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Angin barat menerbangkan dedaunan bagaikan sedang menari-nari. Musim semi hampir
berakhir.
Di bawah percikan air terjun, di samping rimba pohon yang lebat. Di atas sebuah batu besar
yang terdapat di tengah sungai yang sedang mengalir, berdiri seorang laki-laki berpakaian
putih.
Pakaiannya yang putih laksana salju yang menerpa. Rambut orang itu seluruhnya berwarna
putih seolah ditutupi salju musim dingin. Bukan hanya rambutnya yang berwarna putih.
Alisnya juga berwarna putih. Mestinya wajah seperti itu hanya dimiliki orang yang berusia
lanjut, namun anehnya tidak ada sedikit pun kerutan pada wajah orang ini. Sulit menerka
berapa usia orang itu sebenarnya.
Sepasang alisnya tinggi dan tebal. Mimik wajahnya dingin dan datar. Terasa sekali hawa
pembunuhan yang memancar dalam sinar matanya. Warna kulitnya pucat seperti kulit ikan
yang sudah mati. Tidak terlihat sedikit pun rona merah sebagaimana manusia yang
mempunyai darah. Bibirnya juga demikian. Tidak beda dengan sesosok mayat hidup.
Yang paling mengerikan dan membuat hati bergetar justru sepasang matanya. Bentuknya sipit
dan panjang. Bola matanya hanya berwarna putih secara keseluruhan. Tidak ada bola hitam di
tengahnya. Di tangan kirinya tergenggam sebatang pedang panjang yang membuat
penampilan orang itu semakin angker. Panjang pedang itu kira-kira satu setengah meter.
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Nyata sekali pedang yang dibawanya bukan pedang sembarangan. Orang akan berpikir dalam
hati, bagaimana cara menggunakan pedang sepanjang itu? Untuk menghunusnya saja pasti
akan menemui kesulitan.
Orang ini menggunakan pedang sepanjang itu sebagai senjata. Apabila bukan untuk
memamerkan diri, pasti ilmunya sangat tinggi. Kecepatannya juga tentu secepat kilat.
Pokoknya semua yang ada pada diri orang ini lain daripada yang lain.
*****
Air sungai yang deras itu bergerak-gerak menghantam batu tersebut. Butiran air memercik ke
mana-mana. Angin masih bertiup dengan kencang. Daun-daunan rontok beterbangan dan
menimbulkan suara menderu-deru.
Lengan baju orang itu melambai-lambai. Rambutnya yang putih beriap-riap. Benda-benda
yang ada antara langit dan bumi seperti sedang berlomba saling bergerak. Hanya manusia
berpakaian putih itu yang bergeming sedikit pun. Tubuhnya seolah telah bersatu dengan batu
yang dipijaknya. Dari jauh tampaknya seperti gumpalan kabut yang menutupi sebuah arca.
Gumpalan kabut yang membisu ....
Angin bertiup menerpa alam sekeliling. Mata orang itu tiba-tiba terbelalak. Sinar matanya
yang sedingin es tidak menampilkan perasaan apa-apa. Siapa pun tidak akan menyangka bola
mata yang sedemikian rupa dapat menyorotkan sinar setajam belati. Matanya bergerak,
demikian juga tubuhnya. Suasana mencekam jadi riuh seketika. Tubuhnya melesat bagaikan
sebatang anak panah. Pedang dan sarungnya ikut berkelebat.
Sarung pedang itu patah dibuatnva. Hanya melesak ke dalam batu yang dipijaknya. Tubuh
manusia berpakaian putih itu meloncat di udara. Pedangnya telah terhunus. Keduanya
berkelebat di udara bagai sebaris pelangi dan mengarah ke sehelai daun yang sedang terbang
ditiup angin.
Panjang pedang tersebut satu setengah meter. Dengan kecepatan yang sulit dijelaskan, dia
menusuk ke arah daun merah yang sedang melayang itu.
"Crep!" pedang itu menembus daun tersebut. Mengagumkan! Daun itu sama seperti daun
yang sering terlihat. Gerakan pedang yang kuat ternyata tidak membuat daun itu terempas.
Hanya satu hal yang dapat dijelaskan dari keadaan itu. Gerakan pedang itu terlalu cepat.
Melebihi kecepatan daun tersebut. Belum sempat daun terempas oleh deruan angin yang
ditimbulkan, pedang sudah menusuknya.
Tiba-tiba pedang itu ditarik kembali. Daun itu terlepas dan melayang kembali. Sebelum
sempat mencapai tanah, manusia berpakaian putih itu sudah berdiri tegak di tempatnya
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

2

semula. Kedua kakinya bergeming sedikit pun. Tangan kanannya masih menggenggam
pedang seperti sebelumnya. Dan pedang itu juga masuk kembali ke dalam sarungnya.
Matanya tetap bersinar tajam. Tubuhnya tidak bergerak juga, seolah tidak pernah terjadi apaapa.
Angin tetap bertiup kencang. Daun merah tadi masih melayang-layang. Pada saat itu, sebuah
suara mengumandang lewat semilir angin ....
"Belum mencapai tiga bulan ilmu pedang sute sudah mengalami kemajuan demikian pesat!"
Suara itu lembut menyeramkan. Kedengarannya berada di kejauhan, namun kata-katanya jelas
sekali seperti berbicara di hadapan. Baru saja perkataannya selesai, tubuh orang itu melayang
melalui hutan yang rimbun dan mendarat di tepi sungai. Ternyata jatuhnya persis bagai
sehelai daun merah tadi. Sama sekali tidak menimbulkan suara.
Bentuk tubuhnya tinggi kurus. Pakaiannya berwarna abu-abu. Dari jauh tampak seperti
sebatang bambu. Sebelum tubuhnya mendarat di tanah tadi, tangannya terulur dan membentuk
cengkeraman. Daun merah yang sedang melayang tadi dijepitnya dengan dua buah jari.
Ternyata daun merah yang sedang melayang itu juga tidak terempas oleh angin yang
ditimbulkan oleh gerakan tubuhnya. Ketika mendarat di tanah, kakinya tidak
memperdengarkan suara sedikit pun. Tidak beda dengan segumpal kabut yang melayang
turun di tanah.
Sebelum mencapai tanah, setiap jengkal tubuhnya bagai bergerak semua. Sampai kakinya
memijak baru semua gerakan itu berhenti.
Tampaknya manusia berpakaian abu-abu ini sudah berumur. Seluruh wajahnya penuh keriput.
Rambut dan jenggotnya berwarna putih keabu-abuan. Tidak lebat sehingga dapat dihitung.
Manusia berpakaian putih tadi memperhatikannya.
"Tampaknya ginkang toako juga maju pesat!" hanya sepatah kata itu saja katanya.
Manusia berpakaian abu-abu tadi tertawa lebar. Tangannya dikibas. Selembar daun marah tadi
tersentak dan melayang kembali dari jarinya. Dalam waktu yang bersamaan, berpuluh sinar
berwarna keperakan meluncur ke arah daun tersebut kemudian menusuk di permukaannya dan
tembus di atas batu besar di tengah sungai. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata
sinar putih itu terdiri dari berpuluh-puluh batang jarum. Puluhan batang jarum itu begitu halus
bagaikan bulu kerbau.
Tampak seorang wanita berpakaian mewah berjalan keluar dari hutan yang lebat. Pakaiannya
berwarna-warni. Usianya tidak muda lagi. Namun sulit untuk menerka berapa usia wanita itu
yang sebenarnya. Tubuhnya sedang. Penampilannya mempesona. Alisnya lebat dan matanya
jeli sekali. Siapa pun yang melihatnya pasti sukar mengalihkan pandangan.
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Langkah kakinya tidak seberapa cepat. Pinggangnya melenggang-lenggok. Gerakan
pinggulnya membuat orang menduga bahwa pinggang itu bisa patah dibuainya. Namun
ternyata tidak. Kedua tangannya yang tersembul dari balik lengan baju demikian halus dan
berseri. Apa lagi ketika dia mengangkat tangan kanannya dan merapikan rambutnya yang
tergerai karena tiupan angin nakal. Gayanya begitu mempesona. Tidak beda dengan wajahnya
yang cantik menggiurkan. Kalau tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, siapa pun
tidak akan percaya bahwa tangan yang indah dapat menyebarkan jarum yang demikian
beracun dan mematikan.
Begitu tangannya yang halus mengebas, jarum yang berjumlah empat puluh sembilan batang
itu menghambur bagai hujan anak panah di angkasa. Kecepatannya sulit dilukiskan. Sekali
lihat saja, orang akan tahu bahwa ilmu menggunakan senjata rahasia wanita itu tidak dapat
dipandang remeh.
Manusia berpakaian abu-abu itu menatap daun yang melayang jatuh di alas batu tadi. Dia
menghela napas panjang.
"Sayang sekali .... "
"Apanya yang sayang sekali?" tanya wanita itu sambil tersenyum simpul. Senyum dan
suaranya ternyata sama menggiurkan seperti orangnya sendiri.
"Empat puluh sembilan batang jarum sekaligus dilancarkan dan tepat mengenai daun tersebut.
Siapa pun akan mengakui bahwa cara menggunakan senjata semacam ini termasuk kelas satu
di dunia kangouw. Namun belum dapat disebut tidak terkalahkan," sahut manusia berpakaian
abu-abu.
"Bagaimana menutupi kekurangan tersebut?" tanya wanita itu kembali.
"Perubahan dalam gerakan," sahut manusia berpakaian abu-abu. "Untuk menyebarkan empat
puluh sembilan batang jarum tersebut, setidaknya harus menggunakan tujuh perubahan."
"Apakah tujuh jurus perubahan tidak terlalu banyak?"
"Tidak banyak ...." mata manusia berpakaian abu-abu itu beralih kepada wajah wanita itu.
"Sebelum senjata rahasiamu mencapai sasaran, paling tidak aku dapat menjalankan lima jurus
perubahan. Meskipun belum dapat disamakan dengan jurus Te-hun-cong dan Bu-tong-pai,
namun sudah pasti dapat menghindarkan diri dari senjata rahasiamu. Mungkin aku masih
sempat melancarkan sebuah serangan kepadamu."
"Untung saja manusia yang mempunyai ginkang setinggi toako sudah jarang di dunia ini.
Menurut apa yang aku ketahui, ilmu Te-hun-cong dari Bu-tong-pai sudah kehilangan ahli
warisnya," kata wanita itu.
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"Kalau menurut apa yang aku ketahui, justru tidak ...." mata manusia berpakaian abu-abu itu
menyorot bagai seekor elang sedang menanti mangsanya. "Paling tidak, aku sudah melihat
salah seorang murid Bu-tong-pai yang sanggup memainkan jurus tersebut."
"Mungkinkah yang kau maksudkan adalah Bu-tong Tiang Ceng?" tanya wanita itu penasaran.
"Benar ... memang Ci Siong tojin," lagi-lagi manusia berpakaian abu-abu itu menarik napas
panjang. "Te-hun-cong adalah salah satu dari tujuh ilmu pusaka Bu-tong-pai. Mana mungkin
dibiarkan kehilangan ahli warisnya begitu saja?"
"It-ciu-jit-am-gi (sekali lempar tujuh senjata rahasia) juga termasuk salah satu di antaranya."
"Memang betul," sahut manusia berpakaian abu-abu.
"Bagaimana kalau dibandingkan dengan Moa-ti-hue-ho (hujan bunga di seluruh permukaan
bumi)?" tanya wanita itu.
"Dapatkah kau melancarkan tujuh buah senjata rahasia yang jenisnya berlainan dan beratnya
tidak sama serta harus mencapai sasaran dalam waktu yang bersamaan?" malah balas bertanya
sewaktu ditanya.
"Apakah demikian cara memainkan jurus It-ciu-jit-am-gi?"
Manusia berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa bersuara.
Wanita itu merenung sekian lama. Tidak terlihat lagi sedikit pun senyuman menghias
bibirnya. Manusia berpakaian putih yang berdiri tegak di atas batu itu mengedarkan
pandangan dengan sinar matanya yang tajam.
"Apakah kecepatan dan ketepatan Liong-gi-kiam-hoat dari Bu-tong-pai dapat menandingi
ilmu pedangku tadi?" tanyanya tiba-tiba.
"Jauh lebih cepat dan tepat."
"Apakah semua yang dikatakan toako ini benar adanya?" tanya manusia berpakaian putih itu
lagi sambil tertawa dingin.
Yang ditanya tidak menyahut lagi. Dia hanya tertawa lebar. Manusia berpakaian putih itu
masih memandangnya. Wajahnya berubah pucat. Pada saat itu juga terdengar sebuah suara
berkumandang dari dalam hutan.
"Entah bagaimana kalau dibandingkan dengan Peng-lui-to aku ini?"
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Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berjalan keluar dari dalam hutan.
"Maksudmu ... membandingkannya dengan Kui-soa-to dari Bu-tong-pai?" tanya si manusia
berpakaian abu-abu.
Tubuhnya kekar. Gumpalan daging di dadanya sudah berotot. Pakaiannya berwarna merah
seperti para pemburu yang mana sebelah lengannya telanjang. Namun dia menyandang
sebuah golok yang besar.
Cahaya memijar, goloknya yang telah terhunus berkelebat, lalu melayang turun ke arah daun
yang tertancap berpuluh batang jarum beracun tadi. Sebelum mata yang lain sempat melihat
dengan jelas, batu besar yang terdapat di tengah sungai itu telah terbelah menjadi dua bagian.
Manusia berpakaian merah tadi menarik goloknya kembali kemudian mengacungkannya ke
atas langit dan berteriak nyaring. Suara teriakannya persis seperti petir yang menyambar,
membuat hati yang lainnya tergetar dan jantung mereka berdegup kencang.
Pandangan mata manusia berpakaian abu-abu mengikuti gerakannya.
"Bagus!" katanya.
Manusia berpakaian merah itu tertawa terbahak-bahak.
"Toako hanya berharap setiap musuh yang kau hadapi seperti batu itu adanya," rupanya
perkataan manusia berpakaian abu-abu tadi belum selesai.
"Apa maksudnya?"
"Berdiri tegak di tempatnya dan menantikan kedatangan golokmu yang akan menebasnya
menjadi dua bagian," jawaban selanjutnya.
Manusia berpakaian merah itu menggertakkan giginya. Dia langsung menerjang ke arah
manusia berpakaian abu-abu dan menyerangnya sebanyak tiga belas kali. Manusia yang
menyebut dirinya toako itu seperti tidak tahu. Namun begitu golok itu sudah berada dekat
dengan dirinya, tubuhnya yang tinggi kurus mencelat ke atas seperti terbang di udara. Dengan
gesit dia menghindarkan semua serangan itu lalu melayang turun ke atas sebuah batu yang
lain.
Manusia berpakaian merah itu tidak mengejarnya. Dengan kesal dia melemparkan goloknya
di atas tanah.
*****
"Delapan belas tahun ...," gumam si manusia berpakaian abu-abu itu. Dia menarik napas
panjang. Wajahnya seakan bertambah tua beberapa tahun.
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"Bagaimana kepandaian kami bila dibandingkan dengan delapan belas tahun yang lalu?"
tanya si wanita berpakaian warna-warni penasaran.
"Jauh lebih baik. Namun menurut pendapatku, masih tetap terpaut cukup jauh. Misalnya sammoay ...," pandangan mata manusia berpakaian abu-abu beralih kepada satu-satunya wanita
yang ada di sana. "Kau masih belum mengubah kebiasaanmu mengenakan pakaian yang
berwarna-wami itu."
"Aku memang menyukai pakaian yang indah," sahut wanita itu sambil mengembangkan
sebuah senyuman yang dipaksakan.
"Toako lupa bahwa sam-moay adalah seorang wanita. Mencintai keindahan adalah sifat
wanita pada umumnya," tukas manusia berpakaian merah.
"Lagipula, dengan pakaian warna-warni yang begitu mencolok, setiap musuh yang
memandangnya mungkin akan menjadi silau dan lupa diri. Pada saat itu tepat sekali untuk
melancarkan senjata rahasia," kata manusia berpakaian abu-abu yang kemudian menarik
napas sekali lagi. "Namun, bisa jadi pihak musuh malah menjadi waspada sebelumnya."
Semua orang terdiam. Mata manusia berpakaian abu-abu itu beralih kepada yang lain lalu
berpindah pada setiap orang.
"Seandainya kita gagal lagi kali ini, tampaknya kesempatan kita tidak akan ada lagi. Ada
sedikit perkataan yang sebetulnya ingin kusimpan dalam hati ini. Namun seperti sesuatu yang
mencekat di tenggorokan, rasanya tidak enak kalau belum dikeluarkan."
"Kalau begitu, keluarkan saja."
"Selama beberapa tahun ini, aku percaya kalian sudah banyak menderita. Aku juga yakin
orang yang dapat melawan kita di dunia kangouw sekarang sudah tidak banyak."
"Lalu ... apa lagi yang kita nantikan?" tanya si manusia berpakaian merah sambil
membusungkan dadanya.
"Dengan mengandalkan kepandaian kita, rasanya masih belum cukup untuk menguasai dunia
kangouw. Kita semua sudah berusaha sekuat tenaga, tampaknya kita tidak mungkin maju
lebih jauh lagi. Meskipun kita berlatih dengan berat dan tanpa mengenal panas atau pun
hujan. Kita tetap tidak bisa maju lebih banyak lagi," kata manusia berpakaian abu-abu itu
dengan wajah tertunduk.
"Mungkin kita harus mempelajari ilmu orang lain ...."
Manusia berpakaian putih paling jarang membuka mulut. Tiba-tiba dia menukas "Bukankah
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tujuh ilmu pusaka dari Bu-tong-pai paling cocok sebagai pilihan?"
Manusia berpakaian abu-abu menganggukkan kepalanya tanpa menyahut.
Wanita dengan pakaian warna-warni itu tertawa lebar.
"Sayangnya usia kita semua sudah terlalu tua. Meskipun dengan kebulatan tekad ini, kita
tidak segan-segan datang ke Bu-tong-san dan memohon diterima sebagai murid, namun aku
yakin Ciangbunjin (ketua) Bu-tong-pai tidak akan menerima kita," sahutnya.
"Lalu ... apa yang harus kita lakukan?" tanya manusia berpakaian merah dengan wajah cemas.
"Untuk mempelajari ilmu aliran orang lain, menurut pendapatku, paling tidak ada tujuh ratus
cara untuk melakukannya," kata sang toako.
"Tidak salah. Kalau toako berani berkata demikian, aku yakin toako pasti sudah menemukan
jalan yang dapat diandalkan," sahut si manusia berpakaian putih.
Manusia berpakaian abu-abu menganggukkan kepalanya.
"Sebenarnya bukan aku yang menemukan jalan ini. Sebelumnya sudah ada orang lain yang
pernah mencobanya dan berhasil."
Ketiga orang yang lainnya seperti teringat sesuatu. Mimik wajah mereka berubah-ubah.
"Setelah mengalami kegagalan satu kali, rasanya kita tidak akan ceroboh lagi," kata si
manusia berpakaian abu-abu.
"Tapi siapa di antara kita yang cocok mengemban tugas ini?" tiba-tiba si putih itu bertanya.
"Siapa pun tidak cocok," si putih kembali mengedarkan pandangannya. "Usia kita terlalu
tinggi. Lagipula dengan nama besar yang pernah kita sandang, aku yakin tidak seorang pun di
antara kita yang kuat menahan hinaan seperti ini," lanjutnya. Ia lalu mengerutkan keningnya,
"Apakah toako menginginkan dia?" tanyanya seperti kepada diri sendiri.
"Coba katakan, bukankah 'dia' yang paling sesuai dan tepat untuk mengemban tugas ini?"
manusia berpakaian abu-abu itu tersenyum lebar.
Kembali si putih manggut-manggut mengiakan. Wanita yang mengenakan pakaian warnawarni itu mengerling genit. Dia tertawa terkekeh-kekeh, "Sebenarnya 'dia' juga anak yang
cerdas sekali," tukasnya.
"Setidaknya lebih cerdas dari aku," sahut rekannya yang berpakaian merah.
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"Kalau kalian semua tidak ada yang merasa keberatan, maka kita putuskan begitu saja,"
selesai berkata tubuh toako mereka melesat ke atas bagaikan segumpal asap. Kemudian dia
menutulkan kakinya di atas sebuah batu kerikil dan melayang pergi.
Ketika manusia berpakaian merah memungut goloknya yang dilempar tadi, bayangan si
wanita berpakaian warna-warni sudah tidak terlihat lagi.
"Sungguh menyenangkan! Sungguh menyenangkan!" serunya lantang. Dia tertawa terbahakbahak lalu berjalan ke arah dari mana dia datang tadi.
Si putih memandangi bayangan punggung laki-laki tinggi besar berpakaian merah itu sampai
menghilang dari pandangannya. Dia memutar pergelangan tangannya dan mencabut sarung
pedang yang amblas dalam batu besar tadi. Tubuhnya berkelebat, terbang melalui sungai yang
mengalir deras, menghilang dalam hutan yang lebat.
Batu besar itu pecah berantakan. Kepingan-kepingannya jatuh ke dalam air dan menimbulkan
percikan-percikan. Ketika bunga-bunga air tidak terlihat lagi, semuanya kembali seperti sedia
kala. Angin barat bertiup makin kencang.
*****
Menjelang pagi ... kegelapan belum seluruhnya memudar. Kabut masih menebal.
Dua puluh tujuh bangunan besar kecil tertutup kabut. Begitu tebalnya sehingga atap bangunan
itu pun tidak dapat terlihat jelas. Seluruh Bu-tong-san (Gunung Bu-tong) tampak bagai
nirwana bagi manusia.
Lonceng nyaring berbunyi. Kumandangnya bergema melalui gunung yang tinggi. Bagi Butong-san sendiri, suara lonceng itu menandakan bahwa hari yang baru sudah dimulai. Suara
lonceng itu terdengar terus. Saling susul-menyusul. Kabut perlahan mulai menipis, seolah
terpencar oleh suara lonceng tersebut.
Ketika suara bacaan ayat suci perlahan menghilang dari gedung yang beratap ungu, para
murid Bu-tong-pai sudah bersiap di lapangan terbuka. Mereka mulai melatih ilmu yang
mereka kuasai. Suara sentakan pasang surut. Sebagian besar murid Bu-tong-pai bertelanjang
dada. Mereka adalah murid-murid yang berlatih ilmu tinju. Suara dan gerakan mereka sama
teraturnya.
Beberapa depa dari tempat tersebut, di hadapan sebuah tembok tinggi, belasan murid Butong-pai sedang melatih ilmu melemparkan senjata rahasia. Seseorang bertubuh tinggi kurus
berdiri di belakang memperhatikan. Tangannya juga kurus sekali. Namun yang mengherankan
justru telapak tangannya begitu besar dan jauh berbeda dengan biasanya. Dialah generasi
muda dari Bu-tong-pai. Ilmu silat dan senjata rahasianya terlatih dengan baik. Dia bernama
Yo Hong.
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Di hadapan tembok terdapat sebuah papan kayu berbentuk tubuh manusia. Di sekitarnva
sudah terdapat beberapa senjata rahasia yang dilemparkan. Yo Hong berjalan melalui salah
seorang murid di situ. Tubuhnya bergerak ke samping. Secepat kilat tangannya diulurkan dan
mengibas. Sebatang pisau terbang menancap di tengah dada papan kayu berbentuk tubuh
manusia tadi.
Setiap murid Bu-tong-pai yang ada di tempat itu mengangkat wajahnya dan memandang
dengan terkejut. Yang paling terkejut justru seseorang yang berdiri beberapa senti di samping
papan kayu tersebut.
Pagi hari di atas gunung memang jauh lebih dingin dari pada di kaki gunung. Namun
sekarang masih belum saatnya untuk memakai mantel berbulu yang tebal. Orang itu
mengenakan beberapa helai mantel yang cukup tebal. Kelihatannya aneh sekali. Bahkan kaki
dan lengannya juga tertutup oleh mantel yang tebal dan kepanjangan itu. Begitu pun bagian
kepalanya. Hanya sepasang matanya yang kelihatan. Dan yang paling aneh justru di depan
dan belakang tubuhnya dilapisi oleh selembar besi yang lebar.
Secara otomatis kepalanya menoleh ke arah suara pisau terbang yang menancap di atas papan
kayu tadi. Matanya terbelalak dan ketakutan.
"Berlatih senjata rahasia bukan saja memerlukan kecepatan, tapi juga harus dapat mengukur
dengan tepat dan memakai naluri," kata Yo Hong tenang. Matanya mengerling dan terhenti
kepada orang yang memakai mantel tebal tersebut. "Sekarang giliranmu."
Tubuh orang itu gemetar.
"Aku?" tanyanya gugup.
"Mengapa bengong-bengong di sana?" sentak Yo Hong.
Mata orang itu bersinar. Akhirnya dia menyandarkan tubuhnya pada sebuah papan kayu
berbentuk tubuh manusia dan mengikatnya ke pinggang sendiri.
Yo Hong membalikkan sebagian tubuhnya dan berseru, "Pukul tambur!"
Di bawah pohon di ujung sana ada sebuah tambur yang terbuat dari kulit kerbau. Seorang
murid Bu-tong-pai yang bertelanjang dada mendekati tambur tersebut dengan dua buah
pentungan kayu di sepasang tangannya. Dia memukul tambur dengan sekuat tenaga. Suaranya
yang memekakkan telinga membuat orang itu terkejut. Dia meloncat beberapa kali dan
akhirnya berhenti di hadapan para anak murid Bu-tong-pai yang sedang berlatih senjata
rahasia.
"Mulai!" teriak Yo Hong.
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Mendengar suara Yo Hong, kaki orang itu semakin lemas. Dia tidak sanggup berdiri tegak,
apa lagi melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu murid-murid Bu-tong-pai yang sedang
berlatih itu segera menimpukkan senjata rahasianya.
"Sret! Sret! Sret!" suara senjata rahasia segera terdengar susul-menyusul. Beberapa di
antaranya mengenai papan kayu tadi. Dan sisanya persis menancap di samping bahu orang
tersebut.
Senjata rahasia itu terdiri dari berbagai jenis. Keahlian mereka pun berbeda-beda, baik
gerakan pinggang maupun kuatnya tenaga ketika menimpuk. Namun mereka belum seberapa
pandai melakukannya. Tampaknya orang yang bersandar pada papan kayu itu kapan saja
dapat menjadi sasaran empuk senjata rahasia tadi.
Untung saja pakaiannya tebal sekali. Sedangkan pada bagian yang berbahaya dilindungi oleh
selembar besi yang lebar. Tentu saja otaknya sama sekali tidak sinting. Dia sadar dirinya
dijadikan sasaran hidup. Untuk berlatih senjata rahasia, tentu saja sasaran hidup lebih sukar
daripada sasaran yang berbentuk benda mati. Setelah berhasil berlatih dengan benda mati.
mereka baru boleh melanjutkan dengan benda hidup. Para murid Bu-tong-pai sudah
mempunyai kemampuan tersebut. Namun hari ini adalah untuk pertama kalinya mereka
berlatih dengan sasaran hidup.
Bagi mereka, tentu saja latihan ini sangat menyenangkan. Namun bagi orang yang menjadi
sasaran itu, sama sekali tidak menyenangkan, bahkan mengerikan. Entah apa maksud orang
yang memukul tambur itu. Mungkin dia sengaja ingin menyulitkan orang yang menjadi
sasaran hidup tersebut. Dia memukul tamburnya semakin keras saja.
Diiringi suara desingan senjata rahasia. Bahu orang yang menjadi sasaran terkena lagi tiga
batang senjata rahasia. Suara pukulan tambur dan desingan senjata masih terus berlangsung,
namun senyum lebar orang yang memukul tambur sudah lenyap. Begitu juga dengan murid
Bu-tong-pai yang lain. Pada saat itu, senjata rahasia yang ditimpukkan tidak mengarah pada
papan kayu tadi lagi, tapi pada orangnya.
Orang itu juga dapat merasakan kesengajaan mereka. Matanya yang tersembul di balik
kerudung memancarkan kemarahan. Kakinya berdiri tegak.
"Apa sebetulnya yang kalian inginkan?" teriaknya. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa
senjata rahasia sudah mengincar dirinya kembali. Kedua tangannya terangkat dan menangkis
secara serabutan.
Dia dapat melihat sasaran mereka bukan lagi papan kayu tadi. melainkan dirinya. Suara yang
memekakkan telinga tetap terdengar. Senjata rahasia yang ditimpukkan tidak satu pun yang
mengenai papan kayu. Semuanya menancap di pakaiannya yang tebal.
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Baru sekarang orang yang memukul tambur itu dapat tertawa kembali. Sebelumnya mereka
begitu serius sehingga suasana menjadi hening.
"Siapa suruh kau berdiam diri di tempat itu? Kalau masih tidak mau lari, jangan salahkan
kami kalau tubuhmu menjadi perkedel!" teriaknya lantang. Pukulan tamburnya semakin
bergemuruh dan membisingkan.
Kali ini, orang yang menjadi sasaran hidup itu segera lari kalang kabut. Dia tidak menentukan
arah ke mana dia harus lari. Akibatnya, senjata rahasia tetap mengikutinya dan menancap di
belakang tubuhnya. Untung saja pakaiannya begitu tebal sehingga tidak ada satu pun yang
melukai dirinya. Tujuh orang murid Bu-tong-pai yang sedang berlatih itu tiba-tiba saja
menjadi bodoh. Timpukan senjata rahasia mereka semakin melenceng jauh. Hal ini tidak
perlu diherankan. Mereka biasa berlatih dengan papan kayu yang tidak bergerak, sedangkan
sekarang sasaran mereka merupakan manusia hidup yang bergerak mengikuti kemauan
hatinya. Suara tambur semakin keras, menenggelamkan suara tawa mereka.
Hanya suara Yo Hong yang terdengar jelas. Dia malah terpingkal-pingkal melihat kejadian
tersebut. Mata orang yang dijadikan sasaran menyorot semakin berang. Tiba-tiba dia berteriak
nyaring dan menerjang secepat kilat. Dia menerjang ke arah Yo Hong.
Namun sesampainya di hadapan pemuda itu, langkah kakinya berhenti. Dia masih belum
mempunyai keberanian untuk melawan Yo Hong. Dengan kesal dia membuka papan kayu
yang terikat di pinggangnya dan dilemparkan ke atas tanah. Dia juga membuka kerudung
kepalanya yang tebal.
"Aku tidak mau melakukannya lagi?" katanya kesal.
Ketika kerudungnya dibuka, terlihatlah sebuah wajah yang masih muda belia. Dia tidak
disebut tampan, namun kalau diperhatikan juga tidak terlalu jelek. Rambutnya sudah basah
oleh keringat. Keningnya dipenuhi keringat sebesar-besar kacang kedelai. Mengenakan
pakaian yang demikian tebal pada cuaca seperti ini sungguh tidak menyenangkan.
Wajahnya merah padam, pertanda bahwa dia marah sekali. Matanya menatap ke arah tujuh
orang murid Bu-tong-pai lainnya secara bergantian, kemudian beralih kepada Yo Hong
dengan dingin dan akhirnya berhenti pada kayu papan yang dilemparkannya tadi.
"Trang!" terdengar suara yang memekakkan telinga. Sasaran hidup itu terkejut setengah mati.
Yang lainnya malah tertawa terbahak-bahak. Yo Hong maju beberapa langkah. Tangannya
menuding orang itu dengan mata mendelik.
"Wan Fei-yang! Apa maksudmu dengan tidak ingin melakukannya lagi?" tanyanya garang.
"Aku tidak mau menjadi sasaran senjata rahasia kalian lagi!" sahut pemuda yang rupanya
bernama Wan Fei-yang itu.
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"Kalau kau tidak mau, lalu siapa yang mau?"
"Aku tidak peduli!"
"Kau lupa apa yang dipesan oleh ji-suheng?" tanya Yo Hong.
"Ji-suheng memang menyuruh aku memegangi kayu agar kalian dapat berlatih, tapi bukan
meminta aku menjadi sasaran senjata rahasia kalian," sahut Wan Fei-yang.
"Manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tanpa sengaja senjata rahasia mereka mengenai
tubuhmu. Dalam latihan, hal ini memang tidak terelakkan," kata Yo Hong.
"Kalian memang sengaja mengarahkan senjata rahasia itu kepada diriku. Jangan kira aku
tidak tahu!" sahut Wan Fei-yang mendongkol.
"Baik! Kalau begitu, kau memang sudah bertekad tidak mau melakukannya lagi?" tanya Yo
Hong dengan mata menyorotkan hawa amarah.
"Memang tidak!" sahut Wan Fei-yang sambil membalikkan tubuhnya dan berniat
meninggalkan tempat itu.
Yo Hong maju lagi beberapa langkah. Para saudaranya yang lain segera mengikuti
tindakannya. Mereka mengurung Wan Fei-yang. Pemuda itu mundur tiga langkah.
"Apa yang kalian inginkan?" tanyanya.
"Baik ... anak haram ... kami ingin melihat apa yang kau andalkan sehingga begitu berani
melawan kami?" kata salah seorang murid perguruan itu dengan maksud ingin mencengkeram
pemuda itu.
Wajah Wan Fei-yang berubah hebat.
"Apa yang kau katakan?" teriaknya marah.
"Anak haram!" kata orang tadi sambil mencengkeram leher baju Wan Fei-yang. "Apakah
kata-kataku salah?"
Wajah Wan Fei-yang semakin berubah. Dadanya hampir meledak.
"Kalau kau tidak bersedia, semua tidak bisa melatih ilmu senjata rahasia lagi. Seandainya jisuheng sampai menegur, jangan salahkan kami, kau yang memang memintanya," kata Yo
Hong sebelum Wan Fei-yang sempat menyahut apa-apa.
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"Sekarang juga aku akan menemui ji-suheng," sahut Wan Fei-yang.
"Pergilah ...!" kata orang yang mencengkeram leher baju pemuda itu.
Wan Fei-yang mengibaskan kedua tangannya, "Lepaskan dulu aku!" bentaknya.
Orang itu segera melepaskan cengkeramannya, namun tangan kanannya segera melayang dan
menampar pipi Wan Fei-yang.
"Apa hakmu untuk membentak-bentak di sini?" tanyanya garang.
Pada saat itu, terdengar sebuah suara yang berat dan tegas, "Bukannya melatih ilmu silat
senjata rahasia, kalian malah membuat keributan!"
Setiap orang menoleh ke arah datangnya suara. Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan
bertampang kasar berjalan menghampiri. Dia adalah Cia Peng, Ji-suheng yang ingin mereka
temui.
Wan Fei-yang segera menyongsongnya, "Ji-suheng ...!" sapanya.
Cia Peng melirik ke arahnya. Keningnya berkerut, "Lagi-lagi kau yang membuat keributan?"
tegurnya sinis.
Tangan Wan Fei-yang menuding beberapa saudara seperguruannya, "Beberapa orang itu ...."
Belum juga perkataannya selesai, Cia Peng memukul jari tangannya yang sedang menuding.
"Sungguh tidak sopan!" bentaknya marah. Tangan Wan Fei-yang sampai kesakitan dibuatnya,
namun dia menahannya dalam-dalam dan tidak berani memperlihatkan.
"Mereka ... mereka ...."
"Mereka menghina engkau lagi bukan?" tukas Cia Peng.
Wan Fei-yang hanya dapat menganggukkan kepalanya. Belum sempat dia menjelaskan lebih
lanjut, Cia Peng sudah melayangkan tangannya dan menambah sebuah tamparan di pipinya.
"Kau kira siapa dirimu itu? Mengapa mereka harus menghinamu?" bentaknya.
Mendapat tamparan yang tidak disangka-sangka itu, Wan Fei-yang sampai berdiri termangumangu. Cia Peng mendengus dingin. "Dalam satu hari, entah berapa kali aku harus
mendengar perkataan yang sama .... Apakah seluruh murid Bu-tong-pai memusuhimu
semuanya?"
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Wan Fei-yang tidak berani menyahut. Dia berdiri dengan kepala tertunduk. Cia Peng
mengalihkan pandangannya kepada murid yang lain.
"Sebetulnya apa yang terjadi?" baru dia membuka mulut untuk bertanya.
"Kami sedang berlatih ilmu am-gi (senjata rahasia). Bocah itu tiba-tiba ngambek dan
melemparkan papan kayu yang kami pakai sebagai landasan. Dia mengatakan bahwa dia tidak
bersedia melakukannya lagi," sahut orang yang mencengkeram leher baju Wan Fei-yang dan
menampar pipinya satu kali tadi.
Mata Cia Peng melirik ke arah papan kayu yang tergeletak di atas tanah. Kemudian dia
menoleh kepada Wan Fei-yang, "Kau yang melemparkan papan kayu itu?"
"Mereka sengaja menimpukkan senjata rahasia ke arah tubuhku, sama sekali tidak
memerlukan papan kayu tersebut!" teriak Wan Fei-yang dengan rasa tidak puas.
"Oleh karena itu, kau melemparkannya ke atas tanah?" tanya Cia Peng galak.
Wan Fei-yang merasa sulit menjelaskan duduknya perkara. Sementara itu Cia Peng sudah
melanjutkan perkataannya, "Seandainya mereka benar-benar sudah ahli menggunakan senjata
rahasia tersebut dan sasarannya selalu jitu, mereka tentu tidak memerlukan papan kayu itu
lagi!"
"Tepat sekali perkataan Ji-suheng!" tukas Yo Hong.
"Tutup mulut!" bentak Cia Peng kepada Yo Hong. Dia mengalihkan pandangannya kembali
kepada Wan Fei-yang. "Sebetulnya apa yang kau inginkan? Disuruh begini tidak mau, disuruh
begitu tidak mau!"
Wan Fei-yang menggigit bibirnya sendiri, "Tujuanku naik ke atas gunung ini tentu saja untuk
mempelajari ilmu aliran Bu-tong-pai," sahutnya.
"Untuk mempelajari suatu ilmu, kita harus mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Apa yang
kau lakukan sekarang adalah pelajaran pertama untuk menggembleng dirimu menjadi murid
Bu-tong-pai yang baik."
Wan Fei-yang tidak berkata apa-apa.
"Semua murid Bu-tong-pai pasti mengalami hal yang sama ketika baru belum lama naik ke
gunung Bu-tong-pai ini."
"Mereka hanya digembleng dengan cara yang sama selama beberapa bulan, sedangkan aku
sudah melakukannya bertahun-tahun," sahut Wan Fei-yang mendongkol.
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"Apa sebabnya tidak sama? Kau harus mengerti, Bu-tong-pai adalah sebuah aliran lurus yang
mempunyai nama besar di dunia kangouw. Kami tidak mungkin sembarangan menurunkan
ilmu perguruan kami kepada orang yang asal-usulnya tidak jelas!" kata Cia Peng tegas.
Wajah Wan Fei-yang menunjukkan sikap serba salah.
"Anak haram! Apakah kau sudah mendengarkan dengan jelas?" tanya Yo Hong.
Hawa amarah seakan naik ke atas kepala Wan Fei-yang. Dia ingin sekali menerjang ke arah
Yo Hong dan berduel dengannya. Namun akhirnya dia berhasil menahan emosi dalam
hatinya. Kata-kata hinaan semacam itu bukan satu kali ini saja pernah didengarnya.
"Menurut pendapatku ... " Cia Peng melirik ke arah pemuda itu dan tertawa dingin.
"Sebaiknya kau cari tahu dulu siapa ayahmu yang sebenarnya Kalau tidak, sampai tua pun,
kau tetap tidak akan mempelajari apa-apa di Bu-tong-pai!"
Wan Fei-yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Cia Peng menatapnya sambil
mengelus-elus jenggotnya yang jarang.
"Kalau kau memang tidak suka menjadi sasaran hidup, dan kami terus memaksa, berarti kami
memang menghinamu. Baiklah, kalau kau tidak mau, tentu tidak apa-apa."
"Tidak ada sasaran hidup, bagaimana caranya melanjutkan latihan kami?" teriak orang yang
memukul tambur.
"Siapa bilang tidak ada?"
"Dia toh ...!"
"Kau yang menggantikannya!" tukas Cia Peng. Dia melirik ke arah Yo Hong, "Bagaimana
kalau kau yang memukul tambur?"
Yo Hong menganggukkan kepalanya. Wajah orang yang memukul tambur tadi berubah
kelam. Dia tidak berani membantah. Melihat keadaan orang itu, diam-diam hati Wan Fei-yang
melonjak gembira. Hampir saja dia tertawa lebar.
Mata Cia Peng beralih kembali kepadanya, "Mengenai engkau ...."
"Aku juga bisa memberikan bantuan, misalnya memunguti senjata rahasia yang berserakan di
atas tanah," kata Wan Fei-yang cepat.
Cia Peng tertawa lebar, "Bukankah kau mengatakannya tidak angin melakukannya lagi?"
Tawanya seakan mengandung maksud tertentu. Wan Fei-yang merasa hatinya berdebar-debar.
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Dia tahu betul arti senyum seperti itu. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kembali
ditukas oleh Cia Peng, "Tukang urus babi yang di bukit sana kebetulan sedang hajatan. Dia
harus turun gunung beberapa hari. Tadi aku sempat sakit kepala memikirkan siapa yang harus
menggantikannya. Babi-babi itu toh harus diurus," kata Cia Peng sambil pura-pura merenung.
Mendengar perkataan itu setiap orang tertawa terbahak-bahak tanpa sadar Wan Fei-yang
termangu-mangu.
"Aku ...." gumamnya.
"Jangan khawatir .…" kata Cia Peng sambil tertawa lebar. "Aku jamin di sana tidak ada
senjata rahasia yang mengincar dirimu."
Seluruh wajah Wan Fei-yang merah padam mendengar sindiran itu. Warna merah bahkan
menjalar sampai ke lehernya. Terlihat Cia Peng melambaikan tangannya, "Ikut aku!" katanya.
Kakinya seakan enggan melangkah. Tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya dan berkata, "Aku
akan melaporkan hal ini kepada Cik-hoat-tianglo (ketua bagian hukuman)."
Sekarang Cia Peng yang menghentikan langkah kakinya. Alisnya bertaut ketat, "Oh ...?"
reaksinya cepat.
Orang yang memukul tambur tadi segera menyiram minyak di atas api yang sudah menyala,
"Ji-suheng ... dia sengaja membantah perkataanmu. Biar kita beri pelajaran agar tahu rasa!"
Cia Peng mengibaskan tangannya dengan wajah merah padam.
"Mundur!" bentaknya kemudian seraya menoleh kepada Wan Fei-yang. "Baik! Tapi kau
jangan menyesal!"
Perkataan memang sudah diucapkan, untuk menyesal sudah terlambat bagi Wan Fei-yang.
Bagaimana sifat Cia Peng, dia tentu tahu dengan jelas. Ji-suheng itu juga tidak mengatakan
apa-apa lagi. Langkah kakinya mantap maju ke depan. Kepalanya tidak menoleh sama sekali.
Wan Fei-yang merasa serba salah. Orang-orang yang mengerumuninya tadi memberi jalan
kepadanya. Mereka bahkan mendorong punggungnya agar mengikuti Cia Peng.
*****
Cik-hoat-tong berada di gedung yang lain. Meskipun tempatnya sendiri tidak begitu besar,
namun bawaannya sangat angker. Sepanjang hari tercium bau hio yang dibakar. Yang tidak
berkepentingan dilarang keluar masuk tempat tersebut.
Di atas tembok yang berwarna putih pucat tertulis sepuluh peraturan Bu-tong-pai yang harus
dituruti oleh semua murid di sana. Hanya memandang tulisan itu saja, para murid Bu-tong-pai
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sudah merasa kebat-kebit hatinya.
Kedua orang Cik-hoat-tianglo juga sangat berwibawa. Mereka adalah sute dari Ciangbunjin
Bu-tong-pai. Usia Gi-song lebih tua, hampir mencapai lima puluh tahun. Kewibawaannya
juga berada di atas Cang-song. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Namun tidak termasuk pendek
juga. Apabila batinnya sedang tenang, maka sepasang matanya bagaikan uang logam yang
warnanya sudah pudar. Tapi begitu marah, sinarnya akan mengejutkan siapa pun yang
memandangnya. Suaranya pun seperti guntur yang menyambar.
Cang-song lebih pendek sedikit daripada Gi-song. Tubuhnya juga lebih kurus. Matanya sipit.
Suaranya jauh lebih lemah. Kalau tertawa seperti kuda meringkik, sama sekali tidak
menakutkan, malah sering menjadi bahan pembicaraan murid-murid Bu-tong-pai.
Dia sendiri menyadari kekurangannya itu, karena itulah setiap kali ada masalah di ruangan
Cik-hoat-tong, dia selalu membiarkan Gi-song yang berbicara. Apabila terpaksa baru dia
mengucapkan sepatah dua kata.
Baru saja kakinya menginjak ruang Cik-hoat-tong, Wan Fei-yang merasa rada menyesal.
Melihat kemuraman wajah ketua-tianglo, rasanya dia ingin menendang dirinya sendiri. Tapi
Cia Peng sudah melangkahkan kakinya ke dalam ruangan tersebut, terpaksa ia menahan
perasaannya mengikuti dari belakang. Para murid Bu-tong-pai yang mengiringi segera
berbondong-bondong masuk ke dalam. Namun mereka mendapat teguran seketika.
"Apa yang kalian lakukan?" bentak Gi-song dengan suaranya yang seperti geledek.
Belum sempat satu pun dari mereka menyahut, Cang-song sudah memperdengarkan suara
tertawanya yang seperti ringkikan kuda dan berkata, "Tentu saja untuk menyaksikan
keramaian."
"Apa yang perlu disaksikan?" bentak Gi-song dengan mata mendelik. "Gelinding keluar
semuanya!"
"Hayo! Gelinding keluar!" teriak Cang-song seperti burung beo.
Meskipun dalam hati mereka masing-masing merasa keberatan, namun tidak satu pun yang
berani membantah. Dengan kalang kabut mereka keluar dari ruangan tersebut, kemudian
memencarkan diri ke kiri dan kanan. Mereka tidak pergi jauh-jauh melainkan bersembunyi di
sepanjang koridor panjang tersebut.
Gi-song tidak mempedulikan mereka lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap Cia Peng
dengan mata bertanya, "Sebetulnya apa yang terjadi?"
Cia Peng mengulurkan tangannya menuding Wan Fei-yang, "Tecu meminta dia memegangi
papan kayu agar saudara yang lain dapat berlatih am-gi. Ternyata ada beberapa senjata rahasia
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

18

yang mengenai tubuhnya," sahutnya.
Sinar mata Gi-song-tianglo beralih kepada Wan Fei-yang, "Oh?" bibirnya mengulum sebuah
senyuman mengejek. "Kau lagi?"
"Aku ..." Wan Fei-yang menggaruk-garuk kepalanya tanpa tahu apa yang mau dikatakannya.
"Kau yang bernama Wan Fei-yang, bukan?" mata Gi-song membelalak makin lebar.
Baru saja dia bermaksud menyahut, Gi-song sudah menggebrak meja dengan wajah penuh
amarah, "Mengapa kau senang sekali menimbulkan kesulitan bagi kami?" bentaknya.
Wan Fei-yang sampai termangu-mangu mendengar dampratan itu.
"Berlutut!" bentak Gi-song dengan suara semakin keras.
Wan Fei-yang terpaksa menurut.
"Kami sudah cukup repot ..." sahut Cang-song.
"Betul sekali ... betul sekali," kata Cia Peng dengan menahan tawa.
Gi-song mengalihkan pandangannya kepada Cia Peng, "Sampai di mana ceritamu tadi?"
"Dia mengatakan bahwa ada beberapa senjata rahasia yang melenceng dari sasarannya dan
mengenai tubuh Wan Fei-yang," sahut Cang-song menggantikan Cia Peng.
"Kenyataannya memang demikian," kata Cia Peng melanjutkan.
Wan Fei-yang masih mengenakan pakaiannya yang tebal. Beberapa senjata rahasia masih
menancap di pakaiannya. Gi-song meliriknya sekilas.
"Manusia pasti bisa kesalahan tangan. Kuda saja bisa salah menyepak. Seandainya aku
menggunakan senjata rahasia, kadang-kadang juga ..."
Cang-song cepat-cepat menjawil lengannya. Kata-kata Gi-song segera berhenti dan terdiam
sejenak. Apa yang dikatakannya kemudian bukan kelanjutan dari ucapannya tadi lagi, "Dalam
selaksa kali, mungkin akan kesalahan satu kali."
"Ciangbun-suheng sendiri tidak berani menyombongkan diri bahwa beliau tidak pernah
melakukan kesalahan," sahut Cang-song.
"Benar sekali!" kata Gi-song sambil menepuk bahu Cang-song. "Kau sudah mendengar
sendiri. Kami saja yang sudah tua dan jauh berpengalaman masih bisa melakukan kesalahan,
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apa lagi anak-anak ingusan macam mereka."
"Lagipula mereka baru menimpuk satu kali," sahut Cia Peng yang tidak mau kehilangan
kesempatan bagus itu.
"Kalau demikian, lebih-lebih harus dimaklumi," kata Gi-song sambil memandang Wan Feiyang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. "Tampaknya kau sama sekali tidak terluka oleh
senjata rahasia mereka ..."
Wan Fei-yang terpaksa menganggukkan kepalanya. Alis Gi-song semakin berkerut.
"Mengapa kau masih datang ke Cik-hoat-tong ini?" tanya Gi-song kembali.
"Dia yakin bahwa kami sengaja mencari perkara dengannya," tukas Cia Peng sebelum Wan
Fei-yang sempat menyahut. "Ketika kami berusaha menjelaskannya, dia malah marah dan
melemparkan papan kayu yang kami gunakan untuk berlatih."
"Sungguh besar nyalimu!" bentak Gi-song.
"Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan tugasnya, kami tidak berani
memaksa. Apabila terdengar oleh Ciangbunjin, tentu kami disangka menghinanya. Sedangkan
Lopek yang mengurus babi-babi di bukit sana sedang cuti, kita toh tidak dapat membiarkan
babi-babi itu mati tanpa ada yang mengurus. Oleh karena itu, Tecu menyuruh dia yang
menggantikan untuk beberapa hari," tukas Cia Peng sekali lagi.
"Bagus sekali saranmu itu!" kata Gi-song setelah mendengar keterangan Cia Peng tadi. Dia
mengelus-elus jenggotnya sambil tertawa lebar.
"Tapi dia membantah dan malah mengancam akan datang ke Cik-hoat-tong ini," sahut Cia
Peng.
Senyuman di wajah Gi-song sirna seketika. Dia melirik kepada Wan Fei-yang, "Tidak
bersedia berlatih ilmu dengan giat ...."
"Melanggar peraturan Bu-tong-pai yang kedua ...." sahut Cang-song.
Cik-hoat-tianglo itu menunjuk ke arah tulisan yang tertera di atas tembok, "Melaporkan hal
yang tidak benar .... "
"Melanggar peraturan yang keenam," tampaknya Cang-song sudah hafal luar kepala semua
peraturan tersebut.
"Berani menyalahkan orang yang tingkatannya lebih tinggi ...."
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"Melanggar peraturan nomor sembilan."
"Sekaligus melanggar tiga macam peraturan. Sebetulnya kau harus diusir dari Bu-tong-san
...." Gi-song merandek sejenak. "Tapi kami mengingat usiamu yang masih terlalu muda
sehingga belum terlalu mengerti."
Sejak tadi Wan Fei-yang memang sudah malas membantah. Dia hanya menarik napas
panjang, "Tecu sudah tahu salah. Bersedia mengurus peternakan babi," sahutnya.
"Mengerti akan kesalahan sendiri masih bisa diubah. Asalkan ada tekad dalam hati dan tidak
boleh mendendam," Gi-song mengibaskan lengan bajunya. "Pergilah!"
Wajah Wan Fei-yang kelam sekali. Dia menganggukkan kepalanya dan mengundurkan diri.
Gi-song menoleh kepada Cia Peng, "Lain kali urusan tetek bengek begini jangan libatkan
kami!" katanya.
"Baik! Baik!" sahut Cia Peng tergopoh-gopoh.
"Urusan kami sendiri banyak sekali," kata Cang-song.
Cia Peng menganggukkan kepalanya berkali-kali. Dalam hatinya dia tertawa senang atas
kemenangannya.
"Kembali ke tempatmu!" sekali lagi Gi-song mengibaskan lengan bajunya.
*****
Bagaimana baunya kandang babi, Wan Fei-yang sudah dapat membayangkan. Meskipun
selama ini dia belum pernah masuk ke dalam kandang babi tapi entah sudah berapa puluh kali
dia melewati tempat ini.
Tampaknya bau kandang babi itu hari ini lebih busuk dari sebelumnya. Beberapa kali dia
memijit hidungnya, namun akhirnya dia harus melepas tangannya juga. Biasanya hidung Wan
Fei-yang selalu menjadi masalah. Penciumannya kurang tajam. Tapi hari ini justru tajamnya
kelewatan. Bahkan pendengarannya juga menjadi peka. Beberapa ekor babi itu seperti sengaja
memberi kesulitan kepadanya. Atau memang menyambutnya dengan gembira. Wan Fei-yang
tidak tahu. Pokoknya babi-babi itu berteriak terus-menerus.
Bau yang begitu tajam dan suara yang memekakkan telinga membuat Wan Fei-yang hampir
tidak dapat menahan diri. Kalau ditilik dari wajahnya, siapa pun akan mengira dia akan jatuh
pingsan sejenak lagi. Tapi rupanya dugaan itu tidak menjadi kenyataan. Hal ini malah
membingungkan dirinya sendiri. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menggebah babibabi tersebut masuk ke dalam sungai agar tubuh mereka lebih bersih.
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Sebetulnya air sungai itu jernih dan bening. Namun begitu babi-babi tersebut masuk ke dalam,
air yang jernih tadi berubah kotor seketika.
Air sungai yang mengalir membawa kesejukan dalam hati. Angin semilir membawa
keharuman dedaunan yang lembab. Babi-babi itu tidak mengeluarkan suara yang
memekakkan telinga lagi. Baunya juga tidak menusuk seperti sebelumnya. Semangat Wan
Fei-yang menjadi terbangkit.
Dia menggeliatkan pinggangnya yang pegal. Dia membantu babi-babi itu membersihkan
dirinya. Pada saat itulah dia melihat seseorang ... Seseorang yang paling suka dilihatnya.
Orang itu berada di seberang sungai di mana terdapat sebuah padang rumput yang luas. Dia
mengenakan pakaian berwarna cokelat muda. Sulamannya berwarna hijau muda. Paduan yang
sangat serasi. Dari jauh seperti sekuntum bunga krisan kuning yang sedang mekar. Ketika
tubuhnya bergerak, dia seakan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sedang terbang.
Wan Fei-yang yang sedang duduk di tepi sungai membantu babi-babi tersebut mandi segera
bangun. Wajahnya yang kelam berubah berseri-seri. Namun sebentar kemudian dia
menggaruk-garuk kepalanya kebingungan.
"Hush! Hayo ke sana! Hayo ke sana!" dihalaunya babi-babi tersebut agar menyeberangi
sungai.
Dia tidak membentak-bentak bahkan suaranya terdengar lemah lembut. Seakan babi-babi itu
tiba-tiba sangat menyenangkan baginya. Seandainya tidak ada babi-babi tersebut, tentu dia
tidak menemukan alasan untuk menyeberangi sungai dan melihatnya dari dekat.
*****
Di bukit yang menghijau itu hanya ada Lun Wan-ji seorang.
Dia merupakan murid perempuan satu-satunya dari Bu-tong-pai. Juga merupakan kesayangan
semua orang. Bukan hanya karena dia seorang gadis. Dia lincah dan cantik. Hatinya juga
welas asih. Semua ini membuat dirinya disenangi setiap murid Bu-tong-pai yang lain.
Dalam hati Wan Fei-yang sendiri, dia merupakan orang satu-satunya yang baik hati di
perguruan ini. Juga hanya gadis itu yang tidak pernah menghina ataupun memberi kesulitan
kepadanya. Bahkan dia sering mengulurkan tangan membantunya ataupun membelanya di
hadapan saudara seperguruan yang lain.
Usianya masih sangat muda. Mungkin belum mencapai tujuh belas tahun. Tapi ilmu silatnya
sudah lumayan sebagai generasi muda Bu-tong-pai. Andai ia bertanding dengan Pek Ciok,
Cia Peng, Ceng Fang-guan, Kim Can-peng, Yo Hong yang semuanya merupakan suhengnya,
dia masih sanggup menandingi. Hal ini terjadi karena dia mempunyai guru yang pandai dan
sabar. Sejak kecil dia sudah mulai belajar ilmu silat. Kemauannya pun sangat keras.
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Wan-ji selalu giat berlatih. Tanpa mempedulikan hujan maupun angin. Apabila udara sedang
cerah, kebanyakan dia berlatih di luar rumah. Seperti halnya hari ini.
*****
Gerakan tubuhnya lincah. Kiam-hoat yang dimainkannya sudah cukup matang. Jurus-jurusnya
mengandung keindahan. Pokoknya setiap gerakan gadis itu dapat memukau siapa pun yang
melihatnya. Dia tidak seperti sedang berlatih ilmu pedang, tapi terlihat seperti sedang
menarikan tarian pedang.
Angin bertiup lembut. Anak rambut di keningnya melambai-lambai. Lengan bajunya yang
lebar berterbangan persis seperti sayap seekor kupu-kupu. Wan Fei-yang memandangnya
sampai termangu-mangu. Tanpa disadarinya tubuh Lun Wan-ji berkelebat dan hanya dalam
waktu lima detik, gadis itu sudah berada di belakangnya. Dengan bentakan lirih, pedangnya
menusuk.
Wan Fei-yang terkejut sekali. Belum sempat dia berteriak, pedang itu berhenti tepat tiga cun
di hadapannya. Serangkum hawa dingin seakan menyelinap di dalam hatinya. Tubuhnya
gemetar, "Harap kasihani aku!" serunya.
Pedang Wan-ji masih menuding dada Wan Fei-yang, "Mengapa kau mengendap-endap seperti
pencuri? Apa yang kau lakukan?"
Seperti biasa, dalam keadaan gugup Wan Fei-yang selalu menggaruk-garuk kepalanya yang
tidak gatal, "Aku sedang melihat kau berlatih pedang," sahutnya.
Pedang di tangan Wan-ji digetarkan.
"Tahukah kau apa hukumannya mencuri belajar ilmu orang lain?" tanyanya.
"Aku tidak mencuri belajar ilmumu. Karena kau sedang memusatkan perhatian dengan serius,
maka aku tidak berani mengganggu," sahut Wan Fei-yang.
"Masih tidak mau mengaku? Hayo ikut aku temui Cik-hoat-tianglo, biar mereka yang
menanyakan persoalan ini," kata Wan-ji.
Wan Fei-yang menjadi panik seketika. Dia menggoyang-goyangkan tangannya berulang kali,
"Keadaanku sudah cukup mengenaskan, andai kata Wan-ji kouwnio mengatakan masalah ini
kepada mereka ..."
"Bagaimana mengenaskannya keadaanmu sekarang?" tanya Wan-ji.
Wan Fei-yang tertegun. Dia sulit mengatakan masalahnya, "Aku ... aku tidak apa-apa,"
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sahutnya gugup.
Mata Wan-ji melirik ke arah babi-babi tersebut.
"Ada apa dengan babi-babi itu? Mengapa mereka kau halau ke tempat ini?"
"Aku memang sengaja," sahut Wan Fei-yang.
"Mengapa kau yang mengurus babi-babi itu sekarang? Ke mana lopek yang menangani tugas
tersebut?"
"Lopek yang biasa mengurus babi-babi itu sedang ada urusan. Dia pergi ke kota beberapa
hari. Dia menanyakan siapa yang bersedia menggantikannya. Siapa lagi kalau bukan aku?"
sahut Wan Fei-yang.
Pemuda itu tidak biasa berdusta. Hanya berbohong beberapa patah kata saja, seluruh
keningnya sudah basah oleh keringat.
Wan-ji tersenyum simpul, "Aku tidak menyangka persahabatan kalian begitu dalam," katanya.
"Lumayanlah," sahut Wan Fei-yang.
"Tampaknya kau ini pandai juga bergaul," kata Wan-ji.
Tanpa sadar Wan Fei-yang membusungkan dadanya.
"Apakah tujuanmu datang ke Cik-hoat-tong tadi untuk merundingkan masalah ini dengan Gisong dan Cang-song kedua tianglo tersebut?" tanya Wan-ji menyembunyikan senyumannya.
Mendengar pertanyaan itu, wajah Wan Fei-yang merah padam. Seandainya ada sebuah lubang
di dekat sana, ingin rasanya dia menyusupkan kepala dalam-dalam. Wan-ji menatapnya
dengan tajam. Wajahnya serius sekali, "Mulai kapan kau belajar berbohong?" tanyanya.
Wan Fei-yang tertawa tegir. Bola matanya mengerling gadis itu sekilas, "Aku ... lebih baik
aku kembali saja ke sana ..." sahutnya gugup.
Baru saja dia berjalan beberapa langkah, Wan-ji sudah memanggilnya kembali, "Hai! Kau
belum menjawab pertanyaanku!"
"Aku ... aku ...." Wan Fei-yang menggaruk-garuk kepalanya sekali lagi. Untuk sesaat dia tidak
tahu harus mengatakan apa.
Wan Fei-yang menarik napas panjang, "Sekarang kau mengerti, apabila dustamu ketahuan,
kau bisa malu sendiri. Maka lain kali jangan berbohong lagi," katanya.
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Wan Fei-yang terpaksa menganggukkan kepalanya.
"Bagaimana sikapmu selama ini?" Wan-ji menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apabila kau
berani sedikit, mereka tentu tidak berani menghinamu, benar tidak?"
Wan Fei-yang memaksakan sebuah senyuman.
"Sebetulnya tidak apa-apa. Ingatkah kau seorang yang bernama Han Sing yang terkenal jaman
dahulu? Dia dihina oleh semua orang, namun akhirnya dia berhasil menjadi goan-swe
(jenderal)."
"Kau selalu begitu," kata Wan-ji kembali menggelengkan kepalanya.
Wan Fei-yang tidak membusungkan dadanya lagi. Namun dia masih juga menggaruk-garuk
rambut kepalanya, "Lebih baik aku pergi saja."
Wan-ji merasa kesal juga geli. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, lonceng di gedung
pusat berbunyi sembilan kali.
Wan Fei-yang terpana.
"Tanda bahaya!"
Mata Wan Fei-yang mengerling panik, "Entah apa yang terjadi?" gumamnya seorang diri.
"Ada orang menerjang Bu-tong-san!" kata Wan-ji. Tubuhnya membalik secepat kilat dan
berlari menuruni bukit.
"Wan-ji kouwnio!" panggil Wan Fei-yang gugup.
Wan-ji menolehkan kepalanya.
"Cepat halau babi-babi itu kembali ke kandang!" katanya tanpa menghentikan langkah. Tiga
kali kakinya menutul dia sudah hampir sampai di bawah gunung. Gerakannya bagai seekor
burung layang-layang.
*****
Angin musim semi nan lembut. Matahari pun bersinar setengah hati. Air sungai membasahi
atas batu sudah mengering. Dedaunan masih menampakkan butiran embun yang bening.
Di bawah sinar mentari, patung yang menjadi tanda bagi Bu-tong-pai bagaikan manusia yang
berdiri tegak dan angker. Di depan patung tersebut, tampak seseorang berdiri mematung.
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Usianya sekitar tiga puluh tahunan. Alisnya tebal, matanya sipit. Hidungnya pesek, bibirnya
tebal. Raut wajahnya jelek sekali. Orang yang melihatnya akan berkesan seperti melihat
seekor binatang buas.
*****
Bentuk tubuhnya gemuk pendek, tapi bukan gemuk yang mengesankan kepandiran. Dia
memakai mantel panjang. Tidak rapi sekali. Rambutnya pun rada acak-acakan. Sulit
melukiskan kepribadian orang tersebut.
Serombongan murid Bu-tong-pai mengadang di depan orang ini. Empat orang tosu digotong
beberapa rekannya yang lain. Di bahu mereka masing-masing terdapat segurat luka bekas
sayatan pedang. Wajah murid-murid Bu-tong-pai menyorotkan kemarahan yang dalam. Sinar
mata orang yang memakai mantel itu justru tampak meremehkan. Pakaiannya mewah sekali.
Sungguh tidak sesuai dengan penampilannya. Gagang pedang di tangannya ditaburi dengan
tujuh macam permata. Nilainya tentu tinggi sekali.
Seorang tosu berusia setengah baya menyibak kerumunan murid-murid Bu-tong. Pedang di
tangannya digetarkan, "Giok Ciok dari Bu-tong minta pelajaran," katanya.
Sinar mata orang yang memakai mantel panjang itu melirik ke arahnya, "Generasi Bu-tongpai dengan nama Ciok mungkin tidak akan membuat aku terlalu kecewa," sahutnya.
Giok Ciok tertawa dingin. Secepat kilat pedangnya ditusukkan. Terdengar suara "trang",
pergelangan tangan orang yang memakai mantel panjang berputar. Dua jurus dimainkannya
sekaligus. Baru setengah jalan, gerakannya berubah lagi. Dua jurus menjadi delapan jurus.
Giok Ciok yang tidak menyangka akan diserang delapan jurus sekaligus, terpaksa mundur
satu langkah.
Orang yang memakai mantel panjang itu tampaknya tidak ingin membuang-buang waktu.
Sekali lagi dia membentak nyaring. Tiga puluh enam tusukan dilancarkannya berturut-turut.
Giok Ciok terdesak mundur beberapa langkah. Kaki kanan dan kiri orang itu melangkah
bersilangan. Tiba-tiba dia memutar dan gerakannya tubuhnya membalik seratus delapan puluh
derajat. Langkah kakinya tidak kalah lincah dengan sabetan pedangnya.
Tiga puluh enam tusukan berhasil dilalui, tanpa menunda lebih lama tusukan ketiga puluh
tujuh menyusul. Giok Ciok segera menangkisnya. Namun tusukan ketiga puluh delapan sudah
di depan mata. Tidak sempat lagi dia memutar pedangnya, Giok Ciok terpaksa mencelat
mundur beberapa langkah.
Kelebatan pedang dengan jurus yang berlainan menyerang silih berganti. Giok Ciok sendiri
sudah mengeluarkan tujuh jurus andalannya. Meskipun dia berhasil meloloskan diri, namun
serangan berikutnya membuat dia mati kutu. Ujung pedang yang tajam berhenti di
pergelangan tangannya.
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"Buang pedangmu!" bentak orang yang memakai mantel panjang.
Dia menggetarkan pergelangan tangan Giok Ciok. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi,
Giok Ciok terpaksa melemparkan pedangnya apabila pergelangan tangannya masih ingin utuh
seperti sedia kala. "Trang!"
Orang yang memakai mantel itu tidak mendesaknya lebih lanjut. Dia menengadahkan
kepalanya dan tertawa terbahak-bahak.
"Rupanya hanya begitu saja!" katanya angkuh.
Giok Ciok marah dan malu. Para murid Bu-tong-pai yang lain sudah menghunus senjatanya
masing-masing sejak tadi. Mereka tidak dapat menahan kesabaran lagi. Serentak mereka maju
menghampiri orang yang memakai mantel panjang itu.
"Tahan!" terdengar suara bentakan keras. Dua orang berlari secepat terbang dari atas gunung.
Yang satunya adalah Cia Peng, sedangkan yang mengiringinya adalah seorang tosu berusia
setengah baya. Wajahnya berbentuk persegi, penampilannya berwibawa. Dia adalah murid
pertama Ciangbunjin Bu-tong-pai yang sekarang yaitu Ci Siong tojin. Tosu itu sendiri
bernama Pek Ciok.
Mata orang yang memakai mantel itu menatapnya tajam.
"Kau adalah ...."
"Bu tong Pek Ciok."
"Murid pertama dari Ci Siong?" tanya orang itu.
"Sicu (saudara) ...."
"Kongsun Hong!" sahut orang yang memakai mantel.
Tampaknya Pek Ciok merasa di luar dugaan. Wajahnya rada berubah mendengar keterangan
orang itu.
"Pek Ho Tong tongcu dari Bu-ti-bun?" tanya Pek Ciok.
"Betul!" Kongsun Hong tersenyum simpul. Sikapnya seakan bangga sekali.
Bu-ti-bun menggetarkan dunia kangouw. Ketenarannya hampir menyamai sembilan partai
besar. Sedangkan Kongsun Hong adalah murid tertua dari Buncu (ketua) dari Bu-ti-bun yang
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mempunyai gelar Tok-ku Bu-ti (sendiri tanpa lawan). Tentu saja dia patut menyombongkan
dirinya.
"Kedatangan sicu sejauh berapa ribu li ini ..." tanya Pek Ciok selanjutnya.
"Mendapat perintah dari Suhu. Aku harus menyerahkan dua macam hadiah kepada Ci Siong
dari Bu-tong-pai," kata Kongsun Hong. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari balik
pakaiannya. Di atasnya terdapat sehelai amplop merah yang besar.
Dia menyebut Ciangbunjin Bu-tong-pai dengan gelarnya langsung. Hal ini membuat para
murid Bu-tong-pai menjadi marah.
"Kurang ajar!" teriak Cia Peng tidak dapat menahan emosinya.
Pek Ciok membalikkan tubuhnya ke arah para murid Bu-tong-pai yang lain.
"Tamu datang untuk mengantarkan hadiah bagi Ciangbunjin. Mengapa kalian begitu tidak
tahu sopan santun," Apa maksud perkataannya itu, tidak ada orang yang tahu. Mungkin dia
menyindir Kongsun Hong.
Giok Ciok yang masih mendongkol cepat-cepat maju ke depan.
"Suheng tidak mengerti. Sicu ini berkeras membawa pedang ke atas gunung. Bagaimana
mungkin kami tidak menghalanginya?" katanya menjelaskan.
"Oh?" Pek Ciok rada terpana mendengar keterangan tersebut. Dia menoleh kembali kepada
Kongsun Hong. "Kalau memang benar, sicu yang bersalah dalam hal ini."
Kongsun Hong melirik ke arah patung yang berdiri tegak. Di sana memang terdapat tulisan
yang mengatakan bahwa siapa pun yang bermaksud mengunjungi Bu-tong-pai harus
meninggalkan pedangnya di sana.
"Tidak boleh membawa pedang ke atas gunung adalah peraturan Bu-tong-pai bukan?" kata
Kongsun Hong.
"Sejak Cosu mendirikan Bu-tong-pai, peraturan itu memang sudah ada," sahut Pek Ciok
tegas.
Kongsun Hong menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba dia tersenyum, "Sayangnya peraturan
itu ditentukan oleh Bu-tong-pai sendiri."
"Apabila kita masuk ke daerah orang lain, kita harus mengikuti peraturannya," kata Pek Ciok
kembali.
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"Sejak usia tujuh tahun aku sudah belajar ilmu pedang. Pada waktu usia dua belas tahun aku
sudah bisa membunuh orang dengan ilmu tersebut. Selama tujuh belas tahun malang
melintang, aku selalu menggunakan pedang ini," kata Kongsun Hong sambil mendekapkan
pedangnya di dada.
"Pinto juga dapat merasakan bahwa pedang yang digunakan sicu adalah pedang yang sangat
bagus," sahut Pek Ciok.
Kongsun Hong tertawa dingin.
"Selama berpuluh tahun ini, kecuali Suhu, siapa pun tidak bisa menyuruh aku melepaskan
pedang ini. Kedatanganku kali ini ke Bu-tong adalah sebagai utusan Bu-ti-bun yang tiada
tandingannya di dunia ini. Oleh karena itu, benda apa pun yang kubawa juga merupakan
wakil dari Bu-ti-bun dan tidak boleh dilanggar."
“Bu-tong-pai juga mempunyai peraturan yang tidak boleh dilanggar!” kata Pek Ciok tak mau
kalah.
“Bagaimana kalau aku tetap hendak membawa pedang ini naik ke atas?” tantang Kongsun
Hong.
“Berarti kau sengaja mencari masalah dengan seluruh murid Bu-tong-pai,” sahut Pek Ciok.
“Selama tiga ratus tahun terakhir, Bu-tong-pai dan Bu-ti-bun memang tidak pernah akur,”
Kongsun Hong tertawa lebar. “Perintah Suhu setinggi langit. Hadiah tetap hadiah diantarkan
sedangkan pedang tetap tidak boleh ditinggal,” katanya.
“Kalau Sicu tetap bersikeras, Pinto tidak dapat mengatakan apa-apa lagi,” Pek Ciok menepuk
tangannya dua kali. “Siapkan barisan!”
Tujuh orang tosu keluar dari kerumunan tersebut. Gerakan tubuh mereka berubah-ubah.
Mereka mengelilingi Kongsun Hong.
Mata laki-laki itu bersinar tajam, “Apakah ini yang disebut Bu-tong Pat Tou jit-sing (tujuh
bintang bertaburan di delapan penjuru)?”
“Betul!” sahut Pek Ciok sambil mundur beberapa langkah.
Kongsun Hong tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, “Maaf ...
Po-kiam (pedang pusaka) tidak bermata,” katanya.
“Sicu harap berhati-hati!” kata Pek Ciok. Wajahnya berubah sedingin es.
Selesai berkata, dia berteriak nyaring. Pedang ketujuh tosu tadi terhunus seketika. Barisan
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mereka sangat teratur. Dengan melihat cara mereka menggerakkan pedangnya saja, kita
segera tahu bahwa mereka telah berlatih dalam waktu yang cukup lama dan sudah matang
permainannya.
Kongsun Hong menatap seksama dengan pandangannya yang dingin. Tubuhnya menyatu
dengan pedang. Tangan kanan ketujuh tosu tadi menggenggam pedang, sedang tangan kiri
mereka menjalankan jurus-jurus ampuh. Mata mereka semua tertuju pada wajah Kongsun
Hong.
Sinar mata mereka tajam sekali. Hal ini membuktikan bahwa Tai Yang-kiat mereka telah
dilatih sampai dalam. Lwekang mereka juga tinggi sekali. Hal ini sudah dapat dipastikan.
Kongsun Hong mengedarkan pandangannya. Dia mendengus dingin. Pedangnya digetarkan,
“sreettt”, suaranya mendengung-dengung. Tubuh ketujuh tosu tadi bergerak serentak. Pedang
juga diulurkan dalam waktu yang bersamaan. Bahu-membahu menghadap ke kanan. Tosu
yang berada di tengah berteriak, “Bo liang Sou hud (kasih Buddha tiada batas)!”
“Jit-sing-kiam (pedang tujuh bintang) selalu digerakkan oleh tujuh orang. Jangan dikira kami
mencari keuntungan. Melawan musuh yang banyak pun kami selalu bertujuh!” sahut Tosu
yang lainnya.
“Nama Jit-sing-kiam telah menggetarkan dunia kangouw. Aku Kongsun Hong sudah lama
ingin berkenalan. Tidak usah ragu-ragu,” kata Kongsun Hong langsung menggerakkan
tubuhnya dan menyerang.
Ketujuh Tosu tadi segera bersiap siaga. Bu-ti-bun juga merupakan partai yang mempunyai
nama besar. Sebagai murid tertua dari Buncu partai tersebut, Kongsun Hong tentu dapat
diandalkan. Dan dia pula yang dipilih oleh suhunya sebagai utusan ke Bu-tong-san.
Kibaran lengan baju menimbulkan suara deruan angin. Kaki mereka maju beberapa langkah
dan mengurung Kongsun Hong di tengah. Murid tertua Bu-ti-bun itu hanya merasakan hawa
pedang yang semakin menebal. Bayangan manusia di depan matanya berkelebat. Dia seakan
melihat satu orang menjadi tujuh orang.
Dengan teriakan keras dia menggetarkan pedangnya. Sinar dingin beterbangan. Tusukannya
berubah menjadi berpuluh-puluh titik. “Pat-fang-hong-ho” (hujan angin di delapan penjuru).
Gerakan yang dimainkannya persis seperti nama jurus itu sendiri. “Trang! ting! trang! ting!”,
tujuh kali suara benturan senjata terdengar. Tujuh orang tosu itu masing-masing telah
menerima satu kali serangan Kongsun Hong. Serangan pedang laki-laki itu sendiri yang
tertuju ke arah tenggara luput mengenai sasarannya.
Tubuhnya tegak kembali. Baru saja dia memutar ke arah selatan, dua orang tosu sudah
mengadang dari kiri dan kanan. Pedang mereka bersilangan bagai sebuah gunting besar
mengarah kepadanya. Kongsun Hong mengibaskan pedangnya membentuk lingkaran. Dia
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menyambut serangan pedang lawan.
Tubuh mereka sama tergetar. Baru saja kaki Kongsun Hong mundur beberapa langkah,
serangan tosu yang lain sudah tiba. Terpaksa dia mengangkat pedangnya menangkis. Kakinya
kembali surut beberapa langkah. Dia sudah berada di tempatnya semula. Kedua tosu yang tadi
menyerangnya tidak mengejar. Mereka memperbaiki posisi dan bergabung dengan lima
rekannya yang lain.
Kongsun Hong masih memandangi mereka dengan sinar matanya yang dingin.
“Jit-sing-kiam ternyata bukan nama kosong,” katanya tenang.
Ketujuh orang tosu tadi masih mengambil sikap menunggu. Sedangkan Kongsun Hong juga
menyilangkan tangannya di dada dan bersiap-siap membuka serangan. Tiba-tiba
berkumandang sebuah suara yang lantang, “Ciangbunjin menurunkan perintah. Tamu harap
diantar ke atas gunung. Tidak boleh dihalangi!”
Suara pertama berkumandang dari jauh. Suara kedua menyusul, dan suara ketiga terdengar
jaraknya sudah dekat sekali.
“Berhenti!” teriak Pek Ciok kepada ketujuh tosu tadi.
Tubuh mereka berkelebat. Pedang masing-masing telah dimasukkan kembali ke sarungnya.
Pek Ciok menganggukkan kepala kepada Kongsun Hong.
“Sicu ... silakan!”
“Tidak diteruskan?” tanya Kongsun Hong dengan tertawa dingin. Pedangnya sendiri
diturunkan kembali.
“Ciangbunjin telah menurunkan amanat. Kami tidak berani membantah,” sahut Pek Ciok
menahan kejengkelan hatinya.
Kongsun Hong memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. “Bila ada kesempatan, aku
masih ingin berkenalan lebih lanjut dengan Jit-sing-kiam kalian,” katanya.
Tujuh tosu tadi tidak mengatakan apa-apa. Pek Ciok juga berdiam diri. Dia hanya melangkah
ke depan sebagai penunjuk jalan. Kongsun Hong juga tidak menyindir lebih lanjut. Dia
mengikuti di belakang Pek Ciok. Para murid Bu-tong yang lain juga mengikuti tindakan
mereka. Sekali lagi terdengar suara lonceng berbunyi. Kumandangnya sayup-sayup mengalun
ke bawah gunung.

