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Antaboga tak pernah menjadi benar-benar jahat, ia hanyalah salah satu makhluk wafa 

yang patuh pada tugasnya. Juga kematian Dursila dan kelahiran Aji Saka seakan sudah menjadi 

cacatan dalam sejarah kuno yang kuning dan samar tulisnya. Dalam gurat aksara yang menjadi 

lakon dalam cerita Jawa, ada yang terlupa. Yang tak terkisah dan disembunyikan keabadiannya. 

Bukan hanya tentang kepahlawanan dan kesetiaan. Ada cinta. Dalam lembar yang tercabik 

menjadi debu yang kini entah dimana. 

Sama seperti mengapa senja nampak lebih menentramkan hati, juga hujan resah yang 

ditunggu rintik rindunya. Tak ada alasan mengapa Sri Mayang begitu lekat pandangnya pada 

Raden Mas Setya yang terkenal dengan kesetiaannya. Mungkin karena ketampananannya, atau 

mungkin karena suatu hati yang sudah penuh dengan aksara pallawa atas nama suaminya. 

Wanita yang pernah menjadi kembang desa itu nampak menatap rembang yang mulai memeluk 

ujung daun pinus. Memeluk perutnya yang membuncit karena sebuah kehidupan yang berpusar 

tali yang memberinya sari. Ia gelisah, nampak jelas dari kerutan pada kening yang berteman 

dengan keringat.  

Sri Mayang sudah mengetahui semuanya, tentang rencana Raden Aji Saka dan suaminya 

Raden Mas Setya yang berencana untuk membunuh Prabu Dewata Cengkar. Seketika itu, jabang 

bayi dalam rahimnya nampak menendang keras, seolah mengetahui kegelisahan dari sang 

ibunda. “Tenang nduk, ibu harus tetap terjaga untuk mendoakan keselamatan Bapakmu,” 

bisiknya diambang pintu. Mengelus lembut jabang bayi yang menunggu dua sasi untuk dapat 

merengek pada dunia. Lamunan datang, ia teringat akan janji dua lelaki yang selalu menjaganya. 

Ya, janji suaminya dan seorang lelaki lagi yang dulu pernah mengucap cinta padanya. Namun 

tertolak halus saat hatinya memilih untuk menerima pinangan dari Raden Mas Setya. Janji untuk 

menjaga si jabang bayi agar dapat hidup tanpa bayang Prabu Dewata Cengkar yang selalu 

memakan daging manusia muda, tak terkecuali anaknya kelak. 

Hatinya seakan tertikam rasa takut saat melihat senja kemerahan yang mulai menghilang 

pucuknya, terganti dengan rongrongan gagak yang menandakan kematian, kata mereka. Sri 

Mayang mulai menangis, diambang pintu kayu yang ia biarkan mati obornya, sembari menatap 



kearah Timur tempat kerajaan setan itu berdiri dengan angkuhnya. Dan saat ia merasakan 

cengkraman di induk rahimnya, samar-samar ia melihat seseorang berjalan kearahnya. Bersama 

dingin yang merayapi tubuh yang seakan mati, ia merasakan pelukan seorang lelaki dengan bau 

anyir darah yang membuat pandangannya semakin gelap. “Sri Mayang…” dan gelisah itu 

berpindah pada hati yang lain.  

*** 

Sri Mayang menatap suaminya dengan senyum merekah yang nampak secerah mentari 

fajar disela awang. Membuat lelaki yang sibuk membasuh kaki istrinya itu tersenyum dengan 

gurat bahagia yang sama. Mereka pulang dengan kemenangan, tak ada lagi ketakutan dalam 

pupil mata tiap penduduk, tak ada lagi anak tak berdosa yang hilang dan menjadi belulang. Dan 

tak ada lagi yang akan menggurat kecemasannya dalam memandang nasib anaknya. 

“Ceritakan padaku bagaimana caranya kang mas,” Sri Mayang mendesau manja. 

Membuat suaminya menatapnya dengan lembut, barangkali lebih lembut dari pupus awan. “Tak 

baik untuk anak kita bendara,” tak ada yang lebih mencintainya, semua lentur kasih seolah 

terkuncah dari setiap tindak Raden Mas Setya kepada Sri Mayang. Ia berdiri setelah merasa kaki 

sang istri tak sebengkak kali pertama, menenpatkan dirinya tepat disebelah istrinya yang tengah 

duduk berselonjor didipan kayu yang keras. 

Dibelainya rambut Sri Mayang, begitu berat hatinya untuk berucap, membuat Sri Mayang 

nampak heran dengan kegelisahan suaminya. “Apa yang kau risaukan kang mas? Bukankah 

semua sudah selesai?” tanyanya pelan sembari mencoba menangkap kilat mata suaminya. “Ada 

yang ingin kusampaikan padamu bendara, dan kang mas harap engkau dapat memakluminya.” 

