilahirkan, mayat anakmu itu dicampakkan begitu 
saja di hutan? Ya, akulah penjelmaan dari anakmu itu, wahai 
Baginda Raja Syamsyarilla! Dari bangkai mayat anakmu itu, 
menjelmalah 99 ekor ulat. Dan ulat-ulat itu kemudian 
menjelma pula menjadi burung bayan, untuk membalas 
kedurjanaanmu, membinasakan kekuasaanmu yang keji. 
Karena bagaimanapun, raja yang lalim harus disanggah. Dan 
hanya raja yang adil sajalah yang berhak disembah. 
Nantikanlah datangnya suatu hari pembalasan " 

Tiba-tiba Raja Bayan mengepak-ngepakkan sayapnya 
yang indah kemilau itu. Ketika Raja Syamsyarilla melempar-
kan pedangnya ke arah Raja Bayan itu, burung Bayan yang 
sakti itu pun terbanglah, menerobos tirai jendela kamar 
peraduan istana. 
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10 
P U T E R A M A H K O T A Y A N G T E R B U A N G 

P E T A N G H A R I itu Budiman sedang asyik meniup seruling 
bambunya di anjung perangin-anginan rumahnya yang besar 
itu, ketika telinganya menangkap suara kepak burung-burung 
yang ramai di kejauhan. Waktu Budiman menoleh, dilihatnya 
sekawanan burung bayan bagaikan menderu datang meng-
hinggapi pohon jambu perawas di dekatnya. Terheran-heran 
Budiman menyaksikan, betapa nekatnya burung-burung 
bayan itu bertengger di dahan-dahan jambu perawas, yang 
dapat dijangkau tangan dari anjung perangin-anginan. 

Waktu itulah teringat oleh Budiman kembali, bagaimana 
riuh burung-burung bayan terperangkap dalam jeratnya 
dahulu di pohon tualang besar tinggi itu. 

"Kalaulah ada Raja Bayan sahabatku itu, pasti kawanan 
burung-burung bayan ini pun akan menjadi sahabatku juga," 
kata Budiman dalam hati. " A h , kenapa pula kuhadiahkan 
Raja Bayanku pada raja. Kalau tidak, takkan kesunyian aku 
seperti sekarang." 

Seperti tahu apa yang sedang diperkatakan Budiman di. 
dalam hatinya, salah seekor di antara burung-burung bayan 
itu datang bertengger di atas terali kayu anjung perangin-
anginan. 

"Tak usahlah bersunyi-sunyi hati lagi, wahai Kakanda 
Budiman," ujar burung bayan itu tiba-tiba. 

Terpesona Budiman memandangi burung bayan itu. 
"Siapa kalian?" 

"Kami adalah rakyat Raja Bayan!" 
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Terkejut Budiman. Ditatapnya satu persatu kawanan 
burung bayan itu. Kalau-kalau di antara mereka ada Raja 
Bayan. Tapi sesudah merasa pasti tak ada Raja Bayan di 
antara kawanan burung bayan itu, Budiman mengeluh 
panjang. Dan rasa kecewa terbayang di wajahnya. 

"Apa yang kalian perlukan dariku, padahal Raja Bayan 
kalian tak ada bersamaku lagi?" 

"Kami tahu, tahu, tahu!" sahut burung bayan itu. 
Ternyata, dialah Bayan Pundan yang bijak itu. "Kami 
mcnyampaikan kabar, bahwa Raja Bayan sebentar lagi akan 
pulang ke mari!" 

"Apa iya?" tanya Budiman gembira. 
"Raja Bayan sedang dalam perjalanan dari istana raja." 
Ketika itulah terdengar suara senandung yang teramat 

merdu dari kejauhan. Semua mata memandang ke arah suara 
itu. Dan Budiman bangkit berdiri sambil memegang seruling 
bambunya, menyaksikan bulu indah kemilau Raja Bayan itu. 
Dan seluruh Rakyat Bayan menekurkan kepalanya, ketika pada 
akhirnya Raja Bayan itu hinggap di atas terali kayu di depan 
Budiman. 

"Akhirnya, aku kembali ke mari, wahai Kakanda 
Budiman," ujar Raja Bayan itu kemudian. 

"Apa yang telah terjadi dengan dirimu, Raja Bayan?" 
tanya Budiman jadi cemas tidak karuan. 

" A k u telah meninggalkan istana raja." 
"Kenapa?" 
" A k u tidak senang lagi padanya. Karena dia raja 

yang lalim." 
Termenung sejurus lamanya Budiman memikirkan ucapan 

Raja Bayan itu. Kemudian dia menarik napas perlahan-lahan. 
"Bukankah seandainya Raja Syamsyarilla tahu, bahwa 
engkau telah kembali padaku, Baginda akan memarahiku?" 

Tapi Raja Bayan itu cepat menggeleng-gelengkan kepala
nya. 

"Tak usahlah kuatir. Sebentar lagi pun Kakanda akan 
kedatangan serombongan tamu agung." 
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Uning yang masuk ke anjung perangin-anginan itu, 
terkejut mendengar akan datang serombongan tamu 'agung ke 
daerahnya. 