*****
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Senja hari. Lentera-lentera telah dinyalakan. Asap hio wangi bergumpal-gumpal membuat
suasana yang memang sudah mencekam menjadi lebih angker. Di tengah ruangan yang
menghadap pintu keluar, terdapat sebuah meja pemujaan. Di bagian kiri kanannya, masingmasing berdiri dua orang tosu. Usianya pasti sudah memasuki kepala tujuh. Rambut dan
jenggotnya sudah memutih. Mereka adalah keempat Hu-Hoat-tianglo (semacam penasihat
hukum).
Di sudut ruangan berdiri Gi-song dan Cang-song. Enam orang itu tidak ada satu pun yang
bersuara. Apabila Gi-Song tidak mengucapkan apa-apa, Cang-song pun seperti tiba-tiba
menjadi bisu. Tampang mereka semua serius sekali.
Di dalam ruangan pendopo tersebut hanya terdapat enam orang ini. Sedangkan di luar
berkumpul banyak sekali murid-murid Bu-tong-pai. Mereka berpencar menjadi dua bagian.
Ada yang berbaris di sebelah kiri. dan ada pula yang menjaga di sebelah kanan. Meskipun
begitu banyak orang yang berkumpul, tapi tidak terdengar sedikit suara pun. Hal ini
membuktikan betapa gentingnya suasana. Mulut mereka tertutup rapat-rapat.
Kongsun Hong berjalan melewati barisan orang-orang ramai. Mata setiap orang terpusat
kepadanya. Melihat keadaan itu, tampaknya apabila ada perintah ketua, maka Kongsun Hong
akan dikeroyok secara ramai-ramai. Namun laki-laki itu sama sekali tidak menunjukkan
kegentaran sedikit pun. Wajahnya tidak berubah. Dengan tenang dia melangkah, dadanya
membusung, seakan berada di kandang sendiri.
Pek Ciok masih berjalan di muka. Penampilannya tidak berbeda dengan tosu lainnya.
Wajahnya berbentuk persegi. Dahinya tinggi dan bercahaya. Seperti sebuah batu yang
digosok sampai licin. Dia mengantar Kongsun Hong sampai di depan pintu pendopo.
Tangannya dikembangkan.
“Silakan!” katanya.
“Apakah Ci Siong menunggu aku di dalam ruangan ini?” tanya Kongsun Hong dengan
keangkuhan yang tidak berubah.
Wajah Pek Ciok rada berubah mendengar kata-katanya. “Silakan!” ujarnya sekali lagi
Kongsun Hong mendongakkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah ke
dalam ruangan dengan tenang. Di dalam masih berdiri enam orang yang sama. Kursi
kebesaran yang berada di depan meja pemujaan masih kosong. Begitu melihat kehadiran
Kongsun Hong, dua belas mata dari enam orang itu menyorot tajam.
Kongsun Hong seperti tidak merasakan apa-apa. Matanya menatap ke arah kursi tinggi yang
masih kosong itu.
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“Di mana Ci Siong?” tanyanya sinis.
“Bo-liang-sou-hud (kasih Buddha tiada batasnya)!” ujar keempat Hu-Hoat-tianglo.
Gi-song mendelik matanya lebar-lebar. “Kurang ajar!” bentaknya dengan suara berat.
Kongsun Hong tertawa terbahak-bahak sekali lagi.
“Tamu sudah masuk ke dalam ruangan. Tuan rumah masih belum keluar menyambut. Siapa
yang lebih kurang ajar dan tidak tahu sopan santun?” katanya tenang.
Cang-song mengernyitkan keningnya, matanya juga mendelik. “Kau anggap apa Ciangbunjin
kami? Beliau bersedia menerimamu, sudah boleh dikatakan bahwa rezekimu sedang terang,”
sindirnya tajam.
Kembali Kongsun Hong tertawa tergelak-gelak. Suaranya bergema di seluruh ruangan.
Getarannya membuat abu dari hio yang sedang dinyalakan berhamburan ke mana-mana.
Wajah Ci-song menampilkan kemurkaan. Begitu pula Cang-song. Sedangkan keempat HuHoat-tianglo sekali lagi menyebut, “Bo-liang-sou-hud!”
Suara tawa yang bergema tadi ternyata surut dan tertekan oleh sebutan “Bo-liang-sou-hud”
itu. Kongsun Hong rada terkejut mengetahui dalamnya lwekang keempat Hu-Hoat-tianglo
tersebut.
Tepat pada saat itu, dari luar pendopo terdengar kumandang suara yang lain, “Ciangbunjin
tiba ...!”
Dua orang tosu cilik yang berteriak segera muncul dan berpencar di kiri dan kanan. Kemudian
terdengar suara langkah kaki. Yang terdengar adalah suara langkah kaki dua orang, tapi
ternyata yang muncul berjumlah tiga.
Yang berjalan di muka adalah seorang laki-laki yang gagah. Dia memakai pakaian tosu
berwarna kuning gading. Langkah kakinya demikian ringan menampilkan kesan seakan tidak
menginjak tanah. Alisnya lebih panjang dari matanya sendiri. Bahkan rada menjuntai ke
bawah. Hidungnya tegak. Wajahnya yang dihiasi dengan jenggot tebal sangat sesuai dan enak
dipandang. Rambut dan jenggotnya sudah berwarna abu-abu keputihan. Ada sedikit keriput di
sekitar matanya. Usianya paling tidak di atas lima puluh lima tahun, atau mungkin hampir
enam puluh, namun sedikit pun tidak mengesankan ketuaan. Di belakangnya mengiringi dua
orang tosu cilik. Yang sebelah kiri memegang tasbih, sedangkan yang sebelah kanan
memegang sebatang pedang panjang. Pedang tersebut bagus sekali. Dapat dipastikan bahwa
bukan sembarang pedang, melainkan pedang pusaka.
Keempat orang Hu-Hoat-tianglo, Gi-song dan Cang-song segera merangkapkan sepasang
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tangan mereka dan menjura dengan hormat. Meskipun baru kali ini bertemu, tapi dengan
melihat keadaan yang berlangsung. Kongsun Hong segera dapat menduga bahwa yang datang
adalah Ciangbunjin Bu-tong-pai generasi sekarang, Ci Siong tojin!
Ci Siong tojin langsung duduk di kursi kebesarannya. Sedangkan kedua orang tosu cilik yang
mengiringi di belakang memencarkan diri dan berdiri di kedua sisi. Kongsun Hong menatap
Ci Siong yang duduk di atas kursi tersebut. Bibirnya mengembangkan sekulum senyum
dingin.
“Kau yang bernama Ci Siong?” tanyanya.
Keempat Hu-Hoat-tianglo mengerutkan kening mereka. Gi-song tidak dapat menahan
emosinya lagi.
“Penjahat bernyali besar!” bentaknya nyaring.
Ci Siong tojin mengangkat tangan kanannya dan mencegah Gi-song berkata lebih lanjut.
“Jangan membuat keributan,” Dia menoleh kembali kepada Kongsun Hong, “Pinto memang
Ci Siong adanya. Lai-su (tamu) ...?”
“Kongsun Hong!”
“Murid pertama Bu-ti-bun?”
“Kita belum pernah berjumpa.”
“Belum,” sahut Ci Siong tojin.
“Tapi kau bisa tahu siapa aku. Tampaknya hanya desas-desus tidak benar bahwa Bu-tong-pai
menutup diri terhadap urusan dunia luar, kenyataannya tidak demikian,” sindir Kongsun
Hong.
“Bu-tong dan Bu-ti merupakan musuh bebuyutan sejak jaman dahulu,” kata Ci Siong sambil
tertawa datar. “Meskipun Bu-tong ingin melepaskan diri, tapi rasanya tidak begitu mudah.”
“Sebetulnya masalah ini sederhana sekali. Asal Bu-tong-pai bersedia bertekuk lutut di bawah
panji Bu-ti-bun, semuanya dapat diselesaikan dengan mudah,” sahut Kongsun Hong.
“Lebih sederhana lagi kalau Bu-ti-bun yang mengundurkan dari dunia kangouw,” kata Ci
Siong tojin pula.
“Omong kosong!” Kongsun Hong mengibaskan tangan kanannya. “Kedudukan Bu-ti-bun di
dunia kangouw sekarang ibarat matahari yang bersinar terik. Bagaimana bisa dibandingkan
dengan Bu-tong-pai yang selalu bersembunyi di liang kura-kura?”
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Wajah Ci Siong tojin tidak berubah sama sekali.
“Apakah Tok-ku Bu-ti menyuruh kau kemari untuk mengatakan semua ini?” tanyanya tenang.
Kongsun Hong menggelengkan kepalanya. Dia menyodorkan kotak kain ke hadapan Ci Siong
tojin. “Pertarungan yang tidak berkesudahan kembali mencapai sepuluh tahun.”
Mata Ci Siong tojin setengah terpejam.
“Dua puluh tahun yang lalu, ketika pertarungan di gua harimau, kau kalah di bawah ilmu
Suhu!” suara Kongsun Hong meninggi, seakan dia ingin seluruh murid Bu-tong-pai
mendengar jelas apa yang dikatakannya. “Sepuluh tahun yang lalu di Yen Tang, kembali kau
mengalami kekalahan. Mengenai hal ini, aku yakin kau tidak akan melupakannya.”
“Bu-tong-pai dan Bu-ti-bun mengadakan perjanjian untuk bertarung setiap sepuluh tahun
sekali. Dengan hari ini, jaraknya masih ada tiga bulan,” sahut Ci Siong tojin.
“Tapi sampai sekarang, Bu-tong-pai belum mengambil tindakan apa-apa,” kata Kongsun
Hong.
“Setahu pinto, kesabaran Bu-ti selamanya tinggi sekali.”
“Persoalannya adalah Bu-tong-pai yang seakan menutup diri terhadap dunia luar. Suhu rada
curiga, apakah Bu-tong-pai masih berani mengadakan pertarungan sekali lagi,” Kongsun
Hong merandek sejenak. “Oleh karena itu, Suhu memerintahkan aku ....”
“Menyampaikan kata-kata ini?” tanya Ci Siong tojin.
“Masih ada dua macam benda yang harus kusampaikan,” sahut Kongsun Hong sambil
mengambil amplop merah yang terletak di atas kotak kain tadi. “Surat tantangan!” baru saja
ucapannya selesai, dia melayangkan amplop tersebut ke arah Ci Siong. Amplop tadi meluncur
kencang bagaikan sebatang pedang yang tajam.
Ci Siong sama sekali tidak panik. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyambut
kedatangan amplop tadi. “Crep”, amplop itu terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya.
“Ternyata tidak malu menyandang jabatan sebagai Ciangbunjin Bu-tong-pai,” kata Kongsun
Hong.
Ci Siong tojin mengulurkan tangannya dan menyobek kertas amplop tersebut. Di dalamnya
tertera dua baris huruf dengan tinta emas.
“Sebelum matahari terbit, tanggal sembilan bulan sembilan .... Tung-gi Kuan-jit-hong
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(pegunungan Kuan-jit) Giok Hong-teng (bukit Giok Hong).”
“Pada tanggal sembilan bulan sembilan, Suhu pasti hadir di Tung-gi. Sedangkan engkau
sendiri, boleh datang, boleh juga tidak,” kata Kongsun Hong.
Ci Siong tojin hanya berdehem.
“Selain surat tantangan, masih ada sebuah kotak yang disiapkan oleh Suhu,” Kongsun Hong
melanjutkan kata-katanya.
Mata setiap orang tertumpu pada kotak kain tersebut. Kongsun Hong mengulurkan tangannya
dan membuka kotak itu. Isinya ternyata sehelai pakaian dalam seperti penutup dada (oto)
yang biasa dipakai perempuan-perempuan jaman itu.
Keempat Hu-Hoat-tianglo yang biasanya mempunyai kesabaran tinggi tiba-tiba menjadi
marah. Mata Gi-song membelalak seakan hampir lepas dari pelupuknya. Cang-song
menggertakkan gerahamnya keras-keras. Kedua tinjunya terkepal. Seakan sebuah bom waktu
yang siap meledak setiap saat.
Meskipun biasanya Ci Siong tojin pandai mengendalikan emosinya, tapi sekarang tak urung
dia marah juga. Sepasang alisnya bertaut. Matanya menyorot tajam. Sinar matanya bagaikan
sepasang pedang yang baru diasah.
Mata Kongsun Hong bertemu dengan mata Ci Siong tojin. Tanpa sadar tubuhnya bergetar.
Namun penampilan dan cara bicaranya tetap tidak berubah.
“Kalau kau memang tidak berani datang, maka jangan kepalang tanggung. Bubarkan Bu-tongpai dan pakailah pemberian suhu ini lalu mengundurkan diri dari dunia kangouw untuk
selamanya!”
“Tutup mulut!” bentak Gi-song marah.
Cang-song segera menghambur ke depan beberapa langkah, “Suheng ... bocah ini benar-benar
kurang ajar. Kita tidak boleh membiarkan ...!” tukasnya.
Ci Siong tojin mengibaskan tangannya agar Cang-song tidak berkata lebih lanjut. Dia
menatap tajam ke arah Kongsun Hong, “Surat tantangan sudah kami terima. Mengenai oto
perempuan itu ... harap Anda membawanya kembali.”
Kongsun Hong tertawa dingin.
“Lebih baik kau pikirkan dulu matang-matang,” katanya.
“Kalau menurut pendapat pinto, pasti bukan Bu-ti yang mempunyai ide semacam ini,” kata Ci
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Siong tojin datar.
“Apa maksudmu?”
“Bu-ti mempunyai nama besar. Selamanya dia seperti awan yang bergerak secara terangterangan. Jiwanya cukup gagah. Tidak mungkin dia mengusulkan lelucon anak-anak kemarin
sore seperti ini,” sahut Ci Siong tojin.
Kongsun Hong tertegun. Beberapa saat kemudian dia baru tersadar, “Baik, mendengar
pujianmu itu aku akan membawa oto ini kembali. Apabila pada saat perjanjian aku tidak
melihat kehadiranmu, aku akan membawa oto ini kembali ke sini.”
Dia menutup kembali kotak kain tersebut dan kemudian berdiri. Dia bersiap-siap
meninggalkan tempat tersebut. Wajah keempat Hu-Hoat-tianglo, Gi-song dan Cang-song
berubah pucat.
Wajah Ci Siong tojin sendiri berubah kelam. “Tahan!” bentaknya nyaring.
Kongsun Hong baru berjalan tiga langkah. Mendengar bentakan itu, tanpa sadar dia berdiri
terpaku. “Aku hanya menjalankan perintah Suhu. Sekarang tugasku sudah selesai ...” katanya
tanpa menolehkan kepala.
“Datang sesuka hatimu, pergi seenak perutmu, kau anggap apa tempat Bu-tong-pai ini?” tanya
Ci Siong tojin dengan nada berwibawa.
“Bu-tong-san toh tidak lebih dari sebuah gunung,” sahut Kongsun Hong angkuh.
“Biarpun Bu-ti yang datang sendiri, dia juga tidak akan bertingkah demikian tidak sopan di
Bu-tong-san!” kata Ci Siong angker.
“Suhu mungkin akan bertindak jauh lebih tidak sopan,” sahut Kongsun Hong sambil
membalikkan tubuhnya.
Jari tangan keempat orang tianglo sudah menggenggam pedang masing-masing. Bola mata
Kongsun Hong mengerling sekilas.
“Mau bergebrak? Hah! Kalian boleh maju sekaligus. Meskipun laksaan pedang menembus
tubuhku dan Kongsun Hong terkapar mandi darah, jangan harap aku membuka mulut
memohon pengampunan,” katanya sinis.
“Sebagai utusan negara, tidak ada yang boleh saling melukai,” sahut Ci Siong masih dengan
nada sedingin tadi.
“Lalu apa yang kalian inginkan?” tanya Kongsun Hong.
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“Ketika masuk ke daerah Bu-tong, kau tidak bersedia meninggalkan senjata. Malah kau tetap
naik membawa pedangmu,” kata Ci Siong tojin.
“Betul, pedangku masih terselip di pinggang,” kata Kongsun Hong sambil menepuk
pedangnya dengan perasaan bangga.
“Melepas senjata sebelum naik ke atas gunung merupakan peraturan yang ditetapkan oleh
Cosu kami. Selama ratusan tahun belum pernah ada orang yang berani melanggarnya” sahut
Ci Siong tojin.
“Maka aku boleh berbangga sebagai orang pertama yang melanggar peraturan tersebut,” kata
Kongsun Hong angkuh.
“Oleh karena itu, meskipun kau mewakili Bu-ti-bun, mewakili Tok-ku Bu-ti, aku hanya
menyambutmu di ruang pendopo ini.”
“Siapa yang peduli peraturan Bu-tong-pai!” kata Kongsun Hong. Wajahnya tetap datar, “Kau
menyuruh aku berhenti, hanya untuk mendengarkan kata-katamu ini?”
“Pinto masih ingin melepaskan pedangmu dengan tanganku sendiri!” sahut Ci Siong tojin
tegas.
“Oh?” Kongsun Hong menggenggam pedangnya erat-erat. “Peraturan adalah benda mati,
sedangkan manusia adalah benda hidup. Seorang manusia yang hidup, apabila menjadi orang
mati karena sebuah peraturan, bukankah merupakan hal yang menggelikan?”
“Hati-hati! Aku akan merebut pedangmu sekarang!” kata Ci Siong tojin tenang.
“Pedang tajam tidak berperasaan, manusia biasa bisa kesalahan tangan. Lebih baik kau orang
tua yang harus lebih waspada!” “Cring!”, Kongsun Hong menghunus pedangnya.
Tubuh Ci Siong tojin melesat dari atas kursi. Dia menerjang ke arah Kongsun Hong. Kedua
kakinya masih tertekuk. Tubuh Kongsun Hong juga bergerak, pedangnya diluncurkan ke
depan.
Pedangnya meluncur bagai bintang jatuh, sasarannya bagian bawah perut tosu itu. Seandainya
Ci Siong tojin masih menerjang ke arahnya, dapat dipastikan sebentar lagi bagian bawah
perutnya akan tertusuk oleh pedang Kongsun Hong.
Tepat pada saat itu tubuh Ci Siong tojin tiba-tiba berjungkir balik. Sekarang kepalanya yang
ada di bawah, sedangkan kakinya di atas, kedua telapak tangannya menumpu di atas tanah.
Pedang Kongsun Hong meluncur tiga cun dari bagian kepalanya dan luput dari sasaran. Dia
menarik pedangnya kembali, gerakannya tetap mengikuti kelebatan tubuh Ci Siong tojin.
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Sekaligus dilancarkan tiga belas kali serangan.
Pedangnya sangat cepat, gerakan tubuh Ci Siong tojin lebih cepat lagi. Kembali serangannya
luput. Tahu-tahu tosu itu sudah berada di belakang tubuhnya. Ternyata pancaindera Kongsun
Hong cukup peka, dia menyabetkan pedangnya ke belakang.
Jari tengah Ci Siong tojin tajam bagaikan pedang. Ditotoknya pergelangan tangan kanan
Kongsun Hong. Laki-laki itu merasa tangannya kesemutan dan pedang pun terlepas dari
tangan.
“Ting!”, jari tengah Ci Siong beralih ke badan pedang dan menotok sekali lagi. Tiba-tiba
pedang itu seakan bersayap dan melayang ke atas menjauhi Kongsun Hong. Laki-laki itu
merasakan bagian pinggangnya tersentuh sesuatu. Matanya segera mengerling, sarung pedang
sudah berpindah tangan.
Gerakan tubuh Ci Siong tojin masih belum berhenti. Dia berputar di tengah udara
mengulurkan sarung pedang tersebut. Kakinya menutul dan sarung pedang di tangannya
diangkat untuk menyambut pedang yang sedang menukik tadi.
“Crep!”, sedikit pun tidak meleset. Pedang Kongsun Hong masuk kembali ke sarungnya tanpa
melenceng sedikit pun. Ci Siong tojin kembali menyentakkan tubuhnya dan melayang
kembali di atas kursi yang didudukinya. Napasnya masih tetap teratur. Wajahnya tidak
berubah, seakan tidak pernah terjadi apa-apa.
Gerakan tubuhnya yang lincah, kakinya yang mantap, perhitungannya yang matang, semua
membuktikan betapa tinggi ilmu yang dikuasainya. Kongsun Hong memandang dengan mata
terbelalak dun mulut terbuka. Saat itu, dia baru merasakan keringat dingin telah membasahi
keningnya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ilmu silat Ci Siong telah mencapai taraf
demikian tinggi.
Seandainya pihak lawan memang bermaksud mengambil nyawanya, tentu semudah
membalikkan telapak tangan. Ketika Ci Siong tojin menyentuh pinggangnya untuk
mengambil sarung pedang, paling tidak dia sudah mati tiga kali. Ternyata bukan hanya dia
yang terkejut, keempat Hu-Hoat-tianglo, Gi-song dan Cang-song juga terpana. Mereka tidak
pernah menyangka suheng mereka berilmu demikian tinggi.
“Ambil kembali!” bentak Ci Siong sambil melemparkan pedang tadi ke arah Kongsun Hong.
Dengan panik Kongsun Hong mengulurkan tangannya menyambut. Tenaga yang dipantulkan
oleh pedang itu membuat kakinya mundur beberapa langkah. Wajahnya bukan saja pucat pasi
tapi berubah kehijauan. Dia mendelik kepada Ci Siong tojin.
“Bagus! Paling tidak Kongsun Hong sudah merasakan kelihaian ilmu Ciangbunjin dari Butong-pai!”
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Ci Siong tojin mengibaskan tangannya, “Kau boleh pergi sekarang,” katanya.
Kongsun Hong baru menyadari kesalahannya. Justru karena dia terlalu memandang remeh
pihak lawan sehingga dia menerima akibat yang demikian mengenaskan. Namun, mau tak
mau dia terpaksa harus mengakui bahwa ilmu silat Ci Siong tojin memang jauh di atasnya.
Mata Kongsun Hong masih mendelik ke arah Ci Siong tojin. Setelah tertegun beberapa saat
dia baru menarik napas panjang.
“Ilmu manusia she Kongsun memang tidak dapat menandingi orang, tidak ada yang dapat
kukatakan lagi. Tentang pedang ini ....” Dia mengangkat tangannya dan menimpuk dengan
tenaga penuh. Pedang itu menancap di dinding sebelah kiri, sarung pedang tersebut melesak
ke dalam dinding. Ternyata pedang yang ada di dalam sarung tersebut tidak tergetar olehnya.
“Biar kutinggalkan pedang ini di Bu-tong-pai. Suatu hari, aku, Kongsun Hong akan datang
lagi untuk mengambil pedang tersebut.”
Kongsun Hong melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan tersebut. Dia tidak menoleh
sama sekali. Keluar dari ruangan tersebut, langkah kakinya dipercepat. Ci Siong tojin juga
tidak menghalangi. Dia memandangi punggung Kongsun Hong sampai menghilang. Keempat
Hu-Hoat-tianglo, Gi-song dan Cang-song masih duduk terpaku di tempatnya.

*****

Bagian belakang gunung lebih sepi dari bagian depannya.
Bagian belakang gunung tersebut adalah daerah terlarang Bu-tong-pai. Sebuah jalan tapak
yang dipenuhi batu-batu berwarna putih memanjang dari bagian depan gunung tersebut Di
ujungnya terdapat hutan bambu.
Angin bertiup semilir, menembusi celah-celah batang bambu. Ci Siong tojin berjalan
melintasi batu-batu putih tadi. Langkahnya goyah seperti batang bambu yang tertiup angin. Di
dalam hutan bambu juga terdapat jalan setapak. Setelah berjalan beberapa langkah, tampak
sebuah tembok pendek melintang di hadapan. Di tengahnya terdapat sebuah pintu berbentuk
rembulan yang bundar. Di atasnya ada sebaris tulisan, “daerah terlarang, siapa yang masuk
akan mendapat kematian”.
Ci Siong tojin menghentikan langkah kakinya di depan pintu itu. Dia melirik tulisan itu
sekilas. Akhirnya dia melangkah ke dalam. Di bawah tembok pendek itu masih terdapat
banyak batang-batang bambu. Setelah berjalan beberapa depa terlihat sebuah rumah tembok
berukuran kecil.
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Rumah itu letaknya demikian terpencil. Pintunya juga tertutup rapat. Undakan di depannya
berwarna kehijauan. Bukan warna aslinya tapi karena terlalu lama tidak dibersihkan sehingga
berlumut. Ci Siong melangkah perlahan menuju pintu rumah batu tersebut.
Kesunyian menyelimuti hutan bambu itu. Sayup-sayup terdengar kicauan burung. Ci Siong
mendongakkan wajahnya menatap langit. Dia menaiki undakan batu dan mengetuk pintu
rumah tadi sebanyak tiga kali.
“Masuk!” terdengar sahutan dari dalam rumah. Suara itu tidak terlalu keras namun jelas
sekali.
Ci Siong tojin mengulurkan tangannya dan mendorong pintu rumah batu tersebut. Serangkum
hawa yang membuat perasaan tidak enak terpancar dari dalam rumah itu. Ci Siong tojin
melangkahkan kakinya ke dalam. Dia seakan tidak merasakan apa-apa.

*****

Keadaan di dalam rumah itu remang-remang. Meskipun di bagian sudut terdapat dua buah
jendela namun ada sebaris batu bata berlubang kecil-kecil menghalangi cahaya yang
memancar ke dalam. Udara dapat menerobos lewat celah jendela tersebut.
Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu. Di atasnya
duduk bersila seorang laki-laki berusia lanjut. Rambut dan jenggot orang itu sudah putih
semua. Entah sudah berapa lama dia tidak mencukur rambut dan jenggotnya. Pakaiannya
yang berwarna abu-abu juga kotor sekali.
Wajahnya kurus, begitu juga tubuhnya. Tetapi terlihat tulang belulangnya sangat besar. Lain
sekali dari manusia biasa. Dia menyandarkan punggungnya ke tembok. Seluruh tubuhnya
membawa kesan seakan dia malas bergerak. Ada juga sebagian dari dirinya yang memberi
kesan seperti penyakitan.
Ci Siong tojin memutar tubuhnya dan merapatkan pintu batu itu kembali. Kemudian dia
menghadap orang tua tersebut dan membungkuk dengan hormat.
Orang tua itu memicingkan sebelah matanya dan tersenyum, “Kau rupanya ....”
“Ci Siong menghadap Suheng!”
“Antara saudara seperguruan sendiri mengapa harus sungkan? Duduklah,” kata orang tua itu
mempersilakan.
Ci Siong tojin duduk di ujung tempat tidur.
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“Tadi aku mengira-ngira siapa yang datang. Langkah kakimu sedemikian ringan. Sampai di
depan pintu, baru telingaku mendengarnya.”
Ci Siong tojin menggelengkan kepalanya.
“Harap Suheng jangan mentertawakan.”
Mata orang itu menatap wajah Ci Siong tojin lekat-lekat, “Rona wajahmu tidak sedap
dipandang. Apakah terjadi sesuatu di atas gunung?” tanyanya serius.
“Tadi Bu-ti mengutus muridnya mengantarkan surat tantangan,” sahut Ci Siong tojin dengan
kepala tertunduk.
“Tok-ku Bu-ti dari Bu-ti-bun?”
“Betul,” nada suara Ci Siong tojin menjadi berat. “Bu-tong dan Bu-ti selamanya seperti air
dengan api. Beberapa kali pertarungan selalu Bu-tong yang mengirimkan surat tantangan.
Kecuali kali ini.”
Orang tua itu merenung sejenak.
“Apakah kau khawatir ada maksud tertentu yang terkandung di balik semua ini?”
“Pribadi Tok-ku Bu-ti sangat angkuh. Aku yakin dia tidak akan menggunakan akal licik untuk
meraih kemenangan. Sedangkan dua puluh tahun terakhir, aku sudah pernah kalah dua kali di
tangannya. Seandainya dia memang mengandung maksud tertentu, pasti tidak akan menunggu
sampai hari ini,” kata Ci Siong tojin.
“Hal ini menjelaskan bahwa dia mempunyai keyakinan besar dalam pertarungan kali ini.”
“Selain itu pasti masih ada rencana lainnya,” Ci Siong tojin menarik napas panjang.
“Beberapa tahun terakhir ini, Bu-ti mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk
mengumpulkan jago-jago bayaran. Dia sedang melebarkan sayapnya dengan tenaga bantuan
berjumlah besar.”
“Apakah tidak ada orang lain yang menghalanginya?”
“Tidak ada. Siau-lim-pai sedang mengalami masa suram. Go-bi-pai tidak menelurkan seorang
murid pun yang dapat diandalkan. Sembilan partai besar hanya tinggal namanya saja.”
“Mereka hanya menyaksikan tanpa berbuat apa-apa?”
“Bu-ti sendiri tentunya mengerti. Pertarungan kali ini kemungkinan besar merupakan
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pembuka jalan untuk menguasai bu-lim.”
“Bagaimana menurut pendapatmu sendiri?”
“Dia tidak akan menggunakan akal licik untuk meraih kemenangan. justru dia ingin meraih
kemenangan dengan cara sejati agar dunia takluk kepadanya.”
“Tujuanmu mencariku?”
“Aku ingin mengetahui lebih jelas ilmu Mit-kip-mo-kang (rahasia ilmu iblis) yang dilatih oleh
Tok-ku Bu-ti,” sahut Ci Siong tojin.
“Tentunya kau sendiri telah berlatih keras selama sepuluh tahun belakangan ini. Aku percaya
kau juga mendapat kemajuan yang tidak sedikit,” kata orang tua itu.
“Kalau Bu-ti yang sekarang sama dengan Bu-ti yang dulu, aku tentu mempunyai keyakinan
diri,” Ci Siong tojin kembali menarik napas panjang. “Sepuluh tahun telah berlalu, sekarang
ilmu Bu-ti tentu juga mendapat kemajuan pesat.”
“Ketika kau mengalami kekalahan sepuluh tahun yang lalu, kita sudah pernah membahas
masalah ini bersama-sama.”
“Pada saat itu, Suheng yakin Mit-kip-mo-kang yang dipelajari Tok-ku Bu-ti sudah mencapai
tingkat kelima. Sekarang sepuluh tahun sudah berlalu, kemungkinan dia sudah mencapai
tingkat enam atau tujuh, delapan.”
Tiba-tiba orang tua itu tertawa lebar, “Belum pernah ada orang yang mempelajari ilmu Mitkip-mo-kang mencapai taraf tingkat tujuh,” katanya.
“Oh?” Ci Siong rada curiga mendengar keterangan tersebut.
“Tentu kau tahu Sia Ho Tiang Cong. Dia adalah guru Tok-ku Bu-ti. Kecerdasannya melebihi
manusia umumnya. Pada usia tujuh tahun dia mulai berlatih ilmu Mit-kip-mo-kang. Masuk
usia empat belas tahun, dia sudah hampir tiada tandingannya di dunia kangouw. Dalam usia
sembilan belas tahun saja dia sudah mencapai tingkat keenam ilmu Mit-kip-mo-kang. Namun
meninggal ketika berusia delapan puluh, ilmunya sama sekali tidak mendapatkan kemajuan
lagi. Dia tetap berada di tingkat enam.”
“Sedangkan pada usia empat puluh tahunan, Bu-ti baru mencapai tingkat lima,” gumam Ci
Siong tojin.
“Oleh karena itu, aku yakin Bu-ti sekarang paling banter baru mencapai tingkat enam seperti
suhunya.”
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“Sampai di mana kehebatan Mit-kip-mo-kang tingkat enam itu?” tanya Ci Siong tojin
penasaran.
“Maksud kedatanganmu adalah untuk mengetahui hal ini bukan?”
Ci Siong tojin menganggukkan kepalanya. “Terima!” teriak orang tua itu. Dia melemparkan
sebilah pedang tua yang berada di atas tembok tempat tidur.
Ci Siong tojin mengulurkan tangannya menerima pedang tersebut.
“Hunus pedangmu!” perintah orang tua itu sekali lagi.
Ci Siong tojin mencabut pedang tersebut dari sarungnya. Serangkum hawa dingin segera
menyebar di dalam ruangan. Sinar mata orang tua itu tertuju pada pedang di tangan sutenya.
“Tenaga dalam dipusatkan pada Yang. Hidupkan Liang-gi ….”
Pedang di tangan Ci Siong tojin diasongkan ke depan. Tubuhnya memutar. Pedang dan tubuh
bergerak serentak. Suara angin berderu-deru karena sabetan pedang tersebut. Tubuh Ci Siong
tojin seakan menyatu dengan pedang di tangannya.
Sekali berkelebat dia memainkan tiga puluh enam jurus. Tubuhnya melayang di udara. Dalam
waktu sekejap dia telah menggerakkan pedangnya sebanyak tujuh puluh dua kali. Pedangnya
telah berubah menjadi bayangan. Tubuh Ci Siong sendiri bagaikan gasing yang berputarputar. Keduanya seakan berubah menjadi gumpalan kabut yang tebal.
Lengan baju orang tua itu berkibar-kibar terempas deruan angin yang ditimbulkan oleh
pedang di tangan Ci Siong tojin. Matanya menatap tajam. Bibirnya menyunggingkan
senyuman. Telapak tangan kanannya tiba-tiba dikembangkan. Lengan bajunya bagai sebilah
golok tajam mengincar diri Ci Siong.
Siapa pun tidak sangka manusia yang tubuhnya sekurus itu bisa mempunyai tenaga yang
begitu kuat. Lengan bajunya tegak lurus bagaikan lempengan besi. Suara yang diterbitkannya
tidak kalah keras dengan deruan pedang tadi. Gerakan Ci Siong tojin masih belum berhenti.
Lengan baju yang mengandung kekuatan itu hilang tertutup oleh bayangan pedang.
Melihat keadaan ini, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ci Siong menarik pedangnya
kembali. Dia berdiri tegak. Dalam waktu sekejap tadi dia benar-benar memusatkan perhatian
pada permainan pedangnya. Sekarang hatinya bimbang lagi mengingat lawan yang harus
dihadapinya. Orang tua itu masih tertawa terbahak-bahak. Ci Siong tojin mengangkat
pedangnya dan memasukkannya kembali ke dalam sarung. Dia menghampiri tempat tidur
batu tersebut.
“Suheng ....”
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“Bagus!” tawa orang itu akhirnya berhenti juga. “Selama sepuluh tahun ini, meskipun kau
tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu kau sudah berlatih dengan keras. Menurut
sepengetahuanku, orang yang berhasil melatih Liong-gi-kiam sampai taraf ini hanya engkau
seorang,” katanya dengan nada puas.
Ci Siong merasa jengah mendengar pujian itu. Belum lagi dia sempat menyahut apa-apa,
orang tua itu sudah melanjutkan kembali, “Seandainya Mit-kip-mo-kang Bu-ti benar-benar
sudah mencapai tingkat tujuh, kau pun tidak usah khawatir lagi.”
Ci Siong tojin tampaknya kurang percaya mendengar keterangan tersebut.
“Bagaimana pribadi suhengmu ini, tentunya kau mengetahui dengan jelas. Sedangkan
sekarang toh bukan saat yang tepat untuk main-main,” kata orang tua tersebut. Dia tahu apa
yang dipikirkan sutenya.
Ci Siong tojin terpaksa menganggukkan kepalanya.
“Apabila ilmu Mit-kip-mo-kang Bu-ti masih tetap hanya mencapai tingkat enam, maka kau
akan mudah meraih kemenangan dari pertarungan yang akan datang. Namun apabila dia
berhasil mencapai tingkat tujuh, kecuali kau ceroboh, maka rasanya juga tidak akan menjadi
persoalan.”
“Siaute pasti akan berhati-hati,” kata Ci Siong tojin.
“Sebetulnya memang kau orang yang penuh waspada.”
“Pertarungan antara Siaute dan Bu-ti kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya.”
“Pikiran tentang kekalahan yang terus menghantuimu harus dilenyapkan. Apabila bertarung
dengan musuh tangguh, kita harus mempunyai perhitungan yang matang. Bukan hanya
mengandalkan ilmu yang tinggi saja. Kecermatan, keteguhan, keyakinan juga harus
diutamakan. Bahkan tempat dan waktu pun mempunyai pengaruh yang kuat. Apabila kau
dihantui kekalahanmu yang lalu sebelum bertanding, berarti kau sudah kalah satu langkah.
Kau harus mengerti rumus ini!” kata orang tua itu dengan nada tinggi.
Tanpa sadar, keringat dingin menetes di kening Ci Siong.
“Tenangkan dirimu dalam menghadapi pertarungan kali ini!”
Akhirnya Ci Siong menarik napas panjang, “Baiklah ....”
Bagaimana perangai orang tua itu, tentu dia jelas sekali. Dan sekarang memang saat yang
tepat untuk berguyon. Oleh karena itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Namun ketika dia
meninggalkan rumah batu tersebut, dia merasakan firasat yang tidak enak dalam hatinya.
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Perasaan murung yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mungkin juga hal ini disebabkan
karena dia sudah dua kali mengalami kekalahan di tangan Bu-ti.

*****

Senja hari ....
Matahari mulai tenggelam. Angin bertiup membawa kesejukan. Semilirnya membawa riakriak kecil di atas permukaan kolam.
Di tempat yang bernama Tian Cu Hong ini terdapat sebuah kolam alam. Tidak terlalu besar,
namun di tengahnya dibangun sebuah bangunan yang disambung dengan jembatan batu.
Bangunan yang dimaksud di sini bukan tempat tinggal, tapi sejenis pesanggrahan atau tempat
berteduh.
Ci Siong tojin sering datang ke tempat ini. Kadang-kadang dia menemui murid-muridnya di
tempat tersebut. Ada kalanya dia menjamu tamu yang merupakan kenalan dekat di tengah
kolam tersebut juga. Banyak sekali persoalan pelik yang dapat diselesaikan dengan baik di
tempat peristirahatan itu.

*****

Setelah meninggalkan rumah batu tadi, Ci Siong melangkahkan kakinya ke Tian Cu Hong. Di
tengah perjalanan dia memberi perintah kepada muridnya. Oleh karena itu, baru saja dia
duduk sejenak di tengah kolam tersebut, Gi-song, Cang-song dan keempat Hu-Hoat-tianglo
sudah menyusul tiba. Juga kelima orang muridnya yang patut dibanggakan, yakni Pek Ciok,
Cia Peng, Kim Ciok, Giok Ciok, Yo Hong.
Pek Ciok masih seperti biasa. Dia jarang tersenyum dan mimik wajahnya selalu serius. Cia
Peng melangkah dengan dada membusung. Di bawah sinar mentari yang mulai pudar, warna
kulitnya tampak kecokelatan. Gerakan kakinya mantap sekali seperti seekor kuda. Bahkan
perangainya pun ada beberapa bagian yang mirip binatang tersebut. Sedangkan Giok Ciok
merupakan murid yang paling dekat dengan Ci Siong tojin.
Yo Hong mempunyai bentuk tubuh tinggi kurus. Begitu kurusnya sehingga orang mengira
apabila ada angin yang bertiup kencang maka dia akan tertiup roboh. Namun di antara kelima
murid Ci Siong tojin, ginkangnya pula yang paling tinggi. Sedangkan Kim Ciok mungkin
berasal dari satu daerah dengan Pek Ciok. Wajahnya juga selalu terlihat kaku dan serius.
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*****

Gi-song dan Cang-song melangkah masuk terlebih dahulu ke dalam rumah peristirahatan itu.
Ci Siong menarik napas panjang. Matanya menatap kedua orang itu secara bergantian.
Tampaknya kedua orang itu mempunyai banyak perkataan yang ingin disampaikan, namun
kesempatan masih belum ada.
“Dua hari lagi Punco (cara Ciangbunjin menyebut dirinya sendiri) akan berangkat ke Kuan Jit
Hong,” dia merandek sejenak. “Kepergian Punco kali ini mungkin makan waktu paling
sedikit dua bulan. Berkumpulnya kalian di tempat ini adalah untuk merundingkan masalah ini.
Maksud Punco persoalan Bu-tong-pai ketika Punco tidak ada.”
Gi-song dan Cang-song saling melirik sekilas.
“Siaute merasa bagaimana pun harus ada orang yang mewakili Suheng menangani persoalan
Bu-tong-pai.” kata Gi-song memberi saran.
“Tidak salah. Di Bu-tong sama sekali tidak boleh tidak ada pemimpin. Kita memang harus
mencari seseorang sebagai wakil Ciangbunjin,” lanjut Cang-song tidak mau kalah.
Ci Siong tojin menganggukkan kepalanya.
“Liong-wi sute (kedua adik seperguruan) anggap siapa yang paling sesuai menggantikan
Punco sementara?”
Hati Gi-song dan Cang-song menjadi tegang seketika.
“Tentu saja seseorang yang baik kedudukan maupun usianya sudah cukup tinggi,” tukas Gisong cepat-cepat.
“Siaute malah menganggap lebih baik memilih seseorang yang usianya agak muda. Untuk
menangani persoalan yang begitu banyak, orang yang berusia lanjut tentu akan kepusingan,”
lanjut Cang-song tidak mau kalah cepat.
“Jahe tua baru pedas rasanya,” kata Gi-song.
“Yang muda lebih bersemangat!” sahut Cang-song.
“Yang lebih tua!”
“Muda!” kedua orang itu jadi berdebat karena tidak mau saling mengalah. Ci Siong
tersenyum melihat kedua orang itu.
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“Liong-wi sute tidak perlu bertengkar. Kata-kata keduanya sama beralasan. Baik pengalaman
dan semangat sama-sama penting sekali. Pek Ciok selamanya mempunyai pikiran seperti
orang tua. Dia masih muda dan kuat. Pengalamannya juga lumayan. Rasanya dia paling sesuai
ditunjuk sebagai pengganti Punco, bukan?”
“Pek Ciok?” Gi-song dan Cang-song kelepasan mulut. Keduanya tertegun mendengar orang
itu yang terpilih.
“Mungkin pengalamannya belum terlalu banyak. Tapi dengan adanya Liong-wi sute yang
mengawasi, rasanya tidak ada masalah lagi,” kata Ci Siong tojin.
“Suheng ....” Gi-song dan Cang-song memanggil serentak.
Sekali lagi Ci Siong tojin tersenyum.
“Punco benar-benar tidak tahu siapa lagi yang paling sesuai untuk tugas ini,” dia mengibaskan
tangannya. “Tidak ada persoalan lain lagi. Kalian boleh keluar sekarang.”
Pek Ciok dan saudara seperguruannya yang lain melangkah masuk ke dalam rumah
peristirahatan itu. Dengan wajah merah padam Gi-song dan Cang-song mengundurkan diri.

*****

Setelah melewati jembatan, Gi-song benar-benar tidak dapat menahan dirinya lagi.
“Terang-terangan dia sudah merencanakan semuanya. Sengaja pura-pura ingin
merundingkannya lagi dengan kita,” dia menggerutu panjang lebar.
“Tua bangka yang licik!” Cang-song ikut mengomel.
“Gara-gara kau juga. Mengapa ingin bersaing denganku menggantikan Ciangbunjin? Kalau
tidak, dia tidak mungkin memilih Pek Ciok!” bentak Gi-song.
“Mengapa bukan kau saja yang mengalah?” teriak Cang-song.
Pertengkaran keduanya kembali menjadi seru.

*****
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Sore hampir berakhir. Matahari yang mulai tenggelam berwarna kemerahan. Benar-benar
suatu pemandangan yang menyenangkan.
Wan Fei-yang berjalan di bawah sinar matahari yang mulai redup. Perasaannya sama sekali
tidak senang. Dia baru saja kembali dari tugasnya membersihkan kandang babi dan mengurus
makanan mereka. Tubuhnya letih sekali. Dia berjalan dengan kepala tertunduk. Langkahnya
tidak tergesa-gesa.
Yang benar-benar letih sebetulnya bukan tubuhnya tapi hatinya. Begitu letihnya sehingga sulit
dilukiskan dengan kata-kata. Keletihan itu bagaikan racun yang perlahan menggerogoti
tubuhnya. Meskipun pikirannya kacau, tapi dia tidak lupa jalan menuju kamarnya sendiri.
Seperti sudah hafal di luar kepala dia memutar ke bagian belakang pendopo.
Baru saja kakinya menginjak halaman depan, beberapa orang sudah menghadang di
depannya. Mereka adalah para suheng yang menggunakan dirinya sebagai sasaran hidup
untuk berlatih senjata rahasia.
Ketika dia menyadari, kepalanya sudah membentur dada seseorang yang menghadang di
tengah. Otomatis langkah kakinya terhenti. Orang itu segera memijit hidungnya keras-keras.
“Bau sekali!” teriaknya.
Wan Fei-yang berdiri tertegun.
“Dari mana saja kau? Mengapa badanmu bau seperti ini?” tanya yang lainnya.
Wan Fei-yang tidak ingin melayani mereka lama-lama.
“Kandang babi,” sahutnya singkat.
“Aku kira kau terjatuh ke dalam comberan,” sindir yang lain.
Wan Fei-yang mendengus dingin.
“Bagaimana rasanya kandang babi itu? Nyaman?” tanya yang lain.
Wan Fei-yang malas melayani mereka. Dia memutari tubuh orang yang menghalanginya dan
bermaksud ke kamar. Namun orang itu sengaja mundur beberapa langkah dan menghadang di
depannya kembali.
“Kau belum menjawab pertanyaan itu,” katanya.
“Kalau memang mau tahu, mudah sekali. Kau toh tahu di mana letak kandang babi. Coba saja
diam di sana barang setengah harian!” sahut Wan Fei-yang mendongkol.
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“Eh?” mata orang itu melirik ke arah rekan-rekannya. “Coba kalian lihat, Wan-toaya begitu
bangga kembali dari kandang babi,” katanya.
Beberapa orang lainnya tertawa terpingkal-pingkal.
“Tubuhnya begitu bau. Kalau kita biarkan dia masuk ke dalam, siapa yang tahan?” sindir
yang lainnya.
“Kalau kita tidak mengizinkan dia masuk, Suhu pasti akan mengatakan bahwa kita
menghinanya lagi. Apa kira-kira yang harus kita lakukan?” tanya yang lainnya.
“Berbuat baik jangan kepalang tanggung, buka saja bajunya yang bau itu!” rekan yang lain
memberi saran.
Saudara seperguruan yang lain segera bersorak menyetujui. Mereka maju bersama. Ada yang
mengerumuni dari kiri kanan, ada juga dari depan dan belakang. Beberapa orang di antaranya
menarik sepasang tangan Wan Fei-yang. Sebagian lagi memegangi perutnya. Tentu masih
tersisa satu orang yang membuka bajunya.
Wan Fei-yang benar-benar tidak dapat mengendalikan emosinya lagi. Hawa amarah terasa
bergemuruh di dadanya dan tiba-tiba meledak. Dia berteriak sekuatnya. Tenaganya
dikerahkan. Orang-orang yang memeluk dan menariknya terpental seketika. Mereka jatuh di
atas tanah dan saling bertindihan.
“Bocah busuk! Ternyata kau mempunyai tenaga kerbau!” bentak seseorang yang berusaha
merangkak bangkit dengan susah payah. Pantatnya sakit sekali. Rekannya yang terjatuh
dengan kepala membentur tanah lebih runyam lagi. Di keningnya terlihat benjolan sebesar
telur ayam.
Wan Fei-yang memandangi mereka dengan mata mendelik. Hawa amarahnya belum sirna
juga.
“Meskipun dia mempunyai tenaga sakti alamiah, tetap bukan tandingan kita!” kata seseorang
yang sudah berhasil berdiri tegak. “Mari kita hajar dia habis-habisan. Biar dia tahu kelihaian
kita!”
Sarannya segera mendapat sambutan hangat. Mereka beramai-ramai bersiap mengeroyokinya.
“Ada apa?” terdengar sebuah suara dari halaman depan.
Suara seorang gadis. Di dalam Bu-tong-pai hanya ada seorang gadis. Dia adalah Lun Wan-ji.
Orang yang melangkah masuk dengan tergesa-gesa dan mengajukan pertanyaan sudah dapat
dipastikan dia adanya. Matanya mengedar sekilas kemudian mendelik ke arah rombongan
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murid-murid seperguruannya.
Tentu saja dia mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka pasti sedang mempermainkan Wan
Fei-yang. Sedangkan orang-orang yang bersiap-siap mengeroyoki pemuda itu menjadi
tertegun melihat kehadiran Wan-ji.
“Kenapa?” Wan-ji berdiri dengan berkacak pinggang, “Lagi-lagi kalian mengolok-olok Wan
Fei-yang?” tanyanya ketus.
“Sumoay ... dia ... dia ....”
“Apa yang ingin kau katakan? Dia yang mengolok-olok kalian?” mata Wan-ji mendelik
kepada orang tersebut. “Tidak tahu malu! Jumlah kalian begitu banyak, sedangkan dia hanya
sendirian. Lagi pula dia tidak bisa ilmu silat. Apakah dia sanggup mempermainkan kalian?
Aku ingin bertanya kepada susiok!”
Orang itu terpana. Wajah mereka menyiratkan kepanikan.
“Sumoay, urusan cakar ayam seperti ini lebih baik jangan merepotkan Suhu orang tua.”
“Apa lagi perasaan Suhu sedang tidak enak,” tukas yang lainnya cepat-cepat.
“Betul. Kami toh hanya main-main. Mengapa Sumoay menanggapinya dengan serius?” kata
yang lainnya ikut memberi saran.
Menghadapi Sumoay yang satu ini, mereka memang menaruh rasa hormat yang dalam. Wanji menatap mereka satu per satu. Dia menghampiri Wan Fei-yang dan memandanginya dengan
seksama.
“Bagaimana keadaanmu? Apakah kau terluka?” tanyanya dengan penuh perhatian.
Wan Fei-yang membalas tatapan gadis itu dengan rasa terima kasih. “Aku tidak ....”
gumamnya dengan suara tak jelas.
“Tentang kejadian ini ....”
“Aku juga ikut bersalah. Lebih baik jangan diungkit lagi,” sahut Wan Fei-yang.
“Kau tidak usah takut terhadap mereka,” kata Wan-ji.
Wan Fei-yang terpaksa menganggukkan kepalanya. Wan-ji mengalihkan pandangannya ke
arah saudara-saudara seperguruan yang lain.
“Mengapa kalian masih belum pergi juga? Apakah kalian ingin menunggu kesempatan untuk
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mengolok-oloknya lagi?” bentak gadis itu.
Wajah orang-orang itu merah-padam. Mereka saling melirik sekilas lalu memencarkan diri
meninggalkan tempat itu. Mata Wan-ji mengikuti kepergian mereka. Akhirnya ia menarik
napas panjang.
“Mengapa mereka selalu mengolok-olok dirimu?” katanya seakan kepada dirinya sendiri.
Wan Fei-yang tertawa getir, “Aku juga tidak tahu kenapa.”
“Mungkin karena kau memang sasaran yang empuk untuk mereka olok-olokan.”
Tiba-tiba Wan-ji memijit hidungnya, “Mengapa kau begitu bau?”
Sekali lagi Wan Fei-yang tertawa getir, “Siapa suruh aku mendapat tugas mengurusi babi-babi
itu sepanjang hari!”
Wan-ji memijit hidungnya sekali lagi, “Pekerjaan semacam ini seharusnya tidak dilimpahkan
kepadamu,” katanya.
“Hm ....” Wan Fei-yang tidak tahu harus berkata apa.
Tiba-tiba Wan-ji seakan ingat sesuatu, “Aku harus pergi sekarang!” katanya.
“Hm ....” Wan Fei-yang menggaruk-garuk kepalanya.
“Kalau mereka masih mengolok-olok dirimu, beritahu aku,” baru saja ucapannya selesai,
tubuh gadis itu berkelebat. Gerakannya seperti seekor walet menuju ke arah datangnya tadi.
Wan Fei-yang bermaksud memanggilnya, tapi tenggorokannya seperti tercekat. Kata-kata
yang sudah siap dilontarkan ditelannya kembali. Dia sendiri tidak tahu apa yang dirasakannya
saat itu.
Dia termenung beberapa saat, kemudian mengendus pakaiannya sendiri.
“Tidak salah, pekerjaan semacam ini seharusnya bukan tugasku. Aku datang ke Bu-tong-san
untuk belajar ilmu silat, bukan mengurusi kandang babi yang baunya memuakkan!” katanya
kepada diri sendiri.
“Aku harus menemui Ciangbunjin dan minta penjelasan darinya,” pikirnya dalam hati.
Langkah kakinya dipercepat. Dia menuju ke arah tempat tinggal Ci Siong tojin. Saat itu
malam mulai menjelang.
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*****

Hari belum terlalu gelap. Namun penerangan di kamar sudah dinyalakan.
Ci Siong tojin berdiri membelakangi cahaya lentera. Dia terpaku di jendela sebelah barat. Di
depan jendela ada beberapa pohon yang rimbun. Daun-daunnya berterbangan tertiup angin
barat. Suasana mencekam.
Meskipun malam belum terlalu larut, namun rembulan sudah mulai bersinar. Ci Siong
menatap ke arah kejauhan. Dia seperti tenggelam dalam lamunannya. Kedua tangannya
menggenggam kepingan batu giok.
Batu giok itu hanya setengah keping. Batu aslinya bundar, tapi sekarang bagai rembulan yang
tertutup awan dan terbelah persis di bagian tengah. Belahannya begitu rapi. Sungguh sebuah
batu giok yang sangat bagus buatannya. Cahaya lampu membuat batu itu semakin jernih dan
bening. Bahkan guratan urat di dalamnya terlihat jelas. Di bagian luarnya terukir seekor
burung hong. Bagian sayapnya hanya terlihat sebelah, tentu yang sebelahnya lagi berada di
kepingan yang lain. Ukiran itu begitu hidup. Sayapnya yang terbentang seakan seekor burung
yang sedang terbang di angkasa.
Ci Siong tojin meraba permukaan giok itu dengan lembut. Tindakannya seperti mengandung
arti yang dalam. Tampaknya apa yang menggelayuti pikirannya saat itu ada hubungannya
dengan belahan giok tersebut.

*****

Akhirnya Wan Fei-yang datang juga ke tempat tinggal Ci Siong tojin. Melihat keadaannya dia
seakan ingin menerjang ke dalam rumah itu. Namun belum lagi mencapai depan pintu,
kakinya sudah terasa lemas. Sesampainya di depan pintu, dia malah tidak sanggup
menggerakkan kakinya lagi.
Dia sendiri tidak mengerti mengapa perasaannya begitu takut. Sedangkan hawa amarahnya
entah melayang ke mana. Dengan gelisah dia berjalan mondar-mandir di depan koridor
panjang. Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin dalam rasa takutnya.
Tepat pada saat itu, seorang tosu cilik berjalan menghampiri dengan sebuah baki di tangan. Di
atas baki itu terdapat beberapa mangkuk dan sepasang sumpit. Juga ada dua macam hidangan
yang tertutup atasnya.
Mata Wan Fei-yang segera bersinar. Dia mendapatkan ide yang cemerlang. Dengan cepat dia
menyambut kedatangan tosu tadi.
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“Tiang Ceng koko ....” sapanya dengan memamerkan seulas senyuman.
Tosu cilik yang bernama Tiang Ceng itu menatap ke arah Wan Fei-yang, “Oh ... kau ….”
Jari Wan Fei-yang menunjukkan ke arah baki yang dipegang oleh tosu cilik itu, “Hidangan
untuk makan malam Suhu?” tanyanya.
“Sudah tahu masih tanya!” sahut Tiang Ceng pura-pura marah.
Wan Fei-yang tersipu-sipu.
“Hei! Jangan menghalangi jalanku,” kata Tiang Ceng kembali.
“Aku ....”
“Ada apa?”
“Baki ini ....”
“Mau mencuri makan? Kau benar-benar sudah tidak sayang nyawamu lagi,” kata Tiang Ceng
sambil mendelikkan matanya.
“Kau jangan salah paham. Aku hanya ingin membantumu mengantarkan makanan ini ke
dalam,” sahut Wan Fei-yang menjelaskan.
Tiang Ceng memandanginya lekat-lekat, tiba-tiba dia mengedipkan sebelah matanya,
“Apakah kau ingin mengatakan sesuatu kepada Suhu, tapi kau tidak berani masuk ke dalam?”
“Sebetulnya memang begitu maksudku,” tanpa sadar Wan Fei-yang memuji, “Apa yang
dikatakan Suhu memang tidak salah. Dalam generasi muda yang paling cerdas memang
engkau.”
“Tidak usah menjilat,” kata Tiang Ceng,
Meskipun demikian dia termakan ocehan Wan Fei-yang. Disodorkannya baki tersebut
kepadanya.
Wan Fei-yang menerimanya dengan gembira, tapi Tiang Ceng menariknya kembali, “Katakan
dulu! Kebusukan apa yang ingin kau katakan pada Suhu?” tanyanya.
“Aku tidak akan mengatakan kebusukan apa pun.”
“Eh? Lalu apa yang ingin kau katakan kepada Suhu?” tanya Tiang Ceng penasaran. Wan FeiPendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba
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yang tertegun, dia tidak menjawab pertanyaan itu.
“Kalau kau tidak mau mengatakannya, aku tidak akan mengizinkan kau membawa baki ini!”
ancam Tiang Ceng.
“Aku hanya ingin bertanya kepada Suhu .... Mengapa aku selalu menjadi sasaran olok-olok
para suheng?” sahut Wan Fei-yang dengan tampang sedih.
Tiang Ceng memandang Wan Fei-yang lekat-lekat. Dia menggelengkan kepalanya sambil
menarik napas panjang, “Kau memang patut dikasihani. Baiklah, aku akan membantumu kali
ini.”
Sekali lagi Wan Fei-yang mengulurkan tangannya menerima baki tersebut.
“Hati-hati kalau bicara, jangan menyusahkan aku,” kata Tiang Ceng selanjutnya.
“Jangan khawatir. Kau tentu bisa menilai bahwa aku bukan manusia semacam itu,” kata Wan
Fei-yang sambil menatap ke arah baki di tangannya dengan wajah berseri.
“Tampaknya sifatmu memang tidak demikian. Jangan lupa yang kulakukan untukmu
sekarang.”
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya berkali-kali, “Tentu ... tentu,” sahutnya beruntun.
“Aih ... sebetulnya semua juga hanya omong kosong,” kata Tiang Ceng dengan gaya seperti
orang tua. “Apa sih yang disebut balas budi segala? Lagi pula, kau tidak menimbulkan
kesulitan untukku, aku malah boleh mengucapkan Bo-liang-sou-hud. Mengharapkan balas
budi darimu sih tidak mungkin terjadi.”
Wan Fei-yang tertawa getir, “Aku masuk sekarang,” dia membalikkan tubuhnya. Dengan
membawa baki di tangannya, langkahnya berubah menjadi mantap.
Tiang Ceng tidak kepalang tanggung membantunya. Dia mendekati pintu tempat tinggal Ci
Siong tojin dan mengetuknya tiga kali.
“Pintu tidak dikunci!” terdengar sahutan dari dalam.
Tiang Ceng mendorong pintu tersebut perlahan. Dia memberi isyarat dengan kedipan mata.
Wan Fei-yang segera menyelinap ke dalam.

*****
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Ci Siong tojin masih berdiri di depan jendela sebelah barat. Dia seakan tahu siapa yang
masuk. Tanpa menolehkan kepala dia menuding ke arah meja.
“Taruh saja di situ,” katanya.
Wan Fei-yang meletakkan baki di atas meja kemudian berdiri termangu-mangu di samping.
Pendengaran Ci Siong tojin sangat tajam, dia tahu orang yang mengantarkan hidangan
tersebut masih ada di dalam kamarnya. Keningnya berkerut, “Kau sudah boleh keluar,”
katanya.
“Ciangbunjin ....” akhirnya Wan Fei-yang memberanikan diri memanggil.
Ci Siong tojin membalikkan tubuhnya. Matanya memandang Wan Fei-yang lekat-lekat.
Tampaknya dia merasa di luar dugaan melihat anak muda tersebut.
“Kau?”
“Tecu menghadap Ciangbunjin,” kata Wan Fei-yang sambil menjura dalam-dalam.
“Mana Tiang Ceng?”
“Dia sedang kurang sehat, jadi aku ....”
“Tadi aku melihat dia segar bugar. Fei-yang, generasi muda belajar hal yang berguna, jangan
belajar berdusta. Itu bukan hal yang baik dan terpuji,” tukas Ci Siong tojin dengan suara
lembut.
“Tecu tahu salah,” sahut Wan Fei-yang dengan wajah merah padam.
“Seandainya ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku, masuk saja. Tidak usah cari
alasan. Apa lagi meminta bantuan Tiang Ceng.”
“Lain kali tecu tidak berani lagi.”
“Oh ya ... sebetulnya apa yang ingin kau katakan?”
“Tecu ... tecu ...”
“Kalau mau bicara, bicara saja, mengapa ragu-ragu?”
Wan Fei-yang menggertakkan giginya.
“Suhu, aku benar-benar tidak tahan lagi,” katanya setelah mengumpulkan segenap keberanian.
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“Dalam hal apa?”
“Misalnya saja latihan senjata rahasia .... Mengapa selalu harus aku yang menjadi perisai
pemegang papan mereka?” Wan Fei-yang mengangkat kedua tangannya. “Ini masih belum
seberapa, senjata rahasia yang mereka lemparkan bukan ditujukan kepada papan tersebut
tetapi diarahkan pada tubuhku. Seandainya aku tidak mengadakan persiapan terlebih dahulu,
mungkin sejak lama aku sudah tidak bernyawa lagi.”
“Bukankah kau masih hidup dengan baik-baik?”
“Kebetulan saja nasibku masih baik. Tapi nasib seseorang toh tidak mungkin selamanya
baik,” sahut Wan Fei-yang.
“Maksudmu ....”
“Harus memperlakukan setiap orang dengan adil, jangan berat sebelah,” sahut Wan Fei-yang
mulai berani.
“Dalam Bu-tong-pai, keadilan memang harus dijunjung tinggi,” kata Ci Siong tojin
tersenyum.
“Namun, selain aku tidak ada orang lain yang menjadi sasaran hidup.”
“Mungkin Cia Peng akan mengerti. Kau harus membicarakan hal ini kepadanya.”
“Tidak .... Pagi ini aku justru mengeluh kepadanya. Memang aku tidak perlu menjadi sasaran
hidup lagi, tapi aku malah disuruh menggantikan Lopek di bukit sana untuk mengurusi babibabi,” gerutu Wan Fei-yang.
“Kau jangan mengira bahwa kehidupan sekarang sangat menderita. Sebetulnya apa yang kau
lakukan sekarang, pernah dilakukan oleh para suhengmu. Tapi mereka tidak secerewet
engkau,” kata Ci Siong tojin.
Wan Fei-yang menggelengkan kepalanya.
“Ciangbunjin tidak mengerti. Aku sudah kenyang menghadapi olok-olok mereka.”
“Aku mengerti semuanya,” kata Ci Siong tojin dengan lembut.
Wan Fei-yang tertegun mendengar perkataan Ci Siong tojin.
“Manusia yang jiwanya lapang tidak takut dihina, sebelum berhasil jangan takut menghadapi
kesusahan,” kata Ci Siong tojin selanjutnya.
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“Tecu yang bodoh tidak paham,” sahut Wan Fei-yang.
“Dengan kata lain, apa yang kau alami sekarang merupakan ujian mental dan langkah dasar
mempelajari ilmu Bu-tong-pai. Misalnya jadi sasaran hidup, itu merupakan latihan untuk
perubahan gerakan manusia.”
“Lalu mengurus, memberi makan dan memandikan babi termasuk latihan apa?” tanya Wan
Fei-yang tidak puas.
Ci Siong tojin tersenyum tanpa menyahut.
“Mereka memanggilku anak haram, latihan apa yang memerlukan hinaan semacam itu?
Tolong Ciangbunjin jelaskan.”
Bibir Ci Siong tojin masih terlihat seulas senyuman, namun tampaknya kali ini senyuman itu
terlalu dipaksakan.
“Aku akan menasihati mereka agar hati-hati kalau bicara,” katanya.
“Aku rasa kau orang tua harus lebih memperhatikan segalanya lebih teliti. Mereka toh bukan
anak kecil lagi.”
“Justru karena mereka bukan anak kecil lagi, maka mereka tentu mengerti peraturan yang
ditentukan Bu-tong-pai. Mereka tidak berani melanggarnya begitu saja.”
“Tidak berani melanggarnya? Ciangbunjin, dalam hal ini kau tidak sejelas aku. Misalnya saja
kedua tianglo dari Cik-hoat-tong. Di luarnya mereka manis-manis, dalam hati mereka tidak
menuruti peraturan. Seandainya terjadi sesuatu pada Suhu, Bu-tong-pai pasti akan hancur
lebur di tangan mereka ....”
“Tutup mulut!” bentak Ci Siong tojin.
“Aku hanya berpikir demi kebaikan Bu-tong-pai ….”
Tidak tampak senyuman lagi yang menghiasi bibir Ci Siong tojin. “Aku hanya mengerti satu
hal,” katanya sinis.
“Apa itu?” tanya Wan Fei-yang kebingungan.
“Apa pun yang akan terjadi pada Bu-tong-pai, tidak perlu kau khawatirkan,” Ci Siong tojin
mengucapkannya sepatah demi sepatah. “Kau hanya seorang bawahan di Bu-tong-pai.”
Wan Fei-yang terpana mendengar ucapan itu. Tampangnya sungguh mengenaskan. Dia
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seakan baru ditonjok perutnya oleh Ci Siong tojin. Dia sama sekali tidak menduga orang tua
itu bisa mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Namun mau tidak mau dia harus
mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Ci Siong tojin memang beralasan.
“Di sini tidak ada urusanmu lagi!” kata Ci Siong tojin masih dengan nada sinis seperti tadi.
“Keluar!”
Wan Fei-yang merasa dadanya hampir meledak. Dia mendengus dan menghambur keluar dari
tempat itu. Namun baru saja dia berlari beberapa langkah, dia merasa tindakannya itu kurang
sopan. Oleh karena itu dia kembali lagi dan menjura di depan pintu.
“Suhu, tecu mengundurkan diri,” katanya.
Setelah itu dia melanjutkan langkahnya dengan perlahan. Ci Siong tojin memandangi
bayangan punggung Wan Fei-yang yang semakin menjauh. Di ujung bibirnya terhias
senyuman. Senyuman getir. Kemudian dia kembali lagi termenung seperti sebelumnya.