Nada yang penuh getir itu membuat hati Sri Mayang bergejolak. Berbagai pertanyaan, 

kegelisahan, dan semua hal yang ia takutkan nampak hadir berkelebat dipikirannya. “Jangan 

cemas mas ayu, ini tidak seperti yang engkau pikirkan,” ujarnya menenangkan. Namun tidak 

bagi Sri Mayang, ia sudah menduga akan ada hal yang akan memberatkan hatinya. Mas ayu, 

sebutan itu hanya akan digunakan suaminya kala lelaki itu hendak meminta izinnya atas hal yang 

akan membuat dirinya berdiri diambang pintu dengan kegelisahan. Seperti halnya kemarin 

petang, saat kang masnya hendak mengadu nyawa bersama Raden Aji Saka. 



“Istrimu sedang hamil tua kang mas,” ujarnya dengan sarat kesedihan. Raden Mas Setya 

menuangkan pelukan hangat pada istrinya, sungguh bukan ini yang ia inginkan. Tetapi sudah 

tugasnya, sudah wajibnya sebagai abdi untuk menjalankan titah dari Raden Aji Saka. “Kang mas 

mendapatkan titah, untuk mengambil pangot dan koprak milik Raden Aji Saka pemberian 

Kanjeng Nabi yang tertinggal. Ini takkan lama mas ayu, sebelum jabang kita menghentak dunia 

dengan kaki kecilnya, kang mas pasti sudah menggenggam jemarimu.” Raden Mas Setya 

merasakan hentakan samar di hulu jantungnya, ini akan mudah, pikirnya meyakinkan diri. Ini 

tidak sesulit dengan titah-titah sebelumnya, bahkan membunuh Dewata Cengkar nampak lebih 

sulit berbanding dengan titah sederhana kali ini.  

Malam itu ia memeluk istrinya dengan jabang yang gelisah dalam sarangnya, Sri Mayang 

menangis, kegelisahan akan hadir lagi padanya. Suaminya akan pergi lagi, dan ia hanya mampu 

menggenggam janji kepulangan atas nama setia suaminya. Bila saja, ia mampu lebih menuli dan 

mengeras, ia akan menggenggam erat kunca suaminya. 

*** 

Tak ada alasan mengapa rintik gerimis turun pada bulan sepuluh. Tak ada alasan 

mengapa daun memilih jatuh dan menjauh dari induknya. Begitu pula dengan apa yang terjadi 

pada hatinya, tak ada alasan mengapa Raden Aji Saka begitu mengasihi wanita yang jelas bukan 

miliknya. Sri Mayang, bagai rembang petang elok namum tak sampai ia raih. Bagai angan indah 

namun semu saat mata memandang. Ini bukan inginnya, bukan hendaknya untuk mecinta wanita 

yang jelas istri dari abdinya. Namun cinta yang ia miliki lebih awal bahkan lebih pupus dari cinta 

milik Raden Mas Setya. 

Ingin memiliki. Dua kata doktrin yang selalu hadir dalam bait soneta dalam pujangga 

cinta. Raden Aji Saka bukanlah orang jahat dalam cerita Jawa, ia adalah jawara yang 

menentramkan seluruh jiwa para penduduk dengan keberaniannya. Namun karena cinta, kali saja 

tak mengapa. Karena cinta, kali saja halal bagi semua cara. Bahagia sudah menjadi haknya, itu 

yang ia pikir atas semua hal yang telah ia lakukan pada ketentraman dunia. Ia ingin bahagia, 

dengan seorang wanita harapan dalam pelukannya. Disinilah ia, dengan baju jirah hitam yang 

hampir menutupi seluruh tubuhnya, juga wajahnya. Ditunggunya abdinya yang setia, dengan 

nafsu ingin memiliki atas cinta yang kata orang tak pernah salah. 



Raden Mas Setya turun dari kudanya, dengan gagah, tanpa ada rasa ketir di hatinya. 

Ditundukkan wajahnya, dilipat satu lututnya. Dan hal itu jelas membuat Raden Aji Saka 

menatapnya dengan rasa bersalah, namun tak cukup untuk meluruhkan rasa sakit hatinya. 

“Tahukah kau apa yang aku lakukan disini, Raden Mas Setya?” jantungnya bertalu, campur rasa 

hatinya. Dilihatnya sang abdi mendongakkan kepala, tak ada rasa takut disana. “Ya Tuanku, 

hamba tahu benar bahwa Tuan hendak membunuh hamba,” ia berdiri dari sikap hormatnya. 