"Tamu agung?" ujar Uning perlahan-lahan tidak dapat 
menyimpan perasaan cemas. "Apakah Raja Syamsyarilla akan 
datang ke mari?" 

"Tidak, tidak, wahai Bunda," sahut Raja Bayan. "Bukan 
Raja Syamsyarilla yang datang." 

"Lantas, siapa kalau begitu?" 
"Akan Bunda lihat sendiri nanti," ujar Raja Bayan itu 

pula. 
Lalu sekalian Rakyat Bayan itu terbang ke puncak rumah 

besar Budiman, bertengger di sana berjejer-jejer, sedang Raja 
Bayan masuk ke dalam kamar yang sejak dulu sudah 
disediakan Budiman untuknya. Raja Bayan kemudian 
mengurung dirinya di dalam kamar itu, tidak ingin ditemui 
siapa pun. Waktu Budiman masuk ke dalam kamar itu, di-
lihatnya Raja Bayan sedang bersemadi. Karenanya, Budiman 
tidak bertanya apa-apa. Ia segera keluar dan kembali ke 
anjung perangin-anginan, tempat Uning sejak tadi duduk 
mengunyah-ngunyah sirih pinangnya. 

"Siapa gerangan yang bakal datang itu, Budiman?" tanya 
Uning kemudian, memecah keheningan. 

Budiman mengangkat pundaknya sedikit. "Entahlah," 
sahutnya perlahan-lahan. " A k u sendiri pun tak tahu. Bayan 
itu tidak mengatakan, siapa tamu agung kita i tu." 

Tapi Budiman sudah memerintahkan kepada anak-anak 
buahnya, untuk berjaga-jaga mengawal perbentengan. Senjata 
sudah disiapkan, tapi ditempatkan agak tersembunyi. Dan 
anak-anak buah Budiman itu sudah siap menanti segala 
kemungkinan, ketika dari kejauhan terlihat serombongan 
orang mendatangi daerah mereka. 

"Songsong mereka," perintah Budiman yang langsung 
memimpin penjagaan di perbentengan. "Kidam, bawa seorang 
pembantumu. Jumpai mereka sebelum mereka datang ke 
mari. Tanyakan, apa keperluan mereka malam-malam begini 
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mendatangi kita." 
Bagai melompat, Kidam melaksanakan perintah Budiman. 

Dan diiringi Muhar, setengah berlari menyongsong rom
bongan yang datang itu. Tapi Kidam segera kembali, 
sementara Muhar menemani rombongan itu yang akan 
melihat tanda isyarat tertentu apakah rombongan itu boleh 
masuk ke daerah mereka atau tidak. 

"Mereka mengatakan, mereka rombongan Datuk Wazir 
Dubalang Utama yang terdepan," ujar Kidam memberikan 
laporannya pada Budiman. 

"Apa tujuan mereka?" 
"Hendak bertamu sejénak, dalam perjalanan yang jauh." 
Budiman berpikir sejenak. Bukankah Raja Bayan sudah 

mengatakan, bahwa dia bakal kedatangan tamu agung? 
Bukankah itu berarti, bahwa tamu yang datang itu tidak akan 
membawa kekeruhan? Makanya segera Budiman mengambil 
keputusan: "Izinkan mereka masuk ke perbentengan. Hanya 
tamu agung sajalah yang dibenarkan menghadapku." 

Pengawal khusus Budiman segera mengawal rumah 
besarnya, ketika Budiman kembali ke rumah. Uning yang 
sejak tadi memperhatikan saja apa yang terjadi dari anjung 
perangin-anginan, segera menemui Budiman. 

"Bakal datang tamu agung. Bersedia-sedialah Uning untuk 
menjamunya," kata Budiman kemudian. 

Beberapa anak dara pembantu Uning, cepat merapikan 
ruangan tengah rumah besar itu. Segala-galanya dipersiapkan 
dengan sebaik-baiknya, sedang Budiman masuk ke kamar 
Raja Bayan dan bertanya: "Bukankah, takkan ada bencana 
yang datang?" 

Raja Bayan itu tertawa gembira. "Segala-galanya akan 
menyenangkan, Kakanda Budiman. Terimalah mereka seperti 
menerima pinang pulang ke tampuknya!" 

Dari anjung perangin-anginan, Budiman melihat rom
bongan terdepan itu sudah disediakan tempatnya di 
perbentengan. Kemudian, menyusullah rombongan ibu-ibu, 
anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki yang belum akil 
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balig. Di belakang mereka, barulah menyusul rombongan 
induk, dengan seorang yang menunggang kuda putih di 
tengah-tengah rombongan. Di belakang rombongan induk itu, 
menyusul pula pasukan pengawal yang bersenjata. 

Tepat tengah malamnya, obor-obor dinyalakan di sekitar 
rumah besar Budiman. Uning sudah mengganti pakaiannya 
dengan pakaian yang seindah-indahnya, sementara Budiman 
mengenakan destar merah berselempang kain sutera kuning 
yang dijelujur dengan benang emas. 