*****

Malam sudah larut.
Wan Fei-yang membolak-balik tubuhnya di atas tempat tidur. Pikirannya melayang-layang.
Dia tidak bisa tidur sama sekali. Namun matanya tetap terpejam. Setiap kali dia membuka
matanya, bayangan para suheng yang sedang mengolok-oloknya segera bermunculan. Ia
seakan mendengar kembali sindiran-sindiran mereka yang menyakitkan.
Tanpa sadar dia menutup kepala dengan sepasang tangannya. Tubuhnya mengkeret seperti
orang yang kedinginan. Kamarnya sangat kecil. Dan tempat tidurnya yang terbuat dari papan
tentu tidak enak dan membuatnya semakin sulit pulas dalam mimpi. Sebetulnya Wan Feiyang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Namun apa yang dialaminya hari ini memang
terlalu banyak. Hinaan yang diterimanya juga tidak kurang banyak.
Kamar itu tidak mempunyai penerangan. Sinar rembulan yang menyorot dari celah-celah
jendela terasa sedingin air es. Angin bertiup semilir. Membawa suara kentungan dari
kejauhan. Dua kali!

*****

“Kentungan kedua!” kata Wan Fei-yang dalam hatinya. Dia seperti seekor kelinci yang kena
panah. Tiba-tiba dia meloncat dari atas tempat tidur.
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Begitu tubuhnya membalik dia langsung meloncat dengan sigap. Hanya dalam waktu
beberapa detik dia sudah memakai sepatunya. Kemudian sekali lagi dia berkelebat, bayangan
tubuhnya sudah berada di luar kamar. Tiba-tiba saja gerakannya menjadi lincah.
Di luar jendela tidak ada orang. Sepanjang koridor sepi mencekam. Pada saat seperti ini,
kebanyakan orang sedang pulas dalam mimpi. Dengan seksama Wan Fei-yang melirik ke kiri
dan kanan. Dia berkelebat secepat kilat. Sebentar saja dia sudah sampai di pintu depan.
Perlahan didorongnya pintu tersebut. Setelah yakin tidak ada orang di sekitar tempat itu, dia
segera menyelinap keluar dan menutup kembali pintu tersebut.
Kemudian Wan Fei-yang melintasi taman dan menuju bagian belakang gunung. Kamarnya
memang terpencil. Tidak ada kamar lain di sekitar itu. Di bagian ujung taman terdapat hutan
pohon Siong. Setelah melalui hutan kecil itu, sampailah dia di bukit yang tidak pernah diinjak
murid Bu tong lainnya.
Di sana tidak ada jalan setapak. Bagi Wan Fei-yang hal itu sama sekali tidak menjadi
masalah. Dia berjalan di atas batu-batu karang yang berilalang. Langkah kakinya demikian
ringan dan cepat. Akhirnya dia sampai pada sebuah padang rumput yang tidak terurus.
Wan Fei-yang menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya mencelat dan meluncur secepat anak
panah. Kedua kakinya seakan tidak berpijak pada tanah. Gerakan tubuhnya seperti melayang
di atas padang rumput tersebut. Dalam generasi muda Bu-tong-pai, dapat dikatakan Yo Hong
mempunyai ginkang paling tinggi. Tapi seandainya dia ada di sana saat itu, tentu dia akan
terkejut setengah mati. Dia pasti terpaksa harus mengakui bahwa dalam generasi muda, yang
menguasai ginkang paling tinggi bukanlah dirinya, namun Wan Fei-yang!

*****

Dari mana Wan Fei-yang mempelajari ginkang setinggi ini?
Angin bertiup semakin kencang. Wan Fei-yang seakan mempunyai sayap di tubuhnya.
Gerakannya seperti terbang saja. Setelah melintasi padang tersebut, dia sampai pada jalanan
gunung yang terpencil. Langkahnya tidak berhenti. Dia terus berlari melewati sebuah hutan
lagi. Akhirnya dia menghentikan gerakannya di sebuah tanah kosong.
Tanah kosong itu cukup luas. Ada tiga batang pohon di bagian utara. Juga terdapat beberapa
buah balok kayu yang berserakan. Kalau dibilang terpencil, tempat itu memang cukup
terpencil dan seakan mengandung misteri yang dalam.
Wan Fei-yang menghentikan langkah kakinya di tempat itu. Kemudian dia bersiul panjang.
Kakinya tiba-tiba menutul, dia melayang ke atas sebatang pohon dan berpegangan pada
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sebuah ranting, kemudian dia berjungkir balik tiga kali di udara dan turun kembali ke tanah
persis di tengah tanah kosong tersebut.
Kepalan tangannya diasongkan ke depan. Kakinya yang sebelah kiri terangkat. Kemudian
dengan gaya seekor bangau dia berputaran. Gerakan tubuhnya sama sekali tidak kikuk.
Bahkan mengejutkan. Apabila dikatakan dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat, maka yang
dimaksudkan tentu Wan Fei-yang yang setiap hari menerima hinaan dari para suhengnya.
Siapa yang akan percaya kalau Wan Fei-yang yang sekarang merupakan orang yang sama?

*****

Rembulan tepat di tengah angkasa.
Di bawah sinar rembulan yang mencekam, kepalan tangan Wan Fei-yang seakan berubah
menjadi ribuan. Suara angin menderu-deru. Lengan bajunya berkibaran. Dia berlatih dengan
pikiran terpusat penuh. Ketika gerakannya terhenti, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh
keringat. Segala penderitaan, rasa sedih dan kecewa seperti menguap bersama keringatnya
yang mengucur deras.
Akhirnya dia duduk di atas tanah. Dengan sekuat tenaga dia menarik napas dan
mengembuskannya. Deru napasnya begitu keras dan memancar sampai kejauhan serta
menyusup di telinga seseorang.
Orang itu bertubuh tinggi kurus. Pakaiannya hitam pekat. Kepalanya juga ditutupi sehelai
kain hitam. Hanya sepasang matanya yang kelihatan. Sekarang mata itu sedang
memperhatikan Wan Fei-yang, dia juga melangkahkan kakinya menuju tempat di mana anak
muda itu berada.
Tiba-tiba tubuhnya bergerak, sama sekali tidak menerbitkan suara. Manusia yang
mengenakan pakaian hitam itu seperti roh halus layaknya. Bukankah saat seperti ini juga
memang merupakan saat yang tepat di mana roh halus berkeliaran?

*****

Wan Fei-yang duduk membelakangi orang tersebut. Dia terus menarik napas dan sama sekali,
tidak sadar akan kehadiran orang tersebut. Ketika dia tersadar, kepalanya segera menoleh,
jarak orang itu tinggal tujuh depa dengannya. Dia memandang dengan termangu-mangu.
Setelah beberapa saat dia baru menarik napas kembali. “Suhu rupanya.”
Ilmu silatnya yang demikian tinggi, tidak usah diragukan lagi, pasti hasil didikan manusia
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berpakaian hitam ini. Sekarang manusia berpakaian hitam itu sedang memandangnya lekatlekat.
“Apakah kau lelah sekali?” suaranya tidak berbeda dengan gerakan tubuhnya, seakan bukan
suatu yang nyata.
“Tidak ... aku tidak lelah,” sahut Wan Fei-yang sambil menggelengkan kepalanya.
“Dari jauh aku sudah mendengar suara napasmu. Lagi pula seandainya kau tidak lelah,
mengapa sampai aku berada sedemikian dekat, kau masih tidak menyadari?”
Wan Fei-yang tidak tahu bagaimana harus menyahut.
“Seandainya yang datang tadi adalah musuhmu, maka biarpun kau mempunyai sepuluh
lembar nyawa, semuanya tentu sudah melayang saat ini,” kata manusia berpakaian hitam
selanjutnya.
Meskipun kata-kata yang diucapkannya seperti sedang menggurui Wan Fei-yang, namun nada
suaranya tetap datar dan tidak mengesankan apa-apa.
“Aku ….” untuk sesaat Wan Fei-yang menjadi gugup.
Manusia berpakaian hitam itu mengerling ke arah Wan Fei-yang sekilas, “Apakah kau
menerima hinaan lagi?”
“Siapa lagi kalau bukan para murid Bu-tong-pai. “Mereka selalu menganggap aku sebagai
semacam permainan yang menyenangkan,” kata Wan Fei-yang. Hawa amarahnya mulai
meluap, “Pada suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kelihaianku.”
Manusia berpakaian hitam itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa.
“Aku benar-benar tidak mengerti!” Wan Fei-yang makin kesal mengingat semua yang
dialaminya. “Apa maksud tua bangka Ci Siong itu sebetulnya? Mengapa dia tidak bersedia
menerima aku sebagai murid?”
Manusia berpakaian hitam itu hanya memandanginya tanpa mengucapkan apa-apa.
“Dia tahu aku selalu dihina, tapi dia tidak pernah menanggapi persoalan ini!” gerutu Wan Feiyang kembali.
“Mungkin dia masih belum tahu,” akhirnya manusia berpakaian hitam itu mengeluarkan
pendapatnya.
“Huh! Tidak menerima ya sudah ... lagi pula kalau dilihat dari ilmu yang dikuasai oleh para
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murid Bu-tong, tampaknya tidak ada yang perlu dibanggakan. Pokoknya biasa-biasa saja.
Begitu aku mengerahkan sedikit tenaga, mereka bakal terjatuh pontang-panting...!” berkata
sampai di situ, Wan Fei-yang baru merasa dia sudah kelepasan. Kata-katanya terhenti, dengan
pandangan takut-takut dia menatap manusia berpakaian hitam itu. “Aku hanya ingin
melepaskan diri dari cengkeraman mereka, tidak satu jurus pun yang aku perlihatkan,” Wan
Fei-yang menjelaskan.
“Aku hanya berharap kau akan memenuhi syarat yang aku ajukan. Sebelum berhasil
mempelajari ilmu Bu-tong-pai, kau sama sekali tidak boleh menunjukkan bahwa kau mengerti
ilmu silat,” kata manusia berpakaian hitam.
“Tecu selalu mengingatnya setiap saat,” walaupun bibirnya berkata demikian, namun hatinya
tercekat. Kalau saja Wan-ji tidak datang pada saat yang tepat, dia pasti tidak dapat menahan
diri lagi dan bocorlah rahasianya selama ini.
“Tidak mengerti ilmu silat lalu berpura-pura seakan mengerti sudah merupakan hal yang sulit,
tapi mengerti ilmu silat lalu berpura-pura tidak mengerti sama sekali lebih sulit lagi,” kata
manusia berpakaian hitam dengan suara datar. “Tapi kau sudah berjanji kepadaku, aku harap
kau akan mematuhinya.”
“Beberapa kali hampir saja aku tidak dapat menahan diri. Rasanya ingin aku meninju mereka
sampai babak belur. Justru karena mengingat perjanjian antara aku dengan Suhu maka
terpaksa aku menahan sekuatnya dan menelan semua hinaan itu,” kata Wan Fei-yang.
“Seandainya rahasiamu sampai bocor oada saat kau belum sempat mempelajari ilmu Bu-tongpai, mereka pasti akan menanyaimu panjang lebar. Dari mana kau bisa memperoleh ilmu silat
setinggi itu. Seringan-ringannya kau diusir dari Bu-tong-pai, seberat-beratnya mereka akan
memutuskan urat nadimu dan kau akan menjadi orang cacat untuk selamanya.”
Mimik wajah Wan Fei-yang berubah hebat.
“Kau tentu tahu bahwa aku bukan menakut-nakuti dirimu,” lanjut manusia berpakaian hitam
itu.
Wan Fei-yang hanya dapat menganggukkan kepalanya.
“Dengan berdasarkan ilmu yang kau miliki saat ini, untuk melarikan diri saja dari Bu-tongpai, tentu tidak jadi masalah. Hanya saja kau jangan berharap mendapatkan sejurus saja ilmu
silat dariku untuk selamanya,” kata manusia berpakaian hitam. Dia mendongakkan wajahnya
dan menarik napas dalam-dalam.
Wan Fei-yang menjatuhkan diri berlutut di tanah. Matanya menyorotkan kesedihan. Namun
dia tidak berani mengatakan apa-apa.
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“Apakah kau masih merasa lelah?” tanya manusia berpakaian hitam itu.
“Tidak ....” Wan Fei-yang meloncat bangun dan berjungkir balik dua kali di udara.
“Bagus sekali!” kata manusia berpakaian hitam. Tubuhnya berkelebat ke arah hutan dan
sekejap saja dia sudah kembali lagi. Dia membawa setangkup kayu bakar juga sebuah
pentungan.
“Sambut!” teriaknya nyaring. Dia melemparkan pentungan itu kepada Wan Fei-yang. Dalam
waktu yang bersamaan, dia mengeluarkan sebuah korek api dari balik pakaiannya. Secepat
kilat dia menyatakan kayu bakar yang diambilnya tadi dan dilemparkan ke arah Wan Fei-yang
satu per satu. Nyala api berpijaran seketika.
Wan Fei-yang kelabakan. Dia tidak bersiap-siap sama sekali. Tapi dia mengerti, Suhunya
memang sengaja. Dengan demikian dia dapat meningkatkan kewaspadaannya apabila
diserang secara tiba-tiba oleh pihak musuh. Dengan cepat dia menenangkan hatinya dan
memukul kayu-kayu bakar yang sedang mengarah kepadanya.
Bukan sembarang memukul. Dia harus menunggu sampai setiap batang kayu bakar itu hampir
mencapai tanah baru memukulnya agar terpental kembali di udara. Bayangan tubuh Wan Feiyang diselimuti cahaya api yang menyala. Gerakannya begitu cepat sehingga susah ditangkap
mata biasa.
Tampaknya apa yang dilakukan Wan Fei-yang sangat sederhana. Tapi bagi orang biasa hanya
melihat cahaya api yang memenuhi udara saja sudah merasa kepalanya tujuh keliling, apa lagi
menunggu kayu bakar itu hampir mencapai tanah baru memukulnya agar terpental kembali.
Bukan saja memerlukan ketajaman mata untuk melakukannya, tapi gerakan juga harus gesit
dan tidak boleh lambat sama sekali,
Meskipun Wan Fei-yang sanggup melakukannya, namun tampaknya dia agak kewalahan
juga. Perlahan gerakannya mulai kacau. Sebatang kayu bakar hampir mencapai tanah, tergesagesa Wan Fei-yang mengejarnya. Tapi baru saja dia mengulurkan pentungan untuk memukul
kayu bakar tersebut, kayu bakar lainnya sudah menyusul tiba. Sebatang kayu bakar pertama
jatuh ke tanah. Disusul yang lain. Tiga batang sudah. Siapa nyana gerakannya makin kacau
dan pikirannya makin tidak terpusat, maka konsentrasinya semakin buyar dan semakin
banyak kayu bakar yang luput dari sasaran.
Manusia berpakaian hitam itu menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat. Empat puluh
sembilan batang kayu bakar sudah berada di pelukannya kembali. Semua api yang tadi masih
menyala sudah padam seketika. Dapat dibayangkan tingginya ilmu yang dikuasai orang itu.
Dia mengambil pentungan dari tangan Wan Fei-yang dan menyalakan kembali kayu-kayu
bakar tadi. Tangannya bergerak cepat. Satu batang dinyalakan, pentungan pun segera
menyambut. Sampai semua kayu bakar sudah menyala dan melayang di angkasa, gerakannya
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

64

semakin cepat dan setiap kayu bakar yang kena pukulannya jatuh di tengah tanah kosong dan
membentuk barisan yang rapi.
Wan Fei-yang memandang dengan terkesima. Beberapa tahun belakangan ini, setiap
kentungan kedua tiap malam, dia selalu datang ke tempat ini dan berlatih dengan giat. Dia
tidak peduli meskipun hujan lebat atau angin kencang. Manusia berpakaian hitam itu kadangkadang muncul, kadang-kadang tidak. Dia selalu mengenakan sehelai kain penutup muka.
Sampai sekarang Wan Fei-yang sama sekali belum pernah melihat wajahnya.
Dia memang tidak tahu bagaimana bentuk wajah manusia berpakaian hitam itu. Dia juga tidak
tahu asal-usulnya dan tidak tahu mengapa dia bersedia mengajarkan ilmu silat kepadanya
Namun dia tahu bahwa manusia berpakaian hitam itu mengajarkan segenap ilmunya dengan
sepenuh hati dan sungguh-sungguh.
Waktu pada malam hari singkat sekali. Penderitaan Wan Fei-yang dapat dibayangkan. Namun
dia menahan semua penderitaan itu. Tujuannya naik ke Bu-tong-san adalah untuk
mempelajari ilmu silat yang tinggi, agar suatu hari nanti dia mendapat nama di dunia
kangouw. Tapi karena asal-usulnya, dia tidak pernah mendapat kesempatan dan selalu
menjadi bawahan.
Selamna beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah diajarkan setengah jurus pun ilmu Butong-pai, malah dia bertemu dengan manusia berpakaian hitam yang mengajarkannya
bermacam-macam ilmu. Namun sampai sekarang dia tidak tahu aliran perguruan mana ilmu
yang dipelajarinya selama ini. Manusia berpakaian hitam itu juga tidak pernah
menjelaskannya.
Oleh karena itu, Wan Fei-yang selalu mempunyai pikiran, meskipun ilmu silat manusia
berpakaian hitam itu sangat tinggi, tapi belum tentu dari aliran lurus. Oleh sebab itu juga,
sampai sekarang dia masih menaruh harapan besar untuk mempelajari ilmu Bu-tong-pai.
Nama Bu-tong-pai sudah menggetarkan dunia kangouw. Bu-tong-san sendiri terkenal sebagai
tempat yang suci dan penuh wibawa. Tidak sembarang orang berani naik ke atas Bu-tong-san
tanpa seizin Ciangbunjinnya. Perguruan tersebut termasuk di antara sembilan partai besar di
dunia kangouw. Sejarahnya sudah ratusan tahun. Nama mereka tidak kalah dengan Siau-limpai. Apa lagi sekarang Siau-lim-pai sedang mengalami masa suram, maka Bu-tong-pai
menjadi lebih menonjol dibandingkan delapan partai lainnya. Itulah sebabnya Bu-ti-bun selalu
mengincar Bu-tong-pai sebagai sasaran pertamanya.
Tapi, siapa yang menyangka bahwa di Bu-tong-san yang terkenal angker dan disegani
ternyata bersembunyi seorang manusia berpakaian hitam yang ilmunya demikian tinggi?

*****
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Gerakan manusia berpakaian hitam itu sudah berhenti. Dia berdiri dengan tenang dan
memandang Wan Fei-yang dengan sorot matanya yang tajam. Anak muda itu tidak tahu harus
berbuat apa. Dia mengakui bahwa dirinya belum sanggup melakukan seperti apa yang
ditunjukkan suhunya tadi.
Manusia berpakaian hitam itu membuang pentungannya ke atas tanah. Matanya masih
memandang Wan Fei-yang lekat-lekat, “Ilmu apa pun yang kau pelajari, tetap harus dengan
latihan keras baru bisa berhasil. Perhatianmu sama sekali tidak boleh berpencar. Terutama
pikiranmu,” katanya.
Wan Fei-yang menundukkan kepalanya. Dia diam seribu bahasa.
“Ikut aku!” ajak manusia berpakaian hitam tersebut. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan
ke arah hutan tadi.
Wan Fei-yang terpaksa mengikuti dari belakang.
Setelah melewati hutan tersebut. Mereka sampai di sebuah air terjun yang deras. Percikan air
yang disinari cahaya rembulan membuat butiran-butiran seperti permata yang berkilauan. Di
bawah air terjun ada sebuah batu besar yang licin karena diterpa air yang deras sepanjang
jaman. Batu itu kokoh dan bagai tertanam mati di sana.
Manusia berpakaian hitam itu menunjuk ke arah batu besar tersebut. “Duduk di sana!”
katanya.
Wan Fei-yang melongo mendengar perintah manusia berpakaian hitam itu.
“Duduk di atas batu itu!” perintahnya sekali lagi.
Wan Fei-yang tertawa getir. “Apakah aku harus seperti batu itu yang dapat menahan terjangan
air terjun yang deras?” tanyanya.
“Memang demikian maksudku. Kau harus berlatih sampai sekokoh batu itu. Sama sekali
bergeming oleh terjangan air terjun yang deras,” sahut gurunya.
Wan Fei-yang terpaksa menguatkan hatinya dan berjalan ke arah air terjun. Suara air yang
jatuh dari atas bergemuruh. Apa lagi di malam yang sunyi dan mencekam seperti itu. Begitu
mendekat, suara gemuruh itu memekakkan telinga seketika. Wan Fei-yang maju lagi beberapa
langkah. Telinganya tidak mendengar apa-apa lagi selain gemuruh air yang jatuh. Ketika air
terjun yang deras itu menerpa kepalanya, dia merasa matanya berkunang-kunang dan hampir
saja jatuh tidak sadarkan diri.
Tapi dia memang tidak pingsan. Kakinya perlahan menginjak ke atas batu tersebut. Namun
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baru saja dia berusaha naik ke atasnya, tubuhnya terempas kembali oleh terjangan air yang
deras.
Batu itu telah diterpa air sepanjang jaman. Licinnya jangan dikatakan lagi. Di bawahnya
terdapat sebuah sungai yang menampung jatuhnya air dari atas. Sejenak kemudian Wan Feiyang bangkit kembali. Dia terpaksa muncul tenggelam beberapa kali sebelum berhasil.
Namun dia sempat meneguk air beberapa kali.
Sinar mata manusia berpakaian hitam itu semakin dingin. “Naik lagi!” katanya sinis.
Wan Fei-yang menggertakkan giginya. Sekali lagi dia berusaha naik ke atas batu tersebut,
namun terempas kembali oleh terjangan air terjun.
“Pusatkan perhatian. Kumpulkan hawa murni di perut. Alirkan tenaga sinkang ke arah telapak
tangan lalu naik ke atas batu itu,” kata manusia berpakaian hitam memberi petunjuk.
Meskipun air terjun itu menerbitkan suara yang bergemuruh, namun kata-kata manusia
berpakaian hitam tersebut dapat ditangkap jelas oleh telinga Wan Fei-yang. Dia
mendengarkan dengan seksama. Otaknya berputar cepat menyimak arti ucapan itu. Masih ada
sedikit yang tidak dimengertinya. Baru saja dia ingin bertanya, tubuh manusia berpakaian
hitam itu sudah bergerak. Dalam waktu singkat bayangannya sudah menghilang dari
pandangan mata.
Wan Fei-yang termangu-mangu memandang kepergian suhunya. Setelah sekian lama,
akhirnya dia tersadar. Dia menyelamkan seluruh tubuh dan kepalanya ke dalam air. Ketika
muncul kembali, tampangnya menjadi serius. Dia berenang kembali mendekati batu besar
tadi.
Kali ini dia tidak tergesa-gesa. Bahkan dia sangat tenang. Perhatiannya dipusatkan. Hawa
murni dikumpulkan di daerah pusar. Tenaga sinkang dialirkan pada kedua telapak tangan.
Sekali menyentak, dia naik ke atas batu itu. Tubuhnya sempat terhuyung-huyung namun tidak
terempas kembali seperti tadi. Kedua telapak kakinya diberatkan memasang kuda-kuda lalu
duduk bersila. Wan Fei-yang mendapatkan keajaiban. Dia berhasil duduk di atas batu itu.

*****

Beberapa hari telah berlalu. Lonceng di Bu-tong-san berbunyi. Suaranya saling susulmenyusul. Getarannya berkumandang ke mana-mana. Kabut yang menutupi kuil-kuil di
gunung itu bagai buyar seketika olehnya.
Dengan diiringi oleh bunyi lonceng yang tidak putus-putus itu, Ci Siong tojin duduk d tengah
pendopo dengan sebuah mahkota berbentuk topi emas di kepalanya. Sejak Tio Sam-hong
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mendirikan Bu-tong-pai, peraturan untuk mengadakan upacara sembahyang seperti itu sudah
ada.
Ci Siong tojin menyembah satu kali. Setelah itu dia menyembah lagi sebanyak tiga kali lalu
bangkit kembali. Seorang Hu-hoat yang berada di sebelah kiri mengeluarkan sebatang pedang
pusaka ke hadapan Ciangbunjin tersebut. Seorang Hu-hoat-tianglo yang ada di sebelah kanan
mengasongkan sebuah baki dalam waktu yang bersamaan. Di atasnya terdapat cap bertuliskan
kuning keemasan dan sepasang gelang emas.
Di samping pendopo tersebut ada sebuah kolam air yang jernih. Bau hio wangi memenuhi
ruangan tersebut. Ci Siong tojin menepuk sepasang tangannya pada pakaiannya agar sisa debu
hio yang digenggamnya tadi hilang. Dia menerima pedang pusaka itu dengan penuh hormat.
Upacara itu sederhana namun khidmat.
Setelah menerima pedang pusaka tersebut, Ci Siong tojin mengambil cap yang diasongkan
tadi dan dia mencap sehelai kertas yang berisikan semacam pemberitahuan bahwa dia
mengangkat Pek Ciok sebagai penggantinya untuk sementara. Sedangkan sepasang gelang
emas itu dimasukannya ke dalam saku pakaian.
Akhirnya dia melangkah keluar dari ruangan pendopo tersebut. Semua anak murid Bu-tongpai berkumpul di pendopo. Mereka memencarkan diri menjadi dua bagian. Tidak terlihat
kecemasan yang terpancar di wajah mereka. Ci Siong tojin duduk di atas sebuah kursi batu di
luar pendopo. Dua orang tosu setengah baya berdiri di kedua sisinya. Mereka adalah muridmurid pendahulu Ci Siong tojin. Yang satunya bernama Bok Ciok, sedangkan saudaranya
bergelar Ti Ciok. Mereka juga yang akan mengiringi kepergian Ci Siong tojin dan bertugas
melayani sepanjang jalan.
Bok Ciok menyandang sebuah bungkusan di bahunya. Ci Siong tojin memang tidak mau
membawa orang banyak. Dia merasa kedua orang ini saja sudah cukup. Lonceng masih
berbunyi, ketiga orang itu melewati barisan para murid Bu tong. Wajah mereka tenang sekali.
Angin bertiup perlahan, membawa kesejukan yang menggigil.

*****

Wan Fei-yang tidak ikut meramaikan suasana di pendopo itu. Ketika lonceng berbunyi, dia
sudah menyibukkan diri di kandang babi.
Dari bukit di mana dia bekerja, dia dapat melihat batu-batu tangga yang menuruni bawah
gunung. Dia juga melihat ketika Ci Siong dan kedua muridnya meninggalkan Bu-tong-san.
Angin mulai kencang. Rambutnya awut-awutan. Wan Fei-yang memanjangkan lehernya
memandang ke bawah. Dalam hatinya diam-diam dia berdoa. Biarpun selama ini Ci Siong
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tojin selalu membuat hatinya sedih, namun pada saat seperti ini dia masih mendoakan
keselamatan orang tua itu. Dia sendiri merasa heran. Tak perlu diragukan lagi, sebetulnya dia
memang orang yang baik hati.

*****

Para murid Bu-tong-pai berkumpul di kaki gunung untuk mengantarkan kepergian Ci Siong
tojin. Kuda-kuda sudah disiapkan. Ketika orang itu naik ke atas kuda dan memulai perjalanan.
Pagi sudah merayap sedikit demi sedikit, tapi tidak terlihat matahari bersinar. Awan kelabu
menutupi langit. Apakah ini suatu pertanda buruk?

*****

Senja hari.
Tembok kota sudah terlihat di kejauhan. Ci Siong malah menghentikan kudanya di tepi jalan.
Kuda yang mereka naiki sekarang bukan kuda yang sama ketika mereka meninggalkan Butong-san. Selama tujuh belas hari perjalanan, mereka sudah tiga kali ganti tunggangan.
Bok Ciok dan Ti Ciok mengikuti Ci Siong tojin dari belakang. Melihat Suhunya berhenti,
mereka segera menghampiri.
“Suhu, kota tidak seberapa jauh lagi,” kelanjutan kata-kata Ti Ciok tidak sulit dimengerti.
“Kota itu sudah termasuk wilayah Bu-ti-bun Kalau kita ingin tenang, maka lebih baik tidak
masuk ke kota itu,” sahut Ci Siong tojin.
To Ciok menganggukkan kepalanya.
“Lebih baik kita menumpang satu malam di rumah penduduk sini. Mungkin mereka bersedia
menerima kita,” kata Ci Siong tojin seraya turun dari kudanya.
Bok Ciok dan Ti Ciok segera mengikuti tindakannya. Ti Ciok mempercepat langkahnya
mendahului Ci Siong tojin. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk sebuah rumah penduduk
yang terdapat di samping jalanan itu.
Tidak lama kemudian pintu rumah tersebut dibuka. Dari dalam muncul seorang nenek tua.
Begitu tuanya sehingga giginya hanya tinggal dua saja. Wajahnya lembut, senyumannya juga
ramah. Dia agak tertegun melihat kehadiran ketiga orang itu.
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“Totiang bertiga ....”
Ci Siong tojin merangkapkan sepasang telapak tangannya dan menyebut nama Budha.
“Lo-jin-ke (orang tua), Pinto bertiga ingin menumpang satu malam. Apakah kedatangan kami
ini mengganggu?”
“Totiang terlalu banyak peradatan, Lo-pocu (nenek tua) tidak berani menerimanya. Mari
masuk,” ajaknya sambil melebarkan pintu rumah dan mempersilakan ketiga orang itu masuk.
“Hanya kami sepasang suami istri tua yang tinggal di sini. Sama sekali tidak merasa
terganggu oleh kehadiran para totiang.”
“Kalau demikian, kami terpaksa merepotkan,” sahut Ci Siong tojin sambil tersenyum lebar.
“Jangan sungkan,” nenek tua itu melangkah ke arah kamar tidur di sebelah kanan. “Harap
para totiang duduk di ruang tamu. Aku akan menyuruh Tang-ke (panggilan untuk suami)
menyiapkan sedikit hidangan.” Dia merandek sejenak, “Kuda para totiang biar ditambatkan
dekat sumur saja.”
Ci Siong menolehkan kepalanya kepada Bok Ciok dan Ti Ciok.
“Ti Ciok, kau jaga kuda-kuda. Bok Ciok, coba kau lihat apa yang dapat kau lakukan untuk
membantu lo-jin-ke tersebut,” katanya memerintahkan.
Ti Ciok dan Bok Ciok mengiakan. Ti Ciok segera keluar rumah menuju sumur tua.
Sedangkan Bok Ciok langsung masuk ke dalam dapur.
Sumur tua terdapat di halaman rumah. Dapur terletak di sebelah kiri. Apabila membelok ke
kanan, maka di sana terdapat sebuah ruang duduk. Di kiri kanannya masing-masing terdapat
sebuah kamar. Kamar-kamar semacam itu memang biasanya disewakan untuk pelancongpelancong yang kemalaman.

*****

Di dalam kamar sebelah kiri, seorang kakek baru beranjak dari tempat tidurnya. Melihat
wajah sang nenek yang berseri-seri, dia merasa heran.
“Siapa yang datang?” tanyanya ingin tahu.
“Tiga orang totiang yang sedang mengadakan perjalanan,” sahut istrinya.
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“Orang asing?” tanya kakek itu kembali.
“Aku belum pernah melihat mereka.”
“Lebih baik kita laporkan saja. Beberapa waktu yang lalu, utusan Bu-ti-bun sudah
menurunkan perintah. Kalau melihat orang asing, kita harus melapor ke kantor pusat,” kata
kakek tersebut.
“Sudahlah ... kau tua bangka ini .... Buat apa mondar-mandir? Mereka hanya tiga orang
totiang yang, mengadakan perjalanan, sama sekali tidak tampak seperti orang dunia kangouw
lainnya. Lebih baik hemat sedikit tenagamu itu. Layani para tamu .... Sarang kita ini sudah
lama tidak kedatangan tamu,” sahut nenek itu mengomel.
Kakek tua itu tersenyum lebar, “Siapa tahu ketiga totiang itu bisa melihat nasib. Mungkin
mereka bisa mengatakan kapan kita akan mendapat rezeki besar,” sahutnya.
“Otakmu selalu memikirkan bagaimana caranya untuk kaya. Bagi orang seusiamu,
kesempatan untuk mendapatkan rezeki besar sudah hampir tidak ada. Jangan berpikir yang
bukan-bukan lagi. Cepat bereskan kamar sebelah sana,” kata istrinya.
“Baiklah....”
Suara pembicaraan mereka tidak terlalu keras, tapi Bok Ciok yang berada di luar kamar dapat
mendengarnya dengan jelas. Dia segera kembali ke Ci Siong tojin.
“Suhu, orang-orang di rumah ini merupakan kaki tangan Bu-ti-bun, katanya melaporkan.
“Mengapa heran?” sahut Ci Siong tojin sambil membentangkan kedua tangannya, “Malam ini
kita pasti tidak bisa tidur tenang.”
Bok Ciok tertegun mendengar perkataan orang tua itu.
“Tecu yakin mereka tidak akan melaporkannya.”
“Sayangnya, kita sudah berada di bawah pengawasan orang Bu-ti-bun,” kata Ci Siong tojin
sambil menarik napas sekali lagi.
Bok Ciok masih tidak mengerti. Ci Siong menolehkan kepalanya ke arah pintu depan. Tibatiba dari luar terdengar tiga kali ketukan.
“Ti Ciok ... buka pintu!” perintah Ci Siong tojin.

*****
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Pintu segera dibuka, empat orang laki-laki berpakaian merah berdiri di depan pintu. Ketika
melihat Ti Ciok, mereka langsung mengajukan pertanyaan, “Apakah Ci Siong tojin ada di
tempat?”
“Pinto ada di sini,” sahut Ci Siong tojin sambil melangkah keluar.
Kedua suami istri tua itu mendengar suara percakapan. Mereka segera ikut keluar. Melihat
kehadiran keempat orang laki-laki berpakaian merah tersebut, wajah mereka berubah hebat.
Ci Siong tojin menoleh kepada kedua orang itu.
“Pinto sungguh menyesal telah mengejutkan kedua orang tua,” katanya.
Kakek dan nenek itu tidak bisa mengatakan apa-apa.
“Tamu agung telah datang dari jauh, maafkan kami terlambat menyambut. Harap jangan
disimpan dalam hati,” kata salah seorang laki-laki berpakaian merah tersebut.
“Tidak perlu banyak adat,” sahut Ci Siong tojin sambil tampil ke depan. Bok Ciok dan Ti
Ciok mengawal di kedua sisinya.
“Kota Cui Hun Ceng di depan sana memiliki sebuah penginapan bernama Go Hok Kek-can.
Kami sudah menyiapkan berbagai hidangan yang lezat untuk para totiang. Kami juga sudah
menyediakan tiga buah kamar. Anggota Bu-ti-bun cabang Cui Hun Ceng berjumlah seratus
tujuh puluh dua orang sudah berkumpul di depan kota menyambut kedatangan para totiang,”
kata laki-laki berpakaian merah yang tadi.
Ci Siong tojin tertawa datar.
“Pinto bertiga tentu tidak enak membiarkan mereka menunggu begitu lama. Ti Ciok, siapkan
semuanya.”
Ti Ciok mengiakan. Dia segera menarik kuda-kuda mereka ke depan rumah. Keempat lakilaki berpakaian merah juga menunggangi kuda masing-masing. Dua orang berada di depan
sebagai penunjuk jalan. Malam sudah menjelang.

*****

Belum lagi memasuki kota, lampu-lampu sudah terlihat. Dua baris lentera di sepanjang jalan
terlihat seperti dua ekor ular panjang. Malam semakin larut, lentera semakin terang. Barisan
lentera memanjang dari tembok kota sampai penginapan Go Hok Kek-can. Seratus tujuh
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

72

puluh dua anggota Bu-ti-bun berdiri memanjang di kiri kanan jalan. Di pinggang mereka
terselip sebatang golok baja. Tangan kanan memegang sebuah lentera. Dada mereka
dibusungkan. Berdiri tegak tanpa bergerak ataupun berbicara.
Di bawah sinar rembulan pakaian mereka yang berwarna merah seperti segumpal darah. Mata
mereka pun ikut berwarna merah karena pantulan sinar lentera. Bumi dan langit mencekam,
jalan panjang membisu.
“Suhu ... lihat!” kata Ti Ciok sambil menunjuk ke arah barisan orang-orang yang membawa
lentera.
“Sungguh besar lagak Bu-ti-bun, semua kegagahan yang ditampilkan ini sudah pasti memang
sengaja dipamerkan kepada Bu-tong-pai!” tukas Bok Ciok.
“Suatu hari apabila Bu-ti mengunjungi Bu-tong, kita harus tunjukkan penyambutan yang lebih
meriah. Biar mereka mengerti bahwa Bu-tong-pai selamanya tidak kalah dengan Bu-ti-bun,”
sahut Ti Ciok.
Ci Siong tojin hanya tertawa datar mendengar perkataan kedua muridnya.

*****

Mereka melintasi jalan panjang. Derap kaki kuda yang berbunyi “Tik tak, tik tak”
memecahkan kesunyian malam.
“Trang!”, seratus tujuh puluh dua anggota Bu-ti-bun menghunus golok mereka serentak.
Mulut mereka mengeluarkan suara teriakan nyaring. Sinar golok seperti salju. Pakaian mereka
yang merah ibarat lempengan besi. Suara teriakan mereka seperti guntur yang menggelegar
memecah angkasa.
Sinar lentera bergerak-gerak. Untuk sesaat suasana bagaikan langit runtuh ke bumi. Wajah
Bok Ciok dan Ti Ciok berubah hebat. Sedangkan Ci Siong tojin tenang saja. Seakan tidak ada
apa-apa sama sekali.
Golok terhunus, sekali diputarkan kemudian masuk kembali ke dalam sarungnya. Gerakan
dan teriakan mereka sangat teratur. Pasti sudah melalui latihan yang cukup lama. Apakah ini
termasuk acara penyambutan atau hanya sekadar memamerkan kekuatan? Tentu hanya orang
Bu-ti-bun sendiri yang paling jelas.
Ci Siong tojin merangkapkan sepasang telapak tangannya di depan dada.
“Bu-liang-sou-hud!” ujarnya. Suaranya begitu tenang, demikian juga mimik wajahnya.
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*****

Malam belum terlalu larut. Lentera masih menyala.
Kamar itu bersih sekali. Lentera bersinar terang. Ci Siong duduk seorang diri di sisi lentera.
Tangannya menggenggam belahan giok bergambar burung Hong. Tentu saja burung Hong itu
hanya berupa ukiran. Tidak mungkin keluar dari belahan giok itu dan menembus langit biru.
Mata Ci Siong menatap belahan giok itu lekat-lekat. Perasaannya malah seperti melihat
burung Hong tersebut terbang di angkasa. Mimik wajahnya aneh sekali. Sepertinya sedang
memikirkan suatu rencana. Entah berapa lama sudah berlalu. Akhirnya dia berdiri dan
berjalan menuju jendela.
Tirai jendela setengah terangkat. Dia dapat melihat jalanan di bawah jendela tersebut.
Beberapa anak murid Bu-ti-bun mondar-mandir di bawah. Mereka mungkin diperintahkan
untuk menjaga ketat.
Kemunculan Ci Siong tojin di depan jendela segera menarik perhatian mereka. Para penjaga
itu mendongakkan wajahnya serentak dan memandang ke arahnya. Ci Siong tojin
menurunkan tirai jendela. Dia berjalan kembali ke sisi meja dan memadamkan lentera.
Kemudian tubuhnya berkelebat dan menyelinap ke tepi jendela satunya.
Di luar jendela yang satu ini adalah taman belakang penginapan. Di sana juga terdapat muridmurid Bu-ti-bun yang sedang berjaga. Ci Siong tojin memperhitungkan jarak yang akan
diambilnya. Tubuhnya melesat seperti segumpal asap melintasi taman belakang tersebut. Dia
hinggap di atas sebatang pohon kui yang merapat di dinding. Tidak ada seorang pun yang
tahu perbuatannya itu.
Bunga-bunga yang bermekaran membawa keharuman semerbak. Sekali lagi Ci Siong tojin
melesat. Gerakan tubuhnya membuyarkan keharuman bunga di kegelapan malam.

*****

Malam semakin larut. Rembulan masih memancar dengan bangga. Sinarnya seperti air yang
mengalir. Kesejukan yang dibawanya juga ibarat malam di mana musim salju hampir tiba.
Gerakan tubuh Ci Siong semakin cepat. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia mendarat
di dinding seberang yang tinggi. Tembok itu hampir mencapai empat cang. Di bawah sinar
rembulan malah tampak hampir mencapai langit.
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Ci Siong tojin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya melesat seringan kapas. Meskipun
ginkangnya sangat tinggi, namun mustahil mencapai dinding tersebut dengan satu kali
loncatan.
Sekali menutul dia sudah meloncat setinggi tiga cang. Sebelum berat tubuh membawanya
turun kembali, kakinya cepat menapak tembok dan mencelat lagi ke atasnya. Dengan
demikian dia berhasil mencapai tembok atas dinding tersebut. Ilmu yang digunakannya
merupakan salah satu dari pusaka Bu-tong-pai yaitu Te-hun-cong (mendaki tangga awan).

*****

Di balik tembok tersebut ditanam banyak pohon dan bunga-bunga. Pemandangannya sangat
indah. Di sudut sebelah kiri ada sebuah kolam yang jernih. Air dalam kolam itu datar bagai
cermin. Halaman di sekitar sunyi mencekam.
Di samping kolam terdapat sebuah bangunan dua tingkat. Di lantai atas terlihat penerangan
masih menyala. Kertas jendela memperlihatkan bayangan karena pancaran sinar lentera.
Terlihat bayangan seorang wanita yang sedang termenung.
Wanita itu berambut panjang dan mengenakan pakaian suatu daerah tertentu yang bagian
bahunya terbuka. Bayangan wanita itu terpantul dari kertas jendela bagaikan sebuah lukisan.
Kertas jendela seputih salju. Bayangan hitam menyendiri. Pemandangan itu membawa
keindahan tersendiri. Indah tapi mengenaskan.

*****

Setelah berhasil naik ke atas dinding tinggi itu, Ci Siong tojin langsung dapat melihat
bayangan wanita yang indah dan tampak kesepian itu. Dia seperti ikut merasakan kesepian
hati wanita tersebut. Tiba-tiba dia menarik napas panjang.
Sambil menarik napas, tubuhnya berkelebat mendekati tepi jendela itu. Cahaya rembulan
menyinari bayangan tubuhnya yang laksana kelelawar terbang melintasi malam. Wanita di
dalam loteng itu masih tidak menyadari kehadirannya. Bayangan itu sama sekali bergeming
dari tempatnya.
Ci Siong tojin mengeluarkan dua buah uang logam dari balik pakaiannya. Matanya menatap
bayangan yang terpantul dari jendela tersebut lekat-lekat. Tanpa sadar sepasang tangannya
gemetar. Apa gerangan yang membuat tokoh besar itu demikian gugup?
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*****

Akhirnya Ci Siong tojin berhasil mengendalikan perasaannya. Tangannya tidak gemetar lagi.
Dia melemparkan uang koin itu di angkasa dan keduanya saling berbenturan dan
menimbulkan bunyi “ting!”. Bayangan di jendela itu bergerak mundur kemudian maju
kembali dan mengangkat tangannya sejenak.
Ci Siong memperhatikan semua gerak-gerik wanita itu. Perasaannya agak tergugah.
Sebuah suara yang lembut terpancar dari balik jendela tersebut, “Kau sudah datang?”
“Betul, aku sudah datang,” sahut Ci Siong tojin kemudian menarik napas sekali lagi.
“Aku mengira kau sudah melupakan tempat ini,” kata wanita tersebut.
“Mana mungkin?”
“Tapi, sampai malam ini kau baru datang kembali.”
“Aku yakin kau tahu alasannya.”
“Aku justru terlalu mengerti,” kemudian terdengar suara tawa yang dingin dan datar.
Ci Siong tojin menundukkan kepalanya. Sulit menjelaskan perasaannya saat itu. “Aku tahu ...
selama ini aku terlalu banyak salah padamu,” katanya.
“Apakah kedatanganmu malam ini hanya untuk mengucapkan kata-kata ini?” tanya wanita itu
sendu.
Ci Siong tojin tidak menyahut.
“Banyak hal yang aku ketahui,” kata wanita itu melanjutkan. Dia kembali menarik napas
panjang.
“Setelah tanggal sembilan bulan sembilan, pasti ada sesuatu keputusan.”
“Berapa bagian keyakinan yang kau miliki?” tanya wanita itu.
“Sepuluh bagian,” sahut Ci Siong tojin dengan penuh keyakinan.
“Lalu bagaimana?” tanya wanita itu kembali. “Apakah kau akan meninggalkan Bu-tong-pai
dan melepaskan jabatanmu sebagai Ciangbunjin partai itu?”
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“Aku memang berniat melepaskannya,” sahut Ci Siong tojin sambil menganggukkan
kepalanya.
“Lalu?”
“Aku tidak pernah lupa apa yang pernah kujanjikan kepadamu.”
“Benarkah kau tidak pernah melupakannya?”
“Setiap saat selalu teringat dalam hati.”
Tiba-tiba wanita itu tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sungguh mengenaskan. Ci Siong
tojin termangu-mangu menatap bayangannya.
“Sayang sekali ....” suara tawa itu terhenti seketika.
“Apanya yang harus disayangkan?”
“Masih ada satu hal yang kau lupakan,” kata wanita itu.
“Apa?”
“Kau lupa sudah berapa tahun aku menunggumu.”
Sekali lagi Ci Siong tojin tertegun.
“Sudahlah,” wanita itu kembali menarik napas dalam-dalam. “Aku toh sudah bersiap
melupakan segalanya.”
“Kau ….”
“Kita sudah sama-sama tua. Buat apa kita demikian serius?”
Ci Siong tojin langsung terdiam mendengar ucapan itu.
“Meskipun kau mengatakan bahwa keyakinanmu sampai mencapai sepuluh bagian,
sebetulnya dalam pertarungan ini kau sendiri belum seyakin itu.”
Mata Ci Siong tojin bersinar tajam, “Bagaimana kau dapat berkata begitu?”
“Kalau kau memang pasti yakin akan memenangkan pertarungan, untuk apa kau datang ke
sini lebih dahulu?”
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Ci Siong tojin tidak sanggup menyahut.
“Biar bagaimana pun, aku tetap berharap kau dapat kembali ke Bu-tong-san dengan selamat.”
“Selama beberapa tahun ini, bagaimana kehidupanmu?” tiba-tiba Ci Siong tojin mengajukan
pertanyaan.
“Baik.”
“Bolehkah aku masuk ke dalam kamarmu?” tanya Ci Siong tojin dengan suara lirih.
“Apakah kau mempunyai demikian banyak perkataan yang ingin kau utarakan?”
“Banyak sekali.”
“Lebih baik tidak usah dikatakan lagi.”
“Apakah ... kau benar-benar tidak ingin bertemu denganku?” tanya Ci Siong tojin penasaran.
“Daripada bertemu namun menyakitkan, maka lebih baik tidak.”
“Mengapa tidak biarkan kita saling bertemu?”
“Mengapa tidak dibiarkan saja seperti ini?”
Ci Siong tojin terdiam.
“Kau sudah boleh pergi,” kata wanita itu masih dengan nada datar dan dingin.
Ci Siong tojin termenung sekian lama. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa lagi.
Bayangannya tetap bergeming.

*****

Rembulan dingin membisu. Malam mencekam semakin sunyi.
Malam semakin larut. Rembulan mulai bergeser ke barat. Saat menjelang fajar adalah saat
paling gelap dan pekat. Kabut mulai bertebaran di taman tersebut. Pakaian Ci Siong tojin
mulai basah oleh tetesan embun. Dia menatap bayangan di kertas jendela itu. Meskipun
banyak perkataan yang ingin diutarakan, namun tenggorokannya bagai tercekat.
“Aku akan pergi,” akhirnya dia hanya dapat mengucapkan sepatah kata saja.
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“Sejak tadi kau memang sudah harus pergi.”
“Aku yakin akan kembali secepatnya.”
Wanita itu berdiam diri mendengar perkataannya.
“Bagaimana keadaan anak itu?” tanya Ci Siong tojin.
Bayangan tubuh wanita itu bergetar. Suaranya juga agak gemetar.
“Dia bukan anak kecil lagi, tapi keadaannya baik-baik saja.”
Ci Siong tojin menarik napas panjang. “Apakah aku benar-benar tidak boleh melihatnya?
“Kau tentu tahu jelas bagaimana pendirianku selama ini.”
Sekali lagi Ci Siong tojin menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat melintasi kolam
jernih. Lengan bajunya berkibaran.
Bayangan di atas loteng tetap tidak bergerak.
Ci Siong tojin meloncat ke atas tembok tinggi. Kepalanya ditolehkan. Jendela masih tertutup
rapat. Bayangan itu masih saja terpaku di tempatnya. Akhirnya dia tahu bahwa harapannya
sudah pupus. Suara tarikan napasnya menghilang di balik tembok yang tinggi.
Tepat pada saat itu juga, seseorang muncul dari balik rumpunan bunga yang lebat di tepi
kolam. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Seluruh pakaiannya sudah basah
kuyup oleh tetesan embun. Dia berdiri tegak di depan rumpun bunga-bunga yang lebat dan
tampaknya sudah cukup lama dia berada di tempat tersebut.
Ternyata Ci Siong tojin sama sekali tidak menyadari kehadirannya sejak tadi. Ilmu silat yang
dimiliki orang ini pasti hebat sekali. Kesabarannya dalam menahan perasaan juga
menakutkan!

*****

Tanggal sembilan bulan sembilan.
Matahari belum terbit ...
Thai san tinggi menjulang ...
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Tung-gi berada di sisinva ....

*****

Di tengah bukit terdapat daerah yang luas. Untuk naik ke atas bukit tersebut, paling tidak
harus menaiki undakan sebanyak enam ribu tujuh ratus tangga batu. Dari kejauhan
pemandangan di tempat tersebut sangat indah. Anak tangga yang tinggi itu laksana jalan
menuju surga.
Di antara awan-awan putih terlihat sebuah tembok merah. Juga terdapat sebuah pintu besar
berwarna kuning. Itulah Lan-tian-bun (pintu langit selatan) yang sangat terkenal. Setelah
melewati pintu tersebut kita bisa melihat Giok-hong-teng, karena jaraknya sudah dekat sekali.

*****

Matahari masih belum terbit. Angin bertiup semilir. Seluruh bukit itu diselimuti hawa dingin.
Di bawah sebatang pohon siong berdiri tegak seseorang. Bahunya menyandang sebuah kotak
persegi panjang. Di atas bukit itu hanya ada dia seorang. Ci Siong tojin dari Bu-tong-pai!

*****

Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Lengan baju dan pakaian Ci Siong tojin berkibaran.
Jenggotnya yang panjang juga melambai-lambai. Tampaknya sebentar lagi dia akan melayang
tertiup angin, namun rupanya tidak. Dia tetap berdiri tegak seperti sebuah arca.
Matanya yang setengah terpejam tiba-tiba terbuka. Burung-burung beterbangan dari bawah
bukit dengan keadaan panik. Jumlahnya beribu-ribu memenuhi angkasa. Pada saat itu, udara
dingin membuyar. Di atas sebuah batu berjarak sepuluh depa dari tempatnya telah berdiri
tegak seseorang. Burung-burung masih beterbangan dengan panik. Orang itu membalikkan
tubuhnya. Dia adalah Tok-ku Bu-ti!

*****

Dua pasang mata yang bersinar tajam laksana pedang saling bertemu. Ci Siong tojin tidak
bergerak, Tok-ku Bu-ti juga berdiri bergeming. Pada saat itu juga, mata dan tubuh kedua
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orang itu seakan telah membeku menjadi es batu. Sepasang mata Ci Siong tojin dan mata
Tok-ku Bu-ti tetap bersinar tajam. Mereka tentu sedang mengukur kekuatan masing-masing
melalui pandangan tersebut. Keduanya tidak ada yang saling mengalah.
Awan bergerak di langit di bagian timur. Segaris sinar berwarna keemasan mulai muncul.
Sinar yang indah itu perlahan berubah menjadi bulatan. Kemudian berubah menjadi bola api.
Bulat dan merah. Bola api itu bergerak perlahan melintasi awan putih dan bukit yang
menghijau.
Bola api itu bangkit dengan kemalas-malasan. Warnanya semakin lama semakin terang.
Merahnya seperti batu manau. Bulatan yang belum jelas semakin kentara. Menembusi awan
putih dan meninggalkan tepian laut. Naik ke atas langit dan memancarkan cahayanya dengan
gagah.
Menikmati matahari terbit di atas Thai-san merupakan pemandangan yang demikian memikat
hati. Ci Siong tojin dan Tok-ku Bu-ti sama sekali tidak tergerak oleh keindahan tersebut.
Angin masih bertiup. Lengan baju mereka melambai-lambai.
Di bawah cahaya sinar mentari, tongkat berkepala naga di tangan kiri Tok-ku Bu-ti seperti
benda hidup. Wajahnya menghadap ke timur. Mata dan mentari sama-sama bercahaya.
Kelopak matanya bergerak sekilas. Demikian juga ujung bibirnya. Akhirnya dia
mengucapkan sepatah kata, “Sepuluh tahun telah berlalu ....”
“Hm ....” Ci Siong tojin menyahut datar. Sepasang mata dan tubuhnya yang bagaikan es tadi
nampaknya mulai mencair.
“Sungguh tidak disangka, sepuluh tahun kemudian, hari ini ... pendekar yang namanya masih
menonjol di bu-lim masih juga kita berdua.” Tok-ku Bu-ti menarik napas panjang. “Setelah
hari ini berlalu, aku yakin diriku masih kesepian.”
“Aku juga mempunyai perasaan yang sama,” kata Ci Siong tojin. Dia juga ikut-ikutan
menarik napas panjang. “Di tempat yang tinggi, hawa dingin selalu berkuasa. Apabila sudah
mencapai taraf tertentu, aku yakin setiap manusia pasti akan merasakan hal yang sama.”
“Tidak peduli bagaimana, dendam permusuhan antara Bu-ti-bun dan Bu-tong-pai, hari ini
harus ada keputusannya.” Tiba-tiba Tok-ku Bu-ti mengajukan pertanyaan, “Ci Siong, apakah
urusan Bu-tong-pai telah kau selesaikan sebelum berangkat kemari:”
“Belum ...”
“Tidak apa-apa. Masih ada aku yang akan mengurus segalanya.”
“Bu-tong-pai telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Tanpa Ci Siong, partai itu tetap akan
cemerlang,” kata-kata Ci Siong tojin masih begitu datar dan dingin. “Berbeda dengan Bu-tiPendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba
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bun. Bila Tok-ku-heng sudah tiada, mungkin perguruan kalian tidak akan bertahan lama.”
Tok-ku Bu-ti tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, “Bagus ... tidak
disangka sepuluh tahun kita tidak berjumpa, lidah to-heng semakin tajam saja. Namun, entah
bagaimana dengan ilmu silatnya?”
Penampilan Ci Siong tojin tetap sedemikian tenangnya. Apabila Tok-ku-heng memang ingin
tahu, bukankah caranya mudah saja?”
Mata Tok-ku Bu-ti bersinar semakin tajam, “Waktunya memang sudah tepat,” sahutnya
dingin.
“Wajah Tok-ku-heng berhadapan ke timur, punggung di sebelah barat. Tepat menghadapi
cahaya mentari. Lebih baik pindah ke tempat lain,” kata Ci Siong tojin menyarankan.
“Sekarang angin barat sedang bertiup. Wajahku menghadap ke timur. Dengan demikian aku
mengikuti arah angin. Sama sekali tidak terasa dirugikan.”
“Kalau kau dan aku sama-sama tidak merasa keberatan, baiklah ....” Ci Siong tojin merandek
sejenak. “Silakan!” tangannya bergerak. Kotak persegi panjang yang ada di bahunya segera
terlempar dan melayang jauh. Akhirnya tepat menyangkut di atas sebatang ranting pohon
siong yang patah.
“Brak!”, kotak kayu itu terbuka. Dasarnya dialasi selembar kulit kerbau. Sedangkan di
atasnya terdapat empat macam senjata. Toya, golok, pedang dan semacam senjata lagi yang
kedua ujungnya terbuat dari kayu namun disambungkan dengan rantai di tengahnya.
Tok-ku Bu-ti mengentakkan tongkat kepala naganya ke atas batu di mana dia berdiri. Batu itu
hancur seketika. Kerikil dan pasir berhamburan di udara. Tiba-tiba tubuhnya berputar menjadi
bayangan dan mencelat. Tampaknya dia seakan-akan sedang melayang-layang di udara.
Ci Siong tojin bergerak cepat. Tangan kanannya menggenggam senjata sepasang kayu yang
disambung dengan rantai tadi. Sedangkan tangan kirinya menggenggam toya. Dalam sekali
gerakan, senjatanya yang pertama terulur dan menjadi kaku. Tubuhnya juga mencelat di
udara. Tongkat Tok-ku Bu-ti bertemu dengan senjatanya dan mengeluarkan suara keras.
“Trang!!!” Keduanya mendarat kembali ke tanah. Senjata Ci Siong tojin berputaran dan
membentuk bayangan. Tiba-tiba bayangan itu tidak berputar lagi namun meluncur lurus ke
arah tenggorokan Tok-ku Bu-ti.
Tongkat berkepala naga Tok-ku Bu-ti dikibaskan. Tepat menangkis datangnya serangan Ci
Siong tojin. Namun sebelum tongkat itu sampai, Ci Siong tojin sudah menarik senjatanya
kembali lalu secepat kilat diluncurkan lagi ke depan. Senjata itu ibarat seekor ular yang
bergerak-gerak menuju mangsanya. Sasarannya masih juga tenggorokan Tok-ku Bu-ti.
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Gerakan tubuh Tok-ku Bu-ti tiba-tiba berubah. Jarak senjata Ci Siong tojin yang tinggal
setengah cun itu luput juga dari tenggorokannya. Tiga puluh enam kali serangan berturut-turut
dari Ci Siong tojin berhasil dihindarinya. Ci Siong tojin berteriak nyaring menggelegar
membuat suasana pagi jadi mencekam. Toyanya diluncurkan ke arah bola mata Tok-ku Bu-ti,
sedangkan senjata yang satunya tetap mengarah tenggorokan.
“Ting! Ting! Ting!”, tujuh belas kali suara benturan senjata berdenting. Setiap kali dia
menyerang, senjatanya selalu berbenturan dengan tongkat kepala naga Tok-ku Bu-ti.
Meskipun gerakan tangan Ci Siong tojin amat cepat, namun tangkisan Tok-ku Bu-ti lebih
cepat lagi.
Serangan masih belum berhenti. Selama ini Tok-ku Bu-ti tampaknya hanya bertahan. Tibatiba tubuhnya bergerak. Sebuah jurus “Sin-liong-pa-bwe” dikerahkan. Seperti nama jurusnya
sendiri yang berarti naga sakti menggoyangkan ekor. Tubuh Tok-ku Bu-ti hampir tidak dapat
ditangkap oleh mata. Tongkat kepala naganya berbalik menyerang. Kibasannya menghalangi
gerakan kaki Ci Siong tojin.
Kaki kiri Ci Siong tojin disentakkan. Tubuhnya mencelat tinggi di udara. Toyanya diputar lalu
dihunjamkan ke bawah. Mengarah kepala Tok-ku Bu-ti. Lawannya segera mengangkat
tongkat kepala naga dan kakinya bergerak mundur. Ci Siong tojin berjungkir balik tiga kali.
Baru saja kakinya mencapai tanah, senjatanya yang satu lagi langsung meluncur ke
tenggorokan Tok-ku Bu-ti.
Tongkat kepala naga segera dikibaskan. Berbarengan dengan itu, mulut Tok-ku Bu-ti
mengeluarkan teriakan keras. Senjata Ci Siong tojin yang masih meluncur kembali
berbenturan dengan tongkat kepala naga tersebut. “Trang!” Keduanya mengambil ancangancang sekali lagi. Senjata Ci Siong tojin meluncur cepat. Tongkat kepala naga Tok-ku Bu-ti
sudah siap-siap menyambutnya. Mulut naga di atas tongkatnya menggigit senjata Ci Siong
tojin seketika. Tosu itu agak terkejut. Kakinva cepat-cepat mundur tiga langkah. Namun Tokku Bu-ti tak memberinya kesempatan.
Ci Siong tojin mundur lagi. Dia menggunakan gerakan Te-hun-cong untuk menghadapi
lawannya. Dengan bantuan jurus itu, dia dapat menanggulangi kesulitannya tadi. Kedua
senjatanya kembali menyerang Tok-ku Bu-ti.
“Bagus!” seru Tok-ku Bu-ti melihat kelincahan lawannya. Tubuhnya berkelebat. Senjata Ci
Siong tojin lewat di samping lehernya, kemudian membentur gunung-gunung yang ada di
belakangnya.
“Prak!”, batu itu terbelah menjadi dua. Sekali lagi tubuh Ci Siong tojin mencelat ke udara.
“Hati-hati senjata rahasia!” katanya memperingatkan. Tiba-tiba tubuhnya tertutup oleh titik
putih yang berjumlah banyak.
Tujuh macam senjata rahasia dilancarkan dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing
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berjumlah sembilan batang. Tangan kirinya membentang, tangan kanan mengibas. Enam
puluh tiga batang senjata rahasia segera meluncur mengarah seluruh tubuh Tok-ku Bu-ti.
Terdengar suara menggelegar di angkasa, menggetarkan hati siapa pun yang sempat
mendengarnya. Gerakan tubuh Ci Siong tojin masih belum berhenti. Dia berjungkir balik lagi
sebanyak tiga kali. Seratus delapan puluh sembilan batang senjata rahasia diluncurkan dalam
waktu yang bersamaan.
Gerakan tubuh Tok-ku Bu-ti sendiri ibarat seekor naga yang dikurung titik hujan yang deras.
Sekali lagi dia berteriak, tubuhnya berputar. Telapak tangannya menghantam keras. Terdengar
suara menggelegar. Cahaya merah memenuhi tempat itu. Berpijaran bagai bunga api. Dua
ratus lima puluh dua batang senjata rahasia yang dilancarkan Ci Siong tojin terpental sejauh
tiga depa.
Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak, “Ci Siong, kau sama sekali tidak menyangka aku
menguasai jurus yang satu ini, bukan?” tanyanya dengan nada angkuh.
Ci Siong tojin tidak menyahut. Tubuhnya mendarat ke atas tanah. Tangannya kembali terulur.
Dengan cepat dia sudah meraih kembali toya yang diletakkannya di tanah tadi. Toya itu
sebenarnya berukuran pendek. Namun dengan memencet sebuah alat yang ada di atasnya,
toya itu akan menjadi panjang. Tak usah diragukan lagi bahwa senjata itu merupakan benda
pusaka yang tiada duanya. Ci Siong segera menggerakkan senjatanya. Dalam waktu yang
singkat, mereka sudah bertarung sebanyak seratus delapan puluh jurus. Masih belum terlihat
siapa yang akan kalah dan siapa yang akan meraih kemenangan. Namun, justru pada jurus
keseratus delapan puluh itulah, toya Ci Siong tojin dihantam oleh tongkat kepala naga Tok-ku
Bu-ti sehingga putus menjadi dua.
Ci Siong tojin sempat terkesima sejenak. Kemudian dia tersadar dan cepat-cepat mengambil
golok yang ada dalam kotak persegi tadi. Kui-soa-to (golok pembuka gunung) merupakan
ilmu yang hebat dan keji dari Bu-tong-pai. Seluruhnya berjumlah empat puluh sembilan jurus.
Setiap jurus memiliki tiga belas perubahan.
Golok dan tubuh Ci Siong tojin bergerak serentak. Dia menyerang berturut-turut. Gerakannya
begitu cepat, sehingga bukan saja goloknya tidak terlihat. Bahkan bayangan tubuhnya tertutup
sinar golok tersebut. Tok-ku Bu-ti terdesak mundur sebanyak sepuluh langkah. Meskipun
demikian, tongkat kepala naganya masih menangkis dengan cekatan. Malah akhirnya mulut
naga itu kembali menggigit ujung golok.
“Krek!”, golok itu segera terputus ujungnya. Ci Siong tojin melemparkan golok tersebut dan
mengambil pedangnya. Liong-gi-kiam segera dilancarkan. Segaris sinar pedang ibarat pelangi
di senja hari meluncur ke arah Tok-ku Bu-ti.
Sejak tadi penampilan Tok-ku Bu-ti tenang-tenang saja. Melihat serangan pedang tersebut,
barulah mimik wajahnya menjadi kelam. Dia tahu Ci Siong tojin sudah mengerahkan ilmu
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andalannya. Pertarungan mereka sebelumnya ibarat pemanasan saja. Gerakan kaki Ci Siong
tojin mengikuti langkah pat-kwa. Pedangnya bergerak mengikuti im dan yang. Perlahan
namun membawa kewibawaan yang sulit dilukiskan. Setiap pedangnya bergerak, selalu ada
ratusan titik putih mengiringinya.
Gerakan pedang di tangan Ci Siong tojin dari lambat berubah cepat. Sebatang pedang laksana
berubah menjadi ribuan batang. Lalu membias lingkaran sinar putih yang terang. Dalam
waktu sesaat, tiga puluh delapan kali serangan telah dilancarkan oleh Ci Siong tojin. Tok-ku
Bu-ti menyambutnya dengan baik. Meskipun demikian, keringat sebesar kacang kedelai telah
membasahi kening kedua orang itu.
Sinar pedang yang berkumpul membuyar menjadi sinar terang bagaikan lentera yang
dinyalakan. Kadang-kadang terlihat sebaris sinar yang lebih terang berkelebat. Persis seperti
petir yang menyambar. Sinar mata Tok-ku Bu-ti semakin tajam. Dari jarak yang jauh dia
sudah dapat merasakan percikan nyeri yang ditimbulkan oleh hawa pedang tersebut. Namun
Tok-ku Bu-ti bukanlah tokoh nomor satu kalau demikian saja sudah kelabakan. Tongkat
kepala naganya memang terpaksa dilepas oleh tangannya. Tongkat itu melayang di udara
kemudian menancap di dalam tanah.
Tiba-tiba Tok-ku Bu-ti menggelindingkan badannya di atas tanah. Sinar pedang mulai
menyurut. Tok-ku Bu-ti mengambil posisi setengah berjongkok. Tangannya menghantam ke
atas. Sinar merah sekali lagi memenuhi angkasa. Lalu terlihatlah sesuatu yang mengejutkan.
Warna kulit tubuh Tok-ku Bu-ti ikut berubah menjadi merah. Seakan-akan ada darah yang
mengalir lewat celah-celah pori-porinya. Wajahnya juga mengalami perubahan. Tok-ku Bu-ti
seperti berubah menjadi orang lain. Apa yang terlihat bukan wajah laki-laki itu sebelumnya.
Ikat rambutnya terlepas dan rambutnya melambai-lambai oleh embusan angin.
Ci Siong tojin mengikuti perubahan itu dengan perasaan tegang. Wajahnya pucat pasi, “Mitkip-mo-kang tingkat delapan!” katanya seperti memperingatkan dirinya sendiri.
“Tidak salah!” sahut Tok-ku Bu-ti. Sepasang telapak tangannya yang semerah darah segera
diluncurkan ke depan. Pedang di tangan Ci Siong tojin tidak dapat dipertahankan lagi dan
lepas seketika.