Menatap Raden Aji Saka yang selama ini selalu berada dalam urutan pertama orang yang ia 

hormati. “Namun hamba tak mampu membiarkan Tuan membunuh hamba, ada dua jiwa yang 

menunggu kepulangan hamba,” imbuhnya. 

Raden Aji Saka mulai geram, ia merasa iri hati. Hilang sudah kearifan dan kebijaksanaan 

yang selama ini dijunjungnya. Dikeluarkannya jenawi yang sudah berlumur dengan darah 

banyak penghianat dunia, hal yang sama dilakukan oleh abdinya. Tanpa menunggu dan memulai 

dengan tanda, jenawi mereka bergesekan. Menyayat dengan nada yang penuh dengan kezaliman. 

Goresan mulai hadir dari tubuh keduanya, namun hal itu tak cukup untuk membuat jiwa lelaki 

mereka menyerah. Baik Raden Aji Saka maupun Raden Mas Setya, keduanya mengerti bahwa 

denting jenawi itu tak akan pernah berhenti sebelum salah satu dari mereka berhenti 

menggetarkan nadi. 

*** 

Sesasi sudah menjadi dua. Dan semua orang sudah hafal apa yang mereka lihat pada 

rumah kayu diujung sana. Sri Mayang yang duduk dikursi kayu dengan jabang yang hampir 

menegak napas dunia. Juga Raden Aji Saka yang terlihat sering menemani istri dari abdinya. Tak 

ada ganjil, selain kekosongan yang ada dalam hati Sri Mayang. Yah, suaminya masih belum 

pulang dari titahnya, dan kegelisahan semakin menggusur hatinya, bahkan hadirnya Raden Aji 

Saka tak juga menentramkan hatinya. Besitan pikiran sangka tak sekali hadir dalam benaknya, 

namun ia tepis atas nama suaminya, Setya.  

Pendar merah mulai menghinggapi pucuk randu dengan gugusannya. Membuat 

rongrongan hewan malam berceloteh dengan berbagai dongengnya. Sri Mayang menggerang, 

perutnya seolah tertusuk jenawi yang seakan membakar rahimnya. Sudah waktunya. Pikirnya 

gelisah. Ia menatap Raden Aji Saka yang mulai berteriak memanggil dukun disana. Membiarkan 



beberapa orang wanita yang samar dimatanya membaringkan dirinya pada dipan keras yang 

biasa menjadi tempat pinang suaminya. Ah, dimana suaminya? 

Sri Mayang berteriak dan mengejan, sesekali mendesau nama kang masnya yang berjanji 

untuk menggenggam buku jarinya. Ia tak ingin mencengkram kain lusuh yang menutupi kakinya, 

ia ingin jemari hangat suaminya. Dan dalam pandangan matanya, di pintu kayu tempatnya 

menunggu. Bersamaan dengan debaran jantungnya yang tak lagi berima. Ia melihat lelaki itu, 

Raden Mas Setya yang berdiri dengan gelisah dan menghampirinya, menggenggam tangannya. 

Membisikkan kata kasih yang seakan menentramkan jiwanya. Sungguh betapa bahagia ia. Tak 

lagi adanya rasa sakit. Juga perih yang mengisi relungnya. Nampak begitu sunyi disana. Tenang. 

Terlalu tenang dan melupakan bahwa tak ada tangis bayi disana. 

Raden Aji Saka menatap bulan betina yang memendarkan purnamanya. Tanpa 

melangkahkan kaki pada pondok kayupun, ia sudah tahu. Ia telah kalah pada pertempuran yang 

sesungguhnya, perang perebutan kasih yang dimenangkan oleh abdinya, sejak pertama. Bahkan 

saat abdinya berhasil ia cengkram jantungnya, meninggalkan rasa bahagia penuh dosa karena 

merasa mimpinya akan berada dalam genggamannya. Bukan sorak hati yang ada, melainkan 

kepastian bahwa Sri Mayang bukan untuknya.  

Raden Mas Setya sama sekali tak memberikan kesempatan padanya. Lelaki yang telah ia 

renggut nyawanya itu memilih untuk mengambil istri dan anaknya. Lelaki yang sudah ia khianati 

kesetiaannya itu tak ingin dirinya menyentuh atas dasar cinta istri dan jabangnya. Raden Mas 

Setya tetap memenuhi janjinya pada Sri Mayang. Menggenggam tangannya. Meninggalkan 

dirinya dengan dosa dan cinta yang tak bersisa. 

Hanyalah upacara karo, tanggal jawa, dan sesasi penyembahan yang mampu ia haturkan 

atas dosa dan rasa bersalahnya. 
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