Yang pertama naik ke atas rumah besar itu adalah 
Panglima Tibang. Melalui Kidam, ia segera melaporkan pada 
Budiman, bahwa Datuk Wazir Dubalang Utama ingin 
diperkenankan beristirahat malam ini, karena terlalu lelah 
selama perjalanan. Budiman tidak keberatan, meskipun Uning 
tidak dilihatnya ada di serambi depan itu. 

Dan menjelang Datuk Wazir Dubalang Utama turun dari 
kuda putih tunggangannya, Budiman sudah meminta Uning 
hadir di ruang tengah itu. Lalu bersama Pahglima Tibang, 
Budiman turun menyambut tamu agungnya. 

Ketika Datuk Wazir Dubalang Utama turun dari kuda 
putih dan hendak menaiki anak tangga rumah besar itulah, 
matanya terpesona melihat Budiman. Tertegun langkah 
Datuk Wazir Dubalang Utama. 

"Kujemput Datuk memasuki rumahku," ujar Budiman 
penuh hormat mengkhidmati tamu agungnya. 

Dengan langkah tersaok-saok, Datuk Wazir Dubalang 
Utama bagaikan dibimbing oleh Panglima Tibang menaiki 
rumah besar itu. Pikirannya bertanya-tanya: Siapakah anak 
muda yang mcnguasai daerah ini? Apa diakah putera 
mahkota Kerajaan Mancalila yang kuselamatkan dulu? 

Tapi belum habis, tanya di hati Datuk Wazir Dubalang 
Utama itu telah terjawabnya sendiri, karena matanya 
tertumbuk pada Uning yang sedang menatap di ruang tengah. 
Mereka berpandangan sejenak sesudah Budiman mempersi-
lahkan tamunya itu duduk. 

Tiba-tiba Uning bangkit dari duduknya. Ditujunya Datuk 
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Budiqman segera menyongsong orang tua itu. 



Wazir Dubalang Utama. "Datuk Wazir ,"desis Uning 
perlahan-lahan. 

Dan Datuk Wazir Dubalang Utama mengulurkan tangan-
nya di sujud Uning, disaksikan Budiman yang memandang 
keheran-heranan. 

"Engkaukah Rubiah?" tanya Datuk Wazir Dubalang 
Utama kemudian. 

"Mohon diampun, Datuk," hormat Uning menyahut. 
"Hambalah Rubiah, orang kepercayaan Datuk dulu, yang 
telah dibebani tugas memelihara putera Permaisuri Tajuk 
Awan." 

Dan keduanya saling berpelukan, betapa khidmatnya. 
Uning sendiri terisak-isak tak dapat menahan tangisnya. 
Tangis gembira, bahwa pada akhirnya dia dipertemukan juga 
dengan Datuk Wazir Dubalang Utama setelah belasan tahun 
memisahkan mereka, di saat-saat mereka sudah tua dan 
rambut mereka sudah memutih kapas. 

Kemudian Uning segera bangkit meninggalkan tempat 
duduk Datuk Wazir Dubalang Utama. Didekatinya Budiman 
yang tercenung-cenung tidak mengerti. 

"Budiman", ujar Uning kemudian bagai berkata pada diri 
sendiri, "inilah Datuk Wazir Dubalang Utama, wazir Kerajaan 
Mancalila." Lalu kepada Datuk Wazir, Uning berkata pula: 
"Mohon diampun, Datuk. Inilah putera " 

Payah Datuk Wazir Dubalang Utama bangkit dari 
duduknya. Usia tua rupanya telah menghapus kegesitan 
Datuk itu di masa mudanya dulu. 

Tapi Budiman segera menyongsongnya, memeluk orang 
tua itu. 

"Engkaulah putera mahkota Kerajaan Mancalila yang 
terbuang selama ini, anakku," ujar Datuk Wazir Dubalang 
Utama menepuk-nepuk pundak Budiman dengan bangga. 

Karena sudah mendapat kepastian bahwa yang datang itu 
bukanlah rombongan yang akan menimbulkan kekeruhan, 
segeralah Budiman memerintahkan Kidam untuk menjamu 
seluruh rombongan tersebut. Apalagi Datuk Wazir Dubalang 
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Utama mengakui, bahwa kedatangan mereka adalah untuk 
mendapatkan perlindungan. 

Dan ketika esok harinya didirikan pemondokan-
pemondokan baru yang dikerjakan bersama-sama bergotong 
royong antara anakbuah Budiman dengan pcngiring-pengiring 
Datuk Wazir Dubalang Utama, di ruang tengah rumah besar 
kediaman Budiman itu dilangsungkanlah pembicaraan-pem-
bicaraan yang penting. Pending emas yang digali malam 
kemarinnya di bawah rumah besar itu, telah dihamparkan di 
depan Datuk Wazir Dubalang Utama yang duduk ber-
hadap-hadapan dengan Budiman. Pending emas itulah yang 
makin meyakinkan Budiman, bahwa semua rahasia yang 
diceritakan Datuk Wazir Dubalang Utama dan Uning alias 
Rubiah itu, adalah kenyataan yang sesungguhnya. 