*****

Sekali lagi Tok-ku Bu-ti mengangkat telapak tangannya. Pedang Ci Siong tojin yang terjatuh
di tanah seperti ditarik oleh magnet yang tidak terlihat dan dengan kecepatan tinggi menancap
ke arah batu di belakang tubuh Tok-ku Bu-ti.
Ci Siong tojin melancarkan sebuah serangan dengan kedua belah telapak tangannya. Tok-ku
Bu-ti juga tidak kalah cepat. Sepasang telapak tangan segera terulur menyambut datangnya
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serangan itu.
“Blam!”, Tok-ku Bu-ti terdesak mundur tiga langkah. Namun tubuh Ci Siong tojin malah
terpental dan melayang beberapa depa.
Rona wajah Tok-ku Bu-ti semakin merah, sedangkan wajah Ci Siong tojin semakin pucat
ibarat selembar kertas. Lengan baju kedua orang itu telah basah oleh keringat. Gerakan tubuh
keduanya sudah berhenti.
Meskipun wajah Ci Siong tojin pucat pasi, tapi tampaknya tidak mendapatkan luka apa-apa.
Malah napas Tok-ku Bu-ti agak memburu. “Ci Siong, apakah pertarungan ini perlu
dilanjutkan?” tanyanya.
“Tidak usah. Kalah ya kalah, menang ya menang,” sahut Ci Siong tojin dengan nada dingin.
Tok-ku Bu-ti menganggukkan kepalanya, “Baik.” Dia berjalan menuju gunung-gunungan tadi
dan mencabut pedang Ci Siong tojin yang menancap di sana “Pedangmu ….”
Ci Siong tojin mengulurkan tangan menerima pedangnya. “To heng, harap hati-hati,” kata
Tok-ku Bu-ti sambil melambaikan tangannya
Ci Siong tojin tidak menyahut. Dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya lalu
membalikkan tubuh menuruni gunung. Tubuhnya tetap tegak seperti semula.
Tok-ku Bu-ti memandangi Ci Siong tojin. Matanya tidak berkedip. Langkah kakinya agak
lamban. Dia mengambil kembali tongkat kepala naganya lalu berdiri terpaku. Angin gunung
bertiup semakin kencang, sinar matahari semakin terik.
*****
Di luar Lan-tian-bun. Di sana duduk menunggu Bok Ciok dan Ti Ciok. Juga ada beberapa
anggota Bu-ti-bun seperti Kongsun Hong, Hu-hoat (bagian hukum), Cian-bin-hud (Budha
seribu wajah), Han-ciang Tiau-siu (pemancing dari telaga Han-ciang) dan beberapa murid
lainnya. Para murid Bu-ti-bun mengenakan pakaian serba hitam. Mereka berdiri tegak tanpa
mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pasti sudah terlatih baik. Namun dari mimik wajah
mereka tetap terlihat kepanikan dan kegugupan yang disembunyikan.
Awan berarak, kabut melayang. Mereka sama sekali tidak dapat melihat jalannya pertarungan
hidup mati antara Ci Siong tojin dan Tok-ku Bu-ti. Hanya suara dentingan senjata dan
teriakan yang terdengar sayup-sayup.
Sekarang suara-suara itu sudah lenyap. Sinar mata mereka semua terpusat pada jalan setapak
di atas gunung tersebut. Waktu berlalu perlahan. Akhirnya mereka melihat bayangan
seseorang menuruni gunung. Ci Siong tojin dari Bu-tong-pai!
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Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok berseri-seri seketika, sedangkan wajah para murid Bu-ti-bun
berubah menjadi kelam. Alis Kongsun Hong bertaut erat, wajah Han-ciang Tiau-siu berubah
seputih kertas. Hanya Cian-bin-hud seorang yang paling tenang.
Kongsun Hong yang melihat kedatangan Ci Siong tojin segera menggertakkan giginya.
Hampir saja dia melabrak tosu tua itu kalau tidak dihalangi oleh Cian-bin-hud. Kongsun Hong
menolehkan wajahnya kepada laki-laki itu. Cian-bin-hud hanya menggelengkan kepalanya,
mimik wajahnya masih tenang.
Ci Siong tojin langsung menghampiri Bok Ciok dan Ti Ciok. Keduanya bagai baru tersadar
dari mimpi buruk. Mereka segera bangkit menyambutnya.
“Suhu ...!”
“Jalan!” Ci Siong hanya menyahut sepatah kata. Langkah kakinya tidak berhenti. Dia tergesagesa menuruni setengah undakan tangga batu sebanyak enam ribu tujuh ratus buah tadi.
Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok menyorotkan sinar kebingungan. Namun mereka tidak berani
bertanya apa-apa. Mereka melangkah mengiringi belakang Ci Siong tojin.
*****
Setelah menuruni undakan tangga tersebut, Bok Ciok memalingkan wajahnya. Lan-tian-bun
seperti istana di langit yang dikelilingi awan putih. Bok Ciok tidak dapat menahan keinginan
tahunya lagi. Baru saja ingin membuka mulut, dari atas gunung berkumandang suara yang
menggelegar, “Ci Siong ...!” Suara Tok-ku Bu-ti, “Aku memberimu waktu dua tahun. Apabila
dalam waktu dua tahun tidak ada murid Bu-tong yang sanggup mengalahkan aku, maka dua
tahun kemudian aku sendiri yang akan menuju Bu-tong-san dan membasmi Bu-tong-pai!”
Suara itu ibarat gendang yang bertalu-talu. Kumandang dan gemanya memenuhi seluruh
Giok-hong-teng bahkan hutan di bawah sana. Mendengar ucapan itu, wajah Bok Ciok dan Ti
Ciok segera berubah hebat. Ci Siong tojin memegangi dadanya sendiri, “oakkk!”, segumpal
darah kental muntah dari mulutnya.
Batu-batu tangga tersebut merah oleh darah yang dimuntahkan tadi. Wajah Ci Siong tojin
bahkan lebih pucat daripada selembar kertas. Bok Ciok dan Ti Ciok segera menghampiri dan
memapahnya.
“Suhu ...!”
“Jalan ....” suara Ci Siong demikian lemah.
Suara teriakan gembira berkumandang dari atas sana, gemuruhnya bagai petir yang
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menyambar di siang hari.
“Wie-tian-wei-toa, Ju-jit-fang-tiong (hanya langit yang paling besar, ibarat mentari bercahaya
di tengah hari)!” Teriakan itu merupakan semboyan Bu-ti-bun. Mereka berulang-ulang
menyerukan kata yang sama.
*****
Suara teriakan bergema sejauh puluhan li. Diiringi suara teriakan itu, Tok-ku Bu-ti
mengendarai kuda menuju kantor pusat. Dia sudah berganti pakaian. Di tengah dadanya
tersulam matahari berwarna merah keemasan. Dengan bangga dan angkuh dia melewati
ruangan besar dan duduk di atas sebuah kursi yang tinggi yang ditutupi sehelai kulit harimau.
Di sebelahnya terdapat sebuah lukisan yang bergambarkan seekor naga yang sedang
mengamuk ketika badai menyerang.
Di tengah-tengah ruangan terhampar sebuah permadani berwarna merah yang memanjang
sampai depan pintu. Di sebelah kiri dan kanan masing-masing terdapat dua buah kursi yang
diduduki oleh empat orang Hu-hoat. Di belakang mereka berdiri tiga dan empat, tujuh orang
tongcu dari berbagai bagian.
Di bawah Buncu dari Bu-ti-bun, terdapat empat orang Hu-hoat yang semuanya terdiri dari
jago-jago kelas satu. Cian-bin-hud mempunyai keahlian dalam mengubah wajah. Dengan
sebuah ruyung dia pernah menggetarkan lima propinsi di daerah utara. Kiu-bwe-hu (musang
berekor sembilan) memang sesuai dengan namanya, orangnya licik dan otaknya penuh akal
busuk. Dia adalah seorang Im-yang-jin (banci). Ban-tok-siang-ong (dewa selaksa racun)
merupakan seorang ahli dalam bidang racun. Han-ciang Tiau-siu selalu menggunakan
pancingan sebagai senjatanya. Sekali terkait, dia mampu melempar orang tersebut sejauh tiga
depa dan tidak jarang membentur benda yang keras sehingga kepala lawannya hancur
berantakan.
Keempat orang ini mempunyai keahlian masing-masing. Susah mengatakan siapa yang paling
unggul di antara mereka. Namun yang pasti tidak mudah mengajak mereka bekerja sama, apa
lagi bersedia menunduk dan menjadi Hu-hoat Bu-ti-bun. Dari hal ini saja, dapat dibayangkan
besarnya pengaruh Tok-ku Bu-ti.
Selain empat orang Hu-hoat tadi, masih ada bagian luar dan dalam. Bagian luar terdiri dari
Tancu (kepala cabang), Hiongcu (penasihat). Di mana-mana memang terdapat kantor cabang
mereka. Pokoknya di dalam dunia kangouw, tidak ada perguruan atau pun partai lain yang
dapat menandingi banyaknya anggota Bu-ti-bun. Apa lagi sekarang, dia bagaikan harimau
tumbuh sayap. Wie-tian-wei-toa, Ju-jit-fang-tiong!
*****
Tok-ku Bu-ti duduk di atas kursi kebesaran. Tangannya mengibas satu kali. Suara seruan yang
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berkumandang dari dalam dan luar ruangan terhenti seketika. Salah satu dari Tongcu bagian
luar segera menghadap.
“Lapor Buncu, hamba sudah menyuruh orang mengawasi perjalanan. Ci Siong tojin bertiga,”
katanya.
“Seluruh jagoan yang berada di bawah ruangan bagianku, sudah siap bergerak. Begitu ada
perintah, mereka akan segera turun tangan membunuh Ci Siong tojin dan kedua muridnya,”
sambung Kongsun Hong.
Tok-ku Bu-ti hanya mendehem.
“Kek-tong-tongcu!” panggilnya.
“Hamba di sini.”
“Sebarkan Hiat-ciu-leng (panji tangan berdarah). Katakan pada seluruh anak murid Bu-ti-bun
agar tidak boleh ada yang mengganggu perjalanan Ci Siong tojin dan kedua muridnya. Siapa
yang melanggar akan mendapat hukuman berat,” katanya.
“Baik,” sahut Kek-tong Tong-cu. Meskipun demikian dalam hatinya merasa penasaran.
Bukan hanya dia saja, yang lainnya juga menampilkan wajah kebingungan. Kongsun Hong
segera menghampiri ....
“Suhu ….”
“Aku tidak akan mengambil kesempatan orang sedang terluka,” kata Tok-ku Bu-ti.
“Buncu benar-benar berjiwa besar dan berhati lapang,” tukas Han-ciang Tiau-siu.
“Kalau tidak, bagaimana bisa disebut Bu-lim-pocu?” kata Ban-tok-siang-ong.
Tok-ku Bu-ti tertawa lebar mendengar pertanyaan anak buahnya.
“Lagi pula, dalam dua tahun ini aku berniat mengunci diri berlatih ilmu. Dalam waktu itu,
tidak boleh ada murid Bu-ti-bun yang menerbitkan masalah,” katanya.
Seluruh murid dan anggota Bu-ti-bun segera mengiakan. Tok-ku Bu-ti masih tertawa lebar.
“Kalian boleh keluar. Masalah lainnya akan kita bahas kembali malam nanti,” katanya. Suara
dan senyum Tok-ku Bu-ti tiba-tiba menjadi demikian datar. Siapa pun tidak dapat menduga
apa yang direncanakannya dalam hati.
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Namun para muridnya dapat menduga bahwa sekarang Buncu mereka ingin menyendiri.
Semuanya mengundurkan diri kecuali Kongsun Hong. Dia berjalan ke samping Tok-ku Bu-ti.
“Suhu .... Kau orang tua sering memuji tecu di depan saudara lainnya. Tecu merasa malu
sekali. Sebetulnya banyak urusan yang tecu tidak pahami,” katanya.
Sinar mata Tok-ku Bu-ti beralih ke arah muridnya.
“Suhu tidak memujimu secara percuma. Paling tidak kau dapat mendengar nada suhu yang
mengucapkan semuanya dengan terpaksa.”
“Tecu bersedia mendengarkan dengan seksama,” sahut Kongsun Hong.
“Dengan menggunakan Mit-kip-mo-kang aku berhasil melukai usus besar Ci Siong. Apabila
dia berhasil menemukan obat mujarab, maka tidak akan sampai cacat. Sungguh bukan akhir
yang gemilang dari suatu pertarungan. Oleh karena itu, aku sengaja menunjukkan rasa
gembira. Sebenarnya aku juga mendapatkan sedikit luka dalam akibat pertarungan ini,” kata
Tok-ku Bu-ti dengan suara berat.
Kongsun Hong terkejut mendengar keterangan itu.
“Suhu ... kau ….”
“Tidak apa-apa. Asal beristirahat kurang lebih setengah atau satu bulan, pasti akan pulih
kembali.”
“Si hidung kerbau (olok-olok jaman dulu untuk para pertapa) Ci Siong itu ....”
“Ilmunya sangat tinggi, pasti di luar dugaan kalian,” kata Tok-ku Bu-ti.
“Justru sekarang dia sedang mengalami luka parah, mengapa kita tidak mengejarnya ke Butong-san dan membasmi partai itu sampai habis? Bukankah dengan demikian kita tidak
meninggalkan bibit penyakit di kemudian hari?” sahut Kongsun Hong memberi saran.
“Suhu mempunyai perjanjian dengan Ci Siong tojin untuk bertarung setiap sepuluh tahun
sekali. Selama tiga puluh tahun ini, aku sudah meraih tiga kali kemenangan. Dan aku tidak
pernah bermaksud mengejarnya sampai ke Bu-tong-san dan membunuh mereka. Tahukah kau
apa sebabnya?” tanya Tok-ku Bu-ti.
“Maafkan tecu yang bodoh.”
“Karena di atas Bu tong san masih ada seorang Yan Cong-tian. “
“Yan Cong-tian? Dia ....”
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“Dia adalah suheng dari Ci Siong tojin. Dua puluh tahun yang lalu sudah diakui sebagai jago
nomor satu dari Bu-tong-pai. Sepengetahuanku, selama ini dia selalu bersembunyi di
belakang Bu-tong-san dan berlatih keras untuk berhasil mempelajari Tian-can-kiat (perubahan
ulat sutera),” kata Tok-ku Bu-ti.
“Tian-can-kiat?”
“Kalau kau tidak pelupa, tentu kau ingat apa yang pernah aku ceritakan. Beberapa generasi
pendahulu Bu-ti-bun, justru selalu dikalahkan oleh Tian-can-sin-kang (tenaga sakti ulat
sutera) dari Bu-tong-pai.”
Kongsun Hong menganggukkan kepalanya beberapa kali mendengar penjelasan itu. “Kalau
begitu, Ci Siong ....”
“Tampaknya dia tidak berhasil mempelajari ilmu itu. Ilmu Tian-can-sin-kang merupakan
suatu ilmu yang sangat tinggi. Tidak sembarang orang dapat menguasainya. Yan Cong-tian
sudah berlatih keras selama dua puluh tahun, namun juga belum berhasil menguasai
seluruhnya. Apalagi Ci Siong tojin.”
“Seandainya Yan Cong-tian masih ada di dunia ini, tampaknya usaha kita untuk menguasai
bu-lim sulit menjadi kenyataan,” sahut Kongsun Hong.
“Itu hanya urusan dalam waktu dua tahun ini,” kata Tok-ku Bu-ti.
Tampaknya Kongsun Hong belum mengerti juga. Tok-ku Bu-ti terpaksa menjelaskan sekali
lagi.
“Dua tahun kemudian, aku yakin Mit-kip-mo-kang yang aku pelajari akan mencapai tingkat
sembilan. Dengan demikian aku berhasil mencapai rekor di mana para ketua pendahulu dari
Bu-ti-bun belum pernah berhasil melakukannya. Pada waktu itu, Yan Cong-tian juga tidak
akan luput dari kematian!” Begitu perkataannya selesai. Tok-ku Bu-ti menggebrak meja kecil
di sampingnya.
“Brak!”, meja itu hancur menjadi keping-keping kecil.
Kongsun Hong seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun Tok-ku Bu-ti sudah menukasnya,
“Oh ya ... dari lima orang tongcu bagian dalam, tadi aku hanya melihat empat orang. Ke mana
perginya Tongcu dari Gin-hong-tong (ruangan merak perak)”
Kongsun Hong tampaknya serba salah.
“Dia ....”
“Masih marah?”
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Kongsun Hong menganggukkan kepalanya. Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak.
*****
Pintu tertutup rapat. Di atasnya terdapat lukisan seekor merak perak. Di bawah sinar matahari,
lukisan itu tampak berkilau.
Baru saja tangan Tok-ku Bu-ti mendorong pintu tersebut, sebatang golok menyambut
kedatangannya. Untung saja mata laki-laki itu sangat awas, tangannya pun sangat cekatan.
Belum sempat mata menangkapnya dengan jelas, golok itu sudah tergenggam di tangannya.
“Sungguh-sungguh gerakan golok terbang yang sangat cepat!” Tok-ku Bu-ti tertawa lebar
sambil melangkah ke dalam.
Di dalam ruangan hanya terdapat seorang gadis. Wajahnya cantik penampilannya gagah.
Kesan yang ditampilkannya dingin dan angkuh. Kedua tangannya menimang-nimang tiga
bilah golok terbang. Matanya menatap tajam ke arah Tok-ku Bu-ti. Bibirnya mencibir. Dia
diam seribu bahasa.
Tok-ku Bu-ti terus menghampiri gadis itu.
“Hari ini seluruh anggota Bu-ti-bun mengucapkan selamat kepadaku. Mengapa hanya engkau,
Tongcu dari Gin-hong-tong yang tidak hadir?” tanyanya tersenyum.
Gadis itu masih tidak menyahut.
“Kau masih marah kepada Tia (ayah)?” tanya Tok-ku Bu-ti kembali.
Gadis itu memang putri tunggal Tok-ku Bu-ti yang bernama Tok-ku Hong.
“Mana aku berani?” tangannya tetap memainkan ketiga bilah golok terbang tersebut.
“Pertarungan toh sudah lewat. Siapa yang masih memikirkan urusan ini?”
Tok-ku Bu-ti memperhatikan putrinya dengan seksama. Akhirnya dia menarik napas panjang.
“Tia tidak mengajakmu justru karena tidak yakin akan meraih kemenangan. Apabila Tia
sampai kalah, mungkin akan terjadi sesuatu pada dirimu,” katanya.
Mendengar kata-kata Tok-ku Bu-ti itu rasa amarah dalam hati gadis itu sirna seketika. Dia
meletakkan golok terbangnya di atas meja dan menghampiri Tok-ku Bu-ti serta merangkul
bahunya mesra.
“Tia, apakah kau tidak mendapatkan luka apa-apa?” tanyanya khawatir.
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“Hanya sedikit luka dalam, sama sekali tidak berbahaya,” sahut Tok-ku Bu-ti.
“Benar-benar tidak apa-apa?” tanya Tok-ku Hong.
“Apakah Tia pernah membohongimu?”
”Baiklah kalau begitu ….” tiba-tiba dia menarik lengan Tok-ku Bu-ti mengajaknya ke kursi
tamu yang ada dalam ruangan tersebut. “Tia, duduklah.”
Tok-ku Bu-ti kebingungan.
“Ada apa?” tanyanya.
Tok-ku Hong hanya tersenyum. Dia menepuk kedua tangannya beberapa kali. Empat orang
pelayan yang masih muda mengiakan dari luar dan masuk bersamaan. Di tangan mereka
masing-masing membawa sebuah baki berisi berbagai hidangan.
Pertama-tama Tok-ku Bu-ti tertegun melihat semuanya, kemudian tertawa lebar. “Anak baik,
rupanya kau sudah mempersiapkan segalanya untuk menyambut kepulangan Tia,” katanya
dengan nada gembira.
Tok-ku Hong tersenyum-senyum. “Sejak semula aku sudah yakin bahwa Tia pasti tidak akan
kalah,” katanya.
Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak sampai sekian lama. Tok-ku Hong menuangkan arak ke
dalam cawan dan mengangkat cawannya.
“Tia, cawan yang satu ini untuk merayakan kemenanganmu dan mudah-mudahan Tia dapat
menghancurkan Bu-tong-pai,” katanya.
“Baik,” Tok-ku Bu-ti tersenyum. Dia mengeringkan isi cawannya sekaligus. Tiba-tiba sesuatu
hal terlintas di benaknya. “Hong-ji (anak Hong), sejak kecil kau hanya merisaukan urusan bulim, apakah kau tidak pernah merisaukan hal lainnya?”
“Urusan lainnya? Urusan apa?”
“Umpamanya urusan seumur hidupmu nanti …”
Tok-ku Hong mengatupkan bibirnya erat-erat. Dia tidak menyahut.
“Kau sudah berusia delapan belas tahun, Mana boleh hanya mementingkan latihan ilmu silat
saja? Anggota Bu-ti-bun demikian banyak ....”
Tok-ku Hong mencibirkan bibirnya, “Aku akan memandang mereka sebelah mata.”
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Kemudian tersenyum lembut, “Yang penting ada Tia yang menemani.”
Tok-ku Bu-ti ikut tersenyum. “Sayang sekali, dalam dua tahun ini, Tia tidak mempunyai
kesempatan untuk menemanimu,” katanya.
Tok-ku Hong terkejut mendengar pernyataan itu.
“Mengapa?”
“Tia hanya ingin menutup diri selama dua tahun untuk berlatih ilmu.” sahut Tok-ku Bu-ti.
“Kalau begitu ….”
“Maka dari itu, kelak kau tidak boleh terlalu keras kepala.”
“Dengan mengandalkan ilmu yang aku miliki, tidak ada orang yang perlu aku takuti,” sahut
Tok-ku Hong angkuh.
“Mulai lagi,” Tok-ku Bu-ti menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Meskipun ilmu
silatmu cukup tinggi, tapi pengalamanmu masih cetek. Aku takut kau dapat menimbulkan
masalah. Oleh karena itu, aku sengaja meminta Kongsun Hong menjagamu baik-baik.”
Wajah Tok-ku Hong berubah menjadi murung seketika. Tampaknya tidak menaruh kesan
baik terhadap Kongsun Hong. Sedangkan Tok-ku Bu-ti sama sekali tidak menyadari hal ini.
*****
Malam belum terlalu larut. Di dalam rumah terlihat penerangan. Baik penunggang maupun
kudanya sendiri sudah lelah sekali. Ci Siong tojin, Bok Ciok dan Ti Ciok sampai kembali di
rumah sepasang suami istri yang tua renta itu.
Wajah Ci Siong tojin pucat pasi. Dia memang sudah hampir tidak dapat mempertahankan diri.
Ti Ciok segera turun dari kudanya.
“Suhu ... kita bermalam di rumah ini saja,” katanya menyarankan.
Ci Siong tojin mengangguk lemah. Baru saja Ti Ciok bermaksud mengetuk pintu, terdengar
suara, “krek”, pintu tersebut telah dibuka dari dalam. Kakek pemilik rumah itu
menyembulkan kepalanya. Melihat kedatangan Ci Siong tojin bertiga, orang tua itu tertegun
lalu menyurutkan kepalanya kembali.
Ti Ciok segera maju dan menahannya, “Lopek ini ….”
Kakek itu tampaknya serba salah, tidak tahu harus menyahut apa, malah sang nenek yang
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akhirnya keluar. Perempuan itu juga tertegun melihat mereka.
“Suhu kami mengalami luka parah, tidak bisa melanjutkan perjalanan, apa lagi malam sudah
larut. Oleh karena itu, kami bermaksud merepotkan kalian orang tua barang satu malam saja,”
kata Ti Ciok menjelaskan.
“Totiang bertiga, kami adalah orang miskin, tentu kalian memaklumi keadaan kami,” sahut
kakek tersebut.
“Bicara sejujurnya saja, kami tidak berani menerima ketiga totiang. Begini saja … kami akan
memasakkan sedikit bubur sekadar penangsal perut. Kalian bertiga istirahat dulu sejenak baru
melanjutkan perjalanan. bagaimana?” tukas sang nenek.
Ti Ciok tampaknya keberatan, namun Bok Ciok segera menerima usul tersebut.
“Baiklah … kami terpaksa merepotkan kalian orang tua,” katanya.
Kakek pemilik rumah mengerling sekilas ke arah istrinya, kemudian menoleh kembali kepada
Ci Siong tojin. Akhirnya dia membuka juga pintu rumah itu. Ti Ciok cepat-cepat memapah
turun Ci Siong tojin dari kudanya.
*****
Rumah penduduk itu masih sama seperti sebelumnya, namun perasaan dalam hati sudah
berbeda jauh. Sepasang suami istri itu sama sekali tidak tahu siapa adanya Ci Siong tojin dan
kedua muridnya itu, mereka langsung menyibukkan diri di dapur.
Ci Siong tojin menyandarkan diri pada sebuah kursi, matanya setengah terpejam. Ti Ciok dan
Bok Ciok berdiri di sampingnya. Tiba-tiba Ci Siong tojin membuka matanya.
“Suhu, ada apa?” tanya Bok Ciok panik.
Ci Siong tojin menarik napas dalam-dalam, “Istirahat sebentar tentu akan lebih baik,”
sahutnya. Belum lagi suara itu hilang, terdengar dengusan dingin sebanyak dua kali. Asalnya
dari dapur. Wajah Ci Siong tojin berubah hebat. Dia langsung berdiri. Ti Ciok segera
memapahnya.
“Bok Ciok, kau jaga Suhu ... aku akan lihat ke sana,” kata Ti Ciok.
Ci Siong mengajak Bok Ciok menyusul ke belakang.
*****
Bubur sudah meluap, suaranya bergelembung-gelembung. Namun perasaan suami istri itu
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tidak dapat lagi bersuara. Mereka sudah menjadi orang mati. Darah mengalir deras dari
tenggorokan mereka. Persis seperti ayam yang baru disembelih. Di leher mereka ada sebuah
lubang yang menganga. Ti Ciok sudah menghunus pedangnya. Dia langsung menerjang ke
dalam. Melihat kematian pasangan suami istri tersebut, dia menjadi tertegun.
Ci Siong tojin dan Bok Ciok menyusul. Mata Bok Ciok beredar ke sekitar tempat itu. Tibatiba dia menjerit terkesiap.
“Suhu! Lihat!” teriaknya.
Ci Siong mengikuti arah telunjuk muridnya. Di atas tembok di ujung ruangan terpantek
sehelai kain lebar seperti bendera. Di tengahnya terdapat sebuah cap bergambar telapak darah.
“Panji telapak darah!” gumam Ci Siong tojin. Tubuhnya langsung bergetar.
“Bukankah ini lambang yang selalu digunakan oleh Bu-ti-bun?” tanya Ti Ciok.
Ci Siong tojin menganggukkan kepalanya. Wajahnya kelam. Tangannya dikepalkan. Kukunya
sampai memutih.
*****
Malam hari ....
Pada saat ini usaha Cui-sian-lou (gedung dewa mabuk) paling laris. Suara bising memenuhi
seluruh ruangan depan. Tapi ketika Ci Siong tojin dan kedua muridnya melangkah masuk,
suara-suara itu surut seketika.
Setiap tamu yang berada di dalam Cui-sian-lou memandang mereka dengan heran. Ti Ciok
tidak mempedulikan pandangan mereka. Dia langsung menuju meja kasir. Lao-pan (majikan)
pemilik Cui-sian-lou menatapnya dengan curiga.
“Sam-wi, di sana ada tempat duduk yang kosong,” katanya.
“Kami bermaksud menginap,” sahut Ti Ciok.
“Oh ... selamat datang!” Lao-pan itu membuka buku catatannya. “Numpang tanya ....”
“Kami dari Bu-tong-pai,” kata Ti Ciok menjelaskan.
Belum lagi kata-katanya selesai, “plak!”, Lao-pan itu cepat-cepat menutup kembali buku
catatannya. Wajahnya tampak cemas.
“Tempat kami sudah penuh, harap sam-wi tanya tempat lain saja,” katanya gugup.
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Ti Ciok tertawa dingin. “Kami tidak menginap dengan cuma-cuma,” sahutnya kesal.
Lao-pan tersebut memaksakan seulas senyuman di bibirnya. “Tempat kami benar-benar sudah
penuh,” katanya.
Baru saja ucapannya selesai, dari luar terdengar suara derap langkah yang bisik. Seorang lakilaki berpakaian hitam mendatangi dengan menunggang seekor kuda. Dia mengeluarkan
sehelai kain putih. Kudanya sama sekali tidak berhenti sambil melintas di depan Cui-sian-lou
membidikkan panah.
“Crep!”, panah tersebut terikat dengan kain tadi. Meleset tepat ke arah tembok di tengah
ruangan. Kain itu langsung terbentang. Di atasnya tertera sebuah telapak darah!
Tamu-tamu di dalam ruangan itu segera menolehkan kepalanya serentak. Wajah mereka
segera berubah hebat. Tanpa mengatakan sepatah pun antara satu dan lainnya, beramai-ramai
mereka mendorong kursi dan meja secara serabutan dan melarikan diri dari dalam ruangan
tersebut. Dalam jangka waktu tidak lama, ruangan itu sudah hampir kosong. Hanya tersisa
satu orang yang masih duduk dengan tenang.
Dia adalah seorang pemuda berpakaian mewah. Pasti dari turunan hartawan. Dia hanya
meletakkan cawan di atas meja dan menoleh ke arah Ci Siong tojin. Wajahnya tampan sekali.
Dalam keadaan kacau balau seperti itu, penampilannya masih tetap demikian tenang dan
mantap.
Pemilik Cui-sian-lou saat itu sedang berteriak-teriak dengan panik, “Hei! Kalian belum bayar!
Mana boleh pergi begitu saja?”
Dia sama sekali tidak bisa mengadang tamu-tamunya yang melarikan diri kalang kabut. Dia
hanya dapat berteriak-teriak sekenanya. Namun apa gunanya? Sama sekali tidak ada yang
menghentikan langkah dan mendengar ocehannya. Akhirnya dia menengok ke arah Ci Siong
tojin, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Wajahnya kelam.
“Kali ini aku benar-benar disusahkan oleh kalian murid-murid Bu-tong-pai,” gumamnya
seorang diri.
Ci Siong tojin tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok pucat pasi. Melihat
kediaman ketiga orang itu, pemilik tempat itu menjadi agak berani. “Coba kalian lihat ... apa
yang harus aku lakukan?” teriaknya kesal.
“Cang-lao-pan, buat apa kau demikian panik?” terdengar sebuah suara menyahut dari
belakangnya.
Laki-laki itu menolehkan kepalanya. Baru saja dia bermaksud marah-marah, namun ketika
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melihat bahwa anak muda yang perlente tadi yang mengucapkan kata-kata itu dia
mengurungkan niatnya.
“Fu-kongcu, tamu-tamu itu semuanya mearikan diri. Habislah aku berikut modalku sekalian,”
katanya sambil tertawa getir.
Anak muda yang dipanggil Fu-kongcu itu tersenyum datar. “Biar aku yang mengganti semua
kerugian,” katanya sambil mengeluarkan setumpuk uang perak di atas meja.
Cang-lao-pan menerimanya dengan malu-malu, “Fu-kongcu, mana enak aku menerimanya?”
“Soal kecil, tidak usah dipikirkan,” kata Fu-kongcu sambil mendorong kembali uang perak
yang pura-pura ditolak oleh Cang-lao-pan.
Laki-laki itu segera menggenggam uang perak itu erat-erat. Seakan takut kehilangan uang
sebanyak itu.
“Tolong kau layani ketiga totiang ini,” kata Fu-kongcu kembali.
Wajahnya segera mengesankan keadaan yang salah tingkah, “Fu-kongcu ....”
“Apakah uangnya masih belum cukup?” tanya Fu-kongcu.
“Bukan ….” mata Cang-lao-pan beralih ke arah gambar telapak tangan yang tertera di atas
kain putih, “Pahit getirnya kami yang membuka usaha seperti ini, tentu Fu-kongcu mengerti
sendiri.”
Mendengar percakapan mereka, Ci Siong tojin segera menukas, “Maksud baik-kongcu, kami
guru dan murid merasa berterima kasih sekali.” Dia menoleh ke arah kedua muridnya, “Ti
Ciok, Bok Ciok, mari kita pergi.” katanya.
Ti Ciok dan Bok Ciok memapah Ci Siong tojin dan melangkah pergi.
“Sam-wi totiang, tunggu dulu!” cegah Fu-kongcu sambil mengejar keluar pintu.
Ci Siong tojin menghentikan langkah kakinya. Perlahan dia membalikkan tubuh, “Entah apa
maksud-kongcu ....”
“Totiang, aku lihat totiang sedang sakit, lebih baik istirahat di rumahku saja,” kata Fu-kongcu
menawarkan jasanya.
Ci Siong tojin tertegun sejenak.
“Fu-kongcu, apakah kau tidak melihat tanda telapak darah itu?” tanya Ti Ciok.
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“Aku tahu,” sahut Fu-kongcu sambil menganggukkan kepalanya. “Itu adalah lambang Bu-tibun.”
“Apakah kongcu tidak takut terhadap Bu-ti-bun?”
“Almarhum ayahku adalah pejabat tinggi kerajaan. Rumahku tidak jauh dari sini. Keluarga
kami cukup berpengaruh. Aku yakin Bu-ti-bun tidak berani bertindak sembrono sampai
mendatangi rumah keluarga kami,” katanya.
Ti Ciok dan Bok Ciok menganggukkan kepalanya beberapa kali mendengar keterangan itu.
Pantas saja anak muda tersebut demikian tenang meskipun melihat gambar telapak darah.
“Fu-kongcu ...” panggil Ci Siong tojin.
“Cayhe bernama Fu Giok-su. Totiang jangan banyak adat. Panggil saja namaku. Cayhe masih
belum tahu gelar totiang bertiga,” sahut anak muda tersebut.
“Pinto Ci Siong ....”
“Suhu adalah Ciangbunjin Bu-tong-pai,” tukas Ti Ciok.
Fu Giok-su melongo sejenak. Kemudian wajahnya berseri-seri. “Rupanya tokoh yang selalu
disanjung tinggi, Ci Siong tojin adanya. Maafkan kelancangan cayhe yang sudah bersikap
kurang sopan,” katanya sambil menjura dalam-dalam.
“Jangan sungkan dan banyak adat,” sahut Ci Siong tojin. Tanpa dapat ditahan lagi orang tua
itu terbatuk-batuk.
Fu Giok-su memperhatikan Ci Siong tojin dengan seksama. “Tampaknya penyakit yang
diderita totiang tidak ringan. Lebih baik selekasnya memeriksakan diri ke tabib,” katanya
menyarankan.
Ci Siong tojin tertawa datar. “Hidup dan mati adalah takdir Thian,” sahutnya sendu.
“Di dekat sini ada seorang tabib sakti bernama Mok Put-ciu ....”
Bok Ciok terpana mendengar perkataannya. “Apakah Mok Put-ciu yang mendapat julukan Ittiap-hue-cun (satu resep kembali hidup)” tanyanya dengan nada gembira.
“Tidak salah. Coba periksakan diri di sana. Pasti dia mempunyai obat mujarab yang akan
memulihkan penyakit totiang,” sahut Fu Giok-su.
Ci Siong tojin hanya tertawa getir.
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*****
Tempat praktik Mok Put-ciu terletak di sebelah timur kota. Adanya di samping sebuah sungai
kecil. Kalau dilihat dari luar, tempat itu sudah agak reyot. Papan mereknya bergelantungan
tertiup angin dan tampaknya sebentar lagi copot. Ti Ciok memicingkan matanya melihat
keadaan tempat itu. “Rasanya usaha tabib sakti ini kurang laris,” katanya tanpa sadar.
Fu Giok-su tertawa lebar, “Tabib Mok orang yang berhati luhur. Setiap kali mengobati orang
miskin, bukan saja tidak menerima bayaran malah memberikan obatnya sekalian dengan
percuma. Maka dari itu, mana mungkin dia mempunyai banyak uang untuk memperbaiki
rumahnya ini?” sahutnya menjelaskan.
Wajah Ti Ciok merah padam mendengar keterangan itu. Dia segera mengalihkan pokok
pembicaraan, “Apakah Fu-kongcu mempunyai hubungan yang baik dengan tabib Mok?”
Fu Giok-su menggelengkan kepalanya, “Sejak kecil aku belajar ilmu silat. Tubuhku menjadi
sehat. Tapi para pembantu di rumah sering meminta pertolongan tabib Mok apabila ada
keluarga mereka yang sakit.”
“Ternyata Fu-kongcu juga mengerti ilmu silat. Entah aliran partai mana yang dipelajari oleh
Fu-kongcu?”
“Aku tidak memilih-milih. Setiap aliran aku pelajari,” sahut Fu Giok-su.
“Mana boleh begitu?” tanya Ti Ciok heran.
“Ilmu silat cayhe diajarkan oleh para pengawal di rumah. Mereka terdiri dari murid berbagai
partai di bu-lim.”
“Oh ... rupanya begitu.”
Pada saat itu, mereka sudah masuk ke dalam ruangan praktik tabib Mok. Sejak masuk
halaman tadi, mereka tidak bertemu dengan satu orang pun. Fu Giok-su merasa heran melihat
keadaan itu.
“Menurut para pelayan di rumah, usaha tabib Mok selalu ramai. Mengapa hari ini tidak
terlihat seorang pasien pun?” tanyanya dengan mimik curiga.
“Kan tidak tiap hari ada orang sakit. Malah kebetulan, dengan demikian Suhu tak usah
menunggu lama-lama,” sahut Ti Ciok.
Ketika Ti Ciok berbicara, kaki mereka sudah melangkah ke dalam sebuah pendopo kecil. Di
depannya ada beberapa undakan tangga. Pintu pendopo tersebut setengah terbuka. Ti Ciok
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mengendus-endus dengan hidungnya. “Hm ... bau amis darah ...” katanya.
Wajah Fu Giok-su segera berubah. Dia bersama Ti Ciok segera masuk ke dalam. Begitu pintu
didorong, Ci Siong tojin ikut masuk sambil dipapah oleh Bok Ciok. Mereka belum pernah
menemui masalah dengan indera penciuman. Apa yang diduga oleh Ti Ciok memang benar.
Bau amis darah semakin menusuk hidung ketika mereka masuk ke dalam. Di dalam pendopo
itu terdapat belasan mayat. Ditilik dari pakaiannya, mereka pasti penduduk desa yang miskin.
Ternyata Mok Put-ciu memang orang yang berhati mulia. Dari para pasien yang
mengunjunginya hari ini, dapat dibuktikan bahwa apa yang dikatakan Fu Giok-su memang
kenyataan. Tapi dia tidak bisa menolong orang-orang itu lagi. Mereka sudah menjadi orang
mati.
Mok Put-ciu sendiri juga sudah menjadi sesosok mayat. Dia telentang di depan sebuah dipan
yang pasti biasa digunakan untuk memeriksa pasien. Tangan kanannya masih memijit urat
nadi seseorang. Matanya mendelik. Jenggotnya yang putih sudah bersimbah darah. Lehernya
hampir putus oleh tebasan pedang. Tangan kirinya bertumpu pada dipan. Dia menggenggam
sehelai kain putih yang atasnya terdapat gambar telapak tangan berdarah!
“Telapak tangan darah!” Ti Ciok menggertakkan giginya.
Tampaknya Fu Giok-su terkejut sehingga terpana. Bok Ciok juga termangu-mangu. Melihat
begitu banyaknya mayat yang berserakan, wajahnya berubah hebat. Wajah Ci Siong tojin
lebih kelam lagi. Napasnya tersengal-sengal Seluruh tubuhnya gemetar.
“Tok ... ku Bu-ti ... kau benar-benar terlalu menghina!” serunya menahan amarah. Suaranya
bergetar. Langkahnya terhuyung-huyung, kemudian segumpal darah kental muncrat dari
mulutnya. Matanya berkunang-kunang. Sejenak kemudian tidak ingat apa-apa lagi.
Ti Ciok dan Bok Ciok segera memapahnya, Mereka menjadi kelabakan.
*****
Senja mulai tenggelam. Malam hampir menjelang.
Di dalam gedung keluarga Fu terlihat berbagai penerangan sudah mulai dinyalakan. Cahaya
memijar bagai lukisan putih. Beberapa orang pengawal bersama para penjaga mondar-mandir
di halaman depan.
Di dalam ruangan yang besar terlihat berbagai macam barang antik yang dipajang. Juga
terdapat beberapa lukisan karya pelukis tenar. Permadani yang terhampar tebal dan lembut.
Ditilik dari keadaannya, pemilik rumah ini pasti kaya sekali.
Para pengawal dan penjaga tampaknya belum tahu apa yang telah terjadi. Tampang mereka
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tenang saja, gaya mereka juga amat santai. Sebentar-sebentar mereka saling menyapa satu dan
lainnya. Mereka melangkah mondar-mandir dengan dada dibusungkan, seakan bangga sekali
dengan kedudukannya.
Mereka mengira tugas mereka hanya menjaga jangan sampai ada maling kecil atau perampok
kelas teri masuk ke dalam gedung. Seandainya mereka tahu bahwa yang mereka hadapi kali
ini adalah orang-orang dari Bu-ti-bun, pasti penampilan mereka tidak akan demikian tenang
dan santai.
Fu Giok-su sendiri tidak mengatakan apa-apa, tampaknya memandang sebelah mata pada
ancaman Bu-ti-bun.
*****
Di dalam kamar tamu, Ci Siong tojin masih belum sadar. Ti Ciok dan Bok Ciok menunggu di
sampingnya. Hati mereka cemas memikirkan keadaan suhu mereka yang tampak mengalami
luka parah.
Kamar tamu itu mewah sekali. Hidangan yang tersedia juga tergolong kelas satu. Namun Ti
Ciok dan Bok Ciok sama sekali tidak berselera. Mata mereka sama terpusat pada diri Ci Siong
tojin. Fu Giok-su juga mondar-mandir saja di dalam kamar itu. Kecemasan dan
ketegangannya sama sekali tidak di bawah Ti Ciok dan Bok Ciok berdua.
Ti Ciok mencoba menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyadarkan Ci Siong tojin, tapi
tampaknya orang tua itu sama sekali tidak merasakannya. Keringat sebesar kacang kedelai
menetes di kening Ti Ciok. Akhirnya dia menghentikan usahanya. Fu Giok-su melihat Ti
Ciok menarik napas panjang. Sedangkan wajah Bok Ciok semakin kelam.
“Liongwi juga tidak perlu khawatir. Suhu kalian memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi.
Asalkan beristirahat di sini beberapa hari, pasti akan pulih kembali,” kata Fu Giok-su
menghibur.
“Kami terpaksa merepotkan sicu (saudara),” sahut Bok Ciok.
“Kalian selalu terlalu sungkan,” belum sempat Fu Giok-su melanjutkan kata-katanya, dari
depan pintu terdengar kumandang suara, “Hujin (nyonya) datang!”
Fu Giok-su tergesa-gesa membukakan pintu. Seorang wanita setengah baya berwajah anggun
diiringi dua orang dayang melangkah ke dalam.
“Ibu ...” sapa Fu Giok-su.
Wanita setengah baya itu menatap Fu Giok-su dengan mimik cemas dan tegang. “Giok-su,
kau memerintahkan para penjaga dan pengawal mengawasi rumah ini dengan ketat.
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Sebetulnya apa yang telah terjadi?”
“lbu tidak perlu khawatir. Anak hanya menjaga segala kemungkinan,” sahut Fu Giok-su lirih.
Mata wanita setengah baya tersebut beralih ke Ci Siong tojin dan kedua muridnya, “Ketiga
orang ini ….”
“Mereka adalah totiang Bu-tong-pai. Sedangkan ibu tahu sendiri, Bu-tong-pai adalah partai
lurus yang selalu membela kebenaran. Mereka adalah orang baik-baik,” sahut Fu Giok-su
menjelaskan.
Wanita setengah baya itu berjalan menghampiri tempat di mana Ci Siong tojin sedang
terbaring. Dia memperhatikannya dengan seksama. “Apakah Totiang tua ini sedang sakit?”
tanyanya.
Ti Ciok dan Bok Ciok segera merangkapkan sepasang tangannya.
“Betul, itulah sebabnya anak memaksa mereka tinggal di sini sementara,” kata Fu Giok-su.
“Giok-su, apakah kau tidak menyuruh pembantu memanggilkan tabib untuk memeriksanya?”
tanya wanita itu cemas.
“Penyakitnya cukup parah, tabib biasa mungkin tidak sanggup mengobatinya,” sahut Fu
Giok-su pilu.
“Bukankah di daerah sini ada seorang tabib sakti yang bernama It-tiap-hue ....”
“Anak sudah memerintahkan orang kita untuk memanggil tabib Mok itu,” sahut Fu Giok-su
menutupi keadaan yang sebenarnya.
“Menolong orang akan mendapatkan pahala besar dari Thian yang kuasa. Giok-su kau harus
memperhatikan keselamatan totiang ini baik-baik,” kata wanita setengah baya itu.
“Anak mengerti.”
Ti Ciok dan Bok Ciok segera maju ke depan dan merangkapkan sepasang tangan mereka,
“Sicu berbudi besar dan berhati mulia. Kami guru dan murid tidak akan lupa untuk
selamanya.”
“Liongwi totiang tidak perlu banyak adat,” Wanita setengah baya itu membalikkan tubuhnya
dan memberi perintah, “Giok-su, kau layani ketiga tamu ini baik-baik.”
“Baik,” sahut Fu Giok-su sambil membungkuk hormat.
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Wanita setengah baya itu rupanya mempunyai hati yang sangat baik. Dia masih berpesan
beberapa kali, baru membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Kedua dayangnya
mengikuti dari belakang. Fu Giok-su mengantarkan sampai di depan pintu.
Dia mengantarkan kepergian ibunya dengan pandangan mata. Baru saja berniat masuk
kembali ke kamar, seorang tukang kebun melewati pintu taman dan menerobos masuk dengan
tergesa-gesa.
Orang itu berlari dengan napas tersengal-sengal. Dia berhenti di depan Fu Giok-su dengan
wajah pucat pasi. “Kongcu...!” panggilnya.
“Bagaimana keadaan di luar?” tanya Fu Giok-su.
“Di luar tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan. Namun suasana sepertinya sangat
mengerikan,” sahut tukang kebun itu.
“Tidak apa-apa. Kau istirahatlah sejenak. Nanti katakan pada Tio-busu (pengawal) untuk
berjaga dengan ketat,” kata Fu Giok-su.
“Siaujin (hamba) tahu,” sahut tukang kebun itu sambil membalikkan tubuh dan bersiap-siap
meninggalkan tempat tersebut.
“Tunggu dulu!” teriak Fu Giok-su. “Apakah kongcu masih ada perintah lainnya?” tanya
tukang kebun itu.
“Apakah tadi ada orang yang berjalan melewatimu?” tanya Fu Giok-su.
“Tidak ada. Pertanyaan kongcu ini ....”
“Lalu dari mana datangnya tanda telapak darah di punggungmu itu?” tanya Fu Giok-su
dengan mata mendelik.
“Telapak tangan darah?” tukang kebun itu terkejut sekali. Dia bermaksud menolehkan
kepalanya ke belakang untuk melihat. Tentu saja tidak bisa. Tapi Fu Giok-su melihatnya
dengan jelas. Di bagian punggung orang itu tertera sebuah telapak tangan darah yang nyata
sekali.
Mata Fu Giok-su mengerling sekilas. “Kau jangan panik. Pulanglah ke kamarmu ganti
pakaian. Ingat! Jangan katakan pada siapa pun mengenai masalah ini. Apa lagi kepada ketiga
orang totiang itu. Suruh para pengawal lebih ketat lagi. Jangan teledor!” perintah Fu Giok-su.
“Siaujin mengerti.”
“Cepat pergi!” Fu Giok-su menolehkan kepalanya. Pintu kamar tamu masih tertutup. Tak ada
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seorang pun. Cepat-cepat dia menggebah tukang kebun itu sebelum ada orang yang
melihatnya.
Tanpa setahunya, percakapan antara dirinya dengan tukang kebun itu telah terdengar oleh Ti
Ciok dan Bok Ciok. Mereka saling memandang dengan cemas.
“Suheng ... apa yang harus kita lakukan sekarang?” tanya Bok Ciok dengan suara rendah.
Ti Ciok mengerutkan keningnya. “Suhu masih belum sadar juga. Apabila kita
menggendongnya, aku takut lukanya akan semakin parah,” sahutnya ragu.
Dia menarik napas panjang. Pada saat itu Fu Giok-su masuk ke dalam kamar. Melihat
tampang kedua orang itu, dia cemas sekali. Dikiranya telah terjadi sesuatu pada Ci Siong
tojin.
“Liongwi totiang, Suhu kalian ....”
“Suhu masih belum sadar juga.”
“Fu-sicu, kali ini kami telah melibatkan keluarga ....”
“Totiang ....”
“Munculnya telapak tangan darah di punggung anak buah sicu sudah kami ketahui.”
Wajah Fu Giok-su menampilkan kecemasan. “Jangan sampai suhu kalian tahu. Lukanya
cukup parah. Jangan sampai terkejut mendengar berita ini,” katanya.
“Tapi ....”
“Sekarang aku akan memerintahkan anak buahku melapor ke kantor gubernur. Aku tidak
percaya Bu-ti-bun berani menyerbu rumahku,” kata Fu Giok-su sambil menghambur ke luar
dari kamar tersebut.
Mata Bok Ciok memandangi kepergian Fu Giok-su. “Sungguh seorang pemuda berhati
luhur,” pujinya.
“Kita harus mengambil keputusan yang bijaksana,” kata Ti Ciok.
“Tunggu sampai Suhu sadar baru kita renungkan masalah ini,” sahut Bok Ciok.
Malam mulai larut. Akhirnya Ci Siong tojin sadar juga. Dia berusaha bangkit, Ti Ciok dan
Bok Ciok segera mengulurkan tangan membantu. Ci Siong mengedarkan pandangan ke
sekeliling kamar tersebut. “Di mana kita sekarang?” tanyanya dengan suara serak.
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“Ini rumah Fu-kongcu. Suhu sedang beristirahat di kamar tamunya,” sahut Ti Ciok.
“Anak muda ini benar-benar berhati tulus,” kata Ci Siong tojin sambil menghela napas.
Ti Ciok tertawa getir, “Seisi rumah ini sangat ramah. Justru demikian maka tecu khawatir ....”
“Apa yang terjadi?” tanya Ci Siong tojin yang segera merasakan nada suara cemas dari Ti
Ciok.
“Ti ... dak ... tidak ... apa-apa,” sahut Ti Ciok gugup.
“Bilang!” bentak Ci Siong tojin.
“Telapak tangan darah sudah muncul di rumah ini,” sahut Ti Ciok terpaksa.
Wajah Ci Siong tojin berubah hebat. Dia menggebrak meja di samping tempat tidur, “Hm ...
Tok-ku Bu-ti ...!”
Karena hawa amarah meluap, Ci Siong tojin sampai terbatuk-batuk. Bok Ciok menarik napas
panjang. “Suhu, perhatikan kesehatanmu sendiri,” katanya dengan nada pilu.
“Apa yang harus kita lakukan sekarang?” tanya Ti Ciok kebingungan.
“Meninggalkan tempat ini secepatnya!” kata Ci Siong tojin dengan hati mantap.
*****
Para pelayan dan pekerja keluarga Fu sudah menyelesaikan tugas masing-masing. Mereka
sedang bersantai mengobrol dengan berkerumun. Tampaknya Fu Giok-su pandai sekali
menutupi keadaan yang sebenarnya. Juga hanya dia yang tampak tegang dan cemas.
Meskipun keluarga Fu sangat terhormat dan berada. Rupanya hubungan antara majikan dan
bawahan sangat akrab. Suasana di rumah itu hangat sekali. Oleh karena itu, niat untuk
meninggalkan keluarga Fu sebelum terjadi sesuatu semakin mantap di hati Ci Siong tojin.
Melihat ketiga orang itu, Fu Giok-su segera menghampiri. “Mengapa locianpwe tidak
beristirahat saja. Cayhe sudah memerintahkan pelayan menyiapkan hidangan dan akan
diantarkan ke kamar,” katanya.
Ci Siong tojin menggelengkan kepalanya. “Maksud pinto menemui kongcu justru untuk
memohon diri,” sahutnya.
Fu Giok-su terpana, “ Oh ...?”
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Fu-hujin segera bangkit dan berjalan ke arah mereka. “Totiang .... kau sedang sakit. Lebih
baik jangan banyak bergerak ...” katanya.
Ci Siong tojin merangkapkan sepasang tangannya, “Maksud baik Hujin hanya dapat pinto
kenang dalam hati.”
“Locianpwe ...”` panggil Fu Giok-su dengan nada cemas.
“Masalah telapak tangan darah, pinto sudah tahu,” kata Ci Siong tojin.
Fu-hujin menoleh kepada putranya dengan mata keheranan. “Telapak tangan darah apa?”
tanyanya.
“Ibu, itu hanya mainan orang iseng. Tidak usah dipedulikan” Fu Giok-su memalingkan
wajahnya kepada Ci Siong tojin. “Locianpwe tidak usah khawatir ....”
Ci Siong tojin menggelengkan kepalanya. “Hati sicu baik sekali. Pinto justru semakin
bertekad untuk meninggalkan rumah ini,” katanya.
“Locianpwe, kau tidak usah mempedulikan orang-orang itu. Kalau mereka berani menyerang
rumah ini, maka aku, Fu Giok-su yang pertama-tama akan melawan mereka!” sahut anak
muda itu penuh semangat.
Ci Siong tojin memandangnya dengan rasa berterima kasih, “Bagaimana kejinya orang-orang
Bu-ti-bun, mungkin sicu masih belum tahu. Tapi pinto mengetahui dengan jelas. Keputusan
kami untuk pergi sudah bulat. Sicu jangan menghalangi lagi.”
Fu Giok terdiam mendengar perkataannya. Tiba-tiba terdengar suara “Tang! Tang! Tang!”,
tiga kali berturut-turut. Kemudian disusul dengan kumandangnya bentakan, “Dentang
kematian telah berbunyi tiga kali, binatang pun tidak akan dibiarkan hidup!”
Wajah Ci Siong tojin berubah hebat. Matanya segera memalingkan ke arah pintu depan.
Tampak tiga helai bendera berkibaran di atas tembok. Suara tadi menyeramkan sekali. Seperti
ratapan hantu gentayangan. Tiga helai bendera itu memantulkan sinar menakutkan disorot
oleh cahaya rembulan.
Sinar lentera yang redup membuat pemandangan semakin mengerikan. Fu-hujin dapat
merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia segera menarik tangan Fu Giok-su. “Apa artinya
semua ini?” tanyanya khawatir.
“Tadi itu merupakan lambang Bu-ti-bun. Mereka sudah siap menyerang gedung ini dan
membersihkan seluruh penghuninya dengan darah,” kata Ti Ciok menjawab pertanyaan itu.
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Fu-hujin semakin cemas. Wajahnya tegang. “Giok-su ... Giok-su ... ini ... bagaimana baiknya
sekarang?” tanyanya panik.
“Kita bisa melarikan diri lewat ruang rahasia!” teriak Fu Giok-su.
“Ruang rahasia?” Ci Siong tojin memandangnya dengan tatapan tidak mengerti.
“Kakek cayhe dulu adalah seorang pengawal istana. Beliau membangun sebuah ruang rahasia
untuk melarikan diri di saat genting. Tempat itu menembus sebuah kamar bawah tanah dan
kita bisa melarikan diri lewat tempat itu. Ada sebuah jalan yang menembus taman di belakang
rumah,” kata Fu Giok-su menjelaskan.
Ci Siong masih merenungkan saran itu. Seorang pengawal menghambur masuk ke dalam
ruangan tersebut. “Kongcu, di halaman bermunculan banyak orang berpakaian hitam. Melihat
keadaan, kemungkinan kita sudah terkepung rapat,” katanya gugup.
“Kami sudah tahu,” sahut Fu Giok-su dengan wajah kelam.
“Kongcu ... kami ....” suara dan tubuh pengawal itu bergetar. Tampangnya sudah tidak
segagah semula.
Mereka terdiri dari orang-orang kangouw. Melihat ketiga helai bendera yang berkibar di
depan rumah dan mendengar suara ancaman tadi, mereka segera sadar apa yang telah terjadi.
Tentu mereka juga mengerti bagaimana kejinya orang-orang Bu-ti-bun.
“Perintahkan yang lain agar jangan keluar. Tutup pintu rapat-rapat. Jangan sampai musuh
menerjang ke dalam rumah!” kata Fu Giok-su,
Pengawal itu mengiakan dan mengundurkan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, wajah
setiap orang yang ada dalam ruangan itu berubah tegang.
“Cep! Cep! Cep!”, terdengar desingan sebanyak tiga kali. Lentera yang tergantung di luar
rumah pecah seketika. Api memercik bagai petasan yang disulut.
Ci Siong tojin menarik napas panjang. “Sudah terlambat,” dia mengeluh.
“Kalau begitu, kita harus segera bergerak menuju ruang rahasia,” kata Fu Giok-su
menyarankan.
Ci Siong tojin menggelengkan kepalanya.
“Tidak ada gunanya. Orang-orang Bu-ti-bun sudah mengepung seluruh bangunan ini.
Meskipun ada ruang rahasia yang dapat menembus taman belakang, namun kita tetap tidak
bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang mereka. Kecuali ....”
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“Kecuali apa?”
“Satu-satunya jalan adalah membawa keluargamu melarikan diri lewat ruang rahasia tersebut.
Pinto bertiga akan menerjang lewat pintu depan untuk mengalihkan perhatian mereka,” kata
Ci Siong tojin.
“Locianpwe ....” tampaknya Fu Giok-su keberatan dengan usul itu.
“Tidak ada pilihan lain lagi,” kata Ci Siong tojin.
“Mana mungkin cayhe membiarkan locianpwe menempuh bahaya ini?”
“Pinto tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Hidup dan mati adalah takdir. Sama
sekali tidak boleh melibatkan kalian sekeluarga,” kata Ci Siong tojin tegas.
“Sebagai Ciangbunjin Bu-tong-pai, Locianpwe ....”
“Jangan banyak bicara!” bentak Ci Siong tojin.
“Giok-su, apakah kita tidak bisa tetap di sini saja?” tukas Fu-hujin dari samping.
“Ibu, lebih baik kita menyembunyikan diri untuk sementara,” sahut Fu Giok-su.
“Kongcu, apa yang harus kita lakukan?” tanya seorang pelayan tua yang sejak tadi berdiam
diri.
“Apakah kita perlu menyiapkan bekal?” tanya yang lainnya.
“Tidak perlu, waktu sudah mendesak. Semuanya ikuti aku!” teriak Fu Giok-su mengambil
keputusan.
“Ti Ciok, Bok Ciok, mari kita pergi!” perintah Ci Siong tojin.
Ketiga orang itu menghunus pedangnya masing-masing dan menerjang keluar. Melihat
keadaan itu, Fu Giok-su panik sekali. Dia berteriak, “Locianpwe ...!”
“Tidak ada waktu lagi ... kalian segera tinggalkan tempat ini!” bentak Ci Siong tojin. Dia
tidak menolehkan kepalanya sama sekali. Langkah kakinya malah dipercepat.
Bok Ciok dan Ti Ciok mengiringi di sampingnya. Mereka tenang sekali. Tidak ada kesan
bahwa mereka takut menghadapi kematian. Fu Giok-su terpaku sejenak. Kemudian bergegas
mengajak keluarganya meninggalkan tempat itu.
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Suara teriakan para pelayan, ratapan tangisan anak-anak berbaur. Suasana semakin tegang dan
kacau.
*****
Halaman rumah keluarga Fu sepi sekali. Ternyata tidak terlihat seorang pun di sana. Sinar
rembulan menerangi bebatuan jalan yang menghijau. Suasana mencekam.
Dengan pedang di tangan Ci Siong tojin jmenghambur ke arah koridor gedung itu. Wajahnya
pucat tersorot cahaya rembulan. Pedangnya digetarkan. “Orang-orang Bu-ti-bun! Keluar
kalian semuanya!” bentaknya marah.
Suara langkah-langkah kaki, suara kibasan lengan baju segera memecah keheningan malam.
Sejumlah manusia berpakaian hitam bermunculan dari segala penjuru. Tangan mereka
menggenggam berbagai macam senjata.
Ci Siong tojin menggetarkan pedang di tangannya. Dia bermaksud menerjang ke arah
manusia-manusia berpakaian hitam tersebut. Tiba-tiba rasa sakit menyerang dadanya,
terpaksa dia menghentikan langkah kakinya.
Manusia-manusia berpakaian hitam itu segera menyerbu dan mengepung Ci Siong tojin
beserta kedua muridnya. Ti Ciok dan Bok Ciok menyilangkan pedangnya. Mereka melindungi
Ci Siong tojin. Bok Ciok tidak sungkan lagi, setiap kali bertemu dengan musuh, pedangnya
menikam tanpa pikir dua kali. Sedangkan Ti Ciok juga menggerakkan pedangnya secepat
kilat. Percikan darah memenuhi pakaian mereka.
Ci Siong tojin berusaha memacu semangatnya. Pedangnya berkelebat menembus tenggorokan
salah satu manusia berpakaian hitam. Meskipun lukanya cukup parah, tenaga dalamnya
melemah, namun jurus-jurus ampuh masih dikuasainya dengan baik. Pikirannya masih jernih.
Sasaran pedangnya selalu ke arah yang mematikan.
“Terjang terus!” teriak Ci Siong tojin dengan suara keras. Pedangnya menusuk lagi dua kali.
Dua manusia berpakaian hitam roboh seketika.
Hawa amarah sudah memenuhi hati tosu tua ini. Pedang di tangannya tidak berbelas kasihan
lagi. Sedangkan manusia-manusia berpakaian hitam tersebut tampaknya tidak takut
menghadapi kematian. Jumlah mereka makin lama makin banyak. Mereka menerjang bagai
air bah yang melanda.
Ci Siong tojin mengeluarkan suara teriakan. Pedangnya menyabet seorang manusia
berpakaian hitam dan tubuh orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Dia tidak peduli
kakinya menginjak mayat-mayat yang bergelimpangan. Ti Ciok dan Bok Ciok juga turun
tangan dengan telengas. Dengan ketat mereka melindungi Ci Siong tojin. Darah segar
memercik ke mana-mana. Jalanan berbatu itu telah menjadi merah. Pakaian ketiga orang itu
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juga penuh bercak-bercak darah.
Manusia-manusia berpakaian hitam itu menyerang seperti kesurupan setan. Hujan darah
memenuhi angkasa. Perlahan mereka mulai terpencar dan menjadi tiga kelompok yang
masing-masing terkurung oleh musuh. Ti Ciok dan Bok Ciok berusaha mendekati Ci Siong
tojin. Namun mereka malah terseret semakin jauh. Bagaimana pun mereka tidak berhasil
keluar dari kepungan manusia-manusia berpakaian hitam tersebut.
Bagian perut Ci Siong tojin terasa sakit sekali. Sebisanya dia mempertahankan diri. Gerakan
pedangnya mulai lemah. Setiap kali dia menyerang dengan pedangnya, pasti berhasil
ditangkis oleh manusia berpakaian hitam itu. Dia tidak sanggup mengerahkan Liong-gi-kiam
lagi. Dan rasa sakit semakin menghebat!
Keringat mulai membasahi keningnya. Dia berusaha menghindari setiap serangan manusia
berpakaian hitam yang semakin lama semakin banyak itu. Langkah kakinya mulai limbung.
Kembali sebuah golok mengancam dadanya. Dengan susah payah dia berhasil menghindar,
namun terdesak mundur beberapa langkah lalu muntah darah.
Ci Siong tojin masih berusaha menahan. Golok kedua sudah tiba. Tampaknya kali ini dia
tidak akan berhasil menghindar diri lagi.
“Trang!”, sebuah pedang lain menyambut kedatangan golok tersebut. Ci Siong tojin
menolehkan kepalanya. Dia melihat Fu Giok-su sudah berdiri di sampingnya dan langsung
bergerak ke depan melindunginya.
“Fu-kongcu ...!”
“Mereka sudah berhasil meninggalkan tempat ini,” sahut Fu Giok-su sambil menggetarkan
pedang di tangannya. Seorang manusia berpakaian hitam tidak berani mengambil risiko.
Terpaksa dia mundur untuk melepaskan diri dari sabetan pedang Fu Giok-su. “Mari kita
terjang keluar!” ajak pemuda itu.
Darah segar masih mengalir. Gerakan Fu Giok-su sama sekali tidak lambat. Pedangnya selalu
mengambil korban. Dua orang lagi roboh terkena sabetan pedangnya. Ti Ciok dan Bok Ciok
berhasil juga mendekati Ci Siong tojin. Mereka melindungi Ci Siong tojin.
“Fu-kongcu, kami akan menghalangi musuh. Harap kongcu membawa suhu meninggalkan
tempat ini!” teriak Ti Ciok.
“Baik,” sahut Fu Giok-su sambil menyabetkan pedangnya ke depan.
Ti Ciok dan Bok Ciok segera menggantikannya. Mereka membuka jalan bagi Ci Siong tn jin
dan Fu Giak Su. Tosu tua itu tampak bimbang. Bok Ciok malah panik melihatnya. “Suhu ...
cepat lari!” teriaknya.
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“Ilmu orang-orang ini tidak seberapa tinggi. Sebentar lagi kami akan menyusul!” kata Ti
Ciok.
Akhirnya Ci Siong tojin terpaksa menganggukkan kepalanya. Dia mengikuti Fu Giok-su dari
belakang. Manusia-manusia berpakaian hitam itu kembali menerjang. Namun mereka berhasil
diadang oleh Bok Ciok dan Ti Ciok. Fu Giok-su juga tidak berpikir panjang lagi. Pedangnya
menyabet dari kiri ke kanan. Tujuh orang roboh seketika. Sedangkan dalam keadaan payah,
Ci Siong tojin juga sempai melukai dua orang lawan.
Fu Giok-su memalingkan wajahnya ke wajah tosu tua tersebut. “Locianpwe ... kita ambil arah
timur,” katanya.
“Baik,” sahut Ci Siong tojin. Namun langkah kakinya segera terhenti. Segumpal darah
kembali muncrat dari mulutnya.
Fu Giok-su panik melihat keadaannya. Dia segera mengulurkan sebelah tangan dan memapah
orang tua itu.
“Tidak usah,” kata Ci Siong tojin berusaha mempertahankan diri.
Fu Giok-su tidak mempedulikan kata-katanya. Pedangnya kembali berkelebat. Tiga manusia
berpakaian hitam roboh bermandikan darah. Dengan memapah Ci Siong tojin, dia menerjang
dengan nekat. Akhirnya dia berhasil mencapai jalan besar. Mereka membelok di sebuah gang
kecil. Tidak ada lagi manusia berpakaian hitam yang menghalangi mereka. Juga tidak terlihat
ada yang mengejar. Ci Siong tojin dan Fu Giok-su baru bisa menghela napas lega.
Tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri dari gedung keluarga Fu. Kemudian disusul sekali lagi
jeritan yang lainnya. Ci Siong tojin segera mengenali bahwa yang terdengar tadi adalah suara
Ti Ciok dan Bok Ciok. Wajahnya berubah hebat, langkah kakinya berhenti seketika.
Fu Giok-su juga merasa curiga. “Locianpwe .... locianpwe!” panggilnya cemas.
“Ti Ciok dan Bok Ciok sudah mengorbankan diri,” sahut Ci Siong tojin dengan nada sedih.
Fu Giok-su terpana mendengar keterangan itu.
“Mungkin pihak lawan sudah mendatangkan jagoannya,” kata Ci Siong tojin kembali.
Matanya beralih kepada Fu Giok-su, “Mari pergil”
“Apakah tidak lebih baik kita balik dan lihat ...?”
Ci Siong tojin tertawa datar, “Hidup dan mati merupakan takdir. Mungkin sudah merupakan
suratan nasibnya bahwa mereka hanya dapat hidup sampai malam ini.”
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Fu Giok-su masih bimbang. Ci Siong tojin sudah mempercepat langkahnya.
*****
Apa yang diduga oleh Ci Siong tojin memang tidak salah. Pihak lawan memang telah
kedatangan seorang jagonya. Ketika orang yang berilmu tinggi ini datang, Ti Ciok dan Bok
Ciok sudah berhasil mendesak manusia-manusia berpakaian hitam dan bersiap-siap menyusul
Ci Siong tojin.
“Sute ... mari!” teriak Ti Ciok. Namun baru saja kakinya berjalan beberapa langkah,
sekelebatan pedang telah menyerangnya.
Pedang itu hitam berkilauan. Kedatangannya tidak sempat mengejutkan, namun kecepatan
sungguh mengerikan. Sama sekali tidak terdengar suara kibasan lengan baju. Ketika Ti Ciok
menyadari, pedang itu tinggal tiga cun dari tenggorokannya. Ti Ciok terkejut sekali. Dengan
panik dia berusaha menghindar, tapi terlambat. Pedang tersebut menembus dari leher sebelah
kiri sampai ke leher kanan. Pada saat itulah dia menjerit ngeri. Juga merupakan jeritannya
yang terakhir.
Darah berhambur bagai anak panah. Pedang itu sangat tipis. Panjangnya kira-kira satu
setengah meter. Memang sebuah pedang yang luar biasa dan lain daripada yang lain. Orang
yang menggenggam pedang itu memakai topi pandan berbentuk aneh. Dan dia adalah seorang
kidal.
Topi pandan itu menutupi sebagian wajahnya. Begitu pedangnya ditarik kembali, dia
langsung menyerang Bok Ciok. Tubuh Ti Ciok ikut tertarik dan berputar satu kali sebelum
pedang tersebut benar-benar tercabut semuanya. Dan tatkala tubuhnya terlempar ke tanah,
orang itu sudah menyerang Bok Ciok sebanyak dua puluh tiga kali berturut-turut. Bok Ciok
sangat terpukul melihat kematian suhengnya. Dia berhasil menghindarkan serangan orang
bertopi pandan tersebut. Dengan, kalap dia membunuh setiap manusia berpakaian hitam yang
ada di dekatnya.
*****
Usianya memang lebih muda dari Ti Ciok, namun kepandaiannya justru lebih tinggi. Tapi
sayangnya dia sudah bertempur cukup lama, tenaganya sudah banyak terkuras. Dia tidak sudi
membiarkan nyawanya melayang begitu saja. Seorang manusia berpakaian hitam yang
menyerangnya terdesak mundur sejauh tujuh langkah.
“Utang nyawa bayar nyawa!” teriak Bok Ciok kalap. Pedangnya berkelebat, mengejar
bayangan manusia hitam tersebut.
Manusia berpakaian hitam itu kembali mundur satu langkah. Sedangkan orang yang memakai
topi pandan berbentuk aneh segera mengadang di depannya. Bok Ciok memang sudah marah
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Sekali. Dia tidak peduli seberapa tinggi ilmu yang dimiliki si topi pandan. Pedangnya
memutar segala arah. Orang itu terpaksa mundur beberapa langkah. Bok Ciok tidak
memberinya kesempatan. Sekali lagi dia mengayunkan pedangnya. Kali ini dari atas ke
bawah. Topi orang itu terbelah menjadi dua bagian. Di situ pula letak kesalahan Bok Ciok.
Semestinya dia tidak ambisius melihat wajah orang itu. Karena begitu melihatnya, dia
menjadi terpana seketika.
Wajah itu rata semua. Tidak ada alis, mata, hidung maupun mulut. Persis sebuah telur saja.
Hati siapa pun akan tercekat melihat pemandangan demikian.
Dan Bok Ciok sendiri seumur hidupnya belum pernah melihat manusia semacam ini.
Mulutnya terbuka, matanya membelalak. “Kau ..?” katanya tanpa sadar.
Justru karena perhatiannya terpecah itulah, manusia aneh itu mempunyai kesempatan untuk
menikam jantungnya dengan pedang yang panjangnya luar biasa itu. Rasa sakit segera
menyerang. Bok Ciok menjerit ngeri. Darah menyembur. Dengan susah payah dia mendekap
dada. Kakinya limbung, langkahnya terhuyung-huyung. Akhirnya roboh ke tanah dan mati
seketika.
Manusia tanpa wajah itu membalikkan tubuhnya perlahan. Wajahnya yang rata terlihat
semakin pucat tersorot cahaya rembulan. Beberapa tetes darah mengucur dari bagian depan
kepalanya. Rupanya pedang Bok Ciok sempat melukainya. Namun sayang sekali tidak cukup
dalam untuk merenggut jiwanya, Manusia tanpa wajah itu menenangkan dirinya sesaat.
Kemudian sepasang kakinya menutul, tubuhnya melesat tinggi dan melayang ke dalam
keluarga Fu.
Para manusia berpakaian hitam yang masih tersisa bersorak kesetanan. Mereka ikut menyerbu
ke dalam keluarga Fu dan membunuh siapa saja yang ada di dalam rumah.
Air sungai beriak-riak. Kabut belum membuyar. Daerah di seberang sungai tidak terlihat.
Namun airnya dapat terlihat jelas. Ci Siong tojin dan Fu Giok-su berdiri berendengan. Mata
mereka menatap di kejauhan. Sinar mata Fu Giok-su menatap arah yang mereka lalui tadi. Ci
Siong tojin menatap aliran yang seakan tidak terbatas.
Angin dingin melambaikan rambut Ci Siong tojin. Matanya berkedip satu kali. “Hari sudah
terang,” katanya lirih.
“Mengapa mereka masih belum menyusul?” tukas Fu Giok-su tanpa sadar.
“Apakah kau menjanjikan keluargamu untuk bertemu di tempat ini?” tanya Ci Siong tojin.
“Aku mengatakan bahwa mereka harus menunggu aku di tempat peristirahatan dekat tepi
sungai. Dalam jarak dua puluh li dari sini memang hanya ada satu tempat peristirahatan ini
saja,” sahut Fu Giok-su sambil mengedarkan pandangannya dengan gelisah.
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Sayup-sayup terdengar suara roda kereta. Namun datangnya dari arah yang berlawanan.
*****
Suara kereta semakin dekat. Akhirnya terlihat serombongan kereta membawa peti mati dalam
jumlah banyak melintas di samping mereka. Puluhan laki-laki dengan bertelanjang dada dan
kening berkeringat mendorong kereta-kereta tersebut. Sedangkan di bagian tengah berjalan
seorang laki-laki bertubuh gemuk dan bertampang pengusaha. Dia memberi perintah kepada
para laki-laki bertelanjang dada itu agar mendorong kereta berisi peti mati itu lebih cepat.
Fu Giok-su dan Ci Siong tojin saling melirik. Terlihat segurat kekecewaan pada sinar mata
tosu tua tersebut. Fu Giok-su tidak dapat menahan diri lagi, dia segera maju ke depan
menghampiri laki-laki bertubuh gemuk tersebut.
“Maaf, Laopan ... mengapa begitu banyak peti mati?”
“Apa perlu ditanyakan lagi? Tentu saja karena yang mati juga banyak,” sahut laki-laki itu
dengan wajah berseri-seri.
Fu Giok-su segera menjadi panik, namun dia berusaha untuk tidak terlihat. “Apakah
pemerintah sedang menjalankan hukuman kepada para penjahat?” tanyanya kembali.
“Bukan. Rasanya urusan balas dendam pribadi. Di dalam kota kecil situ ada sebuah keluarga
yang dibunuh bersih dalam satu malam. Justru pihak gubernur yang membereskan mayatmayat mereka. Aku yang jadi korban, pagi ini juga aku sudah harus sampai di kota itu,” sahut
laki-laki itu menjelaskan.
Ci Siong yang mendengarkan perkataan laki-laki tersebut menjadi semakin tidak tenang. Dia
cepat-cepat menghampiri.
“Keluarga siapa yang mengalami kejadian demikian tragis?” tanya Fu Giok-su cemas.
“Kalau tidak salah, keluarga Fu. Dulu orang tua mereka juga prajurit istana. Mungkin karena
terlalu banyak dosa, jadi mendapat karma seperti sekarang ini, kata laki-laki itu sambil
menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tersenyum lebar, “Tapi aku justru beruntung.
Belum pernah selama hidupku mendapat pesanan peti mati sebanyak ini. Sampai kehabisan
stok dan meminjam dari teman seusaha yang lain.” Selesai berkata, dia segera mempercepat
langkah menuju anak buahnya.
Wajah Fu Giok-su pucat pasi. Dia berdiri termangu-mangu. Kedua tangannya terkepal, air
mata mulai mengembang. Tubuhnya terhuyung-huyung. Ci Siong tojin cepat-cepat
memegangi bahunya. Fu Giok-su berusaha memberontak dan melangkah.
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“Kau mau ke mana?” hardik Ci Siong tojin.
“Aku akan kembali dan mengadu nyawa dengan orang-orang Bu-ti-bun” sahut Fu Giok-su.
Dia menggertakkan giginya erat-erat dan langsung menerjang ke depan.
Ci Siong tojin menariknya kuat-kuat. Akhirnya langkah kaki Fu Giok-su terhenti juga.
“Kalau kau kembali ke sana sama saja kau mengantar kematian,” kata Ci Siong tojin
menasihati.
“Aku tidak takut mati” teriak Fu Giok-su.
Wajah Ci Siong tojin semakin serius.
“Tapi dengan kematianmu ini, turunan keluarga Fu pun habis sampai di sini, dendam sedalam
lautan ini, siapa yang akan membalasnya?”
Fu Giok-su bagai tersambar petir. Kesadarannya tergugah oleh kata-kata Ci Siong tojin.
Tanpa kuasa lagi dia terjatuh dan berlutut di atas tanah.
“Tenangkanlah dirimu, pikirkanlah baik-baik,” kata Ci Siong tojin selanjutnya.
“Aku ....” dengan air mata berlinang Fu Giok-su menengadahkan wajahnya menatap langit.
Kemudian dia menoleh kembali kepada Ci Siong tojin. Dengan panik dia bertanya,
“Locianpwe ... apa yang harus aku lakukan sekarang?”
Ci Siong tojin memandangi Fu Giok-su lekat-lekat. “Ikutlah aku ke Bu-tong-san. Nanti baru
kita pikirkan perlahan,” katanya sepatah demi sepatah.
Fu Giok-su tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Sejenak kemudian dia baru berdiri. Angin
dingin masih bertiup. Akhirnya kedua orang itu kembali melangkahkan kaki. Dengan wajah
kelam mereka berjalan.
*****
Senja hari hampir menyelesaikan tugasnya. Dingin mulai merayap. Di dalam pendopo asap
hio mengepul. Semuanya membisu. Suasana hening mencekam. Hanya Ci Siong tojin seorang
yang berlutut di depan meja sembahyang. Mimik wajah maupun suaranya demikian pilu.
“Pertarungan di atas Kuan-jit-hong ... tecu benar-benar tidak berguna, tecu kembali
mengalami kekalahan di tangan Tok-ku Bu-ti. Hari ini tecu menghadap Cousu untuk
menerima hukuman yang berlaku di partai kita,” Suaranya demikian lirih, tidak terdengar dari
luar pendopo. Namun, justru suara Gi-song dan Cang-song dapat tertangkap jelas oleh para
murid yang berkumpul di luar pendopo tersebut.
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Kata-kata yang diucapkan Gi-song maupun Cang-song tentu bukan kata-kata yang enak
didengar.
“Kali ini cahaya Bu-tong-pai benar-benar dibuatnya,” kata Gi-song.
“Apa tidak? Ini merupakan kekalahannya yang ketiga kali,” sambung Cang-song.
“Tampaknya luka yang dia dapatkan tidak ringan. Nanti kalau kita membuat obat, takarannya
terpaksa dua kali lipat,” kata Gi-song sambil tertawa dingin.
Sebagian murid Bu-tong-pai yang mendengar percakapan itu menunjukkan wajah sedih. Ada
pula yang menundukkan kepala dan menarik napas panjang. Tentu ada juga yang diam-diam
merasa gembira. Siapa pun dapat melihat, bahwa di dalam Bu-tong-pai sendiri memang mulai
terpecah belah.
Tiga kali berturut-turut Tok-ku Bu-ti mengalahkan Ci Siong tojin. Apakah dia akan kembali
seperti sebelumnya, yaitu tetap tidak akan melepaskan Bu-tong-pai begitu saja? Siapa pun
tidak berani memastikan hal ini. Yang pasti Bu-ti-bun semakin naik daun. Persis seperti
semboyannya yang mengatakan bahwa Bu-ti-bun ibarat matahari yang bersinar di tengah hari.
*****
Terdengar suara gemuruh. Sebuah batu berbentuk persegi hancur seketika di tengah udara.
Pecahannya menghampar ke mana-mana. Suara kibasan batang bambu tertutup oleh gemuruh
tadi.
Ci Siong tojin berdiri di antara hutan bambu. Lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin.
Mimik wajahnya menunjukkan perasaan gembira yang tidak tersangka. Di antara embusan
pecahan batu-batu, terlihat orang tua yang dipanggil sebagai suheng oleh Ci Siong tojin.
Sehari sebelum berangkat memenuhi perjanjian dengan Tok-ku Bu-ti, dia menghadap Yan
Cong-tian. Laki-laki itu masih seperti orang yang berpenyakit dan duduk menyandar di atas
tempat tidurnya yang terbuat dari batu. Tiba-tiba suhengnya berubah menjadi gesit dan sehat.
Tentu saja Ci Siong tojin senang melihat keadaan ini.
Hanya dengan satu kali pukulan, dia sanggup membuat meja yang berbahan batu itu hancur
lebur menjadi ribuan pecahan kecil-kecil. Hal ini membuktikan bahwa lwekang (tenaga
dalam) yang dimiliki suhengnya bahkan sudah jauh di atasnya. Tubuh Yan Cong-tian
mendarat di tanah, rambutnya yang putih dan terurai beterbangan. Matanya memandang Ci
Siong tojin.
“Tenaga pukulanku ini ... apakah dapat ditandingi oleh Mit-kip-mo-kang Tok-ku Bu-ti yang
sudah mencapai tingkat delapan itu?” tanyanya.
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“Rasanya tenaga suheng masih menang setengah tingkat,” sahut Ci Siong tojin.
“Kalau begitu, Tok-ku Bu-ti masih bukan tandinganku,” kata Yan Cong-tian sambil tertawa
terbahak-bahak.
Bagaimanapun juga, dia merupakan satu-satunya orang yang masih disegani oleh Tok-ku Buti. Juga karena adanya Yan Cong-tian di Bu-tong-san, maka sampai hari ini Tok-ku Bu-ti
masih belum mengambil tindakan apa-apa. Meskipun dia berhasil mengalahkan Ci Siong tojin
sebanyak tiga kali.
Kalau melihat tenaga pukulan Yan Cong-tian kali ini, tidak heran apabila Tok-ku Bu-ti masih
berpikir panjang untuk menyerang Bu-tong-pai.
Yan Cong-tian masih tertawa senang, “Bagaimana kalau kau lihat lagi pukulanku yang satu
ini?” Dia menarik napas dalam-dalam, urat-urat di tangannya mulai menonjol. Wajahnya
merah padam. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi kehijauan. Tubuhnya gemetaran.
Melihat keadaan itu, Ci Siong tojin segera merasakan ada yang tidak beres. Tergesa-gesa dia
mendekati Yan Cong-tian dan memandangnya dari atas ke bawah.
“Suheng, apa yang terjadi?” tanyanya cemas.
Keringat mengalir deras dari kening Yan Cong-tian. “Benar-benar menyebalkan!” teriaknya
marah. Dia membalikkan tubuh dan menghambur ke rumah batunya.
Ci Siong tojin cepat-cepat menyusul dan memapahnya, tapi tangannya dikibaskan oleh Yan
Cong-tian. Pada saat itu, Ci Siong tojin dapat merasakan bahwa tenaga dari tolakan
suhengnya tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak mengerti ilmu silat. Bukan saja dia
tidak berhasil melepaskan tangan Ci Siong tojin, tapi malah dirinya yang terdorong.
*****
Keadaan di dalam rumah itu masih remang-remang. Dengan terhuyung-huyung Yan Congtian berhasil juga mencapai tempat tidur. Dia langsung menjatuhkan diri dan diam seribu
bahasa. Ci Siong tojin menyusul di belakangnya. Belum sempat kakinya melangkah ke dalam,
terdengar Yan Cong-tian marah-marah.
“Kau sudah menyaksikan sendiri, entah di mana letak kesalahannya, tenagaku kadang-kadang
ada dan kadang-kadang tidak ada!” Ketegangannya perlahan mulai mereda, “Aku sungguh
tidak mengerti. Dulunya tidak begini. Sejak melatih Tian-can-sin-kang, aku segera merasakan
kelainan ini.”
Suara Yan Cong-tian lebih mirip ratapan. Melihat keadaan tersebut, untuk sesaat Ci Siong
tojin tidak tahu bagaimana harus menghibur hati suhengnya.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

118

“Tian-can-kiat kali ini benar-benar terasa seperti senjata makan tuan. Kalau sejak semula tahu
begini jadinya, lebih baik aku tidak melatih ilmu ini,” kata Yan Cong-tian sambil tertawa
getir.
“Apakah benar-benar Thian murka kepada Bu-tong?” sahut Ci Siong tojin tanpa sadar.
Darahnya menggelegak. Wajahnya berubah dan akhirnya dia terbatuk-batuk.
Yan Cong-tian memperhatikan Ci Siong tojin dengan seksama. “Tampaknya lukamu tidak
ringan.”
Ci Siong tojin menganggukkan kepalanya.
“Paling tidak separo dari urat nadi dalam tubuhku ini sudah terhajar putus. Tenaga dalamku
tinggal empat bagian,” tanpa dapat menahan diri lagi, dia menarik napas panjang.
“Apa gunanya sedikit-sedikit menarik napas?” kata Yan Cong-tian dengan nada tidak senang.
Ci Siong tojin diam termenung, Yan Cong-tian juga tidak tahu apa yang harus dikatakan.
Setelah sekian lama, Ci Siong baru tersadar dari lamunannya.
“Dalam dua tahun ini, kecuali ada mukjizat atau keajaiban yang terjadi, kalau tidak tenagaku
paling-paling dapat pulih menjadi tujuh bagian saja. Kalau dilihat dari keadaan sekarang,
satu-satunya jalan hanyalah memilih beberapa murid berbakat dan ajarkan mereka Bu-tongliok-kiat (enam jurus ampuh Bu-tong). Mereka harus berlatih keras. Setahun kemudian,
apabila mereka dapat mencapai hasil yang memuaskan, ditambah lagi dengan Wan ji maka
kita dapat membentuk barisan Pat-tou-jit-sing-ceng. Aku berharap cara ini dapat mengalahkan
Tok-ku Bu-ti. Seandainya tidak juga, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi,”
katanya.
Yan Cong-tian merenung sejenak.
“Bagus ... akal bagus!” akhirnya dia setuju dengan rencana tersebut.
“Tapi .... Bu-tong-liok-kiat biasanya hanya boleh diwariskan kepada Ciangbunjin saja.”
“Urusan sudah sampai sedemikian rupa, bagaimana kita bisa berpikir yang lainnya lagi?”
tukas Yan Cong-tian.
“Kalau suheng memang tidak keberatan, kita putuskan demikian saja,” kata Ci Siong tojin.
Terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Ci Siong tojin mengerutkan keningnya eraterat. Yan Cong-tian malah seperti tidak mendengarnya. Sekali ketukan pintu terdengar.
Dengan kemalas-malasan Yan Cong-tian menyahut, “Masuk!”
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Sebuah suara mengiakan dan pintu didorong dari luar. Tangan orang itu membawa baki
makanan. Dia adalah Wan Fei-yang. Ci Siong tojin terpana melihatnya. Anak muda itu sendiri
tidak menduga Ci Siong tojin ada di sana.
“Ciangbunjin,” sapanya.
Ci Siong tojin menyahut datar.
“Tecu tidak tahu Ciangbunjin ada di sini. Sekarang juga tecu akan membawakan lagi nasi dan
hidangan untuk Ciangbunjin,” kata Wan Fei-yang selanjutnya.
“Tidak usah ...” sahut Ci Siong tojin sambil mengibaskan tangannya.
Wan Fei-yang terpaksa mengundurkan diri. Sampai di luar pintu, dia mendengar ucapan Yan
Cong-tian.
“Pembawaan anak ini boleh juga.”
Tanpa sadar Wan Fei-yang menghentikan langkah kakinya dan berdiri memasang telinga.
*****
Tidak terdengar suara Ci Siong tojin memberi reaksi atas ucapan Yan Cong-tian tadi.
“Mengapa kau tidak menerimanya sebagai murid?” tanya Yan Cong-tian kembali.
“Justru karena riwayatnya ada masalah,” sahut Ci Siong tojin.
“Masalah apa?” tanya Yan Cong-tian. “Dia mengikuti she (marga) ibunya. Sedangkan yang
mana ayahnya atau siapa orangnya dia sendiri tidak tahu.” Ci Siong tojin menghela napas
panjang, “Tentu suheng tidak lupa kejadian dua puluh tahun yang lalu.”
Yan Cong-tian menganggukkan kepalanya.
“Sejak kejadian itu, suhu telah memutuskan bahwa Bu-tong-pai hanya menerima orang yang
riwayatnya bersih sebagai murid,” kata Ci Siong tojin selanjutnya.
“Tidak salah. Tapi sekarang kita kekurangan tenaga. Lagi pula, bocah ini sudah tinggal di Butong-san sekian tahun, selama ini tidak terlihat sesuatu yang menghawatirkan. Begini saja,
bagaimana kalau aku yang bertanggung jawab,” sahut Yan Cong-tian.
“Rasanya Gi-song dan Cang-song tidak akan setuju dengan usul ini,” kata Ci Siong tojin
seakan kepada dirinya sendiri.
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“Kedua orang yang usil itu ... hm .... tidak usah kau pedulikan mereka. Seandainya mereka
tidak senang, biar mereka mencari aku,” kata Yan Cong-tian sambil mendengus dingin.
“Biar aku pikirkan lagi baik-baik ...”
Wan Fei-yang yang berada di luar dan mendengarkan percakapan ini, tentu saja merasa
senang sekali. Dia langsung berlari menuju luar hutan. Setelah berada di luar hutan bambu,
tanpa dapat menahan diri lagi dia berteriak kesenangan. Langkah kakinya dipercepat.
*****
Angin bertiup sejuk, udara di atas Bu-tong-san hari ini sangat dingin. Para murid Bu-tong-pai
sama sekali tidak mempedulikan keadaan cuaca. Mereka malah menjadi kemalas-malasan
karena udara yang sejuk itu.
Demikian juga Wan-ji. Ketika Wan Fei-yang melihatnya, dia sedang berjalan mondar-mandir
di taman bunga. Dari jauh Wan Fei-yang sudah melihatnya, dia segera berlari-lari mendekati.
Ketika jaraknya tidak seberapa jauh lagi, Wan-ji baru merasakan kehadirannya. Melihat cara
jalan dan mimik wajah Wan Fei-yang yang berseri-seri, dia menjadi heran.
“Wan-ji kouwnio ....” panggil Wan Fei-yang sambil menambah kecepatan kakinya.
Mendengar panggilan itu, Wan-ji menghentikan langkah kakinya. Wan Fei-yang melesat ke
samping gadis itu.
“Aku ingin memberitahukan sebuah kabar baik. Ciangbunjin telah bersedia menerima aku
sebagai murid,” katanya tergesa-gesa.
Wan-ji terpana mendengar keterangan tersebut.
“Oh?”
“Benar!” kata Wan Fei-yang dengan penuh semangat. Wan-ji semakin terpana ketika pemuda
itu menarik tangannya. Sejenak kemudian dia baru tersadar dan mengibaskan tangan Wan
Fei-yang.
Pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan sikapnya. “Mungkin besok akan disiarkan,”
katanya kemudian.
Mendengar keterangan tersebut, Wan-ji ikut senang. “Lain kali kau tidak akan menerima
hinaan lagi dari para suheng,” sahutnya.
Kepala Wan Fei-yang manggut berkali-kali. Pada saat itu juga, Pek Ciok mengiringi Fu Gioksu datang dari pintu samping. Mereka menghampiri Wan-ji. Tampang Fu Giok-su kuyu
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sekali. Sedangkan Pek Ciok yang masih menyedihkan kekalahan Ci Siong tojin juga tidak
berbeda.
Melihat Wan Fei-yang, Pek Ciok menghentikan langkah kakinya.
“Siau Fei (Fei cilik) aku mencarimu ke mana-mana. Tidak tahunya kau ada di sini,” katanya.
Dengan penuh semangat Wan Fei-yang mendekatinya. “Toa-suheng, ada urusan apa kau
mencariku?” tanyanya.
Pek Ciok menoleh kepada Fu Giok-su. “Ini adalah Fu-kongcu, tentu kau sudah tahu,” katanya.
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya.
“Kami pernah bertemu satu kali ketika Ciangbunjin baru pulang,” sahutnya.
“Cepat kau bereskan kamar yang ada di luar taman, biar Fu-kongcu dapat beristirahat segera,”
perintah Pek Ciok kemudian.
“Ini soal kecil ...” Wan Fei-yang memalingkan wajahnya, “Fu-kongcu, mari.”
“Merepotkan saudara ....”
Mata Wan-ji bertemu pandang dengan Fu Giok-su, tanpa sadar wajahnya menjadi merah
padam. Kepalanya tertunduk.
“Jangan sungkan,” sahut Wan Fei-Yang tanpa memperhatikan keadaan kedua orang itu. Dia
mengiringi Fu Giok-su sebagai pendamping.
Setelah berjalan beberapa langkah, Wan Fei-yang seperti teringat sesuatu. Dia menolehkan
kepalanya dan berkata kepada Wan-ji, “Sungguh-sungguh! Aku tidak bohong!”
Maksud ucapannya itu ditujukan kepada Wan-ji, Pek Ciok salah tangkap. Dia tidak mengerti
apa yang dikatakan Wan Fei-yang.
“Apanya yang sungguh-sungguh?” tanyanya bingung.
“Tidak ... tidak apa-apa,” Wan Fei-yang tersenyum sekali kepada Wan-ji lalu cepat-cepat
meninggalkan tempat itu.
Wan-ji membalas senyuman itu. Senyumannya demikian indah laksana bunga-bunga yang
bermekaran. Fu Giok-su terpesona. Akhirnya dia meneruskan langkahnya kembali.
Pek Ciok dan Wan-ji memandangi kepergian mereka. Pek Ciok yang melihat Wan-ji saling
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tersenyum dengan Wan Fei-yang dengan muka berseri-seri menjadi heran. “Sumoay,
mengapa Siau Fei demikian gembira?” tanyanya tanpa sadar.
“Dia bilang susiok akan mengangkatnya sebagai murid.”
“Entah sudah berapa kali aku mendengar dia mengatakan hal yang sama,” Pek Ciok tertawa
dingin. “Aku rasa dia terlalu ambisius ingin belajar silat sehingga keblinger.”
“Sebetulnya dia anak yang baik,” kata Wan-ji dengan nada kasihan.
Pek Ciok mau tak mau mengakui. Matanya memandang Wan Fei-yang yang melangkah di
kejauhan. Sekali lagi dia menggelengkan kepalanya.
*****
Setelah membereskan kamar, Wan Fei-yang juga menyeduh seteko teh. Baru saja dia
mengambilkan sebuah cawan, Fu Giok-su sudah mengulurkan tangan menerimanya. “Biar
aku sendiri saja,” katanya.
“Sama saja,” sahut Wan Fei-yang sambil menuangkan teh ke dalam cawan.
“Terima kasih,” kata Fu Giok-su sopan. Wajahnya masih bermuram durja.
Wan Fei-yang merasa pemuda ini agak cocok dengan dirinya, maka dari itu, dia berani
banyak bicara dengannya. “Kali ini, untung suhu mendapat bantuanmu,” katanya.
Fu Giok-su tertawa getir, tampaknya dia sedang banyak pikiran. Wan Fei-yang segera
menghiburnya, “Orang yang mati tidak bisa hidup kembali. Jangan sampai kesedihan
membuatmu berubah. Pokoknya, kami orang-orang Bu-tong-pai akan membalaskan
dendammu.”
Fu Giok-su masih tertawa getir.
“Ilmu silat Bu-tong-pai merupakan ilmu nomor satu di kolong langit. Sebuah partai seperti
Bu-ti-bun saja tidak akan dipandang sebelah mata oleh kami. Harap kau jangan khawatir,”
kata Wan Fei-yang sok tahu.
Fu Giok-su memandangnya dengan tatapan penuh terima kasih. “Maksud baik Wan-heng
hanya dapat siaute simpan dalam hati,” sahutnya.
“Kau panggil aku Siau Fei saja.”
“Mana boleh?” Tiba-tiba Fu Giok-su mengalihkan pokok pembicaraan, “Oh ya, aku baru
pertama kali menginjakkan kaki di Bu-tong-san. Mengenai peraturan-peraturan yang ada, aku
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masih buta. Harap Wan-heng bersedia menegur apabila ada kesalahan.”
“Mulai lagi ...” Wan Fei-yang merenung sejenak, “Peraturan khusus sih tidak ada. Hanya para
suheng senang sekali bercanda. Jangan masukkan dalam hati.” Tiba-tiba dia seperti teringat
sesuatu. Pandangannya menerobos lewat jendela di taman, “Satu hal lagi yang hampir aku
lupakan. Gunung bagian belakang itu adalah daerah terlarang, jangan sekali-kali pergi ke
sana.”
“Hm ....” tanpa sadar mata Fu Giok-su mengerling ke arah yang ditunjuk Wan Fei-yang.
“Aku tinggal di ruangan belakang sana,” jari Wan Fei-yang menunjuk ke arah timur. “Kalau
ada perlu apa-apa, kau boleh berteriak saja. Aku pasti akan mendengarnya dan langsung
datang ke mari.”
Fu Giok-su menganggukkan kepalanya. Wan Fei-yang segera mohon diri. Setelah Wan Feiyang meninggalkan tempat itu, Fu GiokSu masih berdiri termangu-mangu. Pandangan
matanya tidak bergeser dari gunung belakang yang ditunjuk Wan Fei-yang tadi.
Apa yang sedang dipikirkannya? Tidak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri tentunya.
Sedangkan malam semakin mendekat.
*****
Pada hari kedua, ketika Wan Fei-yang bangun dan mendorong pintu kamarnya, dia bagaikan
orang yang lain. Pakaiannya baru, sepatunya baru, bahkan rambutnya juga disisir rapi sekali.
Di antara gelungannya terdapat sebuah pita yang baru pula.
Ini juga merupakan pakaian baru satu-satunya yang dia miliki. Selama ini dia menyimpannya
baik-baik dalam sebuah kotak, baru hari ini semua itu dikeluarkannya. Sejak pagi buta tadi,
sudah ada kabar bahwa Ci Siong tojin meminta semua murid Bu-tong berkumpul di ruangan
pendopo.
Dalam pikiran Wan Fei-yang, tidak ada urusan lebih besar lagi daripada menerimanya sebagai
murid dan akan disiarkan hari ini, selain memilih murid-murid berbakat untuk mempelajari
Bu-tong-liok-kiat.
Dia berjalan menuju pendopo itu dengan dada dibusungkan, tampaknya dia sangat bergaya.
Bertemu dengan para murid Bu-tong lainnya, dia tidak lagi menghindarkan diri, tapi menyapa
mereka satu per satu. Berita ini sudah tersebar. Melihat keadaannya pagi ini, yang lainnya
menjadi setengah yakin setengah tidak.
Sampai di ruangan pendopo yang luas, gaya Wan Fei-yang semakin meyakinkan. Rasa
bangganya semakin menonjol. Melihat di belakangnya datang beberapa saudara
seperguruannya, dia segera mempersilakan mereka, “Cu-wi suheng, silakan.”
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Beberapa orang itu kelihatannya sedang memikirkan keadaan mereka sendiri.
“Silakan ... kau saja yang duluan,” kata salah satu dari mereka tanpa memperhatikan siapa
orangnya yang menyapa.
Wan Fei-yang merasa semakin bangga mendengar jawaban orang itu. “Jangan sungkan,
silakan,” sahutnya.
Yang lainnya segera merasa lucu melihat gayanya.
“Hari ini adalah hari istimewa bagimu, kau saja yang masuk duluan,” sahut salah satu orang
entah dengan maksud tulus atau menyindir.
Yang lainnya ikut mengalah dan mempersilakan Wan Fei-yang dengan sikap sungkan.
Melihat para suheng itu demikian menghargainya hari ini, hatinya senang sekali. Dia tidak
menolak lagi. Kakinya melangkah lebar ke dalam ruangan pendopo.
Di dalam ruangan tersebut, para murid Bu-tong sudah banyak juga yang berkumpul. Tapi
wajah mereka tampak agak muram. Gi-song dan Cang-song memandang ke sekitar. Mereka
mulai kehabisan sabar. Fu Giok-su juga ada di antara kumpulan murid Bu-tong lainnya.
Melihat pemuda itu, Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya sambil tersenyum.
Fu Giok-su juga menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Senyumnya agak dipaksakan.
Kelihatannya perasaan anak muda itu masih digelayuti kesedihan. Lun Wan-ji juga sudah
hadir. Dia berdiri di sudut ruangan yang jaraknya tidak seberapa jauh. Wan Fei-yang tadinya
bermaksud menghampiri, tapi setelah berpikir sejenak dia membatalkannya. Dia bertemu
pandang dengan gadis itu lalu saling mengembangkan senyuman. Hampir semua mata murid
Bu-tong-pai beralih kepada Wan Fei-yang, dada anak muda itu semakin dibusungkan saja.
Tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan. Semua orang terdiam. Tidak lama kemudian,
tampak Pek Ciok mengiringi Ci Siong tojin masuk ke dalam ruangan. Setiap orang segera
membungkuk hormat. Ci Siong tojin meneruskan langkah kakinya dan duduk di atas kursi.
Dia mengibaskan tangannya.
Pek Ciok mengundurkan diri ke samping. Sinar mata Ci Siong tojin beredar pada setiap orang
dalam ruangan tersebut. Kepalanya setengah tertunduk, wajahnya pucat pasi. Kentara sekali
bahwa tubuhnya sama sekali tidak sehat. Sejenak kemudian baru dia berbicara.
“Keadaan bu-lim di Tionggoan selama ini damai tanpa masalah. Namun sejak berdirinya Buti-bun, kedamaian dan ketenteraman tidak ada lagi. Bu-tong-pai dan Bu-ti-bun selalu
mempunyai pendirian yang berbeda dan sudah menjadi musuh bebuyutan selama ratusan
tahun. Juga merupakan partai pertama yang dianggap menghalangi Bu-ti-bun dan ingin
mereka lenyapkan.”
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Mendengar sampai di sini, sebagian besar paras murid Bu-tong-pai mulai berubah. Ci Siong
tojin masih mengedarkan pandangannya. Sejenak kemudian dia meneruskan kembali,
“Tanggal sembilan bulan sembilan yang lalu, Punco kembali memenuhi perjanjian dan
mengalami kekalahan. Tok-ku Bu-ti mengeluarkan ucapan, apabila dalam jangka dua tahun
partai kita tidak ada yang sanggup mengalahkannya, maka dia akan membumihanguskan Butong-san.”
Gi-song tidak dapat menahan diri lagi. “Kalau begitu kita ...” tukasnya.
Ci Siong tojin tidak mempedulikannya, dia masih meneruskan perkataannya.
“Ilmu Mit-kip-mo-kang Tok-ku Bu-ti sudah dilatih sampai tingkat delapan. Untuk saat
sekarang ini, masih belum ada orang dari partai kita yang dapat menandinginya. Oleh karena
itu, Punco kemarin telah merundingkan masalah ini dengan Yan-suheng. Kami memutuskan
untuk memilih enam orang yang berbakat, masing-masing mempelajari satu macam ilmu
andalan Bu-tong-pai. Setelah itu berlatih keras dan bekerja sama dengan kompak untuk
menghadapi musuh di kemudian hari.”
Setiap orang yang ada dalam ruangan itu segera memasang telinganya dan mempertajam mata
memperhatikan.
“Enam orang ini harus berlatih segiat mungkin. Hari ini tahun depan, Punco akan menguji
mereka satu per satu. Siapa yang ilmunya paling tinggi, akan terpilih menjadi Ciangbunjin
generasi kesembilan belas.”
Gi-song dan Cang-song semakin saling melirik dengan pandangan dingin. Mereka tidak
berkata apa-apa. Yang lainnya semakin menaruh perhatian atas perkataan Ci Siong tojin. Fu
Giok-su masih berdiri dengan mata menerawang. Seakan tidak terlalu menaruh perhatian atas
apa Yang menjadi pokok pembicaraan Ci Siong tojin. Sementara itu Wan Fei-yang semakin
membusungkan dada. Tanpa sadar dia merapikan pakaiannya berkali-kali.
Wajah Ci Siong tojin semakin kelam. “Pek Ciok!” panggilnya. Meskipun suaranya sangat
lemah namun mengandung kemantapan yang sulit dilukiskan.
Pek Ciok segera maju dan berlutut di depan kaki Ci Siong tojin.
*****

“Mewarisi Liong-gi-kiam,” ujar Ci Siong tojin sepatah demi sepatah.
“Cia Peng ... mewarisi Pik-leng-ciang (telapak tenaga kilat)”
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“Yo Hong ... mewarisi senjata rahasia Fei-hun-cong (terjangan awan terbang)”
“Giok Ciok ... mewarisi Suang-kiat-kun (tongkat ganda)”
“Kim Ciok ... mewarisi Kui-sua-to (golok pembuka gunung)”
Setiap orang yang namanya dipanggil langsung berlutut di hadapan kaki Ci Siong tojin.
Wajah Gi-song dan Cang-song semakin lama semakin tidak sedap dipandang. Hati Wan Feiyang semakin tegang saja.
Sekali lagi Ci Siong tojin mengedarkan pandangannya. Dia memperhatikan mereka satu per
satu dengan tatapan menyelidik.
“Orang keenam agak istimewa. Punco sudah mempertimbangkan cukup lama. Dia bukan
murid Bu-tong-pai. Karena hatinya lurus dan baik dan mempunyai hubungan yang dalam
dengan Punco, ditambah lagi rasa hormatnya yang tinggi, maka Punco mengambil keputusan
untuk mengambil dia sebagai murid penutup dan mewariskan Sou-hou-cang (senjata pengunci
tenggorokan)”
Begitu ucapan Ci Siong tojin selesai, pandangan setiap orang beralih kepada Wan Fei-yang.
Pada saat itu, Wan Fei-yang merasakan tenggorokannya kering kerontang, paniknya setengah
mati. Dadanya masih membusung, menantikan pengumuman dari Ci Siong tojin. Tanpa sadar
dia mengerling ke arah Lun Wan-ji.
“Fu Giok-su!” suara Ci Siong tojin seakan menggelegar dalam ruangan.
Wan Fei-yang malah merasa seperti ada seember air dingin menyirami kepalanya. Muridmurid Bu-tong-pai yang berdiri di belakangnya memperdengarkan suara tawa dingin. Fu
Giok-su tenang sekali. Dia melangkahkan kakinya setelah menyahut satu kali dan berlutut di
depan kaki Ci Siong tojin.
Wan Fei-yang memutar kakinya menuju ke luar ruangan. Dadanya disurutkan kembali,
kepalanya tertunduk. Seumur hidupnya, baru kali ini dia merasa begitu malu. Suara Ci Siong
tojin yang masih berkumandang bagaikan anak panah yang menusuki hatinya.
“Punco mewariskan Sou-hou-cang kepadamu, harap kau menerimanya dengan sepenuh hati.
Jangan mengecewakan Punco, juga jangan sampai membuat harapan Punco tergantung di atas
langit.”
Sekarang kata-kata yang diucapkan oleh Ci Siong tojin, tidak syak lagi hanya ditujukan,
kepada Fu Giok-su. Wan Fei-yang bermaksud segera meninggalkan ruangan pendopo
tersebut, tapi kakinya seperti terpaku, sulit sekali digerakkan.
“Kecuali keenam orang ini, murid-murid lainnya sudah boleh meninggalkan tempat ini,” kata
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Ci Siong tojin selanjutnya.
Semua orang mengiakan dan berjalan keluar. Generasi yang lebih muda memandang Pek
Ciok dan lima orang lainnya dengan tatapan kagum. Wajah Gi-song dan Cang-song semakin
tidak enak dilihat.
Sampai di luar pendopo, Gi-song tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia mengomel panjang
lebar.
“Semua yang terpilih merupakan murid-muridnya, murid kita satu pun tidak ada yang
terpilih.”
Cang-song menganggukkan kepalanya.
“Memang benar ... apa-apaan itu tadi? Kurang ajar ... benar-benar kurang ajar!” gerutunya.
“Bagaimana pun kita harus minta keadilan darinya,” mulut Gi-song berkata demikian, tapi
langkah kakinya semakin jauh meninggalkan ruangan pendopo.
Wan Fei-yang menyelinap di antara orang banyak. Kepalanya tertunduk dan wajahnya merah
padam. Melihat Lun Wan-ji, semakin malu dan salah tingkah. Setelah keluar dari halaman
pendopo, dia berlari secepatnya. Meninggalkan kerumunan yang masih ramai membicarakan
kejadian tadi.

*****

Malam semakin larut, angin semakin dingin.
Di tanah lapang yang terpencil Wan Fei-yang menggerakkan senjatanya seperti orang kalap.
Dia berlatih terus tanpa kenal lelah. Matanya menyorotkan kemarahan. Senjatanya yang
berbentuk capitan bergerak telengas dan keji.
“Crep!”, senjata itu menancap pada sebatang pohon besar, “krek!”, pohon itu patah seketika.
Hawa amarah Wan Fei-yang seperti sudah terlampiaskan, dia mencabut senjatanya dan
meletakkan di tanah.
“Suhu, sebetulnya ilmu yang bagaimana Bu-tong-liok-kiat tersebut?” tanyanya.
Manusia berpakaian hitam berdiri di samping sambil memeluk kedua tangannya.
“Untuk apa kau menanyakan hal ini?”
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“Aku hanya ingin tahu, apakah ilmu yang aku pelajari sekarang setaraf dengan ilmu Bu-tongliok-kiat?” kata Wan Fei-yang tanpa berpikir panjang.
“Lagi-lagi kau berpikir yang bukan-bukan.”
Wan Fei-yang menggelengkan kepalanya, “Ci Siong tojin itu, aku benar-benar tidak mengerti
mengapa dia begitu membenci aku?”
Manusia berpakaian hitam itu tidak memberikan reaksi apa-apa.
“Selama ini aku selalu mengira Gi-song dan Cang-song dua orang tua bangka itu yang selalu
mencari gara-gara denganku. Tidak tahunya Ci Siong tojin juga.”
“Hm ....”
“Kemarin aku mengantarkan makanan untuk Yan Cong-tian. Aku mendengar dengan jelas,
Yan Cong-tian sendiri mengatakan bahwa aku anak yang baik, layak diterima sebagai murid.
Malah dia bersedia melunakkan hati Gi-song dan Cang-song. Dia menasihati Ci Siong tojin.
Siapa kira orang tua itu malah memilih Fu Giok-su!” kata Wan Fei-yang selanjutnya.
Manusia berpakaian hitam itu masih berdiam diri.
“Aku sama sekali tidak membenci Fu Giok-su, hanya tidak puas dengan tindakan Ci Siong
tojin!” Wan Fei-yang masih menggerutu panjang lebar.
“Kau tidak perlu sakit hati. Ilmu yang aku ajarkan sama sekali tidak di bawah Bu-tong-liokkiat. Yang penting kau harus giat berlatih. Suatu hari pasti dapat menonjolkan diri di dunia
kangouw,” gumam manusia berpakaian hitam tersebut.
Wan Fei-yang memandangi manusia berpakaian hitam itu lekat-lekat. Akhirnya dia dapat
mengendalikan perasaannya. Gurunya itu juga tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya
dikibaskan. Wan Fei-yang menggertakkan giginya erat-erat. Sekali lagi senjatanya yang
berbentuk capitan diluncurkan. Suaranya menderu-deru.

*****

Pada hari yang sama, di atas meja pada kantor pusat Bu-ti-bun tergeletak tiga helai panji
telapak darah. Mereka mendapatkannya dari tiga tempat yang berbeda. Pertama di rumah
sepasang suami istri yang tua, kedua di tempat praktik tabib Mok dan yang terakhir dari
rumah makan dan penginapan Cui-sian-lou.
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Seorang anak buah Bu-ti-bun mengambil ketiga helai panji itu dan memanteknya di atas
dinding sebelah kiri. Di dalam ruangan terdapat empat orang Hu-hoat dari Bu-ti-bun, lima
orang tongcu. Mata mereka semua menatap ke arah tiga helai panji yang terpantek di atas
dinding. Wajah mereka kelam sekali.
Tiba-tiba Kongsun Hong menggebrak meja dan berdiri dari kursinya.
“Entah orang dari golongan mana yang telah menelan nyali harimau sehingga berani
memalsukan telapak tangan darah dari Bu-ti-bun kita!” teriaknya marah.
Tok-ku Bu-ti telah menyebarkan panji telapak darah dan memberi amanat bahwa siapa pun
tidak boleh mengganggu Ci Siong tojin. Tentu mereka tidak berani membangkang perintah
tersebut.
Tapi Ci Siong tojin sama sekali tidak tahu adanya perintah itu. Ketika berita tersebar sampai
di telinga anggota-anggota Bu-ti-bun, mereka segera turun tangan menyelidiki. Mereka sama
sekali tidak berhasil menemukan orang yang mencurigakan. Hanya tiga helai panji tersebut
yang mereka dapatkan.
Seluruh anggota Bu-ti-bun terkejut mengetahui adanya kejadian semacam ini. Sejak
berdirinya Bu-ti-bun, baru pertama kali mereka menghadapi masalah seperti ini. Tok-ku Hong
bahkan lebih marah daripada Kongsun Hong.
“Pasti musuh besar Bu-tong-pai telah memperhitungkan segalanya dan melemparkan
kesalahan kepada pihak kita. Orang itu memang cerdik sekali. Dia menggunakan akal
memancing ikan di air keruh,” katanya.
Kongsun Hong menganggukkan kepalanya berkali-kali. “Menunjukkan ekor
menyembunyikan kepala. Siapa diri mereka pun tidak berani diberitahukan umum. Orang
semacam ini juga tidak mungkin mempunyai kepandaian seberapa tinggi!” sahutnya dengan
wajah merah padam.
“Biar bagaimana, kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kita harus menemukan
orang yang memalsukan telapak darah tersebut,” kata Tok-ku Hong dengan nada dingin dan
datar.
“Tentu saja!”
Cian-bin-hud, salah satu dari empat orang Hu-hoat Bu-ti-bun segera membuka suara,
“Apakah kita harus melaporkan masalah ini kepada Buncu?”
Kongsun Hong menggelengkan kepalanya. “Suhu sedang menutup diri melatih ilmu, kita
tidak boleh mengejutkannya.”
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Tok-ku Hong mendengus dingin. “Takut apa? Kau tidak pergi, aku yang ke sana!” katanya.
Kongsun Hong segera mencegahnya, “Sumoay ... urusan tetek-bengek semacam ini ....”
“Urusan tetek-bengek?” mata Tok-ku Hong mendelik lebar-lebar kepada Kongsun Hong.
“Ada orang yang memalsukan telapak darah Bu-ti-bun kau katakan urusan kecil?”
Kongsun Hong tertawa sumbang, “Sumoay, biar aku turun gunung untuk menyelidiki urusan
ini. Kalau tidak ada hasilnya, baru kita rundingkan kembali, bagaimana?”
Mata Tok-ku Hong mengerling sekilas, “Aku juga ikut!”
Kongsun Hong terpana, wajahnya berubah pucat. Keempat orang Hu-hoat saling melirik
sekilas. Belum sempat mereka menyatakan apa-apa, Tok-ku Hong sudah berteriak kembali,
“Kalau kau boleh pergi, mengapa aku tidak?”
Kongsun Hong semakin terpana. Melihat suhengnya yang diam saja, Tok-ku Hong semakin
merajuk. “Kalau kau tidak mengizinkan aku ikut, lain kali jangan menemui aku lagi!”
ancamnya garang.
Gadis itu langsung membalikkan tubuhnya dengan maksud meninggalkan tempat itu.
Kongsun Hong menjadi panik seketika. “Sumoay ...!” panggilnya gugup.
“Ada apa?” tanya Tok-ku Hong tanpa memalingkan kepalanya.
“Kalau kau memang hendak ikut, boleh saja. Tapi sepanjang perjalanan kau harus menurut
kata-kataku. Jangan berbuat sekehendak hati sehingga menimbulkan masalah baru,” kata
Kongsun Hong.
Tok-ku Hong merenung sejenak, kemudian dia menganggukkan kepalanya. Dia sudah lama
menunggu kesempatan seperti ini. Tok-ku Bu-ti tidak pernah mengizinkan dia merantau
seorang diri.

*****

Dunia luar bagi Tok-ku Hong merupakan sesuatu yang baru dan aneh. Oleh karena itu,
mereka sama sekali tidak tergesa-gesa dalam melakukan perjalanan. Kongsun Hong tidak
berani mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat garang, tapi terhadap Tok-ku Hong, dia
selalu menurut. Persis seperti seekor domba.
Hari cerah sekali, angin bertiup sepoi-sepoi. Ini merupakan hari kelima, mereka sudah sampai
di dusun sebelah timur. Jalanan ramai sekali, rupanya ada yang sedang mengadakan hajatan.
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Pengantin pria duduk di atas kuda, di belakangnya terdapat sebuah tandu yang indah. Di
antara sorak para penduduk, dia menjalankan kudanya dengan wajah berseri-seri menuju luar
kota.
Di kiri kanan jalan banyak penduduk sedang menyaksikan keramaian. Beberapa laki-laki
berpakaian hitam juga berkerumun di antara orang banyak. Mereka mulai mendekati tandu
yang indah itu. Kerumunan orang-orang yang menghalangi mereka mulai terdorong. Ada
beberapa yang merasa tersinggung, namun ketika melihat orang-orang itu, mereka malah
menjadi ketakutan. Sebagian besar mengalah dan memberi jalan kepada mereka.
Sejak tadi pengantin pria itu masih belum merasakan apa-apa. Ketika dia mengetahuinya,
wajahnya segera berubah hebat. Laki-laki berpakaian hitam yang mungkin bertindak sebagai
kepala rombongan pendatang itu menyeruak di antara orang banyak dan akhirnya mengadang
di depan pengantin pria tersebut, Dia memperhatikan sang pengantin pria dari atas kepala
sampai ujung kaki.
“Coba kalian lihat, jelek sekali pengantin pria ini!” katanya.
Laki-laki berpakaian hitam yang ada di belakangnya segera tertawa terbahak-bahak.
“Bagi laki-laki yang penting kantongnya, jelek sedikit kan tidak apa-apa. Lain kalau
perempuan,” kata salah satunya.
“Coba kalian terka, apakah pengantin perempuan ini cantik atau tidak?” kata orang yang
pertama.
“Kalau cantik, masa dia bersedia menikah dengan laki-laki sejelek itu?” sahut yang lainnya.
“Kalau menurut aku, justru sangat cantik. Bukankah pepatah ada yang mengatakan bahwa
rembulan selalu menantikan burung pungguk?” oceh yang pertama sembarangan.
“Mana ada pepatah seperti itu? Lebih baik kita lihat saja sendiri,” sahut rekannya
menganjurkan.
Laki-laki berpakaian hitam yang lain segera menyetujuinya. Mereka mendorong para dayang
yang mengawal di depan tandu dan menyingkapkan tirainya. Pengantin pria tidak tahu apa
yang harus dilakukannya. Pengantin perempuan di dalam tandu sudah menjerit ketakutan.
Laki-laki berpakaian hitam tadi tertawa terbahak-bahak. Para penduduk yang menyaksikan
kejadian itu hanya dapat menahan amarah dalam hati.
“Apa yang kau katakan memang benar. Hanya perempuan sejelek ini yang bersedia menikah
dengan si burung pungguk!” kata laki-laki berpakaian hitam yang menjadi pemimpin.
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Masih tertawa terbahak-bahak mereka segera meninggalkan tandu dan berjalan di tempat
semula. Para penonton segera menghindar dan bubar, ke rumah masing-masing. Hanya
Kongsun Hong dan Tok-ku Hong berdua yang masih tegak di tempat semula.
Tok-ku Hong memandangi laki-laki berpakaian hitam itu dengan tatapan dingin. Kongsun
Hong tentu tahu bagaimana adat Tok-ku Hong. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi dia
sama sekali tidak menasihati Tok-ku Hong untuk pergi dari situ.
Beberapa laki-laki berpakaian hitam tersebut memandangi Tok-ku Hong lekat-lekat. “Lihat ...
yang ini jauh lebih cantik!” kata sang pemimpin.
“Kalau dia bersedia menjadi pengantinku, aku bersedia umurku berkurang tiga puluh tahun,”
sambung rekannya.
“Kalau boleh mengecupnya saja aku sudah puas,” kata seorang lainnya. Dia segera
menghampiri Tok-ku Hong. Siapa sangka gadis itu mengangkat kakinya dan menendang
orang itu sampai terpelanting di atas tanah.
Teman-temannya yang lain masih belum menyadari kehebatan Tok-ku Hong. Mereka malah
tertawa terbahak-bahak melihat temannya jatuh terpelanting. Laki-laki itu malah marahmarah, “Budak cilik! Kau berani membokong toaya ini?” Tangannya bergerak. Sebatang
golok sudah berada dalam genggamannya.
Tok-ku Hong tertawa dingin. Kongsun Hong maju dua langkah dan mengadang di depan
sumoaynya. Pada saat itu, laki-laki berpakaian hitam yang lain baru merasakan bahwa
sepasang laki-laki dan perempuan ini bukan orang biasa. Mereka segera mengurung Kongsun
Hong dan Tok-ku Hong.
Di pinggang masing-masing orang itu terselip sebatang golok panjang. Salah satunya
mengibaskan tangan kepada Kongsun Hong. “Sobat! Di sini tidak ada urusanmu!” katanya.
Belum sempat Kongsun Hong menyahut, seorang lainnya sudah menukas, “Lihat yang jelas
sebelum bertindak!” Dia mengeluarkan sebuah simbol dari balik pakaiannya.
Di atas simbol yang terbuat dari logam itu tertera dua buah huruf “Bu-ti”.
“Kami adalah orang-orang Bu-ti-bun. Kalau kau memang pintar, cepat tinggalkan gadis ini
sebelum terlambat!” kata orang itu selanjutnya.
Sinar mata Kongsun Hong beralih ke arah logam yang ada di tangan orang itu. Wajahnya
berubah kelam. “Wie-tian-wei-toa, Ju-jit-fang-tiong!” serunya.
Orang itu terpana. “Rupanya orang sendiri,” katanya.
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“Jangan percaya begitu saja. Suruh tunjukkan dulu lambang kepercayaan mereka!” seru yang
lainnya.
Kongsun Hong segera mengeluarkan sebuah giok yang terselip di pinggangnya. Dia
menunjukkan tanda itu kepada orang-orang berpakaian hitam. Batu giok itu bagus sekali, di
atasnya juga tertera dua huruf, malah di dasarnya terlihat ukiran seekor macan tutul.
Para laki-laki berpakaian hitam yang melihat giok itu langsung saling mengadu pandang.
Wajah mereka pucat pasi. Tanpa banyak cakap lagi mereka segera menjatuhkan diri dan
berlutut di atas tanah.
“Cayhe sekalian memang buta melek. Tidak tahu kehadiran Tongcu yang mulia, malah berani
.…”
Kongsun Hong menyimpan kembali batu gioknya. “Kalian adalah anggota cabang ketiga
belas?” tanyanya dingin.
“Betul ....” suara pemimpin laki-laki berpakaian hitam itu serak. “Harap Tongcu bersedia
memaafkan dosa kami.”
“Kau tahu salah?”
“Ampun, Tongcu ....” laki-laki itu langsung membenturkan jidatnya ke atas tanah.
“Baik,” Kongsun Hong mengibaskan tangannya. “Kalian boleh kembali sekarang. Malam
nanti aku akan berkunjung ke kantor cabang tiga belas.”
“Tongcu ....”
Kongsun Hong memalingkan wajahnya. Tok-ku Hong tertawa dingin. Dia tidak
mempedulikan orang-orang itu dan langsung meneruskan langkahnya. Mata-mata laki-laki
berpakaian hitam itu mengantar kepergian dua orang itu. Keringat dingin mulai menetes.
Wajah mereka pucat seperti selembar kertas.
“Apa yang harus kita lakukan?”
Pemimpin mereka tertawa sumbang tanpa menyahut.

*****

Rumah makan yang mewah, hidangan yang lezat. Hawa amarah Tok-ku Hong sudah lenyap.
Dengan perasaan gembira dia menikmati semuanya.
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“Hidangan di rumah makan ini boleh juga, sayangnya agak padat.”
Tidak jauh di sebelah kanan mereka terdapat dua orang laki-laki berusia setengah baya sedang
duduk bercengkerama dengan dua orang wanita yang terus tertawa terkekeh-kekeh. Pasti
bukan orang baik-baik. Dua orang laki-laki setengah baya itu tidak hentinya mengucapkan
kata-kata kotor yang tidak enak didengar. Kedua wanita itu sama sekali tidak mengambil hati,
bahkan ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Tamu-tamu yang lainnya juga
berbincang dengan rekannya masing-masing.
Satu-satunya yang tidak terseret dalam arus mereka hanya Kongsun Hong serta Tok-ku Hong
berdua. Kongsun Hong berusaha menyenangkan hati sumoaynya. Sekian lama Tok-ku Hong
baru menyahut sepatah kata. Dia tidak begitu mempedulikan Kongsun Hong. Laki-laki itu
akhirnya tidak berani banyak bicara. Dia takut Tok-ku Hong menjadi tidak senang.
Otaknya terus bekerja. Matanya mengerling ke sekitar. Dia berharap dapat menemukan bahan
pembicaraan yang menarik. Dengan demikian hati Tok-ku Hong akan menjadi gembira. Oleh
karena itu ketika dua orang bocah cilik masuk ke dalam ruangan rumah makan tersebut,
perhatian Kongsun Hong segera terpusat pada mereka.
Kedua bocah itu sangat tampan, pakaian mereka mewah. Yang satu membawa pedang, yang
satunya lagi membawa harpa. Mereka menuju tempat duduk di samping jendela. Harpa dan
pedang diletakkan di atas meja. Salah seorang segera melepaskan bungkusan dari bahu dan
membukanya.
Di dalamnya terdapat sebuah kotak yang indah. Bocah yang lainnya segera membentangkan
sehelai kain putih. Dia membersihkan meja dengan kain tersebut. Seorang pelayan
menghampiri mereka. Melihat apa yang dilakukan kedua bocah tersebut, dia berdiri
termangu-mangu.
Kongsun Hong juga merasa heran. Dia tidak lupa memberitahukan Tok-ku Hong. “Sumoay,
lihat kedua bocah itu,” katanya.
Perhatian para tamu yang segera tertarik pada kedua bocah yang sama. Sedangkan kedua
bocah itu seperti menganggap mereka semua tidak ada. Mereka membersihkan meja itu
sampai mengkilap. Lalu menghamparkan sehelai taplak kursi yang terbuat dari kain wol di
atas bangku rumah makan tersebut. Kemudian mereka berdiri tegak di samping meja itu.
Para tamu semakin penasaran dibuatnya. Tepat pada saat itu juga, seorang pemuda berpakaian
putih masuk ke dalam rumah makan. Tampangnya tampan dan anggun, pakaiannya mewah.
Sinar matanya angkuh. Tanpa mempedulikan sekitarnya, dia menghampiri meja di mana
kedua bocah berdiri. Kemudian dia duduk di atas taplak kain wol tersebut.
Sorot matanya tidak jahat, hanya acuh tak acuh terhadap keadaan sekitarnya. Dia seolah
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memandang sebelah mata kepada orang lain. Melihat gaya pemuda ini, pemilik rumah makan
segera menghampiri dengan tergopoh-gopoh. Dia mengibaskan tangan agar pelayannya
mengundurkan diri. Dia bermaksud melayani sendiri. “Kongcu ....” sapanya.
Pemuda berpakaian putih meliriknya sekilas, sama sekali tidak mempedulikannya. Bocah
sebelah kanannya segera maju dan memberi perintah, “Bawakan beberapa macam hidangan
yang paling terkenal dari rumah makan ini.”
“Ingat! Harus yang bersih!” sambung bocah yang satunya.
Pemilik rumah makan itu terpana sejenak, kemudian dia memalingkan wajahnya memanggil
salah seorang pelayan, “Cepat sediakan cawan dan mangkok sekalian sumpitnya.”
“Tidak usah!” kata bocah yang pertama.
“Kami membawa sendiri!” lanjut bocah yang lainnya sambil membuka kotak yang dibawanya
tadi. Dia mengeluarkan mangkuk, sumpit dan cawan yang terbuat dari perak. Kemudian dia
juga mengeluarkan sehelai sapu tangan dan membersihkan peralatan tersebut satu per satu.
Pemilik rumah makan itu agak kurang senang, tapi tidak berani memperlihatkannya dan
segera mengundurkan diri. Sedangkan dua laki-laki setengah baya yang duduk bersama dua
orang wanita yang bertampang genit segera mencibirkan bibirnya.
“Sungguh besar lagaknya,” kata salah seorang dari kedua laki-laki tersebut.
Perempuan yang duduk di sampingnya malah tertawa terkekeh-kekeh. “Kau tidak senang
melihatnya?” sindirnya.
“Hanya banci saja yang banyak lagak seperti itu,” kata laki-laki tersebut.
“Peduli amat dia banci atau bukan. Yang penting uangnya banyak dan lagipula wajahnya
tampan. Mengapa kau tidak meniru perbuatannya?” dengan genit perempuan itu mengerling
ke arah pemuda berpakaian putih tersebut.
Laki-laki setengah baya itu marah sekali mendengar ucapan perempuan tadi. “Mengapa aku
harus menirunya? Aku yang memberimu uang atau dia?” teriaknya.
Perempuan itu malah tertawa terbahak-bahak. Laki-laki lainnya segera menengahi
pertengkaran mereka.
“Untuk apa kau marah-marah? Kalau kau mau membuat wajahnya menjadi jelek, kan mudah
sekali.”
Tentu saja laki-laki yang sedang marah itu mengerti apa yang dimaksudkan rekannya.
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“Bagus! Pokoknya aku memang tidak suka melihat orang semacam itu,” sahutnya.
Kedua orang itu segera berdiri dalam waktu yang bersamaan. Mereka berjalan menghampiri
pemuda berpakaian putih. Sedangkan pemuda itu sejak tadi tampaknya tidak peduli keadaan
di sekeliling mereka. Tiba-tiba dia berseru, “Jit Po!”
Bocah yang berdiri di sebelah kanannya segera menyahut dan mengadang kedua laki-laki
setengah baya tersebut. “Kongcu kami mempersilakan kalian meninggalkan tempat ini,”
katanya.
Wajah kedua laki-laki itu berubah hebat, jelas mereka sangat tersinggung. Yang satunya
segera tertawa dingin. “Apakah ini sebuah perintah?” tanyanya sinis.
Yang satunya lagi tak mau kalah gertak, dia menuding hidungnya sendiri, “Tahukah kau siapa
kami?”
Jit Po tidak mempedulikan. Pemuda berpakaian putih berseru sekali lagi, “Liok An!”
Bocah yang satunya lagi cepat-cepat maju ke depan. “Sekarang kalian harus menggelinding
dari sini,” katanya.
Kedua laki-laki itu marah sekali, sambil menggeram kedua orang itu mencekal Jit Po dan
Liok An. Bagaimana pun mereka pernah berlatih keras dalam ilmu silat. Begitu tinjunya
meluncur, suaranya menggetarkan.
Jit Po dan Liok An seakan memandang sebelah mata, wajah mereka tenang-tenang saja.
Gerakan tubuh mereka sangat lincah. Begitu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman lakilaki tersebut, mereka langsung menerjang dengan jurus burung hong mengembangkan sayap.
Telapak tangan mereka menghantam bagian pundak kedua laki-laki itu.
Meskipun usia mereka masih sangat muda, namun baik ilmu, tenaga dalam ataupun cara
menghadapi lawan sudah termasuk lumayan. Tangan kiri menangkis dengan lincah, telapak
tangan kanan dengan telak mengenai bahu kedua laki-laki tadi.
Rupanya tahun ini benar-benar merupakan tahun yang sial bagi kedua laki-laki setengah baya
itu. Sekali bergebrak sudah luput dari sasaran. Hal ini disebabkan karena pertama terlalu
memandang ringan lawan. Kedua, memang mereka ada sedikit mabuk.
Jit Po menundukkan tubuhnya dan laki-laki yang menjadi lawannya terlongong-longong
ketika bocah itu menyeruak lewat selangkangannya. Belum lagi dia sadar apa yang hendak
dilakukan bocah tersebut, tubuhnya sudah terangkat dan terlempar jauh. Liok An tidak mau
kalah, sebelah kakinya diangkat dan menyepak lawannya keluar.
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Kedua laki-laki yang melihat bahwa Jit Po dan Liok An saja sudah begitu lihai, mana berani
macam-macam lagi. Sambil menggelinding dan setengah merangkak, mereka cepat-cepat
kabur dari tempat itu. Liok An dan Jit Po juga tidak mengejar. Setelah merapikan pakaian
mereka dengan mengibas-ngibasnya, mereka kembali di samping kiri dan kanan pemuda
berpakaian putih itu.
Mata setiap orang terpusat pada ketiga majikan dan pelayan tersebut. Suara kejutan sudah
reda. Sedangkan kedua wanita yang menemani laki-laki yang sudah kabur itu saling
mengerling sekilas kemudian bangkit menghampiri meja pemuda itu. Di wajah keduanya
terpasang senyuman genit.
Belum lagi langkah mereka sempat mendekati pemuda itu, Jit Po sudah berteriak nyaring,
“Tahan!”
Kedua wanita itu terpana sejenak, kemudian mereka tersenyum simpul. “Anak baik ...
siapakah nama Kongcumu yang tampan itu?” tanya salah satu dari kedua wanita tersebut.
Sedangkan rekannya yang lain menggunakan kesempatan itu menerobos mendekati pemuda
berpakaian putih.
“Enyah!” bentak pemuda itu sambil tertawa dingin. Lengan bajunya dikibaskan, terdengar
suara menderu-deru, segulung angin kencang menerpa. Rasa terkejut wanita itu masih belum
sirna, tubuhnya sudah terdorong. Sambil terjatuh terpontang-panting, kibasan lengan baju
pemuda itu mengantarnya balik ke tempat semula.
Perempuan yang satunya melihat keadaan itu dengan mata panik. Tidak menunggu Jit Po
turun tangan, dia mengembangkan sebuah senyuman yang dipaksakan, lalu cepat-cepat
kembali ke sisi temannya.
Pemuda berpakaian putih itu tidak melirik sama sekali, hanya tertawa dingin. “Perempuan
yang berani mendekati laki-laki tanpa malu-malu pasti bukan perempuan baik-baik,”
sindirnya.
Apa yang dikatakannya memang tidak salah, kedua wanita itu memang pelacur adanya. Tapi
Tok-ku Hong yang mendengarkan kata-katanya, langsung merasa marah. Dadanya panas
sekali seakan hampir meledak. Pada saat itu, pemuda berpakaian putih dan kedua pelayannya
sedang membayar makanannya dan bersiap meninggalkan tempat itu.
Sinar mata Tok-ku Hong mengedar, sumpit di tangannya melayang cepat. Pada dasarnya dia
memang seorang ahli melempar golok terbang. Kecuali Kongsun Hong, rasanya tidak ada lagi
yang tahu apa yang diperbuatnya. Sumpit itu meluncur ke arah meja kedua pelacur tadi.
Sebuah teko teh tersenggol dan melayang ke arah pemuda berpakaian putih.
Namun, punggung pemuda itu seperti mempunyai indera penglihatan saja. Tubuhnya
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menggeser sedikit, tangan kanannya terangkat dan menyambut teko itu dengan mudah. Para
tamu sempat terpana sesaat, kemudian meledaklah tawa mereka.
Tampaknya pemuda berpakaian putih itu baru sadar bahwa yang disambutnya tadi adalah
sebuah teko. Lengan bajunya terciprat basah oleh air yang tumpah. Wajahnya berubah hebat.
Jit Po cepat-cepat menghampiri dan mengambil teko dari tangan tuan mudanya. Rasa marah
Tok-ku Hong akhirnya surut juga. Ketika dia melangkahkan kaki keluar dari rumah makan
tersebut, dia masih sempat mendengar suara tawa tamu yang belum sirna.
Tok-ku Hong sendiri ikut tertawa. Kongsun Hong yang menatapnya dari samping dan melihat
sumoaynya demikian gembira, hatinya jadi berbunga-bunga. Namun semakin diperhatikan,
dia menjadi terpesona. Senyum Tok-ku Hong demikian indah dan menawan.

*****

Malam berbintang, rembulan bercahaya.
Malam semakin larut, angin semakin kencang. Rumput-rumput liar menari-nari. Padang
rumput yang sehari-harinya memang sudah sunyi semakin mencekam di malam hari. Ibarat
sebuah kota hantu layaknya.
Meskipun jaraknya dengan kota tadi hanya setengah li, tapi penduduk sekitar menganggapnya
sebagai tempat yang angker. Daerah pemakaman yang sudah tidak terurus juga berada di
sekitar tempat ini. Terlihat sebuah rumah yang sudah mulai hancur. Perasaan semakin tegang.
Tidak heran kalau para penduduk menganggapnya sebagai pemukiman setan gentayangan.
Di depan halaman rumah ada sebuah paviliun kecil. Menurut cerita penduduk, tadinya ada
seorang tukang kayu yang tinggal di sana. Karena sering diganggu oleh hantu-hantu, maka
orang itu sudah kabur ketakutan. Malah ada yang mengatakan bahwa tukang kayu yang sudah
pindah itu menderita sakit berkepanjangan, setiap hari dia merintih dan meratap. Sejak
kejadian itu, rumah tersebut selalu kosong. Apa lagi setelah terjadi beberapa peristiwa yang
aneh, orang-orang semakin ketakutan. Siang hari pun tidak ada yang berani menginjak daerah
tersebut.
Kongsun Hong dan Tok-ku Hong justru berada di depan pintu rumah tersebut malam ini.
Angin bertiup kencang. Tanpa sadar hati Tok-ku Hong agak tegang. Tapi di luarnya dia tidak
menunjukkan apa-apa. Kongsun Hong sendiri tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Dia
meneruskan langkah kakinya sampai di depan pintu. “Wie-tian-wei-toa, Ju-jit-fang-tiong!”
serunya tiba-tiba.
“Krek!”, pintu dibuka. Dua orang laki-laki berpakaian putih menyembulkan kepalanya. Wajah
mereka pucat pasi bagai mayat hidup. Segulungan angin dingin tiba-tiba menerpa. Tubuh
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Tok-ku Hong gemetar dibuatnya.
Kedua laki-laki berpakaian putih itu segera membungkukkan tubuhnya dalam-dalam.
“Selamat datang kami ucapkan kepada Toa-siocia (nona besar) dan Kongsun-tongcu,” kata
mereka serentak.
Kongsun Hong mengibaskan tangannya.
“Antar jalan!”
Kedua manusia berpakaian putih itu membalikkan tubuh dan masuk ke dalam. Cahaya lampu
memijar. Lentera telah dinyalakan, sinarnya remang-remang. Manusianya sendiri seperti setan
gentayangan yang melayang menuju ke dalam.
Setelah melewati halaman depan, tampak sebuah pintu besar yang telah terbuka. Di kiri
kanannya masing-masing berdiri seorang laki-laki berpakaian putih dan membungkuk
menyambut. Di belakang pintu terdapat sebuah koridor panjang. Di sebelah kiri berdiri tegak
tiga orang manusia berpakaian hitam, sedangkan di sebelah kanan terdapat empat manusia
berpakaian hitam juga.
Tujuh manusia berpakaian hitam itulah yang membuat gara-gara di siang harinya. Mereka
bahkan berani mengganggu Tok-ku Hong. Kalau dilihat keadaan tujuh orang itu agak aneh.
Setelah diperhatikan, ternyata mereka bukan berdiri tegak tapi disandarkan ke tembok di
belakangnya. Mata mereka terbelalak, semuanya pasti sudah tidak sadarkan diri.
Tok-ku Hong yang melihat keadaan itu, memperdengarkan suara tertawa dingin. Kakinya
terus melangkah ke dalam. Di ujung koridor merupakan sebuah ruangan yang besar. Sebelum
Tok-ku Hong dan Kongsun Hong sampai di ruangan tersebut, pintu gerbangnya memang telah
terbuka. Seorang laki-laki berusia setengah baya melangkah keluar. Pakaiannya mewah
sekali.
“Tancu (kepala cabang) cabang tiga belas, Tong Piau menghadap Toa-siocia dan Kongsuntongcu. Harap maafkan kami yang tidak menyambut dari jauh.”
Kongsun Hong mengibaskan tangannya. Dengan Tok-ku Hong mengiringi di samping, dia
melangkah ke dalam ruangan. Sejak masuk dari halaman depan di mana-mana terlihat tembok
yang pecah-pecah dan tinggal sepotong. Tidak terlihat bahwa tempat itu berpenghuni. Tapi
begitu masuk ke dalam ruangan ini, segalanya tampak jauh berbeda.