"Ada sebuah ramalan tua yang mengatakan, bahwa 
kekuasaan dan kebesaran Raja Syamsyarilla hanya mungkin 
hancur berantakan oleh puteranya sendiri," kata Datuk Wazir 
Dubalang Utama kemudian, membukakan rahasia yang telah 
tersimpan belasan tahun itu. "Oleh karena itulah, setiap kali 
Permaisuri Tajuk Awan melahirkan bayi lelaki, setiap kali itu 
pula anak tersebut dibunuh." 

Dan dengan airmata yang membasahi pipinya, Datuk 
Wazir Dubalang Utama mengakui sendiri, bahwa tangan-
nyalah yang telah ikut menyebabkan kematian enam orang 
putera yang dilahirkan Permaisuri Tajuk Awan, semata-mata 
karena mematuhi perintah Baginda Raja Syamsyarilla. 

"Tapi ketika Raja Syamsyarilla masuk ke hutan belantara 
untuk mencari rusa beranak muda, ketika itulah lahir anak 
lelaki yang ketujuh dari Permaisuri Tajuk Awan," kata Datuk 
Wazir Dubalang Utama pula. "Saya sendiri diminta oleh 
permaisuri untuk menyelamatkan puteranya itu. Mulanya, 
saya terkejut juga, kenapa Permaisuri berani melanggar 
perintah larangan Baginda. Tapi sesudah Permaisuri Tajuk 
Awan memohon sangat, agar puteranya yang ketujuh itu 
diselamatkan, timbullah kesadaran di hatiku, bahwa aku 
tidak seharusnya menuruti sembarang perintah durjana Raja 
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Syamsyarilla. Karena itulah, saya menyingkir dari ibukota 
Kerajaan Manca l i l a !" 

Dan Uning alias Rubiah segera menambahkan: 
"I tulah kenyataan yang sesungguhnya, Budiman! Engkau 

adalah putera mahkota Kerajaan Mancalila. Karena tanganku 
sendirilah yang menerima penyerahan sosok tubuhmu dari 
Permaisuri Tajuk A w a n . " 

" A p a k a h Permaisuri masih h idup?" tanya Budiman 
tiba-tiba. 

Perlahan-lahan Datuk Wazir Dubalang Utama memanggut-
kan kepalanya. 

"Sudah belasan tahun Permaisuri ditahan oleh Baginda 
sendiri. Dipisahkan dari kesenangan istana. Semata-mata 
karena Permaisuri tidak ingin membukakan rahasia ten-
tangmu, Bud iman . " 

" D a n selama belasan tahun pula ," kata Uning menam
bahkan, "aku terpaksa harus berhati-hati mengasuhmu, 
terpisah dari keramaian, semata-mata agar jangan sampai ada 
orang yang tahu bahwa engkau adalah putera mahkota 
Kerajaan Manca l i l a . " 

"Sebab," sambung Datuk Wazir Dubalang Utama pula, 
"seandainya Raja Syamsyarilla tahu bahwa engkaulah 
puteranya yang hilang i tu , pastilah engkau akan ditangkapnya 
dan kemudian d ibunuhnya." 

Tap i jauh di dasar sanubarinya, Budiman tidak 
berdendam pada ayahandanya, Raja Syamsyarilla. Yang 
diinginkannya hanyalah, bahwa dia harus dapat menye
lamatkan ibundanya, Permaisuri Tajuk Awan , membebas-
kannya dari tawanan Baginda sendiri. 
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11 
P E M B E R O N T A K A N M E L A W A N K E L A L I M A N 

M A T A H A R I sudah meninggi, ketika Panglima Tibang 
ribut melaporkan kepada Datuk Wazir Dubalang Utama, 
bahwa sepasukan balatentara Kerajaan Mancalila sudah 
membakar hangus bekas perbentengan mereka sebelum meng
hindar ke perbentengan Budiman. Bekas wazir yang sudah 
tua itu, terdiam beberapa lamanya. Tunduk tertekur-tekur. 

"Datuk", kata Panglima Tibang kemudian, "kabar 
terakhir memberitahukan, bahwa pasukan balatentara 
kerajaan tersebut terus bergerak maju ke arah perbentengan 
ini! Pastilah tugas yang dibebankan pada mereka ialah untuk 
menghancurkan kekuatan Datuk selama ini. Mereka di-
tugaskan untuk mempersembahkan Datuk kepada Raja 
Syamsyarilla, hidup atau mati! Apa yang harus kita perbuat 
sekarang?" 

Perlahan-lahan Datuk Wazir Dubalang Utama mengangkat 
wajahnya. Dipandangnya Panglima Tibang beberapa lamanya. 
"Panggillah Tuanku Putera Mahkota. Kita harus merun-
dingkannya, agar ia tahu apa yang akan kita lakukan." 

Dan ketika Budiman muncul, Uning sudah hadir di 
samping Datuk Wazir Dubalang Utama. Pada wajah Uning di 
mata Budiman terbayang suasana ketegangan. 

' Lalu Datuk Wazir Dubalang Utama menceritakan keadaan 
apa yang tengah dihadapinya ketika itu. "Kalau engkau ingin 
membebaskan Permaisuri Tajuk Awan dari tawanan Raja 
Syamsyarilla, inilah waktunya, Budiman," ujar Uning 
memastikan. 
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"Hari pembalasan itu sudah datang," kata Datuk Wazir 
Dubalang Utama pula. "Terserahlah pada Tuanku Putera 
Mahkota mau bertindak apa tidak!" 