*****

Ruangan ini sangat mewah. Lentera-lentera bercahaya terang. Ratusan anggota Bu-ti-bun
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terbagi dalam dua barisan. Melihat kedatangan Kongsun Hong dan nona besarnya, mereka
segera menjatuhkan diri berlutut.
Di tengah ruangan telah disediakan dua buah kursi besar yang ditutupi dengan kulit binatang.
Tong Piau mempersilakan kedua orang itu duduk. Dia sendiri berdiri di samping mereka.
Mata Tok-ku Hong beredar lalu berhenti pada wajah Tong Piau. “Apakah saudara-saudara
kita yang bertempat di sekitar sini berada di bawah pengawasanmu?” tiba-tiba dia bertanya.
“Ajaran budak kurang becus, anak buah budak berani mati menyalahi Toa-siocia,” sahut Tong
Piau gugup.
“Oh, ternyata kau sendiri menyadarinya?” Tok-ku Hong mendengus dingin.
Kening Tong Piau mulai dibasahi oleh keringat dingin, “Orang-orang yang membuat garagara telah dihukum sesuai peraturan. Harap Toa-siocia jangan marah lagi.”
Tok-ku Hong hanya tertawa dingin.
“Mengenai orang-orang yang memalsukan Bu-ti-bun ... apakah kau sudah mendapat kabar?”
tukas Kongsun Hong.
Tong Piau agak lega juga karena pokok pembicaraan dialihkan.
“Budak telah memerintahkan seluruh anggota kita untuk menyelidiki secepatnya. Namun
sampai saat ini masih belum ada hasil yang menggembirakan.”
Wajah Kongsun Hong berubah serius.
“Apakah kalian sudah menerima panji telapak darah dari kantor pusat yang disebarkan pada
pertengahan bulan sembilan?” tanyanya kembali.
Hati Tong Piau menjadi tegang kembali mendengar pertanyaan itu. “Kami sudah
menerimanya.”
“Apa bunyi perintah itu?”
Mulut Tong Piau melongo, sepatah kata pun tidak terucap olehnya.
“Bilang!” bentak Kongsun Hong.
“Dalam waktu dua tahun, tidak boleh ada anggota Bu-ti-bun yang membuat keributan di luar.
Siapa yang melanggarnya, mati!” sahut Tong Piau setelah memberanikan diri.
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“Kalau perintah itu telah kalian terima, mengapa cabang tiga belas tidak mengurus anak
buahnya baik-baik?” tanya Kongsun Hong sekali lagi.
Keringat Tong Piau menetes bagai air hujan. “Mungkin karena biasanya budak terlalu
memberi kebebasan kepada mereka. Harap Tongcu membuka hati dan melapangkan jiwa.”
Kongsun Hong memalingkan wajahnya. “Apa bunyi peraturan nomor sembilan belas dari
perguruan kita?” tanyanya.
“Siapa ... yang ... melanggar ... te ... lapak ... darah ... mati ....” wajah Tong Piau pucat pasi,
suaranya tersendat-sendat.
“Nomor dua puluh satu?”
“Berani ... menghina atasan ... mati.”
“Nomor dua puluh empat?”
Tubuh Tong Piau semakin menggigil. Dia tidak sanggup menjawab lagi.
“Membiarkan anak buah melanggar perintah, hukuman apa yang harus diberikan?”
Tubuh Tong Piau semakin gemetar. Kongsun Hong menggebrak meja.
“Hukuman apa harus di terima orang ini?” bentaknya keras.
“Mati ....” Tong Piau panik sekali. Dia segera menjatuhkan diri berlutut dan membenturkan
kepalanya berkali-kali ke lantai. “Budak tahu salah, harap Tongcu membuka hati lebar-lebar
....”
“Selama sepuluh tahun ini, kau pernah menyapu daerah utara sampai bersih. Meraih
kemenangan dalam pertarungan sebanyak tiga puluh enam kali. Membela perguruan mati
hidup. Jasamu juga tidak sedikit. Namun tahun terakhir ini, kau sudah tidak mempedulikan
baktimu kepada Bu-ti-bun. Lebih banyak berfoya-foya. Memanjakan anak buah. llmu silatmu
tidak mengalami kemajuan. Tapi kali ini sungguh keterlaluan. Melihat jasamu pada tahuntahun yang lalu, aku mengampunimu sekali lagi,” kata Kongsun Hong dingin.
“Terima kasih, Tongcu,” wajah Tong Piau berseri-seri seketika. Dia langsung berdiri tegak.
“Hukuman mati dibatalkan, hukuman hidup tetap berlaku,” kata Kongsun Hong kembali.
Tong Piau langsung menjatuhkan diri berlutut kembali.
“Mana bagian Cik-hoat?” tanya Kongsun Hong.
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Dua laki-laki berpakaian putih keluar dari barisan dengan tergopoh-gopoh. Wajah mereka
menunjukkan ketakutan yang dalam. Mereka juga menjatuhkan diri berlutut di samping
majikannya. Kongsun Hong melirik sinis.
“Putuskan telapak tangan sebelah kiri!” perintahnya.
“Baik,” sahut salah satu dari kedua orang bagian Cik-hoat itu.
Dia segera mengambil seutas tali dan mengikat pergelangan tangan Tong Piau. Laki-laki itu
memejamkan mata tidak berani melihat. Cik-hoat itu segera menarik sekuat tenaga. Tubuh
Tong Piau ikut tertarik dan melayang di udara. Laki-laki berpakaian putih yang satunya
segera mengeluarkan sebilah pisau dan sekali gerak, pergelangan tangan Tong Piau sudah
terbacok putus.
Tubuh Tong Piau mendarat ke lantai, dari pergelangan tangannya mengalir darah deras sekali.
Rasa sakitnya jangan dikatakan lagi. Namun dia tetap berusaha menjatuhkan diri berlutut di
depan Kongsun Hong.
“Terima kasih atas kebaikan Tongcu yang tidak menjatuhkan hukuman mati,” katanya
terputus-putus.
Melihat keadaan itu, Tok-ku Hong merasa tidak sampai hati. Dia memalingkan wajahnya ke
arah lain. Kongsun Hong masih tenang seperti semula.
“Cepat mundur!” bentaknya.
Tong Piau baru berani merobek lengan bajunya dan membungkus lukanya itu. Dua orang
laki-laki berpakaian putih segera menghampiri dan memapahnya dari kiri dan kanan. Mereka
membawanya masuk ke dalam. Sisa anggota Bu-ti-bun yang masih berada dalam ruangan
melihat kejadian itu dengan hati gentar. Tidak ada satu pun yang berani mengeluarkan suara.
“Hu-tancu (wakil kepala cabang)!” panggil Kongsun Hong dengan suara lantang.
“Cu Bong di sini,” sahut seorang laki-laki bertubuh tegap sembari berjalan keluar dari barisan
anggota Bu-ti-bun. Dia segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kongsun Hong.
“Perintahkan dua orang untuk membawa Tong Piau ke kantor pusat, rrusan di sini sementara
ini kau yang tangani. Tunggu perintah dari kantor pusat!” kata Kongsun Hong.
“Baik!”
“Mulai sekarang, perhatikan setiap orang yang keluar masuk kota ini. Apabila terlihat hal
yang mencurigakan, segera lapor pada kantor pusat!” kata Kongsun Hong.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

143

“Baik!” Cu Bong membenturkan kepalanya sekali lagi.
Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benak Tok-ku Hong. “Ada seseorang yang patut
dicurigai. Dia berada di Sing Long Kek-can (penginapan Sing Long),” katanya.
“Orang itu ....”
“Dia mengenakan pakaian putih. Tampaknya dari perguruan yang cukup terkemuka. Ada dua
bocah yang melayaninya. Masing-masing membawa sebuah harpa dan pedang,” tukas
Kongsun Hong. “Kalian selidiki asal-usulnya!”
“Baik!” Cu Bong tentunya tidak berani membantah.
Orang yang dimaksudkan Tok-ku Hong adalah pemuda berpakaian putih itu. Mungkin hawa
amarahnya masih belum lenyap semua. Tapi ... pemuda berpakaian putih itu memang
mencurigakan.
*****
Pada saat itu, pemuda berpakaian putih sedang duduk di dalam kamar penginapan. Di
sampingnya hanya ada salah satu dari bocah pelayannya, Jit Po!
Tiba-tiba pintu kamar terbuka, Liok An masuk ke dalam bersama seorang laki-laki setengah
baya menggeser ke samping.
Sinar mata pemuda itu beralih ke arah wajah Sao-laopan. Pandangannya dingin menusuk.
“Bagus sekali,” katanya.
“Entah apa yang dapat aku bantu?” tanya laki-laki itu gugup.
“Aku ingin mencari sedikit berita darimu,” kata sang pemuda.
“Kalau aku memang tahu, pasti aku akan memberitahukan dengan senang hati.”
“Kemana perginya Go-bi Suang-siu (Sepasang gadis cantik dari Go-bi)?” tanya pemuda itu.
“Apa?” tampaknya Sao-laopan tidak mengerti sama sekali.
“Mereka adalah dua orang gadis yang menginap di sini pada bulan enam tanggal tujuh. Yang
satu she Ting dan yang satunya lagi she Sun.”
Sao-laopan seakan teringat sesuatu. Wajahnya mulai berubah.
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“Sejak menginap di Sing Long Kek-can ini, mereka tidak pernah terlihat lagi. Aku ingin tahu
di mana sekarang mereka berada,” kata pemuda tersebut
Dengan susah payah Sao-laopan menelan ludahnya.
“Aku... aku....”
“Kau adalah pemilik penginapan ini, mana mungkin tidak tahu?”
“Aku tidak bisa mengatakannya,” kata Sao-laopan panik. Keringat mulai membasahi
keningnya.
“Mengapa?”
“Kalau aku mengatakannya dan mereka tahu ... mereka pasti akan membunuh aku.”
Pemuda itu tertawa dingin. Liok An dan Jit Po segera menghampiri laki-laki itu. Tangan
masing-masing mencekal sebilah pedang pendek. Mereka mengancam leher Sao-laopan dari
dua arah.
“Kalau kau tidak segera mengatakannya, maka kau akan mati saat ini juga!” kata pemuda itu
ketus.
Wajah Sao-laopan berubah hebat. Liok An dan Jit Po mendorongnya ke tembok. Hawa dingin
yang memantul dari kedua belah pedang pendek itu terasa di lehernya. “Aku ... aku akan
berbicara ...” katanya panik.
“Bagaimana keadaan mereka?”
“Mereka sudah mati.”
Wajah pemuda itu berubah sesaat. Sejenak kemudian dia tenang kembali.
“Bagaimana matinya?”
Sao-laopan terlihat salah tingkah, “Di tangan orang-orang Bu-ti-bun. Mereka memperkosa
dulu baru membunuh.”
Wajah pemuda itu kelam sekali. Sao-laopan menarik napas panjang.
“Menurut cerita orang-orang, mereka yang lebih dulu menyalahi anggota Bu-ti-bun. Melihat
kematian mereka yang demikian tragis, aku benar-benar tidak sampai hati. Tapi aku tidak
berani berkata apa-apa. Terpaksa aku menguburkan mereka di taman belakang secara diamdiam. Malah peti mati mereka, aku juga yang membelikan.”
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“Bawa aku ke sana!” kata pemuda itu sambil mengibaskan lengan bajunya.
Jit Po dan Liok An segera mengendurkan pisau mereka.
*****
Di taman belakang terdapat segerombolan semak-semak dan bunga- bunga. Bila semaksemak itu dikuakkan, maka terlihatlah dua buah kuburan. Pemuda berpakaian putih itu berdiri
tegak di depannya. Sedikit suara pun tidak terdengar. Liok An dan Jit Po terlihat sedih.
Sao-laopan berdiri di samping mereka. Tangannya menumpu pada bahu seorang pelayan.
Mengingat tragisnya kematian kedua gadis itu, perasaannya ikut terharu. Tiba-tiba terdengar
suara bising dari arah luar taman. Puluhan manusia berpakaian hitam menyerbu masuk.
“Wie-tian-wei-toa, Ju-jit-fang-tiong!” seru orang yang bertindak sebagai pemimpin.
Di belakang terlihat seorang manusia berpakaian hitam memanjat lewat tembok.
“Anggota Bu-ti-bun ada urusan di sini, harap orang yang tidak berkepentingan segera
menyingkir!” teriaknya lantang.
Mendengar teriakan itu, Sao-laopan dan pelayannya segera menyingkir dan mencari jalan
keluar. Tapi pemimpin yang berteriak pertama-tama segera mengadangnya.
“Sao-laopan!”
“Ada ... ada apa?”
“Apakah di penginapanmu ini ada seorang pemuda berpakaian putih ....” Kata-katanya belum
selesai dia sudah melihat anak muda itu beserta Liok An dan Jit Po yang berdiri di depan
kuburan. “Rupanya kalian ada di sini. Bagus!”
“Memang bagus sekali!” sahut pemuda berpakaian putih dingin sinis.
“Hei! Siapa kau? Ada keperluan apa kau datang ke tempat ini? Cepat katakan!” tanya
manusia berpakaian hitam itu keras.
“Aku she Kuan ... Kuan Tiong-liu,” sahut pemuda berpakaian putih itu tenang. “Kedatangan
kami ke sini adalah untuk membunuh kalian!” Ucapannya selesai, tangannya diulurkan,
“Pedang!”
Jit Po cepat-cepat menyodorkan pedang kepada tuan mudanya. Kuan Tiong-liu menyambut
pedang itu dengan keyakinan penuh.
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“Satu pun jangan dibiarkan lolos!” perintahnya.
Liok An dan Jit Po saling lirik sekilas. Pedang pendek telah dihunus, tubuh keduanya segera
mencelat dan menerjang ke depan. Manusia berpakaian hitam yang menjadi pemimpin
meloncat mundur beberapa langkah.
“Hati-hati!” pesannya kepada anggota Bu-ti-bun yang lain.
Kuan Tiong-liu berteriak lantang, tubuh dan pedangnya berubah menjadi segurat garis
panjang, bayangan seperti pelangi meluncur ke depan. Manusia berpakaian hitam segera
menghunus goloknya. Dia mundur dengan kalang kabut. Belum lagi goloknya sempat
diangkat, dadanya sudah tertusuk pedang.
Matanya mendelik lebar, mulutnya mengeluarkan jeritan ngeri. Seakan masih tidak percaya
bahwa apa yang dialaminya sekarang adalah kenyataan. Kuan Tiong-liu segera menarik
pedangnya kembali. Darah segar mengucur deras dari dada manusia berpakaian hitam itu.
Sao-laopan yang melihat keadaan itu, segera jatuh tidak sadarkan diri.
Kaki pelayan yang sedang memapahnya juga lemas seketika. Bersama dengan majikannya,
mereka jatuh terkulai di atas tanah. Pedang Kuan Tiong-liu yang tadi dicabut segera menikam
sekali lagi. Kembali seorang manusia berpakaian hitam roboh bermandikan darah. Tanpa
membuang waktu, pedang yang tercabut kembali diputarkan. Dua orang manusia berpakaian
hitam tertebas sekaligus menjadi dua belah.
Pokoknya, setiap kali pedangnya bergerak, selalu ada korban yang jatuh. Mana pernah
manusia berpakaian hitam itu melihat jurus pedang yang demikian cepat dan keji. Mereka
menjerit lantang dan berlarian kalang kabut. Seorang manusia berpakaian hitam yang tadi
berdiri di atas tembok paling cepat mengambil langkah seribu. Mana tahu baru sempat lari
berapa langkah, punggungnya sudah terbacok dari belakang. Tangannya masih berusaha
mencapai tembok, namun setelah berkelojotan berapa kali, tubuhnya melorot ke bawah dan
melayanglah nyawanya.
Kembali Kuan Tiong-liu menggerakkan pedangnya. Satu kali ke arah kanan dan satu kali lagi
ke arah kiri. Dua manusia berpakaian hitam itu tidak sempat menghindar, mereka segera
berubah menjadi mayat.
Ilmu yang dimiliki pihak lawan sebenarnya terpaut terlalu jauh. Untuk menghadapi dua orang
bocah seperti Liok An dan Jit Po saja mereka tidak sanggup, apa lagi menghadapi Kuan
Tiong-liu.
Liok An dan Jit Po mengadang pintu keluar. Setiap manusia berpakaian hitam yang berniat
melarikan diri, pasti menjadi korban pedang pendek mereka. Empat belas orang menerjang
serentak, tidak sampai sepeminuman teh mereka semua menggeletak di tanah dengan jantung
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yang sudah berhenti berdetak. Tinggal seorang manusia berpakaian hitam yang mencoba
menerobos halangan mereka. Melihat kematian teman-temannya, kakinya menjadi lemas,
pedang di tangannya terlepas, dan tubuhnya menggeser lalu menyandar pada tembok taman.
Pedang Kuan Tiong-liu tidak menikamnya. Dia hanya menggunakannya untuk mengancam
manusia berpakaian hitam tersebut.
“Di mana markas kalian?” tanyanya garang.
Tenggorokan itu mengeluarkan bunyi “krok! krok!”, tampaknya setiap waktu akan semaput,
tapi kenyataannya tidak.
“Di ... di ....” suaranya tersendat-sendat dan gugup.
“Antarkan kami ke sana!” kata Kuan Tiong-liu.
Manusia berpakaian hitam itu menganggukkan kepalanya berulang kali. Liok An dan Jit Po
segera maju ke depan dan mencekal manusia berpakaian hitam itu dari arah kiri dan kanan.
Kuan Tiong-liu mengangkat pedangnya. Di bawah cahaya rembulan, darah menetes setitik
demi setitik terlihat jelas.
Sinar rembulan yang pucat, warna darah semerah api membara. Dari mata Kuan Tiong-liu
juga terlihat hawa panas yang berkobar- kobar.
*****
Malam semakin larut. Lentera pada cabang tiga belas Bu-ti-bun bersinar terang. Tok-ku Hong
dan Kongsun Hong sudah pergi. Hu-tancu Cu Bong sedang menikmati arak bersama beberapa
selir kesayangannya. Dia sudah menunggu begitu lama. Beberapa tahun sudah, sampai hari ini
dia baru berhasil menguasai sepenuhnya cabang Bu-ti-bun ini. Biar bagaimanapun, ini
merupakan hal yang menyenangkan.
Dia tidak berani ayal. Setelah Kongsun Hong dan Tok-ku Hong meninggalkan tempat itu, dia
segera menyuruh beberapa anak buahnya menyelidiki ke Sing Long Kek-can. Kemudian dia
memesan semeja hidangan dan arak mahal. Pada saat itu, dia sudah agak mabuk. Oleh karena
itu, suara pertarungan dan jeritan di depan halaman juga tidak jelas terdengar olehnya. Orangorang lainnya justru merasa ada yang kurang beres.
“Cu-Laotoa, tampaknya di luar ada yang berkelahi,” kata salah seorang temannya.
Cu Bong langsung menggebrak meja dengan marah.
“Siapa yang begitu berani? Seret ke dalam biar aku beri pelajaran!”
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Baru saja perkataannya selesai, terdengar suara “brak!” yang keras. Pintu besar ruangan itu
hancur berantakan. Kuan Tiong-liu berdiri tegak di depan pintu. Perasaan mabuk Cu Bong
lenyap seketika karena terkejut.
“Siapa?” bentaknya lantang.
“Kuan Tiong-liu dari Go-bi-pai,” suara dan tubuh Kuan Tiong-liu sampai dalam waktu yang
bersamaan. Pedangnya menyorotkan sinar yang menusuk mata.
Cu Bong terkejut sekali. Tubuhnya segera berdiri tegak. “Cret! cret!”, matanya membelalak
melihat dua orang anak buahnya mandi darah karena tikaman pedang Kuan Tiong-liu.
“Ambil golok!” teriaknya lantang.
Biasanya dia tidak pernah meninggalkan goloknya. Tapi sebagai seorang Tancu, rasanya
kurang berwibawa kalau tidak ada orang yang memegangi golok baginya. Siapa tahu orang
yang memegangi goloknya kurang kuat minum arak, sekarang sudah menggeletak mabuk di
kursi samping. Meskipun masih ada tersisa sedikit kesadarannya namun mulutnya susah
mengeluarkan sepatah kata pun. Cu Bong berteriak sekali lagi. Orang itu bangkit dengan
susah payah dan akhirnya dapat juga mengeluarkan suara.
“Goloknya di sini,” katanya sambil menyodorkan golok kepada Cu Bong.
Cu Bong panik sekali. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menyambut golok tersebut.
Belum sempat mencapai goloknya, orang yang memegangi golok itu sudah roboh bersimbah
darah, golok pun terjatuh di atas tanah.
Cu Bong semakin tegang. Dia membungkukkan tubuhnya memungut golok itu. Sekali lagi
terlihat sinar pedang berkelebat. Anak rambut di jidatnya terpapas putus. Sanggul rambutnya
terlepas. Kuan Tiong-liu tidak memberinya kesempatan, pedangnya terus mengincar Cu
Bong.
Keringat sudah membasahi sekujur tubuh Cu Bong. Mabuknya sudah lenyap entah ke mana.
Dengan kalang kabut dia berusaha menggapai senjatanya. Akhirnya berhasil juga dia
mendapatkan sebatang golok, namun sayang sekali, tangannya baru saja sempat meraih golok
tersebut, pedang Kuan Tiong-liu sudah sampai di hadapannya. Dengan panik dia berusaha
menghindar, tapi tidak keburu lagi. Pedang itu menebas dari keningnya ke bawah dagu.
Para anggota Bu-ti-bun yang melihat kematian Cu Bong menjadi kalang kabut. Mereka
berusaha melarikan diri secepatnya. Liok An dan Jit Po sudah menunggu di depan pintu.
Sedangkan di tempat itu hanya ada satu jalan keluar yaitu harus melewati tempat Liok An dan
Jit Po berada.
Meskipun usia kedua bocah itu masih muda belia, namun sabetan pedang mereka sama sekali
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tidak dapat dipandang ringan. Setiap musuh yang ada di hadapan mereka, roboh dalam
sekejap mata. Demikian juga pedang Kuan Tiong-liu, gerakan pedangnya seperti sedang
membelah semangka dan memotong sayuran saja. Sikapnya tenang sekali. Pakaiannya yang
putih sudah penuh dengan bercak-bercak darah.
Darah berhamburan di angkasa bagai bunga-bunga yang rontok di musimnya. Namun bagi
orang-orang Bu-ti-bun, bagaikan sebuah mimpi buruk yang berkepanjangan.
*****
Air hangat yang mengepulkan asap. Tong kayu yang berukuran besar. Tubuh Kuan Tiong-liu
berendam di dalam tong kayu berisi air hangat itu. Dia merasakan kesegaran yang tidak
terkira.
Pakaiannya yang penuh bunga-bunga darah saat itu tergantung di hadapannya. Kuan Tiongliu menatap pakaiannya dengan terpesona. Kemudian dia menarik napas panjang.
“Darah yang indah!” gumamnya seorang diri.
Liok An dan Jit Po berdiri di sudut ruangan dan melayani keperluannya. Mereka sama sekali
tidak mengerti di mana letak keindahan darah yang dimaksudkan.
“Tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan di dunia ini daripada membunuh orang,”
ucapan Kuan Tiong-liu seperti sedang menghafal ayat suci.
Jit Po dan Liok An saling melirik. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kuan Tiong-liu
malah tertawa terbahak-bahak.
*****
Sao-laopan sekarang malah tidak bisa tertawa lagi. Di taman belakang berserakan demikian
banyak mayat anggota Bu-ti-bun, dia benar-benar tidak berani membayangkan akibatnya. Dia
panik setengah mati. Ketika pelayannya datang dan mencarinya, dia sedang bersembunyi di
kolong tempat tidur.
Pelayan itu tergagap-gagap. Sao-laopan benar-benar kehabisan sabar melihatnya. Akhirnya
dia menuju taman belakang bersama pelayan itu. Setelah tahu apa yang telah terjadi, dia
semaput sekali lagi. Di depan kuburan Go-bi Suang-siu, terpasang beberapa batang lilin. Juga
ada beberapa batok kepala manusia sebagai sesajen! Darah masih menetes dari kepala-kepala
itu.
*****
Tok-ku Hong dan Kongsun Hong saat itu sedang mengendarai kuda di sebuah jalan kecil
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berjarak sepuluh li dari kota. Angin sepoi-sepoi, matahari bersinar lembut. Tok-ku Hong sama
sekali sudah melupakan kejadian kemarin malam. Wajahnya berseri-seri, kudanya dilarikan
secepat kilat.
Melihat keceriaan Tok-ku Hong, Kongsun Hong merasa sangat gembira. Langit bagai tak
berbatas, awan putih beriak-riak. Tiba-tiba terdengar suara keliningan. Seekor merpati putih
terbang melintas. Mendengar suara itu, Kongsun Hong segera mendongakkan kepalanya.
“Merpati pos perguruan kita!” katanya tanpa sadar.
Baru saja ucapannya selesai, sekali lagi terdengar suara keliningan. Kembali seekor merpati
melintas di angkasa. Kongsun Hong mengerutkan keningnya. Kemudian dia mengeluarkan
sebuah peluit dari balik pakaian dan meniupnya dua kali. Burung merpati tadi segera
membelok lalu menukik ke arahnya. Dengan sigap Kongsun Hong menyambutnya.
“Pasti telah terjadi sesuatu,” gumamnya seorang diri.
Ada sebuah tabung kecil di kaki burung merpati itu. Kongsun Hong melepaskan burung
tersebut dan mengeluarkan sehelai kertas kecil dari dalamnya. Selesai membaca, wajahnya
berubah hebat.
“Hei! Sebetulnya apa yang telah terjadi?” tanya Tok-ku Hong panik.
“Cabang tiga belas hancur lebur. Hu-tancu dan segenap anak buah Bu-ti-bun mati semuanya,”
sahut Kongsun Hong.
“Apa?” Wajah Tok-ku Hong juga berubah pucat.
“Cepat kita kembali dan melihatnya sendiri,” kata Kongsun Hong sambil membelokkan
kudanya dan melarikannya dengan kencang.
Debu beterbangan. Kedua ekor kuda dilarikan seperti kesetanan.
*****
“Siapa yang melakukannya?” ketika Kongsun Hong mengajukan pertanyaan itu, dia dan Tokku Hong sudah berada dalam kamar penginapan Sing Long Kek-can.
Kongsun Hong melayang telapak tangannya dan menampar pipi Sao-laopan. Tubuh pemilik
penginapan itu bergetar kencang. Dengan susah payah dia berhasil mengucapkan sepatah
kata.
“Dia bernama Kuan Tiong-liu.”
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“Kuan Tiong-liu?” Kongsun Hong mengerutkan keningnya. “Bagaimana rupanya?”
“Masih sangat muda. Pakaiannya putih. Dia membawa dua orang bocah yang kalau tidak
salah bernama Jit Po dan Liok ... apa ya?”
“Apakah namanya Jit Po dan Liok An?”
“Betul.”
“Apakah orang ini mempunyai kebiasaan menggunakan mangkuk dan sumpitnya sendiri
setiap makan?”
“Betul,” tampaknya setiap waktu Sao-laopan akan semaput.
“Rupanya dia lagi,” kata Tok-ku Hong sambil menggertakkan giginya.
“Ke mana orang itu sekarang?” tanya Kongsun Hong kembali.
“Kalau tidak salah dia pergi melalui hutan,” sahut Sao-laopan.
“Kalau melalui hutan, tempat satu-satunya yang berada di jurusan itu hanyalah Bu-tong-san.
Apakah orang ini juga murid Bu-tong-pai?” kata Kongsun Hong agak heran.
“Kalaupun bukan, tujuannya pasti Bu-tong-san,” sahut Tok-ku Hong.
Kongsun Hong merenung sejenak, “Bukankah Suhu telah memerintahkan Han-ciang Tiau-siu
mengintai gerak-gerik Bu-tong-pai di sekitar ini?”
“Memang betul.”
“Kita harus mengirim surat lewat merpati pos segera, suruh Han-ciang Tiau-siu mengadang
orang itu.”
“Betul!” Tok-ku Hong setuju dengan usul itu. Dia segera menghambur keluar kamar.
Kongsun Hong mengikuti di belakangnya. Baru beberapa langkah, dia membalikkan
tubuhnya dan mendelik ke arah Sao-laopan.
“Sao-laopan ... Kami percaya apa yang kau katakan. Tapi apabila ada setengah kata saja kau
berdusta, maka ....”
“Kau akan merasakan seperti apa yang terjadi pada teko itu!” teriak Tok-ku Hong sambil
menolehkan kepalanya. Tangannya mengebas, “sret!”, sebilah golok liu-yap-to meluncur ke
arah teko teh yang ada di samping Sao-laopan.
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Sinar dingin berkelebat, teko teh pecah menjadi dua bagian. Pisau itu masih meluncur terus
dan menancap di atas tempat tidur. Sao-laopan terkejut sekali. Setelah terhuyung-huyung
sejenak, dia semaput kembali.
*****
Air sungai mengalir jernih. Tengah hari sudah lewat, namun senja belum menjelang.
Seorang pengail bertopi pandan duduk di atas sebuah batu di tepi sungai. Dia hanya seorang
diri dan tampak sedang terkantuk-kantuk. Batang kailnya berwarna hijau kehitaman,
sedangkan tali pancingnya agak kasar dari yang biasa. Bambu dan tali pancing itu bergerakgerak berkilauan disoroti sinar matahari.
Tidak terlihat seekor ikan pun. Sinar mata pengail itu tertumpu pada batang bambu di
tangannya. Sulit menduga apakah dia sedang merasa kecewa atau tidak. Tangannya yang
menggenggam batang bambu masih demikian mantap.
Sehelai daun terbawa aliran air sungai. Kuan Tiong-liu berdiri di ujung perahu seorang diri.
Tampaknya dia sedang menikmati keindahan pemandangan pada kedua tepian sungai. Jit Po
dan Liok An duduk di dalam perahu. Tampaknya mereka tidak terbiasa naik perahu. Di
bagian buritan ada seorang nelayan. Tangannya juga memegang sebatang bambu sebagai alat
untuk memancing.
Perahu melintas. Pengail tua tadi menggerakkan batang bambunya. Dia menariknya kencangkencang. Tali pancing terungkit dari dalam air, “byar!” kailnya tersangkut di bagian ujung
perahu.
Perahu yang sedang melintas mengikuti arus air itu berhenti seketika. Pengail tua itu
mengerahkan tenaganya. Sekali tali pancing ditariknya, perahu tersebut tertarik olehnya. Lalu
perlahan mendekati tepian sungai. Rupanya yang dipancing oleh pengail tadi bukan ikan tapi
manusia.
Nelayan yang berada di buritan terkejut sekali. Jit Po dan Liok An memalingkan wajahnya
memandang Kuan Tiong-liu. Anak muda itu seperti tidak merasakan apa-apa. Dia juga
menatap ke arah pengail tua tersebut.
Perahu semakin dekat ke tepian sungai. Tiba-tiba tubuh Kuan Tiong-liu melesat di udara dan
mendarat di samping pengail tua itu. Penampilannya sangat tenang, bahkan di wajahnya
terlihat sekulum senyuman. Liok An dan Jit Po segera mengikuti gerakan tuan mudanya.
Mereka mendarat di samping Kuan Tiong-liu. Senyuman anak muda itu semakin lebar.
Nelayan tua di atas perahu segera menyurutkan badannya. Sedangkan pengail di tepi sungai
sama sekali tidak mempedulikan mereka. Tali pancingnya ditarik kembali. Dia membalikkan
tubuhnya perlahan.
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“Merepotkan kau orang tua,” kata Kuan Tiong-liu setengah bergumam.
Pengail tua itu tampak terpana.
“Oh? Apakah kau tahu siapa aku?”
“Orang yang menggunakan pancingan sebagai senjata siapa lagi kalau bukan Siang-ciang Hiing?”
“Termasuk makhluk apa Siang-ciang Hi-ing itu? Orang yang menggunakan pancingan
sebagai senjata, memangnya cuma dia saja?” sahut pengail tua itu sambil mendengus dingin.
“Sebetulnya masih ada satu lagi Han-ciang Tiau-siu,” kata Kuan Tiong-liu dengan nada
dingin. “Tapi dengan kedudukan seperti orang tua itu, mana mungkin dia sudi duduk di tepi
sungai menunggu aku?”
“Bocah busuk! Lidahmu tajam sekali!” pengail tua itu melepaskan topi pandannya. Terlihat
rambutnya yang sudah memutih. Wajahnya sudah keriput semua. “Aku memang Han-ciang
Tiau-siu,” katanya.
“Ternyata memang kau orang tua!” Kuan Tiong-liu pura-pura terkejut. “Harap maafkan
boanpwe yang tidak tahu aturan. Entah apa yang kau inginkan orang tua?”
“Kuan Tiong-liu!” teriak Han-ciang Tiau-siu. “Kau menghancurkan cabang tiga belas Bu-tibun kami. Dan kau juga membunuh anggota-anggotanya. Lohu hari ini akan menjernihkan
utang piutang ini.”
“Apakah Lojinke (orang tua) juga merupakan anggota Bu-ti-bun?” tanya Kuan Tiong-liu
bersandiwara.
“Tidak salah! Wie-tian-wei-toa, Ju-jit-fang-tiong.”
“Boanpwe ingin bertanya kepada Lojinke, entah apa kedudukanmu di Bu-ti-bun?”
“Hu-hoat!”
“Boanpwe semakin tidak mengerti,” kata Kuan Tiong-liu sambil tertawa dingin. “Locianpwe
pernah menggetarkan dunia kangouw selama puluhan tahun. Dengan kedudukan locianpwe,
mengapa sudi menurunkan derajat menjadi hu-hoat orang?”
“Jangan banyak bicara!” sahut Han-ciang Tiau-siu dengan wajah garang.
“Setelah membunuh anak buah Bu-ti-bun, kau orang tua segera menampilkan diri. Apabila
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boanpwe membunuh engkau, apakah Tok-ku Bu-ti akan mencariku untuk membalaskan
dendam bagimu?” tanya Kuan Tiong-liu sinis.
“Besar sekali mulutmu. Tidak heran kau berani membunuh anak buah Bu-ti-bun,” kata Hanciang Tiau-siu marah.
“Jangan kata baru anak buah, hu-hoatnya juga aku berani bunuh!”
Han-ciang Tiau-siu malah tertawa terbahak-bahak.
“Bagus! Hari ini aku orang tua harus memberi pelajaran kepadamu!” batang bambunya segera
diangkat ke atas.
Jit Po juga mengeluarkan pedang pendeknya. Han-ciang Tiau-siu menutul kakinya dan
melayang sejauh tiga depa di mana terdapat sebuah tanah kosong.
“Ke sini!” katanya.
Kuan Tiong-liu menghunus pedangnya. Pergelangan tangan digetarkan. Sekali loncat dia juga
sudah berada di tanah kosong itu dan berdiri berhadapan dengan Han-ciang Tiau-siu.
“Silakan!” katanya.
Han-ciang Tiau-siu berteriak lantang, pancingannya segera digerakkan dan mengincar tiga
urat darah mematikan Kuan Tiong-liu. Pancingan tersebut merupakan senjata di luar senjata.
Orang yang menggunakan senjata semacam ini harus mempunyai tenaga dalam yang kuat.
Kuan Tiong-liu juga sadar bahwa pengail tua ini pernah menggetarkan dunia kangouw dua
puluh tahun yang silam. Ilmu silatnya tinggi sekali. Dia tidak berani memandang ringan.
Tubuhnya meleset dengan ringan. Pedangnya yang bergerak cepat menangkis datangnya
pancingan Han-ciang Tiau-siu. Kemudian dia balas menyerang.
Belum lagi pedangnya sempat mencapai sasaran, pancingan Han-ciang Tiau-siu kembali
meluncur di samping kepalanya. Kemudian tali pancing ditarik kembali dan dilontarkan ke
arah dada Kuan Tiong-liu.
Kuan Tiong-liu menggeser sedikit tubuhnya dan membiarkan pancing itu lewat. “Ting!”,
pedangnya digerakkan dan menebas batang bambu di tangan Han-ciang Tiau-siu. Orang tua
itu memutar tubuhnya, persis seekor ikan yang berenang dengan gesit. Tali pancingnya
bergerak mengarah tenggorokan Kuan Tiong-liu. Pemuda itu berhasil menghindar, namun
kembali pancingan sudah melayang kembali dan mengancam tujuh buah jalan darahnya.
Pemuda itu menutulkan kakinya ke tanah dan melayang di udara. Serangan pancingan itu
luput semuanya. Sikap Kuan Tiong-liu sangat tenang. Mungkin hal ini pula yang membuat
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Han-ciang Tiau-siu semakin kesal.
“Hari ini Lohu akan membuat kau menjadi umpan ikan!” teriaknya keras. Sekali lagi bambu
di tangannya digetarkan.
Sampai saat itu Kuan Tiong-liu masih belum banyak melakukan serangan. Dia hanya bergeser
dan berputaran menghindari ancaman senjata Han-ciang Tiau-siu. Seratus dua puluh tujuh
jurus sudah berlalu. Kuan Tiong-liu tidak ingin main-main lagi. Sudah cukup baginya untuk
menjajaki ilmu yang dimiliki Han-ciang Tiau-siu.
Kakinya bergerak cepat, pedang berkelebat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan. Han-ciang
Tiau-siu tidak mengira anak semuda itu sudah mempunyai kepandaian demikian tinggi. Dia
bersikap hati-hati. Tapi Kuan Tiong-liu bukanlah Kuan Tiong-liu kalau dia mau memberi
kesempatan kepada musuhnya. Pedangnya seakan menari-nari di udara. Han-ciang Tiau-siu
sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membalas menyerang. Dia sudah terdesak
mundur beberapa langkah. Sedangkan pedang Kuan Tiong-liu masih merandek terus.
Tampaknya sekarang pemuda itu yang mempunyai posisi di atas angin.
Han-ciang Tiau-siu berhasil menghindarkan diri. Kali ini dia sempat menggerakkan
pancingannya, namun malang, pedang Kuan Tiong-liu yang secepat kilat sudah berada di
depan mata. Sedangkan Han-ciang Tiau-siu terjatuh ke dalam sungai.
Gerakan pedang Kuan Tiong-liu berhenti. Dia mendongakkan wajahnya dan tertawa terbahakbahak. Tidak lama kemudian, terlihat Han-ciang Tiau-siu menyembulkan kepalanya dari
dalam air. Tubuhnya melesat dan berjungkir balik beberapa kali. Akhirnya dia berhasil
mencapai seberang sungai.
Sekali lagi Kuan Tiong-liu tertawa terbahak-bahak. “Sungguh banyak orang aneh di dunia ini.
Seorang Hu-hoat Bu-ti-bun saja tidak malu berbuat demikian, aku harap murid Bu-tong-pai
tidak akan membuat aku kecewa,” katanya.
Ternyata dia memang benar-benar hendak menuju Bu-tong-san. Sebetulnya apa yang
diinginkan Kuan Tiong-liu? Apakah dia bermaksud mengadu kepandaian dengan murid Butong-pai?
*****
Matahari belum tenggelam. Keenam murid Bu-tong-pai yaitu Pek Ciok, Kim Ciok, Giok
Ciok, Cia Peng, Yo Hong dan Fu Giok-su masih berlatih dengan giat. Mereka berdiri di atas
sebuah batu. Keenam orang tersebut membentuk lingkaran. Hanya ada sebuah celah di bagian
dalam dan di depannya Ci Siong tojin berdiri.
Ci Siong tojin masih belum sehat, wajahnya masih terlihat pucat. Sejenak kemudian dia
berjalan menuju sebatang kayu tinggi dan duduk di sana. Dia memperhatikan murid-muridnya
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berlatih. Setelah cukup puas, dia pindah ke atas sebuah batu berbentuk pat-kwa. Batu itu dapat
berputar segala arah. Asalkan Ci Siong tojin menumpu tangannya ke samping dan mengentak.
Dengan demikian, dia dapat memperhatikan muridnya satu per satu dan melihat kemajuan
latihan mereka. Wajahnya tidak kelam. Tampaknya dia cukup puas dengan hasil yang dicapai
keenam muridnya itu.
Keringat sudah membasahi tubuh keenam orang itu. Tapi mereka tidak bermaksud berhenti
berlatih. Pek Ciok, Cia Peng, Kim Ciok, Giok Ciok dan Yo Hong setia kepada Bu-tong-pai,
sedangkan Fu Giok-su memikul beban dendam keluarganya. Suara teriakan lantang terus
terdengar. Kumandangnya mengaung sampai ruangan depan.
*****
Wan Fei-yang melewati tempat latihan itu. Mendengar suara teriakan, langkah kakinya segera
diperingan. Dia seperti terpesona. Tanpa sadar langkah kakinya semakin mendekati tempat
keenam orang itu berlatih.
Dua orang murid Bu-tong menjaga di luar. Wan Fei-yang yang melihat mereka, segera
menyadari apa yang akan terjadi apabila dia meneruskan langkahnya. Namun dia tetap nekat.
Dia menghampiri kedua murid Bu tong yang sedang menjaga itu. Tiba-tiba salah satunya
mengadang di depan Wan Fei-yang, “Berhenti!”
“Untuk apa kau datang ke tempat ini?” tanya yang satunya lagi.
“Mengantarkan minuman untuk para suheng yang sedang berlatih.” Hal ini memang benar.
“Suheng berdua menjaga di sini sekian lama, tentu kalian juga sudah lelah dan haus.”
“Oleh karena itu, jangan lupakan bagian kami,” sahut salah satunya.
“Tentu saja ....” sahut Wan Fei-yang sambil meletakkan teko teh dan beberapa cawan di
lantai. Dia menuangkan secawan teh untuk masing-masing orang itu.
Warna teh sangat pekat, harumnya semerbak. Sekali lihat saja, kedua murid Bu-tong itu
segera tahu bahwa teh yang disuguhkan diseduh dari daun teh yang baik. Apa lagi setelah
menghirup wanginya. Kerongkongan mereka semakin kering saja rasanya.
“Harum sekali,” kata salah satu orang itu tanpa sadar.
“Ini adalah teh Lung-cing sebelum musim hujan. Para suhu biasanya menyuguhkan tamu
dengan teh sejenis ini,” kata Wan Fei sembari mengangkat kembali bakinya dari lantai.
“Tidak heran ...” setelah meminum tanpa sadar kedua murid Bu-tong itu menghirupnya
dalam-dalam. “Teh Lung-cing sebelum musim hujan memang paling bagus. Dapat
menghilangkan dahaga dan menurunkan demam badan. Lain dengan teh umumnya,” kata
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salah satu penjaga tersebut.
Wan Fei-yang tidak ingin kehilangan kesempatan baik. “Suheng berdua silakan menikmati
perlahan-lahan. Aku akan mengantarkan teh ini ke dalam,” sahutnya buru-buru.
“Baik!” kata penjaga itu sambil terus memuji tiada hentinya.
Wan Fei-yang membawa baki berjalan ke depan. Mereka sama sekali tidak
mempedulikannya. Hatinya gembira sekali. Belum sempat dia mendorong pintu ruangan itu,
salah seorang murid Bu-tong sudah berdiri dan memalingkan wajahnya.
“Berdiri di tempat!” bentaknya.
Wan Fei-yang terpana. Orang itu mengulurkan tangannya dan mencengkeram, leher baju anak
muda itu. “Mau ngintip? Tidak begitu mudah!”
Penjaga yang satunya segera menghampiri. “Kau bermaksud menyuap kami dengan secangkir
teh Lung-cing sebelum musim hujan? Kau kira kami tidak tahu apa maksudmu?” bentaknya
marah.
“Kelihatannya kau cukup jujur, siapa tahu hatimu demikian licik. Sayang sekali kau bertemu
dengan kami.”
“Jangan mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Kami yang akan membawa teh ini ke dalam.
Kau kembali dan teruskan pekerjaanmu.”
Kedua orang itu saling sahut-menyahut mengatasinya. Kemudian salah seorang penjaga itu
mengambil baki dari tangan Wan Fei-yang. Sedangkan rekannya yang lain mencengkeram
leher baju anak muda itu dan melemparkannya keluar dari tempat tersebut.
*****
Air kolam sangat jernih. Memandangi bayangan sendiri di dalam kolam, perasaan Wan Fei
yang sangat tertekan. Dia benar-benar tidak mengerti. Mengapa Ci Siong tojin tampaknya
begitu sentimen kepadanya.
Angin malam membawa keharuman dedaunan dari pegunungan. Di dalam kolam yang jernih
terlihat seekor ikan lele sedang berenang ke tepian. Mata Wan Fei-yang mengedar. Tiba-tiba
dia mengembangkan sebuah senyum. Tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengulurkan tangan
secepat kilat dan menangkap ikan lele itu.
“Wan-ji, aku berhasil menangkap seekor ikan lele!” teriaknya tanpa sadar kemudian
menghambur keluar.
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Lun Wan-ji tidak berada di sekitar situ, tentu saja dia tidak dapat mendengarkan teriakannya.
Kenyataannya malah dia tidak tahu bagaimana perasaan Wan Fei-yang kepadanya.
*****
Malam mulai larut.
Di taman bunga sunyi tiada seorang pun. Sepasang tangan Wan Fei-yang memegang sebuah
panci kecil. Dia berjalan melalui tembok pembatas taman. Tujuannya kamar Lun Wan-ji.
Langkah kakinya dibuat seringan mungkin. Dia mondar-mandir di depan pintu kamar.
Beberapa kali dia mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu. Namun entah kenapa, dia
membatalkannya lagi.
Kalau melihat tampangnya, kelihatan sekali dia gugup. Tangannya yang sudah terangkat
ditarik kembali, kemudian diangkat lagi lalu ditarik kembali. Entah kemana hilangnya
keberanian dalam hati anak muda itu.
Akhirnya dia mendapat akal. Perlahan dia meletakkan panci kecil itu di atas tanah. Dan dia
merasa perbuatannya itu sudah tepat. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia
membalikkan tubuh dengan maksud meninggalkan tempat itu.
Namun begitu dia membalikkan tubuhnya, dia melihat seseorang. Mata Wan Fei-yang
membelalak, mulutnya terbuka lebar. Orang itu adalah Lun Wan-ji. Dia berdiri di gerombolan
bunga yang ada di dekatnya. Wan Fei-yang malah tidak tahu sejak kapan dia sudah berdiri di
situ.
Dengan perasaan heran dia menatap Wan Fei-yang. “Untuk apa kau menaruh panci kecil di
depan pintu kamarku?” tanyanya.
Wajah Wan Fei Yan merah padam. Untung saja pada saat itu bulan tak menampakkan seluruh
dirinya sehingga remang-remang dan Wan-ji pasti tidak akan memperhatikan.
“Aku ... aku dengar kau sedang kurang sehat. Tidak mau makan nasi. Maka aku memasakkan
sedikit bubur untukmu ....” sahut Wan Fei-yang salah tingkah.
“Kau sungguh baik.”
Hati Wan Fei-yang senang sekali mendengar pujian itu. “Wan-ji kouwnio, mumpung masih
hangat ....”
Lun Wan-ji menganggukkan kepalanya sambil tersenyum.
“Tolong bawakan ke dalam ya ....” katanya sambil mendorong pintu kamar.
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“Baik,” sahut Wan Fei-yang sambil mengangkat panci berisi bubur itu dan membawanya
masuk ke dalam kemudian meletakkannya di atas meja.
“Oh ya ... mengapa tadi tingkahmu aneh sekali. Aku lihat kau sudah beberapa kali
mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu tapi tidak jadi,” tiba-tiba Wan-ji bertanya.
Wajah Wan Fei-yang merah padam, “Aku ... aku sebetulnya malu bertemu lagi denganmu.”
“Oh?”
“Sebelumnya aku mengatakan bahwa Ciangbunjin akan menerima aku sebagai murid.
Ternyata ... ternyata tidak. Kau pasti mengira aku berdusta lagi.”
“Siau Fei ... bagaimana sifatmu aku sangat paham. Kalau memang mau disalahkan, salahkan
nasibmu yang buruk,” sahut Wan-ji menghibur.
Mendengar kata-kata itu, perasaan tertekan Wan Fei-yang menjadi lenyap seketika. Lun Wanji membuka tutup panci berisi bubur itu.
“Begini banyak? Aku sendirian bagaimana mungkin menghabisikannya. Kau juga makan
sedikit ya,” kata gadis itu sambil tersenyum manis.
“Aku ....”
“Kalau kau tidak mau makan, aku juga tidak ....“
“Aku makan ... aku makan.” sahut Wan Fei-yang panik. Dia cepat-cepat menyendokkan
semangkuk penuh untuk Lun Wan-ji.
Lu Wan-ji menerimanya dan mencoba satu sendok. Tanpa sadar dia memuji, “Enak sekali.”
Kepalanya manggut-manggut, “Rasanya manis lagi.”
“Tentu saja. Aku memasaknya dengan mencampurkan seekor ikan lele.”
“Benar?” Lu Wan-ji tersenyum. “Merepotkan kau saja,” katanya.
Melihat kegembiraan Lun Wan-ji, hati Wan Fei-yang senang bukan kepalang.
*****
Sambil bercakap-cakap dan tertawa, akhirnya bubur sepanci itu habis juga. Tadinya Wan Feiyang menganggap terlalu banyak, sekarang malah merasa kekurangan. Dia berharap dapat
agak lama bersama gadis itu. Maka ketika dia membereskan panci dan mangkuk kotor, dia
sengaja bekerja lambat-lambat.
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Malam semakin larut. “Cring!”, tiba-tiba semilir angin mengumandangkan sebuah suara.
Kedengarannya begitu dekat, namun sepertinya juga sangat jauh. Itu adalah suara harpa.
Mendengar dentingan itu, hati Lun Wan-ji semakin gembira. Sebetulnya dia senang
membantu Wan Fei-yang membereskan perabotan makan mereka, wajahnya tersenyum terus.
Sekarang senyuman semakin lebar, namun gerakan tangannya juga menjadi cepat. Wan Feiyang malah tidak memperhatikan.
“Taruh saja di situ. Nanti aku yang mencucinya,” kata Wan-ji.
“Tidak usah ... tidak usah .…” baru saja dia menumpukkan perabotan itu menjadi satu Wan-ji
sudah menghambur keluar.
Wan Fei-yang terpaksa mengikutinya Suara dentingan harpa masih terus berbunyi, Wan-ji
keluar dari kamarnya karena tertarik oleh suara harpa tersebut. Pikirannya seperti melayanglayang. “Kalau begitu aku tidak mengantarmu lagi,” kata gadis itu selanjutnya,
“Tidak usah ...” sahut Wan Fei-yang gugup. Dia masih ingin meneruskan kata-katanya, tapi
Wan-ji sudah mempercepat langkahnya ke depan.
Arah yang diambilnya menuju taman depa Apa yang membuatnya demikian tergesa-gesa?
Wan Fei-yang masih merasa heran ketika melihat sesuatu terjatuh dari pinggang Wan-ji. Dia
cepat-cepat memanggil gadis itu, “Wan-ji kouwnio ....”
“Lain kali kita ngobrol lagi panjang lebar,” sahutnya tergesa-gesa. Sekali berkelebat,
tubuhnya menghilang di tikungan.
Mendengar ucapannya, kembali Wan Fei-yang terpana. Akhirnya dia mempercepat
langkahnya. Sebuah dompet kain bersulam indah tergeletak di atas lantai. Tidak diragukan
lagi kalau benda itu milik Wan-ji. Gadis itu selalu membawanya ke mana saja, bagaikan harta
kesayangan. Biasanya dia sangat memperhatikan dompet ini. Mengapa sekarang begitu
mudah terjatuh dari sakunya?
Apakah dia sengaja meninggalkannya untukku? Wan Fei-yang membungkukkan tubuhnya
mengambil dompet kain tersebut. Dia memandanginya dengan termangu-mangu.
*****
Suara harpa berasal dari bawah sebatang pohon siong tua. Bintang rembulan bersinar redup.
Pohon siong berdiri tegak. Giok-su yang duduk dibawah pohon siong dengan wajah
termenung, tampak semakin tampan memikat.
Sebuah harpa bersenar lima tergeletak di atas sebuah batu di hadapannya. Kedua jari
tangannya bergerak gemulai. Laksana tenggelam dalam alunan harpanya sendiri. Wan-ji
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melangkah mendekati dengan mengendap-endap. Dia tidak ingin menimbulkan sedikit suara
pun yang akan mengejutkan anak muda tersebut.
Namun Giok-su telah mengetahui kehadirannya. Tangannya masih memainkan harpa.
“Sumoay ... kau rupanya ….”
Wan-ji tersenyum manis. “Suheng ... teruskan saja permainanmu,” sahutnya.
Giok-su membalas senyumnya. Suara dentingan harpa masih terus berlanjut. Wan-ji duduk di
atas sebuah batu yang terdapat di samping anak muda itu. Dia mendengarkan dengan segenap
perhatian. Sekejap saja dia sudah terlena oleh buaian alunan harpa tersebut.
Ditilik dari keadaannya, dia pasti bukan untuk pertama kali mendengar Fu Giok-su memetik
harpa. Lagi pula dia juga tentu senang sekali mendengarkannya. Mata Giok-su menatap ke
arah Wan-ji. Sepasang jari tangan tetap menari-nari di atas alat musik tersebut. Iramanya tidak
sumbang sama sekali. Tentu sudah lama dia mempelajari ilmu yang satu ini.
Irama harpa itu ibarat air sungai yang mengalir, segala perasaan seakan hanyut bersamanya.
Sambil memetik harpa, pikiran Giok-su semakin melayang-layang. Wan-ji tidak
merasakannya.
Giok-su tersenyum simpul, “Sumoay ... bagaimana menurutmu irama yang aku mainkan ini?”
“Bagus sekali,” sahut Wan-ji bagai tersadar dari mimpi.
“Aku gembira kau menyukainya.”
“Kenapa? Apakah kau sengaja memetiknya untukku?”
Giok-su tersenyum tanpa menyahut. Wajah Wan-ji merah padam. “Suheng, kau Bun-bu-coancai (pendidikan dan ilmu silat dikuasai dengan baik). Benar-benar mengagumkan,” katanya.
“Lagi-lagi kau berkata demikian,” sahut Giok-su tersipu-sipu.
“Betul kok .... Suheng, kapan kau akan mengajarkan aku memetik harpa?” tanya Wan-ji
selanjutnya.
“Kau benar-benar mau mempelajarinya?”
“Aku serius. Katakan ... kapan kau mau mengajarkan aku?”
“Bagaimana kalau sekarang saja?”
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Wan-ji tidak mau kehilangan kesempatan baik, dia segera menganggukkan kepalanya dan
menghampiri Giok-su. Anak muda itu berdiri dan membiarkan Wan-ji duduk di hadapan batu
di mana harpa itu tergeletak. Sepasang jari tangannya menekan di atas senar.
“Beginikah caranya?”
Giok-su menggelengkan kepalanya. Jarinya menyentuh senar perlahan, “Perhatikan baikbaik.”
Jarak antara kedua orang itu sedemikian dekat. Giok-su bisa mencium bau harum yang
terpancar dari tubuh Wan-ji. Jarinya menyentil, “tring!”, denting suara harpa menggetarkan
sanubarinya.
Wan-ji belum paham juga. Jarinya mengikuti gerakan Giok-su, namun nadanya demikian
rendah dan tidak enak didengar. Dua pasang mata saling pandang. Wajah Wan-ji
menampakkan rona memerah. Kepalanya tertunduk malu.
“Mengapa aku tidak bisa memainkannya seperti engkau?”
“Karena gerakanmu salah. Meskipun jari kirimu sudah betul, tetapi tenaga sentilan jari kanan
kurang tepat. Seharusnya begini ...” perlahan Giok-su mengulurkan tangannya menyentuh jari
Wan-ji lembut.
Wan-ji membiarkannya. Dia tidak melepaskan tangan anak muda itu. Wajahnya merah
padam. Giok-su memang tidak dapat melihatnya namun dia merasakan tangan Wan-ji
bergetar terus.
Sekali lagi terdengar suara “cring!”. Akhirnya nada suara yang terdengar persis seperti yang
dimainkan Giok-su sebelumnya.
“Betul kan?”
Lu Wan-ji tidak mengucapkan sepatah kata pun.
*****
Penerangan di dalam kamar redup sekali. Tangan Wan Fei-yang masih menggenggam dompet
kain itu. Dia duduk termenung di sisi tempat tidur. Masih terbayang di pelupuk matanya
ketika dia menikmati bubur ikan bersama Wan-ji.
Bibirnya tersenyum. Begitu lugunya sehingga mirip orang bodoh. Entah berapa waktu sudah
berlalu, akhirnya dia tersadar dari lamunannya. Dia mengedarkan pandangannya lalu
meloncat dari tempat tidur. Dia sibuk mencari-cari, akhirnya dia berhasil menemukan secarik
kertas dan sekotak tinta. Dia duduk termenung di samping meja.
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Alisnya berkerut. Lama sekali dia baru tersenyum-senyum. Dia mulai menggosok-gosok
tempat tintanya. Kemudian mulai menulis. Jangan lihat tampangnya ketolol-tololan, ternyata
tulisannya boleh juga.
*****
Lentera semakin redup. Di atas lantai berserakan puluhan carik kertas yang telah terpuntelpuntel. Wan Fei-yang menulis lagi beberapa huruf, dia membacanya sekilas. Akhirnya dia
meremas kertas itu dan membuangnya lagi ke atas lantai. Dia melakukannya berulang kali.
Kenyataannya, menulis surat bukanlah bakat anak muda itu. Namun setelah mencoba lagi
beberapa kali, dia berhasil juga menyelesaikan sepucuk surat.
Wan Fei-yang mengibas-ngibaskan surat di tangannya agar tinta tulisannya cepat kering.
Setelah itu dia membaca sekali lagi, kemudian melipatnya baik-baik. Dia memandangi
dompet kain yang harum itu, kemudian matanya beralih kembali pada surat di tangannya. Ia
harus mengambil keputusan. Dimasukkannya lipatan surat tersebut ke dalam dompet kain
tadi, lalu dia kembali duduk dengan termangu-mangu.
Sinar matanya menerawang. Bibirnya tersenyum. Tangannya menggenggam dompet kain
tersebut erat-erat. Lalu dia memantapkan hatinya dan keluar dari kamar. Baru berjalan
beberapa langkah, dia berhenti lagi. Tangannya mendekap dada. Terdengar suara Tik! Tak!
Tik! Tak! Detak jantung yang berdebaran. Dia berdiri merenung sejenak, kemudian
membalikkan tubuhnya dan kembali ke kamar. Dari kotak kayu di kolong tempat tidur, dia
mengeluarkan sebotol arak. Dia teguk arak itu dengan pikiran kacau. Setelah beberapa teguk,
wajahnya mulai merah. Pakaiannya juga ikut basah terciprat arak yang berceceran. Dia tidak
peduli akan semua itu. Entah karena semangatnya terpancing atau karena pengaruh arak itu
sendiri, akhirnya dia meletakkan botol arak di atas meja dan menghambur keluar dari
kamarnya.
*****
Dengan penuh semangat dia berlari menuju kamar Wan-ji. Langkahnya berhenti di depan
pintu. Matanya celingukan seperti maling. Di dalam taman itu hanya ada Wan Fei-yang
seorang. Perlu diketahui bahwa rumah jaman dahulu berbeda dengan jaman sekarang, di
setiap bagian terdapat taman yang indah. Biasanya di samping taman-taman itu terdapat
beberapa kamar tidur atau ruang tamu.
Wan Fei-yang menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan dompet kain dari balik pakaiannya
kemudian menghambur ke kamar Wan-ji. Namun sampai undakan batu, dia melambatkan
kembali langkah kakinya.
Dari dalam kamar terlihat penerangan. Wan Fei-yang mondar-mandir di depan kamar.
Sejenak kemudian dia menuruni undakan batu kembali. Mulutnya membuka. Perkataan yang
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sudah di ujung lidah ditarik kembali. Melihat tampangnya, tampaknya lebih gugup daripada
ketika mengantarkan bubur tadi. Karena yang dibawanya sekarang adalah sepucuk surat.
Dia berjalan memutari taman tersebut dengan harapan seperti sebelumnya, Wan-ji berdiri di
belakangnya dan menegur. Dengan demikian dia tidak menemukan kesulitan memberikan
surat itu kepada sang gadis. Dia berjalan berputaran, tiba-tiba dia mendengar suara langkah
kaki. Asalnya dari belakang ....
Langkah kaki terhenti. Wan Fei-yang pura-pura tidak tahu. Dia menunggu sampai suara
langkah kaki semakin mendekat baru menolehkan kepalanya ....
“Wan ....”
Baru sepatah kata itu keluar dari mulutnya, wajah Wan Fei-yang segera tertegun. Sepasang
tangannya buru-buru diselinapkan ke belakang. Orang yang datang itu bukan Wan-ji
melainkan Gi-song.
Hidung tosu itu sedang bergerak mengendus-endus. Wan Fei-yang tertawa sumbang.
Sepasang tangannya masih bersembunyi di belakang punggung.
“Apa yang sedang kau lakukan?” akhirnya Gi-song mengajukan pertanyaan.
“Tidak apa-apa ... aku sedang ... menikmati indahnya rembulan.”
“Kurang ajar! Hari ini tanggal satu, mana ada rembulan yang dapat dinikmati?” bentak Gisong marah.
Wan Fei-yang terpana. Dia mendongakkan wajahnya. Di atas langit bulan hanya
menyembulkan kepalanya sedikit. Bintang-bintang justru bertaburan. Sekali lagi hidung Gisong bergerak- gerak.
“Kau baru minum arak?”
“Aku ... aku ….”
“Apa yang kau sembunyikan di belakang tubuhmu?”
Wajah Wan Fei-yang panik sekali, “Aku ... aku ti ... dak menyembunyikan apa-apa!”
“Kemarikan!” bentak Gi-song sambil mengulurkan telapak tangannya. Sinar matanya laksana
kilat.
Dengan terpaksa Wan Fei-yang menyerahkan dompet kain tersebut.
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“Dompet kain?” Gi-song juga melihat surat yang terselip di dalamnya. “Apa lagi ini?”
bentaknya sambil mengeluarkan surat tersebut.
Wajah Wan Fei-yang semakin ketakutan.
“Tengah malam buta, mulut bau arak, tangan memegang dompet perempuan. Tingkah laku
mencurigakan. Hm ... pasti kau melakukan perbuatan yang memalukan!” bentak Gi-song
kembali.
“Aku ... tidak ....” begitu paniknya Wan Fei-yang sampai tergagap-gagap.
“Tidak ...?” Gi-song mengangkat dompet di tangannya. “Dari mana dompet ini?”
Wan Fei-yang menjadi serba salah, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tepat pada saat
itu, Giok-su mengiringi Wan-ji berjalan ke arah mereka. Melihat kedua orang itu, mereka
mempercepat langkahnya.
Wan Fei-yang semakin panik melihat kehadiran Wan-ji. Gi-song memalingkan wajah ke arah
gadis itu. Wan-ji memperlihatkan tampang heran.
“Susiok ... mengapa dompetku bisa ada di tanganmu?” tanyanya.
“Ini kepunyaanmu?” Gi-song terpana sejenak. Kemudian dia menuding kepada Wan Feiyang, “Mengenai persoalan ini, kau harus bertanya kepada bocah itu. Aku mendapatkannya
dari dia.”
Wan-ji tertegun. Dia memandang ke arah Wan Fei-yang. Anak muda itu hanya tertawa getir.
“Di dalamnya ada sepucuk surat,” kata Gi-song selanjutnya. Dia mengeluarkan surat tersebut
dan mengibas-ngibaskannya.
“Surat itu bukan kepunyaanku,” sahut Wan-ji.
“Lalu siapa punya?” tanya Gi-song sambil membuka surat itu. “Di bawahnya tercantum nama
‘Wan Fei-yang’” Matanya mendelik kepada anak muda itu. Wan Fei-yang hampir semaput
dibuatnya.
“Giok-su ... coba lihat apa yang tertulis di dalamnya,” kata Gi-song sambil menyerahkan surat
tersebut kepada Giok-su.
Giok-su menerima surat itu dengan enggan, “Wan-ji-moay ...” Baru membaca tiga huruf,
alisnya langsung berkerut.
Gi-song juga tertegun. “Teruskan!” bentaknya.
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“Sehari tidak bertemu bagaikan tiga musim dingin ....”
Wan-ji tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Wajah Wan Fei-yang sudah merah seperti
kepiting direbus.
“Giok-su, apa sebetulnya yang kau baca? Apakah kau tidak salah baca?”
“Tecu hanya membaca apa yang tertulis dalam surat ini.”
Gi-song merebut surat itu dari tangan Giok-su. Dia menyerahkannya kembali kepada Wan
Fei-yang, “Kau saja yang baca!”
Wan Fei-yang terpaksa menerima surat itu. Dia berdiri dengan tubuh gemetar. Mulutnya
terkatup rapat-rapat.
“Baca!” bentak Gi-song sekali lagi.
Wan Fei-yang menenangkan hatinya. Akhirnya dia mulai membaca. “Wan-ji-moay ... sehari
tidak bertemu seakan berpisah tiga kali musim semi.”
Tiba-tiba Gi-song tertawa terbahak-bahak, “Oh ... rupanya surat cinta.”
Wan-ji yang berdiri di samping mulai marah. Matanya mendelik ke arah Wan Fei-yang.
Tanpa berpikir panjang lagi dia menghambur masuk ke dalam kamar dan membanting pintu
sekuat-kuatnya.
Dengan wajah ketakutan Wan Fei-yang menatap pintu yang sudah tertutup rapat itu. Dia tidak
tahu harus berbuat apa sekarang. Giok-su segera menengahi. “Wan-heng ... malam sudah
larut, lebih baik kau kembali ke kamar dan beristirahat,” katanya.
Tentu saja Wan Fei-yang mengerti Giok-su sedang membantunya. Dia menganggukkan
kepala lalu membalikkan tubuh dengan maksud meninggalkan tempat itu. Siapa tahu Gi-song
segera mengadangnya. “Kau tidak boleh pergi begitu saja!” bentaknya garang.
“Tianglo ...” hati Wan Fei-yang menjadi tegang kembali.
Giok-su segera menghampiri ....
“Susiok ... masalah ini ....”
Gi-song tertawa dingin.
“Serahkan kepada Ciangbun-suheng. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya.”
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Mendengar kata-katanya, Wan Fei-yang semakin panik. Keringat sebesar kacang kedelai
menetes di keningnya.
*****
Cahaya lentera remang-remang. Wajah Ci Siong tojin yang pucat menyiratkan rona merah,
tampaknya sedang marah. Melihat keadaan itu, Giok-su tidak berani bersuara. Gi-song malah
memperlihatkan rasa senang melihat penderitaan orang lain.
“Suheng, kali ini kau harus memberi pelajaran sepantasnya kepada orangmu itu,” sindirnya.
Ci Siong tojin malah menjadi tenang. Matanya menatap Wan Fei-yang lekat-lekat.
“Fei-yang, tanpa mengatakan berani berbuat adalah perbuatan maling. Kau sudah melanggar
peraturan Bu-tong kita. Bagaimanapun kau harus menerima hukuman yang berat,” katanya
tegas.
Kepala Wan Fei-yang tertunduk dalam-dalam.
“Mulai besok kau harus memikul air selama satu tahun,” kata Ci Siong tojin kembali.
“Terima kasih, Ciangbunjin,” Wan Fei-yang senang mendengar keputusan itu.
“Jangan gembira dulu. Yang Punco maksudkan adalah memikul air dari bawah gunung
sampai atas sini,” kata Ci Siong tojin.
Tampang Wan Fei-yang berubah ketolol-tololan. Dari bawah gunung ke atas sini, dia tentu
sudah dapat membayangkannya. Tanpa membawa apa-apa sudah pasti seluruh tubuh akan
basah oleh keringat. Apa lagi mengangkut dua gentong air.
“Ada lagi ...” wajah Ci Siong tojin sangat serius. “Sambil mengangkat dua gentong air, kau
harus menghafal peraturan Bu-tong-pai, agar kelak bila akan berbuat kesalahan, kau akan
mengingatnya kembali.”
Wan Fei-yang terpaksa menganggukkan kepalanya.
“Ada lagi ...” tampaknya kata-kata Ci Siong tojin masih belum selesai juga.
Keringat dingin mulai membasahi tubuh Wan Fei-yang, “Ciangbunjin, harap kau orang tua
melapangkan jiwa.”
Ci Siong tojin mengibaskan surat di tangannya. Dia tidak mempedulikan perkataan Wan Feiyang. “Melihat banyaknya huruf yang salah kau tulis. Bu-tong-pai benar-benar malu sekali.”
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Kepala Wan Fei-yang tertunduk semakin rendah.
“Giok-su ... Suhu minta kau mengajarnya membaca dan menulis setiap hari. Bagaimana
pendapatmu?” tanya Ci Siong tojin.
Giok-su segera maju ke depan dan membungkukkan tubuhnya, “Sudah lama tecu mempunyai
niat yang sama, tapi ....”
“Tapi apa?”
“Tecu tidak berani lancang sebelum ada perintah dari suhu.”
“Maksudmu ... dia belum tentu mau menerima maksud baikmu itu?”
“Bukan begitu. Fei-yang-heng jujur dan cerdas. Tapi kalau Suhu menghukumnya mengangkat
air sepanjang tahun, sore harinya pasti dia sudah sangat lelah. Mana ada semangat untuk
belajar lagi?” sahut Giok-su.
“Jadi maksudmu ....”
“Harap Suhu mengurangi masa hukumannya.”
“Apa yang kau katakan memang beralasan,” kata Ci Siong tojin setelah merenung sejenak.
“Suhu akan bermurah hati sedikit. Hukuman mengangkat air dikurangi menjadi satu bulan
saja.”
“Terima kasih, Suhu!” sahut Giok-su sambil menyenggol lengan Wan Fei-yang.
“Terima kasih Ciangbunjin,” kata Wan Fei-yang cepat-cepat. Tidak lupa dia menambahkan
sepatah, “Terima kasih Fu-suheng.”
Gi-song mendengus dingin.
“Keluar!” bentak Ci Siong tojin sambil meremas surat di tangannya. Hancuran kertas segera
membuyar dari tangannya dan beterbangan kemana-mana.
*****
Angin bertiup membuyarkan kabut yang tebal. Juga melambai- lambaikan rambut Kuan
Tiong-liu. Jit Po dan Liok An masing-masing memegang harpa dan pedang mengiringi tuan
mudanya dengan ketat.
Mereka sudah berada di kaki gunung Bu-tong-san. Memandang ke atas, gunung itu diselimuti
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kabut yang tebal dan melayang-layang. Seperti bukan suatu tempat yang nyata.
“Banyak pepatah yang mengatakan tentang keindahan pemandangan di suatu tempat. Butong-san pernah diibaratkan sebagai tempat bersemayam para dewa. tampaknya memang
tempat yang tepat untuk dikunjungi,” kata Kuan Tiong-liu sambil tertawa datar.
Liok An maju ke depan dan memandang di kejauhan.
“Kongcu, di depan ada beberapa jalan kecil. Entah yang mana yang harus kita tempuh untuk
mencapai Bu-tong-san?” tanyanya.
“Bukankah dengan bertanya kita akan segera tahu?” sahut Kuan Tiong-liu.
“Tanya siapa?” tanya Liok An mengedarkan pandangannya.
Kuan Tiong-liu juga menengok ke sekitar daerah itu. Kebetulan Wan Fei-yang mendatangi
dari arah depan sambil menggotong dua gentong air. Sembari berjalan, mulutnya tidak henti
menghafal.
“Peraturan Bu-tong-pai. Nomor satu, menghormati guru dan agama. Kedua, berlatih ilmu
dengan giat. Ketiga, tidak boleh menghina yang lemah ....”
Dia sendiri tidak tahu berapa kali sudah dia mengulangi kalimat yang sama. Kata-katanya
mulai kacau. Liok An mempercepat langkahnya menghampiri. Wan Fei-yang tampak tidak
menyadari kehadirannya. Liok An terus mengejar. Akhirnya dia berhasil mendahului Wan
Fei-yang. Dia mengadang di depan anak muda itu. Wan Fei-yang tertegun, kemudian dia
bergeser ke samping dan meneruskan langkahnya.
“Hei! Kau ... aku sedang bertanya ... jalanan mana yang harus kutempuh untuk mencapai Butong-san?” teriak Liok An.
Wan Fei-yang tidak mempedulikannya. Dia meneruskan hafalannya.
“Kesatu ....” suaranya mulai serak. Liok An tidak dapat mendengar dengan jelas.
Wan Fei-yang melanjutkan kembali hafalannya. “Kedua ….”
Liok An menjadi bingung. “Hei ... sebetulnya jalan yang kesatu atau yang kedua?” teriaknya
kesal.
“Ketiga ....”
Liok An tertegun sejenak, kemudian berpaling kepada tuan mudanya, “Kongcu, dia bilang
jalanan ketiga yang harus kita tempuh untuk naik ke Bu-tong-san.”
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Kuan Tiong-liu menganggukkan kepalanya. Langkah kakinya dipercepat. Pada saat itu Wan
Fei-yang seakan tersadar dari lamunannya, segera ia menyusul dan berteriak, “Yang betul
jalanan yang kedua.”
Kuan Tiong-liu tertawa dingin. Liok An di sebelah sana malah mencak-mencak karena kesal.
“Tadi kau bilang yang ketiga!” bentaknya lantang.
“Aku ....” Wan Fei-yang menjadi serba salah.
“Di hadapan kami kau berani main-main!” bentak Liok An garang. Kakinya terangkat,
segentong air yang dipikul Wan Fei-yang terbalik dan tumpah.
Kuan Tiong-liu segera mencegahnya, “Liok An!”
“Kongcu ....”
Wan Fei-yang mengira Kuan Tiong-liu akan menghajar Liok An, siapa tahu anak muda itu
malah berkata, “Bagaimana biasanya aku mendidikmu. Jaga kedudukanmu sendiri, buat apa
mencari gara-gara dengan seorang pelayan?”
Mendengar ucapannya, Wan Fei-yang terpaku di tempat.
*****
Di samping pedupaan, duduk Ci Siong tojin. Wajahnya semakin kuyu dan tampak tua
beberapa tahun. Pek Ciok mengundang Kuan Tiong-liu masuk ke ruangan pendopo. Setelah
itu dia mengundurkan diri ke sudut kiri.
Kuan Tiong-liu yang melihat keadaan Ci Siong tojin, tanpa sadar tertawa dingin. Rasa
angkuhnya terbangkit kembali, namun dia tetap menjura di hadapan orang tua itu.
“Murid Go-bi-pai, Kuan Tiong-liu, mendapat perintah dari suhu untuk menanyakan kesehatan
Locianpwe ....”
Mata Ci Siong tojin setengah terpejam. Tiba-tiba dia tersenyum, “Pinto terakhir bertemu
dengan It-im-toheng ketika membahas agama di Ui-san. Sampai sekarang sudah ada dua
puluh tahun. Entah bagaimana kabar gurumu sekarang?”
“Suhu dalam keadaan sehat-sehat saja,” sahut Kuan Tiong-liu.
“Entah ada keperluan penting apa sehingga It-im-toheng meminta keponakan jauh-jauh
bertandang ke Bu-tong-san?” tanya Ci Siong tojin.
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“Suhu mendengar locianpwe mengadakan pertarungan dengan Tok-ku Bu-ti dari Bu-ti-bun,
akibatnya orang jahat itu berhasil membokong Locianpwe sehingga terluka parah. Boanpwe
diutus mengantarkan Kiu-coan-kim-tan (obat mujarab golongan Go-bi-pai), mudah-mudahan
ada manfaatnya ....”
“Pinto sama sekali tidak dibokong oleh Tok-ku Bu-ti. Pertarungan di atas Giok-hong-teng
adalah pertarungan sejati,” tukas Ci Siong tojin.
“Oh?” Kuan Tiong-liu seakan kurang percaya dengan keterangan tersebut. “Kalau begitu ilmu
silat Tok-ku Bu-ti benar-benar tidak bisa dipandang ringan.”
“Hm ....” sahut Ci Siong tojin datar.
“Tugas boanpwe membasmi iblis ini beserta begundalnya, rasanya tidak mudah juga,” gumam
Kuan Tiong-liu.
Ci Siong tojin tersenyum dingin. Pek Ciok mengerutkan keningnya. Kuan Tiong-liu
mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik pakaiannya.
“Kiu-coan-kim-tan dari Go-bi-pai merupakan obat mujarab yang didambakan ribuan orang di
dunia kangouw. Pinto tidak sanggup menerimanya,” kata Ci Siong tojin ketika melihat kotak
tersebut.
“Sebelum boanpwe turun gunung, Suhu telah berpesan berulang kali, bahwa boanpwe harus
menyerahkan obat ini ke tangan Locianpwe, apabila sekarang Locianpwe sampai
menolaknya, bagaimana boanpwe dapat kembali ke Go-bi-san dan melaporkan kejadian ini?
“Kalau memang demikian, daripada menyalahi, kan lebih baik menurut. Harap keponakan
bersedia menyampaikan rasa terima kasih Pinto yang sebesar-besarnya kepada Itim-toheng,”
Ci Siong tojin berpaling kepada Pek Ciok. “Pek Ciok...” panggilnya.
Pek Ciok mengiakan lalu maju untuk menerima kotak kecil tersebut. Kuan Tiong-li
menyerahkannya sambil tersenyum lebar.
“Boanpwe masih ada beberapa patah perkataan, rasanya seperti tercekat di tenggorokan
apabila tidak dikeluarkan. Namun apabila Boanpwe mengatakannya, boanpwe takut dikira
menghina,” katanya.
“Bu-tong dan Go-bi selama ini bagaikan jari-jari tangan, apabila keponakan memang ada
masalah dalam hati, katakan saja,” sahut Ci Siong tojin.
“Setiap kali ada pertandingan pedang di dunia bu-lim, kebanyakan orang selalu memuji-muji
kehebatan Liong-gi-kiam sebagai ilmu pedang nomor satu di dunia,” mata Kuan Tiong-liu
melirik Ci Siong tojin sekilas. “Selama sepuluh tahun ini, boanpwe giat berlatih Lok-jit-kiamPendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba
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hoat (ilmu pedang matahari tenggelam) dari Go-bi-pai. Boanpwe merasa ilmu itu sudah cukup
sempurna dan tidak ada kelemahannya. Oleh karena itu, boanpwe selalu berharap akan
mendapatkan kesempatan mengunjungi Bu-tong-san dan meminta sedikit pelajaran untuk
melihat di mana letak kehebatan Liong-gi-kiam. Kebetulan boanpwe sekarang berada di Butong-san ....”
“Setiap ilmu pedang pasti ada kekurangan maupun kelebihannya, tergantung dari orangnya
sendiri,” tukas Ci Siong tojin.
“Boanpwe malah menganggap kiam-hoat yang hebat lebih banyak kelebihan daripada
kekurangannya,” kata Kuan Tiong-liu.
“Lok-jit-kiam-hoat yang dipelajari It-im-toheng merupakan warisan langsung dari Tok-pitsinni, merupakan pusaka tersendiri bagi dunia persilatan, juga merupakan kiam-sut yang
diincar berbagai kalangan. Dalam keadaan biasa pun, Pinto merasa bukan tandingannya, apa
lagi sekarang badan Pinto sedang terluka parah,” sahut Ci Siong tojin merendahkan diri.
“Locianpwe ....”
Pek Ciok segera maju ke depan dan menjura, “Suhu sudah mengatakannya dengan jelas,
Kuan-sicu ....”
Kuan Tiong-liu mengerling Pek Ciok sekilas, “Sejak dulu ada pepatah, Guru yang pandai
menghasilkan murid yang menonjol. Bu-tong mempunyai demikian banyak murid, boanpwe
yakin di antaranya pasti ada yang menonjol. Kalau Locianpwe tidak keberatan, bagaimana
kalau boanpwe meminta salah satu murid memberi sedikit pelajaran mengenai Liong-gikiam?”
Pek Ciok tidak dapat menahan dirinya lagi, hawa amarah mulai menyelinap dalam hatinya.
Segera ia tampil ke depan, tapi dicegah oleh Ci Siong tojin.
“Jangan berlaku tidak sopan terhadap tamu,” katanya. Kemudian dia berpaling kepada Kuan
Tiong-liu, “Alasan utama orang belajar ilmu silat adalah untuk mempertahankan kesehatan
tubuh. Apabila untuk sekadar mencari kemenangan, mudah sekali hati kita terpengaruh iblis.”
“Tapi ....”
“Pek Ciok ....” panggil Ci Siong tojin. “Layani tamu baik- baik.” Dia berpaling kembali
kepada Kuan Tiong-liu. “Di atas Bu-tong-san, banyak sekali tempat yang pemandangannya
indah. Keponakan sudah datang dari jauh, tinggallah di sini beberapa hari. Biar Pinto dapat
menjadi tuan rumah yang baik.”
“Baik,” sahut Kuan Tiong-liu sambil tertawa dingin
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*****
Pemandangan Bu-tong-san memang sangat indah, namun Kuan Tiong-liu sama sekali tidak
mempunyai keinginan untuk menikmatinya. Tujuannya datang ke Bu-tong-san, memang
bukan untuk menikmati pemandangan.
Liok An dan Jit Po dapat merasakan bahwa hati tuan mudanya sedang kesal. Mereka tidak
berani bersuara, hanya mengikuti di belakangnya.
Setelah melewati jembatan, Kuan Tiong-liu menghentikan langkah kakinya.
“Liok An, Jit Po!” panggilnya. Kedua tangannya dikacakkan di pinggang. Kepalanya tidak
menoleh sama sekali.
“Kongcu ....”
“Coba kalian perhatikan ... apa beda pemandangan antara Bu-tong-san dan Go-bi-san?”
tanyanya.
Liok An dan Jit Po saling melirik sekilas.
“Bu-tong-san lebih tinggi dari Go-bin-san, hawanya lebih dingin. Kalau dilihat dari bawah,
kelihatannya angker dan berwibawa. Kalau dilihat dari atas, terlihat jurang dan tebing yang
terjal. Namun suasananya tidak sehangat Go-bi-san. Tempat kita itu lebih rendah, hawa tidak
begitu dingin tapi selalu sejuk menyegarkan,” sahut Jit Po.
Kuan Tiong-liu tertawa puas. Tepat pada saat itu, terdengar suara menyahut dari belakang
mereka, “Tapi justru murid Go-bi-pai sendiri yang kurang hangat dan sama sekali tidak
membawa kesejukan.”
Tampak Kim Ciok, Giok Ciok, Cia Peng, Yo Hong dan Fu Giok-su mendatangi dari arah
pohon-pohon yang lebat. Mendengar ucapan itu, Kuan Tiong-liu tenang-tenang saja. Dadanya
masih dibusungkan. Seakan memandang sebelah mata kepada mereka.
Cia Peng menunggu sejenak. “Kau yang bernama Kuan Tiong-liu dari Go-bi-pai?” bentaknya
keras.
“Tidak salah!” sahut Kuan Tiong-liu tanpa menolehkan kepalanya.
Cia Peng tertawa dingin.
“Tadi ada orang yang mengatakan bahwa Lok-jit-kiam-hoat dari Go-bi-pai merupakan ilmu
pedang terhebat di dunia ini. Kalau tidak menyaksikannya sendiri, rasanya kami akan
menyesal seumur hidup!”
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“Sayang sekali pedangku harus ditinggal di kaki gunung,” sahut Kuan Tiong-liu tetap
membelakangi.
“Aku akan memerintahkan seorang saudara kami untuk mengambilkannya,” kata Yo Hong.
Perlahan Kuan Tiong-liu membalikkan tubuhnya. “Tidak perlu. Ilmu pedang Go-bi-pai
terkenal keji dan telengas. Apa lagi senjata tidak bermata. Lebih baik kita membatasinya
dengan saling menutul saja,” sahutnya.
Tiba-tiba tubuhnya melesat ke udara. Sekali loncat setinggi beberapa depa. Gerakannya cepat
dan pergelangan tangannya memutar, sebatang ranting pohon sudah berada dalam
genggamannya, “Aku menggunakan ranting pohon ini saja sebagai senjata!”
Cia Peng marah sekali. “Ranting pohon?” makinya penasaran.
“Hah! Menggunakan ranting pohon sebagai senjata sudah umum, buat apa harus diherankan?”
kata Kuan Tiong-liu sambil tertawa terbahak-bahak.
“Oh ya ... apakah Kuan-heng tidak merasa terlalu menyombongkan diri?” tanya Fu Giok-su,
Mata Kuan Tiong-liu mengedar. “Ranting pohon di tanganku ini tidak kalah dengan sebatang
pedang, harap Cia-heng hati-hati,” katanya.
Cia Peng mendengus dingin. Tubuhnya melesat. Telapak tangannya yang satu mengepal dan
satu lagi mengambang. Dia meluncur ke arah Kuan Tiong-liu. Ranting pohon di tangan anak
muda itu digetarkan. Gerakan yang digunakannya ternyata memang ilmu pedang. Malah
kekejiannya tidak kalah dengan sebatang pedang.
Cia Peng berteriak lantang. Dia membalas serangan tersebut dengan serangan pula. Suara
yang ditimbulkan telapak tangannya menggelegar di angkasa, memekakkan telinga orang
yang mendengarnya. Kuan Tiong-liu sama sekali tidak tampak khawatir. Tubuhnya
berkelebat. Enam hantaman telapak Cia Peng berhasil dihindarkannya. Pedangnya belas
menyerang sebanyak sepuluh kali berturut-turut. Tentu saja pedang yang dimaksudkan di sini
adalah ranting pohon tadi. Kenyataannya memang ranting pohon itu tidak kalah tajam dari
sebatang pedang. Sekali digerakkan oleh Kuan Tiong-liu, lengan baju Cia Peng terkoyak
seketika. Dalam keseluruhannya dia hanya menyerang sebanyak dua belas kali. Sedangkan
Cia Peng sudah menghantam telapak tangannya sebanyak tiga puluh enam kali.
Wajah Cia Peng kelam sekali. Kedua tangannya membentuk kepala ular dan menyodok ke
arah Kuan Tiong-liu. Sekali lagi ranting pohon di tangan anak muda itu digerakkan.
“Si-yang-sie-cao!” (matahari bersinar cerah) merupakan salah satu jurus Lok-jit-kiam-hoat!”
teriak Kuan Tiong-liu. Jurus itu mempunyai tujuh perubahan. Dia menerjang ke arah Cia
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Peng. Murid Bu-tong itu berusaha menghindar dengan jurus ‘Tian-liong-kia-ka’ (naga langit
menggerakkan kakinya), namun terlambat. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya sakit sekali.
Ternyata pada saat itu, ranting pohon di tangan Kuan Tiong-liu telah menyabet bahu sebelah
kanan Cia Peng. Wajah anak muda itu berubah hebat. Kakinya terdesak mundur beberapa
langkah.
Kuan Tiong-liu menarik kembali ranting pohonnya. “Cia-heng, kau sudah kalah,” katanya.
Wajah Cia Peng dari merah padam berubah menjadi pucat. Dia menggertakkan giginya eraterat. Fu Giok-su yang berdiri di sampingnya segera tampil ke depan.
”Cayhe Fu Giok-su ingin mencoba beberapa jurus ilmu pedang Kuan-heng!”
“Aku saja,” tukas Yo Hong tidak mau kalah. Kim Ciok dan Giok Ciok juga saling berebutan.
Kuan Tiong-liu tertawa terbahak-bahak.
Bagus ... semuanya saja sekaligus, biar menghemat tenaga!” serunya angkuh.
Ucapannya ibarat minyak yang disiramkan ke api. Semua murid Bu-tong yang ada di tempat
itu marah sekali. Tampaknya setiap waktu pertarungan akan terjadi. Tiba-tiba terdengar
bentakan keras, “Berhenti!”
Pek Ciok melayang turun di tengah mereka.
“Toa-suheng ...!”
“Suhu menunggu di ruangan pendopo. Ada persoalan yang ingin dirundingkan. Kuan-heng,
silakan ....” katanya tenang.
Kuan Tiong-liu tersenyum lebar. Ranting pohon di tangannya dilemparkan ke tanah. Liok An
dan Jit Po mengiringi dari kiri dan kanan. Bersama-sama mereka menuju ruangan pendopo.
Wajah Cia Peng dan rekan-rekannya masih menyiratkan kemarahan. Mereka segera
mempercepat langkah kaki mendahului.
*****
Meja hidangan sudah disiapkan di ruangan pendopo. Meskipun makanan yang dihidangkan
hanya terdiri dari sayur mayur, namun arak yang disajikan merupakan arak yang baik.
Ci Siong tojin sebagai tuan rumah duduk di tengah. Pek Ciok berdiri di sampingnya melayani.
Gi-song dan Cang-song duduk di kiri kanannya. Di sudut duduk enam murid Ci Siong tojin.
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Kuan Tiong-liu duduk berseberangan dengan tempat berdirinya Pek Ciok. Liok An dan Jit Po
berdiri di kedua sisinya. Mata Kuan Tiong-liu menyiratkan perasaan meremehkan. Ci Siong
tojin menunggu sampai Kuan Tiong-liu duduk di tempatnya.
“Cia Peng ...!”
“Tecu di sini ....” sahut Cia Peng dengan kepala tertunduk. Hatinya masih kesal. Sedangkan
saudaranya yang lain merasa hati mereka berdebaran.
“Siapa yang mengajarkan engkau demikian tidak tahu sopan santun?” tanya Ci Siong tojin
penuh wibawa.
“Karena luapan emosi, tecu telah menyalahi tamu agung. Tecu bersedia menerima hukuman,”
sahut Cia Peng setengah terpaksa.
“Kalau begitu, cepat minta maaf kepada Kuan-heng!” perintah Ci Siong tojin.
“Suhu ....”
“Cepat ke sana!” wajah Ci Siong tojin garang sekali.
Dengan menahan kekesalannya, Cia Peng terpaksa berjalan menghampiri Kuan Tiong-liu.
“Cia Peng bertindak tidak sopan. Menyalahi Kuan-heng, harap dimaafkan,” katanya dengan
kepala tertunduk.
“Tidak apa-apa,” Kuan Tiong-liu berdiri dan balas menjura. Dia tersenyum kepada Ci Siong
tojin, “Benar-benar sebuah partai yang lurus dan adil.”
Tersirat kemarahan di wajah orang-orang yang hadir. Bocah ini benar-benar kurang ajar, pikir
mereka dalam hati. Tapi Ci Siong tojin tidak menampakkan apa-apa pada wajahnya.
Penampilannya sangat tenang.
“Menurut cerita murid-murid Bu-tong, Cia Peng dikalahkan dengan jurus ‘Si-yang-sie-cao’,
hal ini membuktikan bahwa Lok-jit-kiam-hoat telah dikuasai dengan baik oleh keponakan.
Benar-benar kabar yang menggembirakan.”
Kuan Tiong-liu tersenyum lebar.
“Kalau dibilang menguasai dengan baik, boanpwe belum berani menerimanya. Tapi memang
tidak jauh lagi. ‘Si-yang-sie-cao’ terdiri dari tujuh jurus yang mempunyai tujuh perubahan.
Boanpwe sudah menguasai seluruhnya,” sahut Kuan Tiong-liu angkuh.
Ci Siong tojin ikut tertawa lebar.
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“Membalas dengan ‘Tian-liong-kia-ka’ memang boleh juga, tapi menggunakan jurus ‘Giok-licuang-siu’ (wanita cantik berganti pakaian) salah sekali. Kemenangan yang dicapai
keponakan boleh dibilang adalah kesalahan Cia Peng sendiri.”
“Kalau tidak menggunakan ‘Giok-li-cuang-siu’, lalu jurus apa lagi yang harus digunakan?”
tanya Kuan Tiong-liu dengan alis berkerut.
“Seharusnya menggunakan ‘Cao-yang-sut’ untuk menotok pergelangan tangan keponakan,”
sahut Ci Siong tojin.
“Kalau begitu, boanpwe akan menggunakan jurus ‘Kim-ciau-si-yi’ (burung emas kembali ke
barat) untuk menyabet bagian pinggangnya,” kata Kuan Tiong-liu.
“Kegunaan jurus ‘Cao-yang-sut’ (memanggil matahari) memang untuk menghadapi ‘Kimciau-si-yi’ dari keponakan,” sahut Ci Siong tojin tenang
“Oh?” Kuan Tiong-liu memperdengarkan suara tertawa dingin. Wajahnya tampak mulai
tegang.
“Pada saat itu, pergelangan tangan tinggal memutar, telapak tangan ditarik kembali, jari
telunjuk dan tengah diluncurkan untuk menotok urat nadi lengan keponakan maka pedang
akan terlepas. Bagaimana?”
“Pergelangan tangan memutar, telapak ditarik, telunjuk dan jari tengah dikerahkan ...”
keringat mulai membasahi kening Kuan Tiong-liu. “Ini ....”
“Pada saat itu, ranting pohon di tangan keponakan terpaksa harus dilepaskan, bukan?”
“Tidak mungkin. Sekaligus memutar pergelangan tangan sambil menarik kembali telapak,
tidak sempat lagi mengerahkan telunjuk dan jari tengah untuk menotok,” kata Kuan Tiong-liu
kurang percaya.
“Apakah keponakan ingin mencobanya?” tanya Ci Siong tojin.
Kuan Tiong-liu menjawab pertanyaan itu dengan gerakan. Dia langsung berdiri. Tubuhnya
berkelebat melayang di udara dan mendarat di tengah ruangan. Ci Siong tojin tersenyum
simpul. Perlahan dia berdiri dan berjalan ke depan. Kuan Tiong-liu menunggu sampai tosu tua
itu berdiri berhadapan dengannya.
“Maaf,” katanya. Tiga jari tangan kirinya setengah dibengkokkan, sedangkan dua jari tangan
kanannya lurus ke depan seperti sebatang pedang.
“Silakan,” sahut Ci Siong tojin.
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“Si-yang-sie-cao!” teriak Kuan Tiong-liu. Kedua jari telunjuk dan tengahnya meluncur lurus
bagai sebatang pedang.
Ci Siong tojin menggunakan langkah Tian-liong-kia-ka, disusul dengan Cao-yang-sut yang
langsung dikerahkan. Tangannya berubah dalam sekejap mata. Kuan Tiong-liu agak panik,
cepat ia mengubah gerakannya menjadi Kim-ciau-si-yi.
“Telapak ditarik, telunjuk dan jari tengah menyerang, hati-hati pergelangan tangan!” seru Ci
Siong tojin. Ucapannya selesai, jari tangannya dengan telak berhasil menotok pergelangan
tangan Kuan Tiong-liu.
Anak muda itu tertegun. Tiba-tiba pergelangan tangannya terasa kesemutan. Melihat kejadian
itu, orang-orang yang ada dalam ruangan segera bersorak. Wajah Kuan Tiang Liu merah
padam.
Ci Siong tojin memeluk kedua tangannya dan tersenyum.
“Dua belas tahun yang lalu, Pinto dan It-im-toheng pernah bertemu satu kali di Ui-san untuk
membahas ilmu pedang. Kami juga sempat disulitkan oleh perubahan jurus ini. Pada saat itu,
It-im-toheng malah menggunakan jurus ‘Lok-sia-ho-ku-ing-ci-fei’ (pelangi turun dan elang
terbang ke udara) untuk membalas serangan. Sedangkan Pinto menyambutnya dengan Caoyang-sut.”
Wajah Kuan Tiong-liu berubah kelam.
“Lok-sia-ho-ku-ing-ci-fei adalah tiga jurus terakhir dalam Lok-jit-kiam-sut.”
“Tidak salah! Tampaknya keponakan belum sempat mempelajarinya?”
“Betul,” sahut Kuan Tiong-liu dengan keringat membasahi keningnya.
“Di luar gunung masih ada gunung lainnya, memandang ringan lawan malah merugikan diri
sendiri, harap keponakan ingat baik-baik,” kata Ci Siong tojin menasihati.
“Sungguh mengagumkan!” sahut Kuan Tiong-liu. Sejenak kemudian dia menggelengkan
kepalanya. “Hanya ... sayang sekali ....”
Ci Siong tojin terpana mendengar ucapannya yang terakhir.
“Yang boanpwe kagumkan adalah ilmu pedang Bu-tong-pai ternyata benar-benar nomor satu
di dunia ini. Yang disayangkan ....” Kuan Tiong-liu merandek sejenak. Matanya mengedar ke
sekeliling ruangan. “Anak murid Bu-tong-pai justru belum bisa menerapkan pelajaran ini
baik-baik. Kalau ditilik dari keadaan sekarang, boanpwe khawatir kelak tidak ada murid yang
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dapat menonjolkan nama Bu-tong-pai.
Seluruh murid Bu-tong terpana mendengar ucapannya. Wajah Ci Siong tojin berubah kelam.
Seakan isi hatinya tertebak telak oleh anak muda itu. Dia menarik napas panjang, Kuan
Tiong-liu melangkah lambat-lambat ke tempat duduknya. Dia menuangkan arak ke cawan.
*****
Senja hari. Awan tebal berarak. Angin ber tiup kencang. Tiba- tiba hujan turun memba sahi
seluruh pegunungan.
Pekerjaan Wan Fei-yang rampung. Dia segera membersihkan diri lalu menghambur ke kamar
Fu Giok-su. Pada saat seperti ini, biasanya Fu Giok-su berada di dalam kamar dan menunggu
kedatangannya serta mengajarkan Wan Fei-yang membaca dan menulis. Tapi ketika dia
mendorong pintu kamar anak muda itu, ternyata Fu Giok-su tidak ada di dalam.
Kemana perginya Fu Giok-su?
Wan Fei-yang masih merasa heran ketika telinganya menangkap suara “tring!”, rupanya dia
sedang memetik harpa di taman sebelah sana. Pikirannya tergerak, Wan Fei-yang segera
membalikkan tubuhnya menuju asal suara harpa tersebut.
Akhirnya dia melihat Fu Giok-su, tapi yang memetik harpa malah Lun Wan-ji. Kedua orang
itu duduk berdampingan di bawah pohon. Suara mereka berbisik-bisik, entah apa yang
mereka bicarakan.
Wan Fei-yang melihat semuanya dengan jelas, entah bagaimana perasaan hatinya. Dia
mengambil keputusan untuk kembali secara diam-diam. Tapi Fu Giok-su sudah melihatnya.
Anak muda itu segera bangkit dari duduknya, ”Wan-heng ....”
“Fu-toako ....” Wan Fei-yang terpaksa menghentikan langkah kakinya.
Lun Wan-ji juga berdiri. Melihat Wan Fei-yang, wajahnya kaku membesi. “Tidak perlu
memikul air lagi?” sindirnya.
Wan Fei-yang menundukkan kepalanya. “Sudah selesai .... Aku datang untuk belajar
membaca dengan Fu-toako,” sahutnya lirih.
Lun Wan-ji membalikkan tubuhnya ke arah Fu Giok-su. “Aku sungguh tidak mengerti.
Mengapa kau harus meminta pengampunan untuknya? Kalau aku yang jadi engkau, maka aku
akan meminta Suhu menghukumnya lebih berat lagi. Paling tidak memikul air selama sepuluh
tahun,” katanya.
Wan Fei-yang tertawa getir. “Wan-ji, kau ....”
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“Jangan memanggil aku .... Aku benci kepadamu!” teriak Lun Wan-ji.
“Me ... mengapa?” Wan Fei-yang benar-benar keheranan.
“Siapa suruh kau menulis namaku saja tidak becus!” teriak Lun Wan-ji sambil membalikkan
tubuhnya meninggalkan tempat itu.
Kedua orang itu segera mengejar. Setelah saling melirik sekilas, keduanya berhenti serentak.
Wan Fei-yang tertawa sumbang, “Fu-toako ... lebih baik kalian teruskan saja latihannya.”
Belum Lagi Fu Giok-su menyahut, tiba-tiba petir menyambar. Suaranya memekakkan telinga.
Petir menyambar sekali lagi. Terdengar suara jeritan yang menyeramkan. Entah suara jeritan
makhluk apa yang terdengar tadi. Pokoknya, tidak mirip jeritan manusia. Laksana dunia
sebentar lagi akan kiamat. Dan angin pun menyurut ketakutan.
Fu Giok-su terkejut sekali. “Siapa yang datang?” tanyanya.
Wan Fei-yang malah tenang sekali. “Itu hanya suara yang berkumandang dari telaga dingin.
Tidak apa-apa,” sahutnya.
“Telaga dingin?” tanya Fu Giok-su tidak mengerti.
“Fu-toako ... apakah kau tidak tahu kalau di belakang gunung ini ada daerah terlarang di mana
ada sebuah telaga dingin di sana?”
“Tidak tahu ....” Fu Giok-su tambah penasaran. “Sebetulnya ada apa di sana?
“Di belakang gunung ada sebuah telaga dingin. Airnya laksana es dinginnya. Di sana
terkurung seseorang, kami menyebutnya makhluk aneh.”
“Makhluk aneh?”
“Kalau tidak salah, dia sudah terkurung di sana selama sepuluh tahun lebih. Boleh dibilang
dia sedang menjalani hukuman karena mencuri ilmu silat Bu-tong-pai. Kakinya terikat rantai
dan terendam di dalam air telaga itu.”
Fu Giok-su tertegun. Tanpa sengaja Wan Fei-yang meliriknya sekilas. “Apakah kau
mendengar apa yang aku katakan?”
Fu Giok-su tersadar dari lamunannya. Dia menganggukkan kepalanya beberapa kali.
“Masa tidak dengar? Coba teruskan ....”
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“Setiap kali turun hujan, air telaga itu akan meluap. Sebagian tubuhnya terendam air.
Mungkin karena tidak tahan oleh dinginnya air dalam telaga dan jiwa yang sudah lama
tertekan, maka setiap kali ada petir menyambar, dia akan menjerit histeris,” kata Wan Feiyang melanjutkan ceritanya.
“Tentu menderita sekali terendam dalam air yang begitu dingin sepanjang tahun,” sahut Fu
Giok-su seperti kepada dirinya sendiri.
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya.
“Ciangbunjin pernah berpesan, siapa pun tidak boleh mendekati telaga dingin itu. Siapa yang
melanggar akan mendapat hukuman berat, kecuali aku tentunya.”
“Eh?” Fu Giok-su tampak kurang percaya. Wan Fei-yang tertawa geli.
“Kalau aku tidak mengantarkan makanan untuknya, pasti sejak lama dia sudah mati.”
“Rupanya kau hanya menjalankan tugas.”
“Sepuluh hari sekali. Karena hawa di tempat itu sangat dingin, maka makanan tidak akan
menjadi basi,” kata Wan Fei-yang.
Mata Fu Giok-su beralih ke tempat itu. Tiba-tiba dia tampak terpana, “Di sana ada orang.”
Wan Fei-yang menolehkan kepalanya mengikuti pandangan Fu Giok-su. Ternyata dia juga
melihat bayangan putih melintas lewat.
“Rasanya anak muda yang bernama Kuan Tiong-liu. Mungkinkah dia juga mendengar jeritan
histeris tadi dan sekarang bermaksud mencari tahu?”
Kening Fu Giok-su berkerut mendengar perkataannya, “Kalau begitu kita harus
mencegahnya.”
Wan Fei-yang tidak menunda waktu. Dia segera berlari ke arah bayangan yang terlihat tadi.
Fu Giok-su segera menyusul di belakang.
*****
Bayangan putih tadi memang Kuan Tiong-liu adanya. Tubuhnya meloncat beberapa kali,
akhirnya dia berhenti di depan rumpunan bunga sekitar belakang gunung.
“Terang-terangan dari sini asalnya, coba aku lihat ke depan sana,” katanya dalam hati.
Baru saja dia bermaksud melangkahkan kakinya, Fu Giok-su melayang di belakangnya, dan
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mencegah, “Kuan-heng, harap berhenti dulu!”
Kuan Tiong-liu melirik Fu Giok-su sekilas, “Ada apa?“
“Tempat ini adalah daerah terlarang,” kata Fu Giok-su.
“Daerah terlarang?”
“Anak murid Bu-tong sendiri tidak boleh menginjak tempat ini, harap Kuan-heng kembali
segera.”
Kuan Tiong-liu mendelik ke arah Fu Giok-su. Tampaknya hawa amarah anak muda itu akan
meledak setiap waktu. Namun akhirnya dia dapat juga menahan diri. Bibirnya
menyunggingkan senyuman datar. “Bu-tong-pai terkenal sebagai partai lurus dan terbuka.
Tidak tahunya ada demikian banyak rahasia yang harus ditutupi,” sindirnya tajam.
“Harap Kuan-heng segera kembali,” kata Fu Giok-su berusaha setenang mungkin.
Kuan Tiong-liu mendengus sinis.
“Barang siapa yang memasuki daerah terlarang, langsung dibunuh tanpa perlu banyak tanya.
Ini merupakan perintah suhu. Aku tidak ingin terjadi kesalahan,” kata Fu Giok-su selanjutnya.
Kuan Tiong-liu masih tidak bersuara. Pada saat itu, Wan Fei-yang yang tertinggal di belakang
menyusul tiba. Melihat Kuan Tiong-liu, dia berdiri terpaku. Anak muda itu hanya meliriknya
sekilas. Tiba-tiba petir menyambar lagi. Suara jeritan aneh kembali berkumandang. Kuan
Tiong-liu mendengus dingin lalu membalikkan tubuhnya meninggalkan tempat itu.
*****
Malam semakin larut, hujan semakin lebat.
Petir masih menyambar. Suara geledek menggelegar. Dunia seakan terbalik karenanya.
Wan Fei-yang belajar membaca dan menulis dengan giat di bawah cahaya lentera.
*****
Di dalam kamar tamu sebelah barat, Kuan Tiong-liu duduk dengan mata terpejam.
Tampaknya dia sedang beristirahat agar semangatnya pulih kembali. Suara geledek
bergemuruh. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke depan jendela. Perlahan dia membuka
jendela tersebut. Hujan membasahi seluruh tanah dan bunga-bunga
*****
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Fu Giok-su berbaring di atas tempat tidur. Matanya terbuka menatap langit-langit. Kemudian
beralih ke jendela. Hujan seakan segan berhenti. Lewat cahaya petir yang menyambar, terlihat
jelas wajahnya yang resah dan gelisah.
Sekali petir menyambar melintasi gunung sebelah belakang Bu-tong-san. Sebuah bayangan
berkelebat di bawah hujan lebat. Dia melintasi jalan kecil di belakang gunung tersebut. Ketika
kilat menyambar, dia menyurutkan tubuhnya ke balik sebatang pohon besar. Setelah petir
reda, dia baru melesat lagi menuju di mana telaga dingin berada!
*****
Pada saat yang sama, di luar Bu-tong-san, kira-kira sejauh jarak sepuluh li. Tok-ku Hong dan
Kongsun Hong berlari tanpa henti di bawah curahan air hujan.
*****
Pagi menjulang ....
Hujan sudah reda. Di dalam sebuah ruangan rahasia yang terdapat di balik pendopo, Pek Ciok
sedang meminumkan Kiu-coan-kim-tan kepada Ci Siong tojin. Tosu tua itu menelannya
sekaligus.
“Kiu-coan-kim-tan dari Go-bi-pai tidak dapat digolongkan dengan obat-obatan biasa. Pasti
ada gunanya bagi kesembuhan luka dalamku,” katanya.
“Betul, Suhu,” sahut Pek Ciok sambil mengundurkan diri ke samping.
“Selama aku menutup diri untuk menyembuhkan luka. Semua urusan Bu-tong kuserahkan
kepadamu.”
“Harap Suhu jangan khawatir.”
“Mengenai kedua susiokmu Gi-song dan Cang-song, mereka adalah manusia-manusia berhati
sempit. Mereka pasti tidak puas terhadapmu.” Nada suara Ci Siong tojin menjadi berat, “Tapi
kau jangan terlalu mengalah. Apabila ada hal yang kurang beres, kau harus berani menantang.
“Tecu mengerti,” sahut Pek Ciok dengan kepala tertunduk.
“Keluarlah,” kata Ci Siong sambil mengulapkan tangannya.
Pek Ciok mengundurkan diri. Sampai di depan pintu dia berpesan kepada empat orang tosu
yang baru datang.
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“Selama Suhu menutup diri menyembuhkan luka, kalian harus menungguinya. Jangan teledor.
Setiap kali menjaga dua orang saja, bergantian siang dan malam. Jangan sekali-kali
meninggalkan tempat ini.”
Empat orang tosu itu mengiakan sambil merangkapkan sepasang tangannya dan menjura
dalam-dalam.
*****
Menjelang tengah hari, dahan dan daun pohon-pohon baru tersiram oleh air hujan. Tampak
lebih segar. Tanah masih belum kering. Beberapa lembar daun masih menggenang air. Pek
Ciok memutar satu kali di depan ruang rahasia di mana Ci Siong tojin sedang menutup diri.
Dia bermaksud menuju ruang pendopo. Namun belum lagi dia sampai ke tempat tujuannya,
terdengar kumandang suara lonceng.
“Toa-suheng, suara lonceng ini ...?” tanya salah satu murid yang kebetulan ada di dekatnya
dengan wajah keheranan.
“Hm ... suara lonceng tanda bahaya. Berarti ada orang yang menerjang ke atas gunung. Mari
kita tinjau ke kaki guntung,” sahut Pek Ciok langsung berkelebat mendahului.
Baru mencapai ruangan pendopo, terlihat salah seorang murid Bu-tong lari mendatangi
dengan napas tersengal-sengal. Begitu melihat Pek Ciok, langkah kakinya dipercepat.
“Toa-suheng ...!” teriaknya.
“Siapa yang menerjang ke atas gunung?
“Orang-orang Bu-ti-bun,” sahut murid itu panik. “Mereka masih berada di bawah. Salah
satunya yang pernah datang mengantarkan surat tantangan, Kongsun Hong, murid Tok-ku Buti sendiri. Sedangkan yang satunya lagi mengaku sebagai putri Tok-ku Bu-ti, Tok-ku Hong.”
Pek Ciok mengerutkan keningnya. “Hanya dua orang?” tanyanya.
“Betul, dua orang.”
“Entah apa maksud kedatangannya kali ini? “Gi-song susiok sudah mengutus orang
mengadangnya di bawah.”
Kening Pek Ciok semakin mengerut. Tepat pada saat itu, Fu Giok-su, Cia Peng, Yo Hong,
Kim Ciok dan Giok Ciok juga sudah berdatangan.
“Perlukah kita memberitahu suhu masalah ini?” tanya Fu Giok-su panik.
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“Suhu sedang menutup diri menyembuhkan luka. Kalau tidak terlalu genting, jangan
mengganggu dia orang tua.” Pek Ciok mengedarkan matanya, “Cuwi sute, mari kita ke sana!”
Semua mengangguk mengiakan. Beramai-ramai mereka mengikuti Pek Ciok yang sudah
melesat pergi.
*****
Di bawah cahaya matahari, batu besar tempat menyimpan pedang bagi para tamu yang akan
mengunjungi Bu-tong-pai masih berdiri tegak. Namun di bawahnya telah tergeletak beberapa
murid partai itu sendiri. Terlihat luka di bahu orang-orang itu. Senjata mereka pun terlepas
dari tangan masing-masing dan berserakan di sekitarnya.
Kongsun Hong dan Tok-ku Hong terus menerjang ke depan. Tok-ku Hong menggunakan dua
bilah golok sebagai senjata. Sedangkan Kongsun Hong telah mengganti senjatanya dengan
Jit-goat-lun (senjata yang bentuknya seperti roda namun bergerigi dan selalu terdiri dari
sepasang). Tujuh orang tosu mengadang di depan mereka. Semuanya tidak bergerak. Gi-song
membawa belasan muridnya menyusul tiba. Dari jauh dia sudah berteriak, “Siapa orangnya
yang demikian berani mencoba menerobos ke atas gunung?”
Sinar mata Tok-ku Hong berputaran, “Suheng, siapa dia?”
“Gi-song dari Bu-tong-pai,” sahut Gi-song sendiri. Dia langsung maju ke depan. Melihat
Kongsun Hong, dia tertawa terbahak-bahak, “Lagi-lagi engkau. Ada apa? Apakah kau tidak
memiliki pedang yang lain sehingga datang ke Bu-tong-san untuk mengambil pedangmu?”
Kongsun Hong marah sekali.
“Masih ada hubungan apa kau dengan Ci Siong tojin?” tanya Tok-ku Hong.
“Ciangbun-suheng sedang menutup diri. Ada urusan apa-apa yang bersangkutan dengan Butong-pai akulah yang bertanggung jawab,” sahut Gi-song sesumbar.
Kongsun Hong mengangkat Jit-goat-lun-nya,
“Kalau begitu, biar kubunuh dulu dirimu!”
Gi-song terkejut sekali.
“Kau adalah pecundang Ciangbun-suhengku, aku tidak akan bergebrak denganmu!” sahutnya
panik. Dia merandek sejenak, kemudian lagi, “Suruh perempuan itu kemari untuk menerima
kematian!”
Tok-ku Hong marah sekali, sepasang goloknya digetarkan. Setelah berteriak lantang, dia
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

186

menikam ke depan. Kedua bilah goloknya meluncur secepat kilat, menimbulkan bayangan
bagai rangkaian bunga. Gi-song terkejut sekali. Pedangnya segera dihunus. Dia melancarkan
sebuah serangan. Sekali bergerak, jurus yang dimainkannya langsung berubah-ubah.
“Ting! Ting! Tang! Tang!”, senjata kedua orang itu beradu. Tubuh Tok-ku Hong mengikuti
gerakan goloknya, sedangkan goloknya sendiri bertindak sebagai perisai. Suaranya menderuderu bagai angin topan. Gi-song menyambut beberapa jurus sekaligus. Tanpa sadar hatinya
bergetar. Setelah menyambut lagi beberapa jurus, dia mulai mempunyai perhitungan.
Meskipun ilmu silatnya tidak dapat menandingi Ci Siong tojin, tapi dia mempunyai
pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas. Begitu melihat keadaannya yang tidak
menguntungkan, dia segera memikirkan jalan keluar.
Gi-song menerima lagi tiga kali serangan Tok-ku Hong, kemudian dia mencelat mundur
sejauh tiga langkah, lalu berseru, “Berhenti!”
Tok-ku Hong terpana. Sejenak kemudian dia tertawa dingin.
“Hm! Tidak berani bertarung lagi?” sindirnya tajam.
“Memangnya apa kedudukan pinto ... siapa yang sudi bertarung dengan kaum wanita?” sahut
Gi-song tenang.
“Paling tidak wanita yang satu ini sanggup mengalahkanmu!” bentak Tok-ku Hong sambil
menerjang ke depan.
Gi-song mundur lagi tiga langkah. Tok-ku Hong mengejar ketat. Para murid Gi-song segera
maju ke depan mengadang. Kongsun Hong sudah bersiap-siap sejak tadi. Tubuhnya segera
mencelat, sepasang Jit-goat ditanganny bergerak. Dia menghalau pedang-pedang yang
mencoba menghalangi Tok-ku Hong.
Tiba-tiba terdengar sebuah suara menggelegar. “Tahan!”
Seiring dengan suara itu, tubuh Pek Ciok mendarat di tengah arena. Dia membalikkan
tubuhnya dan menatap Tok-ku Hong dan Kongsun Hong lekat-lekat. “Liong-wi sicu, ada
urusan kita bicarakan baik-baik!”
Kongsun Hong melirik Pek Ciok sekilas. Dia tertawa dingin. “Kita jumpa lagi,” katanya datar.
“Rupanya Kongsun-heng.”
“Aku juga tidak lupa. Kau adalah Pek Ciok. Murid pertama Ci Siong tojin!”
“Maksud Sicu menerobos gunung kali ini ...?”
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“Meminta orang kepada Bu-tong-pai!” sahut Kongsun Hong sambil mengulurkan tangannya.
“Siapa?” tanya Pek Ciok merasa di luar dugaan.
“Kuan Tiong-liu!”
Jawaban itu semakin di luar dugaan Pek Ciok. Tepat pada saat itu, Kuan Tiong-liu diiringi
Liok An dan Jit Po melangkah keluar dari rumpunan pohon.
“Siapa yang menginginkan aku?” tanyanya lantang.
Sinar mata Kongsun Hong mengedar, “Teryata memang engkau ...!”
“Hai! Apakah kau benar-benar Kuan Tiong-liu yang satu itu?” bentak Tok-ku Hong meminta
penegasan.
“Tidak salah!” Kuan Tiong-liu tertawa dingin. “Entah apa maksud kalia mencariku?”
“Aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa kau harus membunuh semua anggota cabang tiga
belas Bu-ti-bun?”
“Asal mula persoalan ini, Liong-wi pasti tahu jelas,” sahut Kuan Tiong-liu sambil
menengadahkan wajahnya ke atas.
Tok-ku Hong menoleh kepada Kongsun Hong. “Suheng ...”
“Aku hanya menginginkan utang darah bayar darah dari cabang tiga belas kalian.”
“Membunuh habis-habisan. Apakah kau tidak merasa cara turun tanganmu itu terlalu keji?”
“Tidak perlu ragu kalau yang dibunuh itu komplotan iblis,” sahut Kuan Tiong-liu senang.
“Utang piutang ini, Bu-ti-bun akan memperhitungkannya sampai tuntas!” kata Kongsun Hong
sambil menuding Kuan Tiong-liu dengan sepasang Jit-goat-lun di tangannya.
“Seorang yang berbuat, seorang yang bertanggung jawab, kalian jangan menimbulkan
kesulitan bagi orang-orang Bu-tong-pai!” sahut Kuan Tiong-liu dengan gaya angkuh.
Kongsun Hong menatap Kuan Tiong-liu lekat-lekat, “Baik! Aku lihat kau juga termasuk
seorang laki-laki sejati. Kau sendiri yang memutuskan!”
Kuan Tiong-liu tertawa terbahak-bahak, “Hanya mengandalkan kalian berdua berani
bergebrak dengan aku?”
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Kongsun Hong dan Tok-ku Hong marah sekali.
“Sebentar lagi aku akan meringkus kalian berdua. Setelah itu baru mencari Tok-ku Bu-ti
untuk menjelaskan masalahnya,” kata Kuan Tiong-liu kembali.
“Kurang ajar!” bentak Tok-ku Hong. Tangannya masing-masing menggenggam sebilah
golok. Dia segera menerjang ke depan.
Pek Ciok segera membentangkan tangannya menghalangi.
“Tunggu dulu!” Dia menghadap kepada Kuan Tiong-liu. “Sicu sekarang adalah tamu agung
Bu-tong-pai, sekarang pun masih berada di wilayah Bu-tong-san. Masalah ini harus
diselesaikan oleh Bu-tong-pai,” katanya.
Pek Ciok beralih kepada Kongsun Hong dan Tok-ku Hong. Wajah dan suaranya sangat
berwibawa, “Kalian berani mengacau di Bu-tong-san. Apakah kalian mengira Bu-tong-pai
sudah tidak ada orang lagi?”
Tok-ku Hong tertawa dingin. “Ci Siong tojin terluka parah di tangan ayahku, sampai sekarang
tentu belum sembuh. Masih ada siapa lagi di Bu-tong-pai yang dapat diandalkan?” tanyanya
sinis.
“Masih ada kami!” sahut Pek Ciok garang.
“Kalian?” Kongsun Hong tertawa terbahak-bahak, “Siapa yang tidak memandang sebelah
mata kepada kalian?”
Para murid Bu-tong menyorotkan sinar kemarahan di mata mereka. Wajah Pek Ciok sendiri
tetap tidak berubah. Dengan tenang dia membalikkan tubuhnya. “Siapkan barisan pedang!”
perintahnya.
Tujuh orang tosu segera mengiakan. Mereka membentuk barisan Jit-sing-kiam-ceng.
“Jit-sing-kiam-ceng ... sudah lama aku memang ingin mengenalnya,” kata Kongsun Hong
sambil mengerlingkan matanya.
“Pada saat itu, Ciangbun-suheng menurunkan perintah. Anggap saja kau sedang beruntung,”
tukas Gi-song masih sok seperti biasanya,
Kongsun Hong tetap tertawa lebar menanggapi kata-kata itu. Gi-song ikut tertawa. “Kalau
kalian bisa menerobos keluar dari Jit-sing-kiam-ceng, kami akan menyerahkan orang yang
kau hendaki,” katanya kemudian.
“Apakah kau berhak memberikan keputusan?” sinar mata Kongsun Hong semakin dingin.
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Gi-song menepuk dadanya sendiri. Pek Ciok segera menghampirinya.
“Susiok ...”
“Selamanya tidak ada orang yang sanggup menerobos Jit-sing-kiam-ceng. Apa yang kau
takuti? Setujui saja perjanjian itu!” tukas Gi-song yakin.
Kongsun Hong mengalihkan matanya kepada Tok-ku Hong.
“Baik! Mari kita pecahkan barisan Jit-sing-kiam-ceng dari Bu-tong-pai ini,” kata Tok-ku
Hong.
“Bagaimana kalau kalian tidak berhasil menerobosnya?” tanya Gi-song.
“Kami akan menarik kembali permintaan kami,” sahut Tok-ku Hong.
“Sumoay ... jangan memandang ringan mereka,” kata Kongsun Hong dengan suara berbisik.
Tok-ku Hong tergetar juga hatinya, namun dia tidak memperlihatkannya sama sekali. “Apa
sih kehebatan ketujuh orang tosu ini?” sahutnya sambil menggetarkan kedua pergelangan
tangannya. Sepasang goloknya berputaran bagai rangkaian bunga.
Tubuh tujuh orang tosu itu bergerak serentak. Mereka membentuk lingkaran dan mengurung
Kongsun Hong di tengah. “Trang! Trang! Trang”, tujuh batang pedang telah dihunus. Sinar
dingin memencar. Kongsun Hong berteriak lantang. Jit-goat-lun berputar. Dia mendahului ke
depan menerjang. Terdengar suara angin menderu yang diterbitkan ketujuh batang pedang
tadi.
Cahaya Jit-goat-lun bagai salju beterbangan, berkombinasi dengan sinar pedang. Suara
benturan senjata saling susul-menyusul. Jit-goat-lun memang merupakan senjata langka.
Hanya perguruan tertentu yang menurunkan ilmu silat dengan menggunakan senjata jenis ini.
Pedang dan golok biasanya mudah terkait senjata ini. Namun meskipun Kongsun Hong sudah
berusaha beberapa kali, tujuh batang pedang yang dimainkan para tosu Bu-tong-pai itu sama
sekali tidak berhasil terkait oleh gerigi senjatanya.
Tujuh orang tosu itu bergantian menerima serangan Jit-goat-lun Kongsun Hong, kemudian
beralih menyambut serangan golok Tok-ku Hong. Golok dan Jit-goat-lun berhenti, pedang
tujuh orang tosu itu juga berhenti. Golok dan jit-goat-lun menyerang, pedang mereka
bergantian menyambut. Kongsun Hong dan Tok-ku Hong mengerahkan berbagai jurus
andalan mereka. Beberapa kali berturut-turut mereka menerjang, tapi tetap saja terkurung di
dalam barisan.
Bayangan tubuh kedua orang itu saling berkelebat. Tok-ku Hong merasa penasaran.
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“Bagaimana bisa begini? Di depan mata terang-terangan hanya tampak satu orang, tapi dalam
sekejap mata ada tujuh batang pedang yang menghalanginya,” katanya heran.
“Jit-sing-kiam-ceng ini merupakan ilmu pusaka Bu-tong-pai. Kalau begitu mudah dipecahkan,
mana mungkin namanya begitu terkenal?” sahut Kongsun Hong gugup.
“Aku tidak percaya barisan ini dapat mengurung kita,” Mata Tok-ku Hong bersinar tajam.
“Suheng, kita berpencar dari belakang dan depan lalu membuka jalan darah untuk menerjang
keluar,” katanya.
Kongsun Hong menganggukkan kepalanya. Tubuh mereka segera bergerak, satu di depan dan
satu lagi di belakang. Mereka menerjang dengan kalap. Jit-goat-lun diputar sekuat tenaga,
golok Tok-ku Hong menari-nari.
“Trang! Trang!”, suara benturan senjata memekakkan telinga. Cahaya berpijar, berkelebatkelebat menutupi tubuh mereka, kemudian memudar kembali.
Ternyata Kongsun Hong dan Tok-ku Hong terdesak mundur dan kembali ke tempatnya
semula. Tubuh ketujuh tosu itu masih berputaran. “Bu-liang-sou-hud!” puji mereka serentak.
Tok-ku Hong mendengus kesal. Wajah Kongsun Hong berubah menghijau. Tubuh tujuh
orang tosu setengah baya itu berputar sekali lagi kemudian memancar, namun tetap
membentur lingkaran. Tujuh batang pedang tegak lurus di depan dada.
Kongsun Hong dan Tok-ku Hong tidak bergerak. Mereka masih mencari akal untuk
menerobos barisan itu. Tujuh orang tosu juga tidak menyerang. Hawa pedang semakin
menebal.
*****
Di dalam ruang rahasia....
Asap pedupaan mengepul. Suasananya demikian tenang. Obat Kiu-coan-kim-tan mulai
bereaksi. Ci Siong tojin duduk bersila di atas tempat tidur. Dia sudah masuk dalam keadaan
lupa diri.
Meski ada apa pun yang terjadi di luar ruang rahasia tersebut, dia sama sekali tidak tahu lagi.
Kenyataannya, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kamar itu, kecuali jiwanya sudah
terancam bahaya, kalau tidak dia pasti tidak menyadarinya.
Pintu ruangan rahasia iiu setebal tiga cun. Apabila hendak mendobrak pintu tersebut, tentu
bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak khawatir.
*****
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Pedang berkelebat tanpa henti. Berhasil melepaskan diri dari perangkap pedang yang pertama,
perangkap kedua sudah di depan mata. Kendala berupa pedang itu susul menyusul bergantian
mengurung Kongsun Hong dan Tok-ku Hong.
Meskipun mereka mulai menyadari apabila berdiri tidak bergerak, pedang-pedang tidak akan
melukai mereka. Namun mereka tetap tidak berhasil menerobos barisan tersebut. Para murid
Bu-tong-pai sudah berkumpul di tempat itu. Mereka menonton dari luar barisan. Hati mereka
tegang sekali. Cang-songlah yang paling khawatir. Melihat kedua orang lawan berhasil
menghindari setiap gerakan pedang, hatinya semakin kebat-kebit.
Tiba-tiba dia melihat Lun Wan-ji yang berdiri di ujung. Pikirannya segera tergerak. Dengan
tergesa-gesa dia menghampiri gadis itu, “Wan-ji ...”
Lun Wan-ji menatapnya dengan heran. “Ada apa?” tanyanya.
“Kedua orang Bu-ti-bun itu tampaknya berilmu tinggi. Kalau diteruskan, mungkin mereka
akan berhasil menerobos barisan Jit-sing-kiam-ceng,” kata Cang-song panik.
“Kata Gi-song susiok tidak mungkin,” sahut Lun Wan-ji.
“Dia tahu apa?” Cang-song mengecilkan suaranya. “Aku rasa sebaiknya kau undang suhumu
ke sini.”
“Ini ....” Lun Wan-ji tampaknya keberatan.
“Paling tidak kau harus melaporkan keadaan di sini, lihat bagaimana reaksinya nanti,” kata
Cang-song kembali.
“Boleh juga,” sahut Lun Wan-ji setelah berpikir sejenak. Kemudian dia ngeloyor pergi.
*****
Ternyata Yan Cong-tian sama sekali tidak kelihatan panik. Dia menunggu Lun Wan-ji
menyelesaikan ceritanya.
“Kau tidak perlu khawatir. Jit-sing-kiam-ceng terdiri dari empat puluh sembilan jurus. Dua
puluh delapan jurus sebenarnya hanya tipuan berupa serangan ataupun tangkisan, sedangkan
dua puluh satu jurus lainnya baru mematikan,” katanya menjelaskan.
“Tapi sekarang .…”
“Mereka pasti tidak akan berhasil menerobosnya,” kata Yan Cong-tian yakin. “Dulu guru dari
Tok-ku Bu-ti, Sia-hou-tian-cong pernah terkurung dalam barisan yang sama. Setelah tiga hari
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tiga malam, baru menerjang keluar dengan paksa. Yang datang sekarang hanya dua orang
murid Tok-ku Bu-ti, bagaimana mungkin mereka bisa memecahkan barisan ini?”
Lun Wan-ji tampaknya masih ragu-ragu.
“Apakah ucapan gurumu sendiri sudah tidak kau percayai lagi?” tanya Yan Cong-tian kurang
senang.
“Tecu tidak berani,” Lun Wan-ji memang tidak berani mengatakan apa-apa lagi.
“Urusan kecil semacam ini saja, buat apa kalang kabut,” Yan Cong-tian mengulapkan
tangannya. “Lebih baik kau kembali ke sana untuk menonton keramaian,” katanya.
Lun Wan-ji hanya dapat menganggukkan kepalanya.
*****
Pada saat itu, keadaan barisan Jit-sing-kiam-ceng memang sedang seru-serunya. Kongsun
Hong dan Tok-ku Hong berusaha menerjang belasan kali, namun mereka tetap terkurung di
dalamnya.
Akhirnya mereka berhenti menerjang. Setidaknya pengalaman Kongsun Heng di dalam dunia
kangouw sudah cukup luas.
“Sumoay, tampaknya mereka sengaja menguras habis tenaga kita,” katanya.
Tok-ku Hong tidak menyahut.
“Lebih baik kita berhenti dulu. Perhatikan baik-baik perubahan gerakan mereka, nanti kita
pikirkan akal lain untuk menerjang keluar,” lanjut Kongsun Hong.
Tok-ku Hong mengangguk tanpa menyahut. Tujuh orang tosu itu juga berhenti bergerak.
Pedang tegak lurus di depan tiada mereka.
*****
Malam semakin kelam. Para murid Bu-tong sudah menyalakan api unggun. Tok-ku Hong dan
Kongsun Hong masih terkurung di dalam barisan. Mereka menerjang lalu berhenti. Setelah itu
menerjang kembali. Sampai sekarang sudah merupakan yang ketujuh kalinya.
Tapi bagaimanapun, mereka tetap tidak berhasil menemukan kelemahan barisan tersebut.
Juga tetap tidak berhasil menerobos keluar. Pakaian Kongsun Hong sudah basah kuyup oleh
keringat. Dia duduk di tengah barisan, Tok-ku Hong duduk membelakanginya. Posisi mereka
berlawanan. Rambut gadis itu sudah berantakan.
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Tujuh orang tosu ikut duduk. Posisi mereka masih sama seperti tadi. Membentuk lingkaran.
Pedang tergeletak di pangkuan. Mata mereka menatap kedua orang lawan lekat-lekat. Angin
masih bertiup. Api unggun menari-nari. Sembilan orang itu duduk tanpa bergerak sedikit pun.
*****
Cahaya api tidak dapat mencapai pepohonan di atas gunung. Namun dari ketinggian di atas
sana, barisan Jit-sing-kiam-ceng malah terlihat jelas. Di antara dedaunan yang lebat,
tersembul kepala seseorang. Ternyata dia adalah Ciangbunjin Bu-tong-pai, Ci Siong tojin
adanya.
Kening tosu tua itu terpaut ketat. Tampaknya ada sesuatu yang dipikirkan olehnya.
Sebetulnya dia dapat terang-terangan berdiri di depan barisan dan memberi petunjuk kepada
para muridnya. Namun dia justru bersembunyi di antara dedaunan yang lebat di atas sebatang
pohon. Sebetulnya apa yang terlintas di benaknya saat ini?
*****
Tanpa dapat menahan diri lagi, akhirnya Tok-ku Hong bangkit berdiri. Di wajahnya masih
tersirat keangkuhan hatinya. Kongsun Hong segera ikut berdiri.
“Sumoay ....” panggilnya.
“Suheng, aku tetap tidak percaya kita tidak sanggup memecahkan barisan ini,” katanya kesal.
“Lebih baik kita menghemat tenaga. Barisan Jit-sing-kiam-ceng ini mempunyai perubahan
yang tidak terduga. Kita sama sekali tidak dapat melihat titik kelemahannya,” sahut Kongsun
Hong menasihati.
“Maksudmu ....”
“Tidak perlu mencari tahu titik kelemahannya. Pergunakan segala cara untuk menerobos
barisan ini dan meninggalkan Bu-tong-san untuk sementara,” kata Kongsun Hong lirih.
“Boleh juga,” Tok-ku Hong setuju. Sepasang goloknya segera digerakkan.
Tujuh batang pedang menimbulkan cahaya serentak. Tujuh orang tosu sudah berdiri tegak.
Mereka menunggu kedua orang itu mulai menyerang. Kongsun Hong dan Tok-ku Hong
berteriak nyaring. Bersama-sama mereka menerjang. Tapi kaki mereka baru maju tiga
langkah, serta merta terdesak mundur kembali. Merek membalikkan tubuh dan menyerang
arah yang berlawanan.
Tujuh orang tosu itu tenang-tenang saja. Pedang bergerak serentak, hawa dingin menerpa lalu
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meluncur ke depan. Tok-ku Hong tidak sempat menghindar. Sebuah pedang berkelebat
menyayat pahanya. Dengan marah dia terus menyerang. Tidak peduli rasa sakit yang mulai
terasa. Kongsun Hong dengan Jit-goat-lunnya mengadang di depan dengan gugup. Suara
benturan senjata langsung berkumandang. Kedua orang itu terdesak lagi. Tok-ku Hong
semakin penasaran. Wajah Kongsun Hong semakin kelam. Dia nekat mengadang di depan
Tok-ku Hong.
“Sumoay ... kita tidak boleh menguras tenaga lagi,” katanya.
Tok-ku Hong mendengus dingin.
“Kalau begini terus, rasanya kita tidak kuat sampai hari terang.”
“Memangnya kenapa kalau hari sudah terang?”
Kongsun Hong hanya tertawa getir. Gi-song yang berada di luar barisan menggunakan
kesempatan itu untuk menyindirnya, “Kongsun Tongcu, mengapa tidak menyerang lagi?”
Kongsun Hong mendelik kepadanya dengan sorot kemarahan.
“Tok-ku Siocia, mengapa masih belum berhasil juga memecahkan barisan Jit-sing-kiam-ceng
kami?”
Tok-ku Hong menggertakkan giginya dengan benci, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa.
“Kalian terlalu banyak berbuat kejahatan. Jit-sing-kiam-ceng adalah alat untuk menghukum
mati kalian,” kata Gi-song selanjutnya.
“Namun kalian boleh berlega hati menuju perjalanan neraka. Murid Bu-tong pasti akan
mengadakan upacara sembahyang yang meriah,” sambung Cang-song tak mau kalah.
Para murid Bu-tong segera tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Mata Tok-ku Hong
beredar. Wajahnya kaku sekali.
“Kalian juga tidak perlu terlalu bangga. Kalau malam ini aku, Tok-ku Hong mati oleh barisan
Jit-sing-kiam-ceng, ayahku pasti akan membawa seluruh anak buahnya naik ke atas Bu-tongsan. Pada saat itu kalian juga belum tentu dapat hidup lebih lama,” sahutnya.
Gi-song langsung tertegun. Tanpa sadar para murid Bu-tong juga mengusap keringat dingin
yang membasahi di kening mereka seketika. Mereka semua terdiam dan tidak berani
mengatakan apa-apa lagi.
“Kedua orang ini, yang satu adalah putri tunggal Tok-ku Bu-ti, sedangkan yang satunya
adalah murid kesayangannya. Seandainya mereka mati di sini, Tok-ku Bu-ti pasti tidak mau
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menyudahinya begitu saja,” kata Gi-song dengan suara lirih.
“Siapa tahu belum sampai batas waktu dua tahun, dia akan membumihanguskan Bu-tongpai,” sahut Cang-song.
Gi-song menganggukkan kepalanya berkali-kali. “Cepat suruh mereka berhenti,” kata Cangsong kembali.
Gi-song tertawa getir.
“Kau telah melupakan sesuatu, barisan Jit-sing-kiam-ceng ini tidak boleh dihentikan lagi
setelah lewat tujuh jurus. Kalau tidak, kedua pihak sama-sama celaka.”
“Ini ... sudah pasti ada yang mati.”
“Maksudmu ... mereka?”
“Maksudku ... pihak kita.”
*****
“Apa akibatnya kalau kedua orang Bu-ti-bun itu mati oleh Jit-sing-kiam-ceng?” yang
mengajukan pertanyaan ini justru manusia berpakaian hitam.
Di hadapannya berdiri Wan Fei-yang. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia baru selesai
berlatih. Di sekitar mereka sepi sekali. Cahaya api di tengah pegunungan tidak akan
memancar sampai tempat ini. Suara mereka yang ada di sana pun tidak mungkin terdengar
sampai di sini.
Jaraknya terlalu jauh. Dan Wan Fei-yang merasa heran mengapa suhunya tiba-tiba bertanya
demikian. “Bu-tong-pai dan Bu-ti-bun adalah musuh bebuyutan. Pihak mana pun ada yang
mati, sebetulnya tidak banyak pengaruh. Namun kedudukan kedua orang ini tidak dapat
disamakan. Seandainya mereka mati di dalam barisan Jit-sing-kiam-ceng, Tok-ku Bu-ti pasti
akan membalas dendam habis-habisan,” sahutnya.
“Tidak salah!” kata manusia berpakaian hitam tenang. “Kemungkinan besar Tok-ku Bu-ti
akan memajukan tanggal perjanjiannya.”
“Para murid Bu-tong-pai juga mempunyai pikiran yang sama,” sahut Wan Fei-yang.
“Kalau ditilik dari keadaan Bu-tong-pai sekarang ini, kekuatannya masih belum dapat
menandingi Bu-ti-bun. Apalagi anggota Bu-ti-bun begitu banyak. Bisa jadi Bu-tong disapu
bersih dan tidak bisa berdiri lagi.”
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Kening Wan Fei-yang berkerut erat-erat. “Sayang sekali ilmu silatku belum cukup tinggi, lagi
pula aku tidak bisa menampilkan muka di depan mereka,” sahutnya.
Manusia berpakaian hitam hanya memandangi Wan Fei-yang lekat- lekat.
“Bagaimana pun aku ini dibesarkan di Bu-tong-san, begitu ada masalah, masa aku hanya
berdiam diri. Hatiku sungguh tidak tenang, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kadangkadang aku merasa aku benar-benar tidak berguna,” kata Wan Fei-yang kembali.
“Siapa bilang?” Nada suara manusia berpakaian hitam berubah menjadi berat. “Fei-yang,
sebetulnya ini merupakan kesempatan bagus bagimu untuk membantu Bu-tong-pai.”
“Eh?” Wajah Wan Fei-yang menyiratkan perasaan heran.
“Kalau kau pandai menutup diri lalu memecahkan barisan Jit-sing-kiam-ceng, maka kedua
orang itu bisa keluar dan sama artinya kau sudah menolong Bu-tong-pai.”
“Mengapa aku harus menolong orang-orang Bu-ti-bun?” desak Wan Fei-yang.
“Kalau tidak ingin jatuh korban, satu-satunya jalan hanya demikian,” kata manusia berpakaian
hitam itu tenang.
“Tidak salah ....”
“Lagi pula, ini merupakan kesempatan bagimu untuk menguji ilmu silatmu sendiri.”
Mendengar ucapan itu, semangat Wan Fei-yang terbangkit seketika. “Baik, aku pergi!”
“Ingat! Melihat ilmu kedua orang Bu-ti-bun itu, sampai jurus empat puluh mereka pasti akan
mati dengan tubuh hancur oleh barisan Jit-sing-kiam-ceng, maka kau harus mencegah jangan
sampai hal itu terjadi. Tepat sebelum jurus keempat puluh dilancarkan, kau sudah harus
bergerak. Dan kau juga harus mengantarkan kedua orang Bu-ti-bun itu meninggalkan Butong-san,” kata si manusia berpakaian hitam menjelaskan.
“Ini ....”
“Mereka sudah terluka. Kita tidak yakin kalau tidak ada orang yang akan menggunakan
kesempatan tersebut mencelakai mereka. Kita harus menjaga segala kemungkinan.”
“Betul juga ....” Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya berkali-kali.
“Sekarang ... aku akan mengajarkan caranya memecahkan barisan Jit-sing-kiam-cengl”
Dengan pandangan penasaran Wan Fei-yang menatap manusia berpakaian hitam.
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Pengetahuan gurunya ini sungguh luas. Benar-benar di luar dugaannya. Manusia berpakaian
hitam itu sama sekali tidak mempedulikan tatapan Wan Fei-yang itu. Dengan sembarangan
dia memungut tujuh butir batu kerikil berwarna putih dan dua butir batu berwarna hitam. Dia
menyusunnya di atas selembar kain. Kedudukannya persis barisan Jit-sing-kiam-ceng. Kedua
butir batu hitam tadi terkurung di tengah.
“Jit-sing-kiam-ceng juga disebut Tian-cik-kiam-ceng (barisan pedang penggetar langit).
Sebetulnya barisan ini diciptakan menurut posisi bintang tujuh di langit. Dan kemudian
dikombinasikan dengan perubahan im dan yang.”
Mata Wan Fei-yang memperhatikan batu-batu itu dengan seksama.
“Ketujuh bintang ini sebenarnya mempunyai nama masing-masing. Setiap titiknya
mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Kita tidak boleh terkecoh olehnya. Pusatkan perhatian
pada yang tengah. Karena posisi inilah yang paling penting dan mematikan.”
Wan Fei-yang semakin kagum kepada gurunya. Dia tidak berani ayal dan berpikir pada hal
yang lain.
“Seluruhnya berjumlah empat puluh sembilan jurus. Banyak yang menyangka bahwa mulai
jurus ketujuh, barisan ini tidak bisa dihentikan lagi. Sebetulnya bukan demikian, asal kita tahu
cara kerjanya. Malah mulai jurus kedua puluh satulah barisan itu baru benar-benar
membahayakan ....” sambil menjelaskan, manusia berpakaian hitam itu menggerakkan batubatu di atas kain itu. Tampaknya dia paham sekali mengenai barisan Jit-sing-kiam-ceng ini.
Siapa sebetulnya dia? Mengapa dia harus bersembunyi di Bu-tong-san? Apakah dia juga
bertujuan mencuri ilmu Bu-tong-pai seperti makhluk aneh yang terkurung dalam telaga
dingin?
*****
Cahaya keemasan mulai muncul, ayam jantan sudah berkokok. Wan Fei-yang mengenakan
setelan pakaian berwarna hitam dan menggunakan sehelai kain untuk menutupi wajahnya.
Yang tersembul hanya sepasang matanya saja.
Tiba-tiba dia mengeluarkan sebatang pedang dari kolong tempat tidur dan berkelebat melalui
jendela. Di luar tidak ada orang, dia memperhatikan sejenak, kemudian melayang pergi
dengan tergesa-gesa.
*****
Bumi mulai dihiasi cahaya terang. Meskipun api unggun belum padam, namun sinarnya sudah
tidak kentara lagi. Tidak ada yang mempedulikan api unggun tersebut. Mata mereka semua
terpusat pada barisan Jit-sing-kiam-ceng.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

198

Tok-ku Hong dan Kongsun Hong masih terkurung di dalam barisan. Tampang mereka sudah
tidak karuan. Mereka pasti sudah lelah sekali. Demikian juga ketujuh orang tosu tersebut.
Ketujuh orang tosu itu sudah terluka, namun luka yang diderita Tok-ku Hong dan Kongsun
Hong jauh lebih parah.
Seandainya bertarung satu lawan satu, tidak ada seorang pun dari tosu itu yang dapat
mengalahkan salah satu dari kedua murid Bu-ti-bun tersebut. Dan apabila mereka
mengeroyok Tok-ku Hong dan Kongsun Hong bertujuh sekaligus tanpa membentuk barisan
Jit-sing-kiam-ceng, mereka juga bukan tandingan kedua orang Bu-ti-bun itu.
Namun begitu membentuk Jit-sing-kiam-ceng, tenaga tujuh orang tosu itu segera tergabung.
Kongsun Hong dan Tok-ku Hong bukan lagi tandingan mereka. Bahkan mereka berdua juga
tidak berhasil menemukan titik kelemahan barisan itu. Oleh karenanya, mereka tetap
terkurung sampai saat ini. Sedangkan pengepungan barisan Jit-sing-kiam-ceng semakin lama
semakin hebat.
Matahari timbul di ufuk timur. Cahayanya menyinari dari puncak pegunungan. Tujuh orang
tosu itu kini sudah berganti posisi, bergerak terus tanpa henti. Sinar matahari menyoroti
pedang mereka. Cahayanya berkilauan.
Tok-ku Hong dan Kongsun Hong merasakan bayangan manusia dan pedang berkelebatan.
Mereka tidak dapat lagi melihat jelas posisi ketujuh orang tosu tersebut, mata mulai
berkunang-kunang.
Tepat pada saat itu, dari atas sebatang pohon berjarak tiga depa muncul Wan Fei-yang yang
mengenakan pakaian hitam dan menutu[I wajahnya dengan kain hitam pula. Sepasang
matanya yang tersembul memperlihatkan ketegangan hatinya. Dadanya berdebar-debaar,
tangan menggenggam pedang erat-erat menonjolkan urat berwarna kehijauan.
Pek Ciok yang berada di luar barisan tersebut juga tegang sekali. Dia menarik napas dalamdalam. Dan tiba-tiba berseru, “Yin-ho-lim-heng (sungai jernih meneguk kebencian)!”
Tujuh orang tosu itu bergerak cepat, tujuh batang pedang diputar ke atas. Tampak tujuh
gulungan cahaya memijar.
“Hati-hati!” teriak Kongsun Hong. Jit-guat-lun tergenggam di kedua tangan dan mengadang
di depan Tok-ku Hong.
Wan Fei-yang segera menghunus pedangnya. Tubuhnya melesat ke depan. Tepat pada saat itu
pula terdengar bentakan yang memekakkan telinga, “Berhenti!”
Tanpa sadar Wan Fei-yang menghentikan gerakan kakinya. Tujuh orang tosu itu juga berhenti
bergerak. Cahaya pedang perlahan memudar. Tok-ku Hong dan Kongsun Hong saling
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pandang sekilas. Wajah mereka menyiratkan perasaan tidak mengerti.
Orang lainnya juga sama. Serentak mereka menolehkan kepala. Ci Siong tojin berdiri di atas
sebuah batu besar. Angin yang bertiup melambai-lambaikan lengan bajunya. Tubuhnya bagai
akan terbang tertiup angin.
“Bubarkan barisan. Lepaskan mereka yang datang dan biarkan mereka turun gunung!”
bentaknya menggelegar memekakkan telinga.
Wajah setiap orang menampilkan perasaan kebingungan. Wan Fei-yang hampir tidak dapat
menahan dirinya dan ingin berteriak sekeras mungkin. Cang-song langsung mengelus
jenggotnya sendiri.
“Biarkan mereka turun gunung?” tanyanya penasaran.
“Melepaskan harimau pulang ke kandang, kelak pasti menimbulkan masalah!” teriak Gi-song
kesal.
Wajah Ci Siong tojin sedingin es. Dia mengibaskan lengan bajunya. Sekali melesat, tubuhnya
hilang dari pandangan mata bagaikan para dewa di kayangan. Kongsun Hong dan Tok-ku
Hong tidak ingin membuang waktu. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk menerobos
keluar dari barisan Jit-sing-kiam-ceng. Tujuh orang tosu tersebut hanya memandangi mereka
dengan mata mendelik.
Kongsun Hong menarik tangan Tok-ku Hong dan menyeretnya meninggalkan tempat itu.
“Cepat pergi!” katanya.
Para murid Bu-tong yang berkumpul di luar barisan semuanya tidak puas melihat keadaan itu,
namun mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Mereka terpaksa memberi jalan
kepada kedua orang itu.
Gi-song dan Cang-song hampir muntah darah karena jengkelnya. “Mari kita naik ke atas dan
minta penjelasan!” teriaknya mengajak.
Dia mendahului mereka melesat ke atas. Sedangkan para murid Bu-tong lainnya terpaksa
mengikuti di belakang.