Budiman menundukkan wajahnya sejenak. Seluruh se-
mangatnya bagaikan terbakar ingin membebaskan ibundanya, 
Permaisuri Tajuk Awan, dari cengkeraman ayahandanya 
sendiri, Raja Syamsyarilla. Dan ketika akhirnya Budiman 
menerima tanggung jawab pimpinan untuk memberontak 
melawan kelaliman Raja Syamsyarilla, Uning mencium 
keningnya sebagai restu dengan perasaan terharu. 

"Adalah kewajiban seorang anak untuk menyelamatkan 
bundanya, Budiman," ujar Uning bagai berbisik. "Hanya 
engkau sajalah yang dapat menyelamatkan Permaisuri Tajuk 
Awan!" 

Dan petang hari itu juga, dipalulah gong agung. Semua isi 
perbentengan itu yang terdiri dari pengikut-pengikut 
Budiman di bawah pimpinan Kidam, bersama pengikut-peng
ikut Datuk Wazir Dubalang Utama di bawah pimpinan 
Panglima Tibang, berkumpul di pelataran bekas ladang Uning 
di depan rumah besar Budiman. 

Obor-obor sudah dinyalakan ketika Budiman dan Datuk 
Wazir Dubalang Utama muncul di serambi depan. Dan 
suasana jadi hening waktu Datuk Wazir mengangkat 
tangannya tinggi-tinggi. 

"Wahai sekalian rakyat dan prajurit-prajurit yang gagah 
perkasa," kata Datuk Wazir Dubalang Utama kemudian. 
"Keadaan kita sekarang sudah berada di puncak kepastian: 
Hidup atau hancur lebur mati berkalang tanah! Sebab, 
pasukan-pasukan balatentara kerajaan sudah bergerak menye-
rang ke arah kita sekarang. Tidak ada pilihan lain buat kita, 
kecuali bangkit bersatu padu melawan pemerintahan Raja 
Syamsyarilla yang lalim." 

Tiba-tiba Datuk Wazir Dubalang Utama mengulurkan 
tangannya ke arah Budiman yang berdiri di sampingnya. Dan 
sambutan tangan Budiman digenggam Datuk Wazir Dubalang 
Utama erat-erat. Diacungkannya ke udara. 
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"Dan untuk memimpin seluruh perlawanan kita, 
kuserahkan pada Tuanku Putera Mahkota Kerajaan Mancalila 
sendiri, yang sejak dari bayinya telah hidup dalam 
persembunyian dan pengasingan," ujar Datuk Wazir Dubalang 
Utama pula. "Adalah hak kita untuk mempertahankan 
kehidupan kita, karena kita telah diserang. Dan adalah juga 
merupakan hak Tuanku Putera Mahkota untuk berjuang 
melawan kelaliman ayahandanya sendiri, demi menegakkan 
keadilan dan kebenaran! Saya percaya dan yakin sekali, kita 
berada di pihak yang benar dan menang!" 

Kemudian, ditetapkanlah Panglima Tibang sebagai Pang
lima Perang dengan wakilnya Panglima Muda Kidam. Dan 
ketika senja menjelang malam datang menjelma, seluruh 
prajurit-prajurit dan anak lelaki yang sudah akil-balig 
dipersenjatai selengkapnya untuk menghadapi peperangan 
yang tak terelakkan. 

Dan tak lebih satu purnama kemudian, kenyataan itu 
terjadilah. Sepasukan balatentara kerajaan datang menyerbu 
ke perbentengan Budiman. Tapi dengan penuh kebijaksanaan, 
Budiman berhasil melumpuhkan pasukan Raja Syamsyarilla 
itu tanpa harus menumpahkan darah. Semuanya menyerah, 
meletakkan senjatanya dan bertekuk lutut. Hanya Kepala 
Pasukan dan seorang pembantunya sajalah yang dibiarkan 
melarikan diri. Karena Budiman dan Datuk Wazir Dubalang 
Utama tahu, tentulah Kepala Pasukan Kerajaan itu akan 
melaporkan penyerahan pasukannya itu kepada Raja 
Syamsyarilla sendiri. 

Waktu itu malam sedang purnama-purnamanya ketika 
Asfan, Kepala Pasukan Kerajaan, itu melaporkan diri 
ditemani oleh Bitung, Kepala Pengawal Istana. Baginda Raja 
Syamsyarilla sedang asyik-asyiknya bercengkerama dengan 
para inangda dan dayang-dayang istana sebagaimana kebiasa-
annya bertahun-tahun belakangan ini, waktu Bitung membi-
sikkan, bahwa pasukan Asfan telah hancur berantakan. 

Baginda mengernyitkan keningnya. "Apa?" tanya Bagin
da kemudian bagaikan tak percaya pada apa yang dilaporkan 

95 



Bitung. "Semuanya menyerah?" 
Takut-takut Bitung memanggutkan kepalanya. Diliriknya 

Asfan. 
"Demikianlah kenyataannya, Tuanku," sahut Asfan 

memberanikan diri. "Hamba sendiri tidak habis mengerti apa 
yang menyebabkannya. Tapi waktu pemimpin mereka, 
seorang anak muda, datang menyongsong kami menaiki 
seekor kuda putih, kami betul-betul terkejut sekali." 

"Kenapa?" tanya Baginda, tidak mengerti apa yang telah 
terjadi dengan pasukan yang dikerahkannya untuk meng-
hancurkan Datuk Wazir Dubalang Utama itu. 

"Ampun, Tuanku," ujar Asfan kemudian antara 
terdengar dengan tidak. "Pemimpin yang muda belia itu, 
sangat mirip sekali dengan Tuanku." 

"Apa?" teriak Baginda tiba-tiba ketika melintas perasaan 
di sanubarinya, bahwa kemungkinan dialah puteranya yang 
hilang belasan tahun yang lampau itu, yang dikatakan 
peramal tua sebagai kekuatan yang akan menghancurkan 
kekuasaan pemerintahnya sendiri. "Orang yang sangat mirip 
sekali denganku?" 

"Demikianlah yang sesungguhnya, Tuanku. Tak ber-
lebih tak berkurang! Hanya, orang itu masih muda belia, 
gagah dan tampan, berwibawa sekali," sahut Asfan 
menjelaskan. "Ketika orang berkuda putih itu mengangkat 
tangannya, mengacungkannya di udara, kami semuanya ba-
gai terpesona, takluk dan menyatakan menyerah dengan 
meletakkan senjata. Hanya hamba dan Gimbot sajalah yang 
melarikan diri!" 

Tiba-tiba suasana riang jadi hening membeku, ketika Raja 
Syamsyarilla membantingkan cangkirnya. Salah seorang 
dayang mengumpulkan pecahan-pecahan cangkir itu dengan 
berhati-hati, sedang Baginda merasakan langit seakan-akan 
runtuh di atas kepalanya! 

"Apakah benar apa yang kaukatakan itu, Asfan?" tanya 
Baginda kemudian, sambil menghapus keringat di keningnya. 

"Hamba berani sumpah dan dihukum mati, Tuanku, 
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seandainya apa yang telah hamba laporkan ini bukan suatu 
kenyataan yang sesungguhnya!" 

Lalu diisyaratkan Baginda agar Bitung mendekatinya. 
" A k u tidak mau diganggu lagi dengan kekalahan-kekalahan 
kalian," gerutu Raja Syamsyarilla kemudian. "Perintahkan 
pasukan dari desa pinggiran untuk menyerang mereka!" 

Dan ketika Bitung membawa Asfan meninggalkan 
ruangan istana itu, Baginda meneruskan kesukaannya 
berasyik masyuk. Ia seakan-akan berusaha hendak melupa-
kan ketidakpercayaannya, bahwa telah ada sesuatu kekuatan 
yang dapat memaksa pasukan kerajaan menyerah kalah 
sebelum bertempur. Inilah yang terlalu menyakitkan hati 
Raja Syamsyarilla. Dan kenyataan-kenyataan inilah yang 
tidak dapat dihapuskannya dari perasaannya yang jadi gelisah 
tidak karuan. 

Aneh, ketika malam itu Baginda ingin tidur, dibawanya 
empat orang dayang untuk menemaninya! Karena di-
rasakannya ada semacam perasaan keterasingan yang perih. 
Perasaan terpencil seorang diri di mayapada! 

Dan ketika beberapa hari kemudian Baginda menerima 
laporan, bahwa desa pinggiran telah jatuh sepenuhnya ke 
dalam kekuasaan 'Tuanku Putera Mahkota', Raja Syam
syarilla tak dapat mengendalikan kecemasannya. Dengan 
pedang pusakanya, ia memenggal apa saja yang ditemukan-
nya: kucing-kucing istana piaraan kesayangannya, patung-
patung, tiang-tiang tonggak dan bahkan seorang ponggawa 
istana yang tak tahu apa-apa! 

Baginda makin panik waktu Bitung melaporkan, bahwa 
desa demi desa dalam wilayah Kerajaan Mancalila telah 
menyerah. 

"Bagaikan air bah yang dahsyat, melanda dan meng-
hancurkan setiap tanggul penghalang," keluh Bitung, tak 
dapat menyembunyikan kecemasan hatinya sendiri. "Kema-
juannya seperti anak panah yang kencang terlepas dari 
busurnya, mengagumkan sekali!" 

Dan tepat pada 14 hari bulan purnama datanglah giliran 
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ibukota Kerajaan Mancalila. Gerbang kota dalam sekejap 
mata saja sudah tembus, dan pasukan-pasukan 'Tuanku 
Putera Mahkota' bagaikan menyemut melingkari istana. 
Semua itu disaksikan Raja Syamsyarilla dari serambi istana 
kerajaan, yang terletak di atas perbukitan yang tinggi dalam 
ibükota Kerajaan Mancalila. Dari atas serambi istana kerajaan 
itulah Raja Syamsyarilla memberikan perintah-perintahnya. 
Menyusun sepasukan pemanah mahir, untuk menghancurkan 
setiap musuh yang datang menyerbu ke istana kerajaan. 

Yakin bahwa kekuatannya takkan mampu ditembus 
musuh, Raja Syamsyarilla turun ke gelanggang. Di depan 
istana kerajaan, terdapat sebuah pelataran luas yang 
berhadapan dengan pintu gerbang istana. Baginda sendiri 
menyandang pedang pusakanya di pinggang, dan dengan 
anak-anak panahnya dia bersiap-siap menanti penyerbuan itu. 

Tapi tak lama kemudian, pintu gerbang istana pecah 
berantakan. Yang pertama-tama muncul ialah seorang 
penunggang kuda putih berpanjikan lambang dari sutera 
kuning berjelujurkan benang-benang emas. 

Terpesona Raja Syamsyarilla memandangnya. "Alangkah 
tampannya, alangkah gagahnya," bisik hati Raja Syam
syarilla. Dalam bayangannya, dirinya sendirilah yang duduk 
di atas kuda putih ranggi itu, seperti di masa mudanya dulu, 
waktu dia menerima tempik sorak kemenangan rakyatnya 
setiap ia pulang dari menang perang, 

Tapi ia tersada.r dari keterpesonaannya waktu dilihatnya 
serangkaian serangan anak panah dari pasukan Pengawal 
Istana seenaknya ditepiskan oleh 'Tuanku Putera Mahkota' 
itu. Dan ketika itulah, Raja Syamsyarilla mengangkat 
panahnya dan menembakkan anak panah yang beripuh itu. 
Kena! Tapi anak panah itu bagaikan menemukan waja 
layaknya di pinggang 'Tuanku Putera Mahkota' itu! 

"Dia berikatpinggangkan pending emas," teriak Raja 
Syamsyarilla cemas. "Pending emas itu', pending pusaka 
ayahku dulu, Kenapa pula ada padanya?" 

Kalap tak tahu apa yang hendak diperbuatnya, Raja 
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Syamsyarilla mencabut pedang pusakanya. Aneh! Pedang itu 
tak mau tercabut dari sarangnya. Berkali-kali Baginda 
mencobanya, dan berkali-kali pula pedang itu bagaikan 
membeku dalam sarangnya! Alamat ini cepat menggeletarkan 
Baginda. Panik dia. Cepat pula dia berpaling ketika dilihatnya 
Bitung, Kepala Pengawal Istana kepercayaannya selama ini, 
terpaku nanar memandangi kuda putih itu, sementara 
dadanya berlobang oleh sebuah anak panah yang telah 
menembus jantungnya. 

Ketika itulah, Raja Syamsyarilla masuk kembali ke dalam 
istana. Dipalangnya pintu dalam istana itu, dan dipe-
rintahkannya sejumlah pengawal untuk bertahan mati-matian 
di situ. Dan waktu Baginda hendak masuk ke kamar 
peraduannya, dayang-dayang istana bertemperasan keluar 
dari kamar itu. Segera Baginda membalikkan badannya, 
ketika ia teringat bahwa jalan satu-satunya untuk memben-
dung 'Tuanku Putera Mahkota' boleh jadi dengan menjadikan 
Permaisuri Tajuk Awan sebagai perisai. 

Cepat-cepat Raja Syamsyarilla berlari menerobos suasana 
panik di sepanjang lorong-lorong istana, menuju ke anjung 
perangin-anginan yang terletak di serambi belakang. Tapi 
pintu anjung itu terkunci dari luar. Kunci tak ada padanya. 
Karena itu Raja Syamsyarilla menggedor-gedor pintu anjung 
itu sambil berteriak-teriak, "Tajuk Awan, Tajuk Awan. 
Bukakanlah pintu! Ada sesuatu yang hendak kubicarakan 
denganmu, Tajuk Awan!" 

Tapi yang diteriaki tak menyahut sedikit juga pun. 
Sejenak timbul pula rasa malu di hati Baginda, kenapa dia 
harus memanggil-manggil permaisuri yang tidak pernah 
dicakapinya lagi sejak belasan tahun, semenjak dia me-
mutuskan mengurung permaisurinya itu. 

Sesudah beberapa kali gedoran dan teriakannya tidak 
memperoleh sahutan, Baginda menerjang pintu anjung 
perangin-anginan itu. Terbukalah! Tapi Permaisuri Tajuk 
Awan tak ditemuinya di situ. Bagaikan hilang raib entah ke 
mana! Barulah sesudah berpayah-payah menyelidki, Baginda 
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melihat ada dua utas tali kukuh tersangkut di tiang jendela 
menuju ke arah bawah, ke pelataran samping istana. Tali 
kukuh itu merupakan tangga-tali, dari mana diperkirakan 
Permaisuri Tajuk Awan dibawa turun dari anjung per
angin-anginan. 

Alangkah bingungnya Baginda. Putus asa sekali! Dan 
sorak-sorai pertempuran terus berkumandang gegap gempita, 
kian menakutkan dirinya. 

Lalu dicabutnya kembali pedang pusakanya. Betul-betul 
Raja Syamsyarilla tidak habis pikir, kenapa pedang 
kebanggaannya itu tidak juga mau tercabut dari sarang
nya. Dan dengan menggenggam pedang pusaka itu di 
tangannya, Baginda berlari-lari menuju ke kamar 
pcraduannya. Laporan dari beberapa ponggawa istana, bahwa 
Pasukan Pengawal Istana banyak yang sudah menyerah, 
tidak diacuhkan Baginda lagi. 

Segera Raja Syamsyarilla masuk ke dalam kamar 
pcraduannya. 

Ketika jejak-jejak kaki bergemuruh menerpa lorong-
lorong istana, Baginda mengambil sebuah kendi yang selama 
ini tcrsimpan di kamar pcraduannya. Isi kendi itu merupakan 
racun berbisa, yang pernah hendak diminumkannya kepada 
Permaisuri Tajuk Awan waktu permaisurinya itu tidak mau 
juga membukakan rahasia tempat persembunyian puteranya 
yang hilang itu. 

Dan ketika pintu kamar peraduan terdengar diketuk-
ketuk dari luar, Baginda menuangkan isi kendi itu ke dalam 
sebuah cangkir di atas sebuah meja kecil berukir-ukir indah 
yang menghadang pintu kamar peraduan. Kemudian pedang 
pusaka kebanggaannya, yang tidak juga berhasil dicabutnya 
dari sarungnya, diletakkannya di atas meja kecil itu, 
membelintang panjang. Dan dengan sekali teguk, diha-
biskannya isi cangkir berisikan racun berbisa itu! 

Menggeletar tubuh Baginda. Matanya nanar memandang 
ke arah pintu kamar peraduan yang sedang dicoba didobrak 
dari luar. Tapi pandangan nanar Baginda, kian lama kian 
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Menggeletarlah tubuh baginda. 



suram juga. Ketika akhirnya tangannya meraba-raba pedang 
pusakanya sambil menatap pintu kamar peraduan, racun itu 
telah menjalar ke seluruh badannya. Dan persis ketika pintu 
kamar peraduan berhasil didobrak, Raja Syamsyarilla 
tersungkur di atas meja kecil itu sambil memeluk pedang 
pusakanya. 

Panglima Tibanglah yang pertama-tama melihat mayat 
Baginda. Segera ia memanggil Tuanku Putera Mahkota 
Budiman, yang sudah sejak lumpuhnya pertahanan Pengawal 
Istana, berada di anjung perangin-anginan bersama-sama 
dengan Permaisuri Tajuk Awan dan Datuk Wazir Dubalang 
Utama. 

Tapi Permaisuri Tajuk Awan menangis terisak-isak 
melihat mayat Raja Syamsyarilla. Dari mulut Baginda 
mengalir bagai mcnggelegak darah kental. Karena tali jantung 
Baginda telah terentak hancur oleh racun berbisa itu. 

"Ia telah menebus dosanya dengan meminum racun," 
ujar Panglima Tibang melaporkan. "Ketika kutemui, ia telah 
mati!" 

"Baringkanlah Baginda di peraduan," ujar Datuk Wazir 
Dubalang Utama kemudian. 

Dan Permaisuri Tajuk Awan menambahkan. "Betapapun 
kejamnya Baginda, ia berhak memperoleh penghormatan 
sebagai raja. Karena ia mati bukan dalam tawanan. Berikanlah 
Baginda penghormatan yang semulia-mulia dan seagung-
agungnya, seperti layaknya seorang raja yang dimakamkan!" 

Ketika kabar kematian Raja Syamsyarilla diumumkan, 
berakhirlah seluruh pertempuran itu. 

"Biarlah," bisik hati Budiman ketika ia memejamkan 
mata sesudah ia ditabalkan menjadi raja Mancalila menggan-
tikan Raja Syamsyarilla." Karena adat resam menyatakan, 
bahwa raja mangkat, harus raja pula yang memakam-
kannya! Dan Budiman yang bergelar Syah Alam itu 
menggigit-gigit bibirnya sendiri menahan keharuan hatinya 
sendiri mengenangkan kematian ayahandanya. "Biarkanlah ia 
damai di makamnya! Dia telah menghukum dirinya sendiri!" 
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Dengan dibantu oleh Datuk Wazir Dubalang Utama, Raja 
BUdiman Syah Alam mengantarkan Kerajaan Mancalila ke 
puncak kejayaannya. Rakyat hidup tenteram, makmur 
sentosa, terbebas dari cengkeraman perasaan takut. 

Konon, ketika Kerajaan Samudera Pasai berkembang 
dengan pesatnya sesudah Raja Budiman Syah Alam mangkat, 
Kerajaan Mancalila hilang "ditelan raksasa" itu. Mancalila 
dimusnahkan dari muka bumi, dan seluruh rakyatnya yang 
tidak berhasil menyingkir diboyong ke Samudera Pasai, 
Belasan tahun kemudian, sisa rakyat Mancalila yang berhasil 
menyingkir kembali ke bekas ibukota kerajaannya. D i atas 
reruntuhan ibukota Kerajaan Mancalila itulah, mereka 
mendirikan perkampungan. Untuk mempertahankan ke-
nangan pada masa silam, masa jaya Kerajaan Mancalila. Dan 
kampung itu iateh yang sekarang bernama Bayeuen, sebuah 
kota kecil yang terletak di dekat Langsa, Aceh! 

T A M A T 
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