*****

Suara lonceng berbunyi.
Di dalam ruangan pendopo sunyi mencekam. Yang terdengar hanya kumandang suara
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lonceng. Selain itu tidak terdengar lagi suara lainnya. Seluruh murid Bu-tong berkumpul di
dalam ruangan tersebut. Sinar mata mereka terpusat pada Ci Siong tojin yang duduk di tengah
ruangan.
Ci Siong tojin tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Matanya setengah terpejam. Entah
berapa lama sudah berlalu, akhirnya Ci Siong tojin membuka matanya. Gi-song tidak dapat
menahan kedongkolan hatinya.
“Ciangbun-suheng, kedua murid Bu-ti-bun sudah pasti akan mati dalam barisan Jit-sing-kiamceng, mengapa kau malah membubarkan barisan itu dan melepaskan mereka?” tanyanya
penasaran.
“Dengan berbuat demikian dan tersebar di luaran, teman-teman di dunia kangouw pasti akan
menganggap kita bernyali kecil dan takut urusan. Kelak meskipun orang-orang Bu-ti-bun
tidak datang menyerang kita, partai lainnya mungkin akan naik ke Bu-tong dan mencari
masalah dengan kita,” sambung Cang-song.
“Seandainya kali ini suheng tidak mempunyai alasan yang tepat, para murid Bu-tong pasti
tidak mau mengerti,” kata Gi-song sengaja membakar-bakar.
“Betul!” lanjut Cang-song sok serius.
Sinar mata Ci Siong tojin bercahaya bagai kilat. Dia menatap tajam kepada Gi-song dan
Cang-song.
“Kali ini, toh tidak ada anak murid kita yang mati. Kita sudah memberikan pelajaran yang
pahit kepada kedua bocah itu. Sudahlah... tidak usah diperpanjang lagi,” sahutnya.
Gi-song mendengus dingin, “Datang seenaknya, pergi sesukanya. Kelak mana ada orang lagi
yang akan menghargai Bu-tong-pai kami?
“Orang menghargai Bu-tong-pai bukan hanya karena ilmu silat kita, tapi juga pribadi kita
yang bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan,” sahut Ci Siong tojin tenang.
Cang-song tertawa dingin, “Aku justru menganggap musuh akan melihat kelemahan kita.”
Gi-song menganggukkan kepalanya.
“Suheng, sejak kau menjadi Ciangbunjin, Bu-tong-pai tampaknya semakin lemah kian hari,”
katanya.
“Kalau menurut liong-wi sute, apa yang seharusnya kita lakukan?” tanya Ci Siong tojin
dengan wajah tidak berubah meskipun disindir secara terang-terangan.
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“Seharusnya membiarkan kedua orang itu terbunuh di dalam barisan Jit-sing-kiam-ceng,” kata
Gi-song.
“Memang seharusnya begitu.” sahut Cang-song menyetujui.
“Keenam muridku belum sempurna ilmunya Apabila Tok-ku Bu-ti marah karena kematian
putri dan muridnya lalu langsung menyerang dalam waktu dekat, coba liong-wi sute katakan
bagaimana kita harus menghadapinya?” tanya Ci Siong tojin kembali.
Gi-song dan Cang-song tertegun.
“Kalau kita tidak dapat menahan diri dalam masalah kecil, maka masalah besar akan timbul.”
Ci Siong menarik napas panjang. Tiba-tiba matanya mengedar, “Kemana perginya Kuan
Tiong-liu?”
“Apakah suhu ingin tecu mencarinya untuk menanyakan letak duduk persoalan yang
sebenarnya?” tanya Fu Giok-su.
Ci Siong tojin menganggukkan kepalanya. Yo Hong yang berada di sudut ruangan segera
berdiri. “Tidak perlu dicari lagi. Tadi aku melihat dia membawa dua pelayannya turun gunung
dengan tergesa-gesa,” katanya menjelaskan.
Cang-song mendengus dingin, “Pergi tanpa pamit, orang ini benar-benar tidak tahu sopan
santun!”
Sebuah ingatan melintas di benak Gi-song. “Mungkinkah dia turun gunung mengejar kedua
murid Bu-ti-bun itu?” katanya dengan suara lirih.
Mata Cang-song bercahaya seketika. “Bisa jadi ....” gumamnya.
“Kedua orang itu sudah terkurung demikian lama di dalam barisan. Dan mereka juga sudah
terluka. Pasti bukan tandingan bocah she Kuan itu.”
“Tidak salah!” suara Cang-song semakin rendah sehingga menyerupai bisikan. “Ci Siong tua
bangka itu pasti sudah memperhitungkan segalanya.”
“Hm ... benar-benar siasat melempar batu sembunyi tangan yang hebat.”
“Jangan dikira musang tua ini tidak lihai,” kata Cang-song sambil melirik sekilas kepada Ci
Siong tojin. Sebelah tangannya menutup di samping bibir agar suaranya tidak terdengar oleh
orang lain.
Ci Siong tojin tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dia hanya tertawa datar.
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*****

Angin bertiup kencang. Dua ekor kuda yang gagah melangkah perlahan di sebuah jalan kecil.
Tok-ku Hong berusaha mempertahankan diri, dia tidak kuat lagi melarikan kudanya cepatcepat.
Kongsun Hong mengendarai kudanya di belakang Tok-ku Hong, tanpa sadar kepalanya
berulang kali menoleh ke sekitarnya. Rasanya tidak ada orang yang mengejar. Setelah melalui
jalan kecil tadi, Tok-ku Hong baru bisa bernapas lega. Pinggangnya diluruskan, dia menggigit
bibir sendiri.
“Pada suatu hari nanti, aku akan mencuci Bu-tong-san dengan darah,” gerutunya.
Kongsun Hong menjalankan kudanya perlahan. “Dendam ini pasti harus dibalas. Lain kali
apabila kita datang lagi ke Bu-tong-san jangan beri ampun. Ketemu satu bunuh satu. Kita
gunakan api dan bakar habis seluruh Bu-tong!” sahutnya dengan amarah yang meluap di
dada.
Tok-ku Hong mendengus dingin. Dia mengedarkan pandangannya, “Heran … mengapa tidak
terlihat adanya orang kita yang menyambut?”
Kongsun Hong tertawa datar, “Apakah kau lupa, kau sendiri yang menyuruh mereka
menunggu di tepi sungai?”
Tok-ku Hong mendengus sekali lagi

*****

Setelah melintasi padang rumput, di kejauhan sudah tampak air sungai yang beriak-riak.
Sebuah perahu besar berlabuh di tepi sungai dan ditambatkan pada sebatang pohon besar.
Kongsun Hong menjalankan kudanya menuju ke tempat itu.
Dia segera mengenali bahwa yang terlihat di sana memang perahu Bu-ti-bun. Tapi anehnya
tidak ada yang berjaga-jaga. Juga tidak ada orang yang menyambut mereka. Kuda dilarikan ke
tepi sungai. Mata Kongsun Hong mengedar sekelilingnya. Tanpa sadar dia tertegun.
Tok-ku Hong melarikan kudanya menyusul. Wajahnya merah padam karena marah. “Mereka
benar-benar mencari mati. Satu orang pun tidak ada yang menjaga di sini!” gerutunya.
Wajah Kongsun Hong malah sedingin es. Tiba-tiba dia menuding, “Sumoay ... lihat!”
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Tok-ku Hong juga sudah melihat. Seorang anggota Bu-ti-bun tertelungkup di dalam sungai.
Tubuhnya terombang-ambing oleh gerakan air dan membentur badan perahu.
Kongsun Hong segera turun dari kudanya dan menghambur ke sana. Sebuah titian kayu sudah
terpasang sebagai landasan dari daratan untuk naik ke atas perahu. Sekarang terlihat beberapa
mayat bergeletak di atas titian kayu tersebut. Darah masih menetes. Air di bawah titian kayu
telah berubah warna menjadi merah.
Di atas perahu tergantung beberapa sosok mayat. Tanpa ragu lagi, mereka adalah anggota Buti-bun. Perasaan Kongsun Hong tergetar. Dia meloncat naik ke atas titian kayu. Tepat pada
saat itu, terdengar suara harpa.
Suara itu berasal dari sebuah hutan kecil di ujung sungai. Di depan hutan itu sendiri tidak
terlihat satu orang pun.
Kongsun Hong cepat-cepat mundur ke samping Tok-ku Hong.
“Siapa yang membunuh orang-orang dari Bu-ti-bun kita?” tanyanya marah.
Tidak ada yang menyahut. Suara harpa masih terus terdengar. Nadanya mengandung hawa
pembunuhan yang tebal. Kongsun Hong celingak-celinguk. Tok-ku Hong perlahan turun dari
kudanya. Dia mendengus dingin. Sepasang goloknya disiapkan di tangan.
“Hati-hati,” kata Kongsun Hong memperingatkan. Dia melindungi Tok-ku Hong dari depan.
Suara harpa semakin cepat.
“Cepat gelinding keluar!” bentak Tok-ku Hong sinis.
Suara harpa meninggi satu kali, lalu berhenti. Dua orang bocah cilik, satu membawa harpa
dan satunya lagi membawa pedang melangkah keluar dari dalam hutan. Mereka adalah Jit Po
dan Liok An. Kuan Tiong-liu menampakkan diri di belakang. Kedua belah tangannya dipeluk
di depan dada. Sikapnya angkuh sekali. Dia menatap angkasa seakan tidak ada orang lain di
tempat itu.
“Kau rupanya!” kata Kongsun Hong terkesiap.
“Tidak salah!” sahut Kuan Tiong-liu dengan wajah tetap mendongak ke atas.
“Sejak semula aku sudah menduga tentu semua ini hasil perbuatanmu,” kata Kongsun Hong
sambil bersiap diri dengan sepasang Jit-guat-lun di tangannya.
“Bukankah kalian datang untuk menagih utang? Sekarang kita sudah jauh dari Bu-tong-san,
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utang piutang kita sudah dapat dihitung dengan tenang,” sahut Kuan Tiong-liu tenang.
Tok-ku Hong tertawa dingin.
“Menggunakan kesempatan ketika orang terluka, itukah tindakan yang dilakukan partai jurus
dan ternama?”
“Untuk menghadapi manusia-manusia iblis seperti kalian, buat apa harus mematuhi peraturan
dunia bu-lim?” sinar mata Kuan Tiong-liu menatap Tok-ku Hong lekat-lekat.
“Enak sekali kedengarannya.”
“Apa pun yang kalian katakan ....” Kuan Tiong-liu merandek sejenak, “hari ini, bagaimana
pun aku tidak akan melepaskan kalian.”
Tok-ku Hong menggetarkan kedua bilah goloknya. “Kuan Tiong-liu, jangan dikira kau bisa
meraih keuntungan besar hanya karena kami sedang terluka,” sahutnya sinis.
“Kalian boleh maju bersama,” Kuan Tiong-liu mengulurkan tangannya. “Pedang!”
perintahnya kepada pelayannya.
Jit Po segera menyerahkan pedang ke tangan anak muda itu. Tok-ku Hong mendengus dingin.
“Untuk menghadapimu, aku seorang saja sudah cukup!?” katanya.
Baru saja tubuhnya bergerak, Kongsun Hong sudah mendahului dan melindungi di depannya.
Kuan Tiong-liu tertawa dingin. Tubuhnya melesat bagaikan terbang di angkasa, kemudian
berjungkir balik dan mendarat di hadapan Kongsun Hong.
Jit-guat-lun di tangan Kongsun Hong segera dibenturkan oleh pemiliknya, “trang!”, terdengar
suara sangat nyaring. Dia langsung menerjang ke arah Kuan Tiong-liu. Dengan gesit pemuda
itu menggeserkan tubuhnya. Pedangnya yang panjang menyapu ke kiri dan kanan. Sembilan
belas kali sabetan dilancarkannya sekaligus. Kongsun Hong terdesak mundur sepuluh
langkah.
“Lebih baik kalian maju bersama!” katanya.
Dengan marah Tok-ku Hong tidak memikirkan gengsi lagi. Dia menerjang ke depan.
Tangannya masing-masing menggenggam sebilah golok. Kongsun Hong takut terjadi apa-apa
pada Tok-ku Hong. Jit-guat-lunnya menyerang Kuan Tiong-liu dengan kalap.
Seandainya mereka tidak terluka, dengan bergabung mereka pasti bisa mengalahkan Kuan
Tiong-liu. Tapi keadaan mereka sekarang justru bertolak belakang. Luka yang mereka derita
tidak ringan dan sangat lelah karena telah terkurung dalam barisan Jit-sing-kiam-ceng selama
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sehari semalam. Keadaan mereka sekarang sudah kembang kempis.
Oleh karena itu, meskipun hanya dengan seorang diri, Kuan Tiong-liu dapat menghadapi
kedua orang lawannya dengan tenang. Pedangnya bagai menari-nari, bayangan tubuh bagai
kupu-kupu. Melayang ke kiri dan ke kanan. Tangan masih membalas serangan!
Belum sampai seratus jurus dia sudah berhasil mendesak Tok-ku Hong berdua sampai tidak
dapat melancarkan serangan dan hanya bertahan saja. Pedangnya bergerak, jurus yang
digunakan adalah Si-yang-sie-cao. Cia Peng saja tidak sanggup menerima jurus tersebut, apa
lagi Tok-ku Hong yang sedang terluka parah. Melihat keadaan itu, Kongsun Hong panik
sekali, tanpa memikirkan akibatnya dia segera menerjang ke depan.
“Crep!”, pedang Kuan Tiong-liu menusuk bahu Kongsun Hong sedalam tiga cun. Anak muda
itu meraung murka, namun rasa sakit hampir tak tertahankan. Jit-goat-lun di tangan kanan
terlepas jatuh, Jit-goat-lun di tangan kiri segera melancarkan sebuah serangan, tapi
kecepatannya sudah jauh berkurang. Dengan seenaknya Kuan Tiong-liu berhasil
menghindarkan diri dari serangan tersebut. Telapak tangan anak muda itu bergerak secepat
kilat. Dada Kongsun Hong terpukul telak, ia terdesak mundur beberapa langkah kemudian
muntah darah.
Kuan Tiong-liu tidak berhenti sampai di situ saja. Pedangnya masih berkelebat mengarah
tenggorokan Tok-ku Hong. Dengan panik gadis itu menggerakkan kedua bilah goloknya
berputaran. Namun biar bagaimana dia berusaha, pedang Kuan Tiong-liu tetap mengejarnya
ketat. Sekali lagi pedang meluncur bagai kilat mengancam tenggorokan Tok-ku Hong!
Kongsun Hong berniat menolong, namun tidak keburu lagi. Tok-ku Hong juga tampaknya
tidak akan berhasil menghindarkan diri lagi. Keadaannya mengenaskan sekali. Rambutnya
sudah acak-acakan. Pakaiannya kotor tidak karuan. Dia hanya dapat memejamkan mata
menunggu kematian.
“Trang!”, benturan senjata terdengar memekakkan telinga. Sebatang pedang menangkis
serangan Kuan Tiong-liu.
“Srettt!”, pedang pemuda itu terdorong ke samping. Dengan terkejut Kuan Tiong-liu
menolehkan kepalanya. Dilihatnya seorang manusia berpakaian hitam dengan wajah tertutup
berdiri di sana. Dia pernah melihat Wan Fei-yang, tapi mana pernah dia membayangkan
bahwa manusia berpakaian hitam itu Wan Fei-yang adanya.
Hanya sepasang mata yang tersembul dari balik kain hitam tersebut. Mata itu menyorotkan
sinar kemarahan yang sulit dilukiskan dan mendelik ke arah Kuang Tiong-liu. Pemuda
berpakaian putih itu marah sekali. Dia memperhatikan Wan Fei-yang dari atas kepala sampai
ke ujung kaki.
“Siapa kau?” tanyanya garang.
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Wan Fei-yang hampir saja menyebut namanya sendiri. Namun untung dia cepat tersadar dan
membatalkannya. Dia sama sekali tidak menyahut.
“Katakan!” bentak Kuan Tiong-liu sekali lagi.
“Bu-beng-siau-cut (prajurit tanpa nama)! Aku katakan juga kau tidak kenal,” sahutnya dengan
pada suara dibuat-buat.
“Menampakkan ekor menyembunyikan kepala, rasanya kau juga bukan manusia baik-baik!”
kata Kuan Tiong-liu kemudian.
“Paling tidak aku tidak pernah menggunakan kesempatan ketika orang terluka untuk
menyerang,” sahut Wan Fei-yang.
Kuan Tiong-liu semakin marah, pedangnya bergerak bagai kilat meluncur cepat ke arah Wan
Fei-yang. Dengan mudah pemuda itu berhasil menghindarinya! Sementara itu Tok-ku Hong
dan Kongsun Hong yang melihat keadaan itu menjadi terheran-heran. Mereka tidak habis
pikir siapa orangnya yang akan membantu mereka dalam keadaan seperti ini.
“Apakah orang itu anggota Bu-ti-bun kita?” tanya Tok-ku Hong dengan suara rendah.
“Rasanya bukan” sahut Kongsun Hong setelah memperhatikan sejenak. “Lagi pula, kalau dia
memang anggota Bu-ti-bun, buat apa di menutupi wajahnya?”
“Lalu, siapa dia?” tanya Tok-ku Hong dengan alis berkerut.
“Kalau bukan orang yang kita kenal, dia pasti orang yang dikenal Kuan Tiong-liu. Itulah
sebabnya dia takut dikenali sehingga menutupi wajahnya dengan kain hitam,” sahut Kongsun
Hong.
“Lalu, mengapa dia harus menolong kita?”
Tok-ku Hong masih tidak habis pikir.
Kongsun Hong juga tidak tahu, maka dia hanya dapat menggelengkan kepala. Pada saat itu,
pertarungan antara Wan Fei-yang dengan Kuan Tiong-liu semakin seru. Mereka sudah
bergebrak sebanyak seratus jurus lebih. Pada mulanya Wan Fei-yang masih agak gugup.
Selama hidupnya dia belum pernah benar-benar bertarung dengan seseorang, namun lambat
laun dia mulai bisa menguasai dirinya. Gerakannya semakin mantap dan tenang, tangan juga
semakin cepat.
Setelah menyambut tiga puluh enam kali serangan Kuan Tiong-liu, akhirnya dia terdesak ke
tepi sungai. Dengan kemarahan yang meluap Kuan Tiong-liu tertawa dingin. Gerakannya
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

207

berubah. Dia mulai menggunakan jurus Si-yang-sie-cao andalannya. Wan Fei-yang cepatcepat menggeser kakinya. Ternyata jurus yang digunakan adalah Tian-liong-kia-ka, lalu
tangannya memainkan Cao-yang-sut. Melihat gerakan itu, wajah Kuan Tiong-liu berubah
hebat. Pedang di tangannya digerakkan, sebuah jurus Kim-ciau-si-yi langsung dikerahkan.
Telapak tangan Wan Fei-yang ditarik kembali. Jari tengah dan telunjuknya langsung
meluncur ke depan dan menotok pergelangan tangan Kuan Tiong-liu.
Kuan Tiong-liu menjerit lantang. Pedang di tangan kanannya terlepas. Namun kakinya segera
menutul, dengan gesit tangan kirinya menyambut pedang yang masih meluncur di udara.
Setelah berhasil, secepat kilat dia menyabet ke arah wajah Wan Fei-yang!
“Bret!”, kain penutup wajah Wan Fei-yang tersayat koyak. Di keningnya terdapat segaris luka
kecil bekas tebasan pedang Kuan Tiong-liu. Pedang pemuda itu sendiri masih terus
diluncurkan menyerang ke arah tenggorokan Kuan Tiong-liu.
Pemuda murid Go-bi-pai itu terkesiap. Gerakannya terhenti. Wajahnya berubah hebat. Dia
mendelikkan matanya lebar-lebar.
“Kau rupanya!”
Pedang Wan Fei-yang tidak lagi menusuk tenggorokan anak muda itu. Dia memang hanya
berniat menghentikan pertarungan antara Kuan Tiong-liu dengan kedua murid Bu-ti-bun.
Sekarang kain penutupnya sudah terlepas. Wajahnya berubah pucat. Sejenak kemudian dia
tertawa getir.
“Memang aku,” sahutnya sambil memasukkan pedangnya ke dalam sarung.
Seluruh tubuh Kuan Tiong-liu bergetar saking marahnya. Tiba-tiba dia tertawa terbahakbahak. “Bu-tong-san memang tempat bersarangnya naga dan harimau. Tidak tersangka hari
ini, aku Kuan Tiong-liu terjungkal di tangan seorang Bu-beng-siau-cut!” katanya.
Wan Fei-yang ikut tersenyum, “Hal ini hanya kebetulan saja.”
Kuan Tiong-liu mendengus dingin. “Anggap saja aku sedang sial!” Tiba-tiba dia
menggerakkan pedangnya dengan maksud menggorok lehernya sendiri.
Untung saja gerakan Wan Fei-yang cukup cepat. Dia segera merebut pedang di tangan Kuan
Tiong-liu.
“Apa yang kau lakukan?” teriak Kuan Tiong-liu marah.
Wan Fei-yang mengembangkan kedua tangannya, “Tidak apa-apa.”
“Apa urusanmu dengan mati hidupku?” bentak Kuan Tiong-liu kesal.
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“Mana bisa tidak ada hubungannya. Selama ini aku belum pernah membunuh orang. Andai
kata kau mati begitu saja, bagaimana aku bisa hidup tenang kelak?” sahut Wan Fei-yang
sembarangan.
“Sebetulnya, kau pernah belajar pedang bukan?” tanya Kuan Tiong-liu marah. “Tentu pernah
....”
“Kalau begitu, kau tentu mengerti bagaimana menderitanya perasaanku sekarang.”
Wan Fei-yang tertegun, “Apa yang kau derita? Kau kan tidak terluka?” Dia mengusap luka
kecil di keningnya. “Malah aku yang menderita,” katanya.
Hampir saja Kuan Tiong-liu jatuh pingsan karena jengkel.
“Cukup ... kau memang sudah mengalahkan aku, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang
menghibur.”
Wan Fei-yang tidak mengerti apa yang dikatakan Kuan Tiong-liu. Dia menatap anak muda itu
lekat-lekat. “Aku sering mendengar orang mengatakan bahwa kalah menang dalam suatu
pertarungan adalah hal yang umum. Mengapa pikiranmu begitu sempit?” tanyanya heran.
Akhirnya Kuang Tiong-liu dapat merasakan kalau Wan Fei-yang bukan sedang mengejeknya.
“Usiamu juga masih sangat muda. Belum tujuh atau delapan puluh tahun. Asal kau berlatih
dengan giat, siapa tahu kelak kau akan berhasil mengalahkan aku,” kata Wan Fei-yang
selanjutnya.
Kuan Tiong-liu menggertakkan giginya erat-erat, “Baik ... aku pasti akan berlatih dengan giat.
Tapi, kau harus berhati-hati kelak.”
“Terima kasih,” sahut Wan Fei-yang lugu. Dia sama sekali tidak mengerti maksud Kuan
Tiong-liu yang sebenarnya.
“Kelak, apabila aku datang kembali mencarimu dan engkau tidak ada atau pendek usia, maka
aku akan lebih menderita daripada sekarang,” kata Kuan Tiong-liu kembali.
Tanpa menunggu jawaban dari Wan Fei-yang, tubuhnya segera melesat meninggalkan tempat
itu. Baru beberapa langkah dia kembali lagi untuk mengambil pedangnya yang ketinggalan.
Kemudian dia melesat dan naik ke atas sebatang pohon.
“Jit Po, Liok An, mari kita pergi!” teriaknya. Pada saat itu, jarak mereka agak berjauhan
dengan orang lainnya. Tanpa sadar mereka bertarung terus sehingga tubuh mereka bergeser
sampai tepian sungai bagian hulu.
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“Cara bicara orang ini aneh sekali,” gumam Wan Fei-yang seorang diri. Suara langkah kaki
terdengar mendatangi. Wan Fei-yang cepat-cepat memungut kain hitam tadi dan menutup
wajahnya kembali.
Orang yang mendatangi ternyata Kongsun Hong dan Tok-ku Hong. Tubuh kedua orang itu
terhuyung-huyung. Tampaknya tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Kongsun Hong
menjura dalam-dalam kepada Wan Fei-yang.
“Sobat, terima kasih atas pertolonganmu,” katanya.
Kesan Wan Fei-yang kepada kedua orang ini memang kurang bagus. “Tidak perlu berterima
kasih. Apa yang aku lakukan bukan kehendakku sendiri,” sahutnya datar.
“Kalau begitu ....”
“Buat apa bertanya banyak-banyak?”
“Aku masih belum tahu nama besar tuan,” kata Kongsun Hong menahan sabar.
“Apakah kau tidak bisa kurangi pembicaraanmu?”
“Sobat ....”
“Jangan memanggilku demikian mesra. Aku tidak akan bersobat dengan manusia sepertimu!”
kata-kata Wan Fei-yang sama sekali tidak sungkan-sungkan.
Tanpa sadar Kongsun Hong mendengus dingin. Dan pada saat itu juga, terdengar suara.
“Bruk!”, Tok-ku Hong yang berada di belakangnya jatuh tidak sadarkan diri di atas tanah.
Wan Fei-yang menghampiri dengan tergesa-gesa. Dia memeriksa gadis itu sejenak. Kemudian
dia menarik napas panjang.
“Rupanya keluar darah terlalu banyak.” Dia menoleh kepada Kongsun Hong. “Kemari kau!”
teriaknya.
Sejak tadi Kongsun Hong memang berniat menghampiri, tapi kakinya sulit digerakkan.
Sebetulnya luka yang dideritanya malah lebih parah daripada Tok-ku Hong, hanya saja tenaga
dalamnya lebih tinggi, dia masih dapat memaksakan diri untuk bertahan. Mendengar
panggilan Wan Fei-yang dia menyeret kakinya dengan susah payah untuk mendekati Tok-ku
Hong.
Wan Fei-yang tidak sabar melihat kelambatannya. Dia menarik lengan baju Kongsun Hong
dan merobeknya, lalu diikatnya luka Tok-ku Hong. Mulutnya malah menggerutu, “Sumoay
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sendiri saja tidak becus melindungi. Buat apa jadi suheng!”
Dada Kongsun Hong terasa hampir meledak. Langkah kakinya terhuyung-huyung. Segumpal
darah segar muncrat dari mulutnya. Tubuhnya segera terkulai di atas tanah. Dia juga jatuh
pingsan seketika.

*****

Tengah hari, sebuah kereta bergerak perlahan di atas jalanan bebatuan.
Kongsun Hong sudah sadar. Dia duduk di sebelah kanan dalam kereta. Tok-ku Hong di
sebelah kiri. Gadis itu masih pingsan. Sambil mendorong kereta, Wan Fei-yang bersenandung
kecil. Tampangnya sungguh menyedihkan.
Kongsun Hong malah panik sekali. Tanpa sadar dia berteriak, “Sobat ... apakah kau tidak bisa
mendorongnya lebih cepat?”
Senandung Wan Fei-yang berhenti seketika. Matanya mendelik ke arah Kongsun Hong.
“Kalau mau cepat, doronglah sendiri!” sahutnya acuh tak acuh.
Kongsun Hong menahan sabar sebisanya, “Aku hanya mengkhawatirkan luka yang diderita
sumoayku.”
“Apa yang harus dikhawatirkan?” tanya Wan Fei-yang seenaknya. Dia kembali
bersenandung.
Di kejauhan sana tembok kota sudah terlihat. Beberapa puluh depa di ujung sana terlihat
serombongan manusia berpakaian hitam keluar dari balik pepohonan. Mereka menyongsong
kedatangan kereta Kongsun Hong. Yang paling depan memakai ikat kepala berwarna merah.
Wan Fei-yang terpana melihat rang-orang itu. Kongsun Hong malah kegirangan.
“Bagus sekali! Orang yang menyambut kami sudah datang,” katanya tanpa sadar.
Wan Fei-yang mendengus dingin. Dia menghentikan keretanya seketika. Rombongan manusia
berpakaian hitam itu sudah sampai di hadapan Wan Fei-yang. Melihat keadaan Kongsun
Hong dan Tok-ku Hong, mereka merasa sesuatu terjadi luar dugaan. Namun mereka tidak
berani bertanya apa-apa. Laki-laki yang memakai ikat kepala berwarna merah segera menjura
dalam-dalam. “Hiongcu cabang kedelapan, Ciang Ping menghadap Kongsun-tongcu dan Toasiocia, katanya.
Belum lagi Kongsun Hong menyahut, Wan Fei-yang yang sudah berpindah ke belakang
segera menukas, “Kebetulan orang-orang kalian sudah menyambut, aku mau pergi.”
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Begitu mengatakan hendak pergi, dia benar-benar melangkah meninggalkan tempat itu.
“Harap tunggu sebentar!” panggil Kongsun Hong gugup.
Wan Fei-yang menghentikan langkah kakinya tanpa menoleh, “Ada apa?”
“Bolehkah sobat mengatakan nama besarmu?”
“Untuk apa kau ingin mengetahuinya?”
“Kalau tidak tahu, bagaimana kelak aku bisa mencari sobat.”
“Oh ... kau ingin membalas budi ....” Wan Fei-yang menggoyang-goyangkan tangannya. “Ada
pepatah yang mengatakan bantuan yang tulus tidak mengharapkan pembalasan budi.”
“Budi menyelamatkan jiwa, bagaimana pun harus dibalas,” kata Kongsun Hong serius “Tapi,
meskipun sobat tidak menghargai aku, budi ini tetap harus kubalas.”
Wan Fei-yang terpana.
“Kalau begitu, aku semakin tidak bisa mengatakannya!” Tubuhnya melesat. Dalam sekejap
mata menghilang dari pandangan.
Kongsun Hong memandangi kepergian penolongnya dengan tatapan dingin. Dia juga tidak
memanggilnya kembali.

*****

Warna kemerahan mulai tenggelam di ufuk barat. Senja hari hampir berlalu. Keringat
membasahi tubuh Wan Fei-yang. Dia mendongakkan kepalanya menatap langit. Dia agak
terkejut.
“Celaka! Sudah hampir malam. Aku harus mengambil jalan kecil melintas kembali ke Butong-san,” gumamnya.
Dia membelok ke sebuah jalan kecil. Tubuhnya berkelebat laksana terbang.

*****
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Matahari sudah tenggelam secara keseluruhan. Malam pun tiba. Ruang makan di Bu-tong-san
kalang kabut. Tidak ada Wan Fei-yang, tidak ada yang menanakkan nasi untuk mereka. Perut
mereka sudah keroncongan dan menimbulkan bunyi keriyuk ... keriyuk ....
“Sudah sehari penuh ... kemana perginya si Wan Fei-yang itu?”
“Mungkinkah karena sudah tidak tahan dipermainkan oleh kita, maka sekarang dia kabur dari
Bu-tong-san?”
“Bisa jadi ....”
“Kalau bocah itu ada di sini, kita tidak pernah merasakan apa-apa. Sekali tidak ada, kita
malah jadi kelabakan.”
“Apa tidak. Lihat dia sebal, tidak ketemu malah rindu.”
“Ha ... ha ... ha ....”
“Masih sempat tertawa? Lebih baik kita ramai-ramai mencari dia.”
“Kalian saja yang pergi, hanya Thian yang tahu apakah dia masih hidup.”
“Jangan berpikiran jahat.”
“Seandainya mati, kita juga tidak perlu heran. Selama beberapa tahun ini, mana pernah dia
tidak kelihatan sepanjang hari.”
“Oh ya ... biasanya dia paling sering ke mana?” yang mengajukan pertanyaan ini adalah Fu
Giok-su.
“Dia paling suka pergi ke telaga menangkap ikan,” sahut Lun Wan-ji.
“Kalau begitu kita mencarinya di tempat itu.”
Tentu saja Wan-ji setuju. Murid yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Ucapan mereka
terdengar oleh Wan Fei-yang. Sebetulnya dia sudah sampai dan bersembunyi di luar ruang
makan. Dia sedang kebingungan mencari alasan untuk masuk ke dalam dan menjawab
pertanyaan mereka. Sekarang dia justru menemukan akal yang bagus.

*****

Air telaga itu sangat jernih. Wan Fei-yang mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Setelah
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yakin tidak ada orang, dia segera masuk ke dalam telaga. Kemudian dia mendengar suara
langkah kaki dan seruan orang ramai. Dia segera merendam seluruh tubuhnya ke dalam telaga
tersebut.
Oleh karena itu, ketika orang ramai sampai di tepi telaga, tubuh bahkan kepalanya sudah
basah kuyup. Dia malah berpura-pura terapung-apung di dalam air. Wan-ji merupakan orang
pertama yang menemukannya.
“Hei! Kalian lihat!” serunya terkejut.
“Bocah ini sungguh keterlaluan. Berkali-kali dinasihati agar main di tempat lain. Sekali
kurang hati-hati, nyawa taruhannya. Tapi dia tidak mau mendengar perkataanku,” sambung
Yo Hong menggerutu.
“Coba kalian pikir, mungkinkah dia putus asa dan merasa tidak ingin hidup lagi maka bunuh
diri di sini?” tanya salah seorang murid Bu-tong yang ikut dalam pencarian itu.
“Ngaco! Kalau dia benar-benar ingin bunuh diri pasti memilih tempat yang lain!” bentak Cia
Peng marah.
“Siapa tahu setan air sedang mencari pengganti dirinya.”
“Jangan banyak mulut!” teriak Cia Peng semakin kesal. “Cepat bawa dia naik!”
Fu Giok-su segera turun ke dalam air. Dengan cepat dia menghampiri tubuh Wan Fei-yang
dan menggendongnya naik.
“Apakah dia masih hidup?” teriak Cia Peng dari ujung sana.
“Napasnya masih ada.” sahut Fu Giok-su sambil tergesa-gesa menggendongnya ke atas.
“Hanya keningnya saja yang terluka.”
Beramai-ramai mereka menghampiri tubuh Wan Fei-yang.

*****

Malam sudah mulai larut. Wan Fei-yang digotong oleh para murid Bu-tong ke dalam
kamarnya. Pakaiannya sudah diganti. Dan tubuhnya terbaring di tempat tidur. Tapi dia masih
pura-pura tidak sadarkan diri.
Yang lainnya sudah pada keluar. Di dalam kamar hanya tersisa Fu Giok-su dan Lun Wan-ji.
Giok-su menatap luka di kening Wan Fei-yang lekat-lekat. Sekilas kecurigaan tersirat di
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wajahnya. Aneh ... luka itu seperti tersayat pedang.
Fu Giok-su sudah tahu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Lun Wan-ji yang melihat Fu Giok-su
memandangi Wan Fei-yang dengan termangu-mangu malah merasa heran.
“Fu-toako ... kenapa kau?”
Fu Giok-su menggelengkan kepalanya.
“Tidak apa-apa.”
“Tampaknya kau juga sudah lapar,” kata Wan-ji dengan suara lembut. “Aku akan
memasakkan sedikit makanan untukmu.”
“Aku ikut bersamamu,” sahut Giok-su.
“Apakah kau bisa masak?”
“Tidak bisa kan ada engkau yang mengajari.”
Keduanya saling pandang sekilas. Lalu Giok-su bangkit dan bersama Wan-ji mereka
meninggalkan kamar tersebut. Baru saja pintu tertutup, Wan Fei-yang sudah membuka
matanya. Tadinya dia gembira sekali, sekarang perasaan hatinya seperti tertekan. Suara tawa
dan canda Giok-su dan Wan-ji sayup-sayup tertangkap oleh telinganya.

*****

Malam semakin larut.
Di hutan yang terpencil berdiri tegak si manusia berpakaian hitam. Dia mendengarkan dengan
seksama laporan Wan Fei-yang tentang pertarungannya dengan Kuan Tiong-liu. Anak muda
itu makin cerita makin bersemangat. Perasaannya yang tertekan sudah hilang sejak tadi.
Manusia berpakaian hitam menutupi wajahnya dengan kain. Tidak terlihat bagaimana
perasaannya saat itu. Dia hanya mengangguk-angguk sekali-kali. Sampai Wan Fei-yang
menyelesaikan ceritanya, baru dia membuka suara, “Rasa percaya dirimu sangat tinggi. Oleh
karena itu juga kau berhasil mengalahkan Kuan Tiong-liu. Aku sangat gembira
mendengarnya.”
Mendengar perkataan itu, hati Wan Fei-yang semakin senang. Manusia berpakaian hitam itu
maju dua langkah kemudian dia menggelengkan kepalanya.
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“Tapi kau juga mempunyai kelemahan. Lain kali kau harus mengubahnya.”
Wan Fei-yang tertegun seketika.
“Eh?”
“Hatimu kurang kejam.”
“Bagaimana suhu bisa berkata demikian?”
“Kalau hatimu cukup kejam, Kuan Tiong-liu pasti tidak mempunyai kesempatan merebut
kembali pedangnya dan membuka kedokmu.”
“Hanya luka ringan, tidak apa-apa,” sahut Wan Fei-yang.
“Seandainya tenaga dalam Kuan Tiong-liu lebih tinggi dari sekarang, tebasan pedangnya itu
pasti akan membelah kepalamu menjadi dua bagian.”
Wajah Wan Fei-yang berubah pucat.
“Ingat! Biar bagaimana, musuh adalah musuh. Turun tangan harus cepat, tepat dan keji. Hati
dan pedang bersatu, jangan memencarkan perhatian,” kata manusia berpakaian hitam itu
sepatah demi sepatah.
“Tecu akan mengingatnya dalam hati.”
“Bagus! Malam ini kau harus berlatih terus cara memecahkan Jit-sing-kiam-ceng yang aku
ajarkan tadi malam.”
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya. Mata manusia berpakaian hitam itu bersinar tajam.
Dia membalikkan tubuhnya dan melesat meninggalkan tempat itu.

*****

Begitu masuk ke dalam hutan, mata manusia berpakaian hitam itu bersinar semakin tajam.
Dia mengedarkan pandangan ke sekelilingnya, seakan ada sesuatu yang tidak beres.
“Apakah aku salah dengar?” gumamnya seorang diri.
Tiba-tiba, “cittt!”, seekor kera melintas di hadapannya. “Rupanya hanya seekor kera,” katanya
dalam hati.
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Manusia berpakaian hitam itu kembali menggerakkan tubuhnya menuju luar hutan. Tubuhnya
berkelebat melewati jalan bebatuan.
Sesaat kemudian, seseorang berjalan keluar dari balik pepohonan. Dia adalah Fu Giok-su!
Anak muda tersebut menatap ke arah manusia berpakaian hitam itu menghilang. Wajahnya
mengandung kecurigaan yang dalam. Matanya sama sekali tidak berkedip.
Siapakah orang ini sebetulnya? Mengapa dia harus bersembunyi di Bu-tong-san dan
mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fei-yang? Fu Giok-su benar-benar tidak habis pikir.
Tiba-tiba terdengar suara menggelegar, petir meyambar. Seluruh bumi bagai tergetar olehnya.
Sekali lagi petir menunjukkan kekuasaannya. Mata Fu Giok-su bersinar. Dia membalikkan
tubuh dan melesat ke arah yang berlawanan

*****

Petir menyambar saling susul-menyusul. Mereka seakan sedang mengadakan perlombaan.
Jeritan yang histeris memekakkan telinga. Menggetarkan seluruh Bu-tong-san. Gerakan tubuh
Fu Giok-su bagai anak panah. Dia melesat menuju bagian belakang gunung.
Di langit terlihat guratan putih melintas cepat. Petir menyambar sekali lagi. Suara jeritan yang
mengenaskan kembali terdengar. Mendebarkan hati siapa pun yang mendengarnya.
Gerakan tubuh Fu Giok-su tidak berhenti. Dia terus menerjang ke depan. Setelah melewati
sebuah jalan kecil, dia sampai di tempat yang penuh dengan batu karang. Kemudian ia
membelok ke kanan.
Setelah berlari puluhan depa, dia melintasi sebuah jembatan gantung yang bergoyang-goyang
tertiup angin. Fu Giok-su menolehkan kepalanya memandang ke sekeliling. Kakinya lalu
menutul dan melayang melalui jembatan gantung tersebut.
Di ujung sana terlihat pohon-pohon yang rimbun. Batu-batu kerikil memenuhi tanah. Fu
Giok-su melambatkan langkah kakinya. Di berjalan perlahan melalui jalan kecil tadi.
Terhadap keadaan sekitar itu, tampaknya dia sudah mengenal baik.
Apabila melangkah ke depan, terlihat gerombolan pohon di sana sini. Kabut tebal melayanglayang. Hawa dingin menggigilkan tubuh. Tidak terdengar suara serangga atau pun kicauan
burung. Di dalam gerombolan pohon, suasana demikian sepi bagai alam orang mati.
Fu Giok-su maju terus. Di depan sana malah jauh berbeda dengan tempat sebelumnya. Satu
batang pohon pun tidak terlihat. Batu-batu besar berbentuk aneh justru banyak. Kabut
semakin tebal.
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Di tengah batu-batu besar yang aneh itu ada sebuah gua. Langkah kaki Fu Giok-su tidak
berhenti. Dia masuk ke dalam gua tersebut. Dari balik saku pakaiannya dia mengeuarkan
sebuah benda yang dapat bercahaya di dalam gelap.
Cahaya api segera menerangi sekitarnya. Tembok sekitar gua itu sudah dilapisi es. Pantas saja
kabut demikian tebal dan hawa begitu ingin. Malah ada beberapa gumpalan es batu yang
bergelantungan sepanjang gua itu. Kurang lebih tiga depa di depan sana, terlihatlah sebuah
telaga. Uap dingin mengepul-ngepul dari telaga itu. Seluruh telaga itu seolah baru dididihkan
sehingga uapnya meninggi.
Fu Giok-su tahu bahwa uap yang terlihat itu justru menandakan dinginnya air di dalamnya
puluh tahun. Hawa dingin semakin menusuk bagai ribuan jarum kecil yang ditancapkan ke
dalam daging. Sekeliling tembok situ penuh luapan air telaga. Kira-kira beberapa meter dari
tepian telaga tersebut ada sebuah batu aneh berwarna hijau. Meskipun demikian, seluruh gua
dan permukaan telaga dapat terlihat jelas.
Seorang kakek yang sudah tua renta dengan pakaian compang-camping dan rambut panjang
beriapan duduk di atas batu hijau yang aneh tadi. Rambut dan alisnya sudah memutih, bahkan
terlihat bulu-hulu halus yang juga berwarna putih memenuhi keningnya. Wajahnya sendiri
sudah penuh keriput. Demikian tuanya sehingga keriput di wajahnya tampak bagai guratan
pisau.
Kaki tangannya terikat sebuah rantai pajang. Kakinya mengecil sehingga tinggal tulang
belulang. Matanya menatap ke dalam telaga. Terlihat sinar ketakutan yang sulit dilukiskan
dengan kata-kata. Dialah makhluk tua aneh yang dikatakan murid-murid Bu-tong. Dan dia
sudah terkurung di tempat itu kurang lebih dua puluh tahun.
Setiap kali hujan turun dan kilat menyambar, air telaga itu akan meluap dan naik ke batu hijau
yang didudukinya. Dan separo tubuh bagian bawah pun terendam dalam air yang dingin
seperti es itu. Oleh karena itu, terhadap bunyi guntur atau kilat, dia mempunyai rasa takut
yang tidak terkirakan. Dia selalu menjerit histeris. Hal ini disebabkan oleh penderitaan yang
telah dirasakannya bertahun-tahun setiap hari hujan dan air telaga meluap.

*****

Fu Giok-su telah melihat makhluk aneh itu. Rasa perih di hatinya tidak terkirakan. Dia
memadamkan penerangan di tangannya dan bermaksud mendekati. Tiba-tiba petir
menyambar, kumandangnya bergema di dalam gua. Tubuh makhluk tua itu bergetar. Dia
menjerit lagi. Tangannya mencakar ke kiri kanan batu dan tingkahnya sudah berubah kalap.
Suara jeritannya begitu menyayat hati. Orang yang mendengar dari luar pasti akan tergetar
hatinya. Namun, tampaknya kilat tidak menaruh belas kasihan kepada orang tua itu.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

218

Sambarannya malah saling susul menyusul. Suara jeritan pun tidak berhenti. Tubuh tua itu
bergulingan di atas batu. Rantai yang mengikat kaki dan tangannya bergerincing. Tentunya
dia sangat menderita.
Mendengar suara itu, air mata Fu Giok-su mengalir deras. Dia langsung melayang ke atas
batu dan memeluk bahu orang tua itu erat-erat. Makhluk aneh itu terus menjerit. Dia
mengerahkan tenaganya dan pelukan Fu Giok-su pun terlepas.
Tubuh Fu Giok-su menggelinding di atas batu, dengan kalap dia bangkit kembali dan
memeluk lagi orang tua itu. Kali ini tenaganya ditambah. Makhluk aneh itu terus
memberontak. Berulang kali dia berhasil melepaskan diri dari pelukan Fu Giok-su. Tapi anak
muda itu pantang menyerah. Dia mencobanya lagi dan lagi. Akhirnya dia mengambil sebutir
pil dari balik pakaiannya dan memasukkannya k dalam mulut makhluk aneh itu.
Setelah lewat sejenak, makhluk aneh tersebut tidak berontak lagi. Napasnya tersengal-sengal.
Mulutnya terengah-engah dan mengeluarkan suara “krok! krok!”.
Sekian lama telah berlalu, akhirnya suara mengorok dari mulut makhluk aneh itu berhenti
juga. Dia menarik napas dalam-dalam kemudian memandang Fu Giok-su.
“Akhirnya kau datang juga,” katanya lirih.
Orang tua itu mengulurkan tangannya mengelus wajah Fu Giok-su. “Kau jauh lebih kurus dari
pada terakhir kalinya kau datang ke sini.”
“Sun-ji (cucu) datang terlambat, harap Yaya maafkan. Yaya sudah terlalu menderita,” kata Fu
Giok-su dengan air mata berlinang.
Ternyata mereka adalah kakek dan cucu. Siapa Fu Giok-su sebenarnya?
Fu Giok-su menggenggam tangan tua itu erat-erat. “Yaya... aku akan menjagamu. Jangan
khawatir,” katanya sedih.
“Betul ... kau kan sudah tumbuh menjadi orang dewasa,” sahut orang tua itu tertawa getir.
“Waktu berlalu dengan cepat ....”
“Cepat?” teriak orang tua itu marah. “Sama sekali tidak cepat. Setiap hari aku duduk
terkurung di sini dan memandangi air telaga!”
Matanya menyorotkan kebencian hatinya. “Maling busuk Yan Cong-tian! Pada suatu hari
nanti, aku akan menghancurleburkan tubuhnya.”
Fu Giok-su memeluk bahu orang tua itu, “Yaya ... hari itu pasti akan tiba. Sebentar lagi kau
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sudah bisa meninggalkan tempat ini,” katanya menghibur.
“Keluar?” Sepasang mata orang tua itu beralih ke kakinya yang mengecil. “Apa gunanya
keluar? Sepasang kakiku ini ....”
Suara orang tua itu demikian menyayat. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu
sungguh tidak enak didengar karena lebih mirip tangisan dan ratapan.
“Yaya ... aku mempunyai kabar yang baik,” kata Fu Giok-su panik.
“Kabar baik apa?”
“Kami sudah mendapatkan Ban-ni-sik-tuan (penyambung ampuh laksaan tahun)”
“Apa? Ban-ni-sik-tuan?” teriak orang tua itu. Dia mencengkeram tangan Fu Giok-su erat-erat.
“Hah! Benarkah apa yang kau katakan?”
“Benar.”
“Kau tidak membohongi aku?”
Fu Giok-su menggelengkan kepalanya dengan tegas.
“Ban-ni-sik-tuan segera akan dikirim ke sini, Pada saat itu, urat-urat Yaya yang terputus dapat
tersambung kembali.”
Sembari mendengarkan bibir orang tua itu terus mengembangkan senyuman. Dia tertawa
lebar kemudian tiba-tiba dia menangis. “Kalian tentunya berdusta. Kalian hanya ingin
menghibur hatiku dan memberi harapan kepadaku!” ratapnya pilu.
“Tidak ... tidak bohong. Mereka mendapatkannya dalam sebuah gua terpencil di daerah Taili.
Sekarang sedang dalam perjalanan,” kata Fu Giok-su panik.
Makhluk tua itu memandangi Fu Giok-su. Akhirnya dia percaya juga. Wajahnya berseri-seri
seketika.
“Kami sudah mendapat berita bahwa tidak lama lagi Congkoan akan sampai di sini,” kata Fu
Giok-su selanjutnya.
Makhluk tua itu tertawa terbahak-bahak. Kalau diperhatikan tingkahnya sudah mirip orang
yang kurang waras. “Bagus! Yan Cong-tian, hari kematianmu sebentar lagi akan tiba!”
teriaknya lantang.
“Yaya, bagaimanapun kau harus bersabar,” sahut Fu Giok-su mengingatkan.
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“Aku ... aku pasti bisa bersabar.” Wajah makhluk tua itu berubah serius, seolah ada sesuatu
yang teringat olehnya. “Oh ya.... Giok-su, malam ini kilat sudah menyambar demikian lama
kau baru tiba. Apakah telah terjadi sesuatu di atas Bu-tong-san?”
“Aku tadi mengikuti seorang manusia aneh berpakaian hitam,” sahut Fu Giok-su. “Apanya
yang aneh?
“Orang ini selain berpakaian hitam juga menutupi wajahnya dengan secarik kain hitam pula.
Tampaknya setiap malam dia menyelinap ke dalam lembah yang terpencil dan mengajarkan
ilmu silat kepada seorang pelayan,” kata Fu Giok-su menjelaskan.
“Bagaimana hasilnya?”
“Rasanya ilmu murid orang itu masih di atas sun-ji.”
Makhluk tua itu terpana, “Hm ... siapa nama pelayan itu?”
“Wan Fei-yang,” Fu Giok-su merandek sejenak. “Dialah yang selalu mengantarkan makanan
untuk Yaya.”
Makhluk tua itu terkejut sekali. “Hah?”
“Manusia berpakaian hitam itu kemungkinan besar Ci Siong tojin sendiri,” kata Fu Giok-su
dengan nada berat. “Hanya dia yang dapat mengajarkan ilmu demikian tinggi kepada Wan
Fei-yang.”
“Ci Siong tojin adalah Ciangbunjin sebuah partai besar. Rasanya dia tidak perlu berbuat
demikian,” sahut makhluk tua itu.
“Mungkinkan Yan Cong-tian?”
“Jangan sebut nama orang ini di hadapanku!” teriak makhluk tua itu marah.
“Baik ... baik. Sun-ji tidak akan menyebutnya lagi,” kata Fu Giok-su beruntun.
Hati makhluk tua itu tenang kembali. “Apakah dia mata-mata yang ditanamkan di sini oleh
Bu-ti-bun?” gumamnya kemudian.

*****

Menjelang senja.
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Laksaan li tidak terlihat awan. Air sungai tenang sekali. Sebuah kapal besar berlayar tiga
berhenti di tengah sungai. Di tiang atas berkibar sebuah bendera berwarna putih. Di tengahnya
tampak sebuah telapak darah. Tidak usah diragukan lagi, kapal tersebut pasti milik Bu-ti-bun.
Memang benar, salah satu dari empat Hu-hoat Bu-ti-bun, Han-ciang Tiau-siu duduk di dalam
kapal. Tidak lama kemudian dia mengeluarkan pancingannya dan melemparkannya ke dalam
sungai. Entah apa yang dipancingnya kali ini.
Di angkasa terlihat seekor merpati melintas. Tali pancing Han-ciang Tiau-siu segera
dilontarkan. Kaki burung merpati itu terkait dan ditariknya. Dia segera membuka tabung yang
terikat di kaki burung tersebut dan mengambil surat yang ada di dalamnya. Setelah itu
dilepaskannya burung itu kembali..
Cepat dia membuka surat tersebut dan membaca isinya. Wajahnya menjadi semakin tegang.
Tergesa-gesa dia masuk ke dalam kabin kapal. Tok-ku Hong sedang beristirahat di dalam
sebuah kabin. Lukanya hampir sembuh secara keseluruhan. Kongsun Hong malah masih
duduk di atas tempat tidur. Dia masih belum bisa bergerak.
“Kabar apa yang dibawa oleh merpati pos kita?” tanya Tok-ku Hong.
Han-ciang Tiau-siu membeberkan surat tersebut di atas meja. “Orang kita sudah berhasil
menyelidiki komplotan yang menyamar dan memalsukan kita serta melakukan berbagai
pembunuhan.” sahutnya serius.
Tok-ku Hong melihat sekilas. Kemudian dia menyerahkan surat itu kepada Kongsun Hong.
“Tampaknya orang-orang kita harus disuruh ke Go-hok-kek-can dan menyelidiki semuanya.”
“Biar lohu saja yang pergi,” sahut Han-ciang Tiau-siu.
“Aku juga,” kata Tok-ku Hong.
“Sumoay ....” panggil Kongsun Hong.
“Lukamu belum sembuh, kau tinggal saja di kapal ini,” tukas Tok-ku Hong yang mengerti
maksud hati suhengnya.
Kongsun Hong tertawa getir.
Han-ciang Tiau-siu mengerlingnya sekilas dan tersenyum. “Jangan khawatir. Aku akan
menjaga Toa-siocia baik-baik,” katanya.
Kongsun Hong terpaksa menganggukkan kepalanya.
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*****

Go-hok-kek-can adalah sebuah penginapan besar. Di bawahnya terdapat sebuah rumah makan
yang mewah. Tamu berdatangan tiada hentinya.
Han-ciang Tiau-siu dan Tok-ku Hong tidak mencari tempat duduk. Mereka langsung menuju
meja kasir. Han-ciang Tiau-siu mengeluarkan sebuah tanda pengenal bertuliskan ‘Bu-ti’ dan
meletakkannya di atas meja. Dia menyebut “Wi-tian-wei-toa, Ju-jit-fang-tiong” dengan suara
lirih.
Ciangkuijin (pemilik penginapan) tertegun. “Huruf Thian kamar nomor tiga,” sahutnya
dengan suara berbisik. Kemudian dia menolehkan kepalanya dan memanggil, “Cang Po!”
Seorang pelayan segera mendatangi dengan tergesa-gesa.
“Antar kedua tamu ke kamar nomor tiga dengan huruf Thian,” kata Ciangkui itu selanjutnya.
Cang Po membungkukkan tubuhnya dengan hormat.
“Liongwi, silakan!” katanya.

*****

Kamar itu berada di tingkat dua. Dari jendela orang bisa melihat ke jalanan. Ruangannya
besar sekali. Di dalamnya sudah menunggu dua orang laki-laki berpakaian mewah. Pintu
kamar didorong. Kedua laki-laki berpakaian mewah itu segera menyongsong ke depan.
“Tancu cabang kedua belas Lim Seng dan Hu-tancu Cen Bu menghadap Toasiocia dan Huhoat,” kata mereka serentak.
Tok-ku Hong menyahut dengan datar.
“Bagaimana hasil penyelidikan kalian?” tanya Han-ciang Tiau-siu.
“Liongwi silakan duduk dulu,” kata Lim Seng ambil menarik dua buah bangku ke hadapan
meja.
Cen Bu segera mengeluarkan dua buah kertas gambar dan membentangnya di atas meja. Di
atas gambar-gambar itu terlihat dua rang wanita dengan dandanan yang berlainan, keduanya
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berusia setengah baya.
“Setelah kejadian itu, kami menangkap dua ratus empat puluh tujuh orang dari sembilan
puluh tujuh keluarga untuk ditanyai. Setelah melalui pemeriksaan yang panjang, kami
menggunakan cara mengenali orang dengan lukisan. Akhirnya kami mendapatkan lukisan
yang satu ini,” kata Lim Seng sambil mengunjuk ke gambar yang sebelah kiri.
“Siapa orang ini?”
Lim Seng menunjuk ke arah wajah di lukisan itu.
“Wanita ini adalah ibu kandung Fu Giok-su. Dialah Fu-hujin yang sebenarnya.”
“Lalu, yang ini ...?” tanya Tok-ku Hong.
“Dialah wanita yang terbunuh itu. Kami mengutus sejumlah anak buah untuk menggali
kuburan sepanjang malam, setelah itu kami melukis wajah perempuan ini dan kami,
perlihatkan kepada para tetangga yang kami tangkap itu. Mereka semua mengenalinya
sebagai inang pengasuh keluarga Fu,” sahut Lim Seng.
Mata Tok-ku Hong beralih ke arah lukisan ibu kandung Fu Giok-su.
“Aku takut yang ini juga palsu,” gumamnya.
“Tentang palsu atau benarnya, kami hanya tahu dari para penduduk sebelum Ci Siong tojin
diajak masuk ke rumah itu,” sahut Lim Seng.
Tok-ku Hong menganggukkan kepalanya tanda mengerti.
“Memang Fu-hujin ini juga jadi masalah,” kata Lim Seng selanjutnya.
Cen Bu mengeluarkan lagi secarik kertas dan membebernya kembali di atas meja. Di atasnya
tertera huruf-huruf kecil. Cen Bu segera membacanya.
“Menurut laporan dari pedagang Yu Tian, tahun lalu bulan enam tanggal enam, pernah
terlihat orang-orang ini muncul di jalan raya di kota Hun Liong. Pada saat itu, mereka
menggotong babi panggang dalam jumlah yang banyak, maka dari itu menarik perhatian
orang.”
“Teruskan!” kata Tok-ku Hong.
“Menurut laporan pedagang Wang Kiat, tahun yang sama bulan delapan tanggal dua belas,
orang-orang ini pernah muncul di Ceng-bwe-ceng dan membeli kain dalam jumlah yang
besar. Menurut laporan pedagang Cai Sing, tahun kedua bulan tiga tanggal sembilan, orangPendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba
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orang ini pernah muncul di Pek-ka-cik. Pada saat itu, mereka memesan berbagai senjata
dalam jumlah yang besar pula.”
“Orang-orang ini memang mencurigakan,” kata Tok-ku Hong.
“Ada bukti apa lagi?”
“Di sini juga terdapat beberapa kuitansi dari berbagai toko. Menurut laporan, keluarga Fu
membeli peti mati sejumlah lima puluh sembilan buah. Namun ketika orang-orang kami
menggali kuburan, jumlah mayat hanya ada lima puluh. Dan mereka bukan terdiri dari orangorang yang sehari-harinya keluar masuk rumah keluarga Fu.”
“Ada lagi,” tukas Lim Seng. “Kami berhasil menyelidiki toko yang membuat panji telapak
darah palsu. Kami memaksa pemiliknya berbicara. Dia mengatakan bahwa tiga bulan
sebelumnya keluarga Fu memesan panji tersebut sebanyak tiga kodi.”
“Kemudian kami berhasil menemukan setengah kodi dalam kamar keluarga Fu. Dua kodi
lainnya ditemukan tertanam di dalam tanah,” kata Cen Bu.
“Urusan ini kalian selidiki dengan baik. Pulang ke rumah nanti aku akan mengatakannya
kepada ayah. Agar kalian menerima hadiah yang sesuai,” puji Tok-ku Hong.
Lim Seng dan Cen Bu senang sekali mendengar janji itu. Mereka segera berdiri dan menjura
dalam-dalam.
“Terima kasih, Toa-siocia,” kata mereka serentak.
“Di mana orang-orang itu sekarang?”
Di toko obat seberang jalan,” sahut Lim Seng sambil melangkah menuju jendela. Dia
menyingkapkan tirai jendela tersebut.
Han-ciang Tiau-siu dan Tok-ku Hong menghampiri. Tampak sebuah toko obat ada di
seberang jalan. Toko itu tidak seberapa besar. Di atasnya terdapat sebuah papan merek
bertulisan ‘Po-ci’ dua huruf.
“Kita sudah menyelidiki toko obat ini kurang lebih dua bulan lamanya,” kata Lim Seng
menjelaskan.
“Apakah kau melihat adanya orang yang mencurigakan keluar masuk toko tersebut?” tanya
Tok-ku Hong.
“Setiap tujuh hari sekali, pasti ada seseorang yang sangat misterius datang ke tempat ini.”
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“Jelaskan.”
“Orang itu memakai topi pandan berbentuk aneh. Sebagian wajahnya tertutup oleh topi
tersebut, seakan takut ada orang yang mengenali wajah aslinya. Setiap kali keluar masuk
selalu bertangan kosong. Tampaknya dia serang tokoh penting dalam komplotan tersebut.”
“Apakah kalian ada melakukan gerakan apa-apa?” tanya Han-ciang Tiau-siu.
“Kami takut memukul rumput mengejutkan ular. Oleh karena itu, kami hanya mengutus dua
orang anak buah kami yang menyamar dan mengawasi di depan toko tersebut.”
“Kapan orang misterius itu akan muncul kembali?”
“Hari ini!”
“Turunkan perintah agar mereka mengawasi lebih ketat,” kata Han-ciang Tiau-siu.
Lim Seng dan Cen Bu mengiakan kemudian mengundurkan diri.

*****

Keadaan di luar toko obat tenang sekali. Dekat tembok sebelah kiri ada seorang tukang ramal
sedang meramalkan nasib seseorang tamu. Ujung tembok sebelah kanan ada seorang
pedagang buah. Tanpa sengaja, kereta buah tersenggol oleh tangannya dan buah-buahan jatuh
bergelimpangan di tanah.
Dia memungutnya cepat-cepat. Keadaan di dalam toko lebih sepi. Seorang laki-laki duduk di
belakang meja sedang menyiapkan obat-obatan. Seorang laki-laki berpakaian abu-abu muncul
dari jalan raya. Dengan langkah santai dia masuk ke dalam toko obat tersebut. Dia memakai
sebuah topi pandan berbentuk aneh. Begitu rendahnya topi itu sehingga seluruh wajahnya
hampir tidak terlihat.
Dialah orang misterius yang dikatakan oleh Lim Seng dan Cen Bu. Dia juga yang muncul
belakangan di rumah keluarga Fu dan membunuh Ti Ciok dan Bok Ciok. Orang aneh tanpa
wajah!
Orang tua yang duduk di belakang meja segera berdiri menyambut.
“Silakan ... silakan masuk ke ruangan dalam,” katanya.
Orang itu tidak menyahut sama sekali. Masih dengan gerakan santai dia masuk ke ruangan
dalam.
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*****

“Orang itu yang kau maksudkan?” tanya Tok-ku Hong yang mengintip lewat celah jendela.
“Tidak salah ... dialah orangnya,” sahut Lim Seng cepat-cepat.
“Apakah semuanya sudah siap?”
“Semuanya sudah siap,” sahut Lim Seng sambil mengepalkan tinjunya. “Kapan waktu saja
kita bisa bergerak.”
“Tidak usah tergesa-gesa,” sahut Tok-ku Hong sambil tertawa dingin. “Mereka sudah
terkepung oleh orang-orang kita. Lihat saja perkembangan selanjutnya.”
“Bagus!” Han-ciang Tiau-siu setuju dengan usul itu.
Apa lagi Lim Seng dan Cen Bun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kenyataannya di
luar toko obat sudah bersembunyi banyak anggota Bu-ti-bun. Asalkan ada perintah dari
atasan, mereka akan segera bergerak.

*****

Ruangan dalam toko obat agak gelap. Belasan orang menunggu perintah di sekeliling situ.
Mereka semua menatap ke arah manusia berpakaian abu-abu. Tidak ada seorang pun yang
bersuara.
Manusia berpakaian abu-abu itu berjalan mondar-mandir. Tampaknya dia sedang memikirkan
sesuatu. Mata setiap orang mengikuti gerakan si manusia berpakaian abu-abu. Hati mereka
tegang sekali.
“Kalian benar-benar ceroboh!” tiba-tiba manusia berpakaian abu-abu itu berkata. Langkah
kakinya terhenti.

*****

Tepat pada saat itu, di depan toko obat berhenti sebuah tandu. Tandu itu sangat mewah.
Empat laki-laki bertubuh tegap menggotong tandu tersebut dan langsung masuk ke dalam
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toko obat.
Orang tua yang duduk di belakang meja itu berubah hebat wajahnya melihat kedatangan tandu
tersebut. Cepat ia berdiri untuk menyambut.
Siapakah sebetulnya orang yang berada dalam tandu itu?

*****

“Kami ...” semua orang tertegun.
“Rahasia tempat ini sudah bocor. Kalian malah tidak ada yang tahu!” nada suara manusia
berpakaian abu-abu itu terdengar marah sekali.
Semua orang yang ada dalam ruangan itu kembali tertegun. Mereka saling lirik satu sama
lainnya.
“Sekarang tempat ini sudah berada di bawah pengawasan pihak musuh.”
“Tidak mungkin,” tukas seorang laki-laki berusia setengah baya. “Tindak-tanduk kita selama
ini selalu dirahasiakan. Kami selalu berhati-hati.”
“Kalau sampai rahasia di sini bocor ...?”
“Tidak mungkin.”
Manusia berpakaian abu-abu itu tertawa dingin, “Entah siapa yang melaporkan kepada
Congkoan (petugas dari pusat).”
“Kalau yang dimaksudkan tukang ramai dan bocah penjual buah-buahan yang ada di luar toko
....”
“Mereka sudah ada di sini sejak dua bulan yang lalu.”
“Apakah tidak terlihat apa-apa yang mencurigakan pada diri mereka?”
“Rasanya tidak ....”
“Justru aku merasa mereka terlalu istimewa,” kata manusia berpakaian abu-abu itu sambil
tertawa dingin terus-menerus. “Peramal itu meramal berdasarkan dewa Cu-kek. Seharusnya
dia menggunakan lima uang logam. Tapi tadi aku lihat dia hanya menggunakan empat mata
uang logam saja. Dengan bukti ini, sudah terang dia itu peramal gadungan,” dia merandek
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sejenak, “mengenai bocah penjual buah-buahan itu, juga patut dicurigai. Tadi gerobaknya
tersenggol. Aku sempat mendengar suara berdenting dari bawah gerobak tersebut. Dapat
dipastikan bahwa dia menyembunyikan beberapa buah senjata di bawah gerobaknya.”
“Lagi pula ....” terdengar sahutan suara seorang wanita berkumandang dari luar. “Di atas
penginapan Go-hok-kek-can sudah ada yang mengawasi kita.”
Selesai berkata, pintu didorong dari depan, seorang wanita melangkah masuk ke dalam.
Wanita itu mencolok sekali dandanannya. Pakaiannya mewah, gayanya genit. Setiap kali
melangkah pinggangnya lenggak-lenggok. Tangan kanannya menggenggam sebuah kotak
kain yang sangat halus buatannya.
Belasan orang yang melihat kedatangan wanita itu, tampak berubah hebat wajahnya. Manusia
berpakaian abu-abu itu segera menghampiri dan membungkuk hormat. Wanita yang
berpakaian warna-warni itu tertawa merdu, “Semua jendela yang menghadap ke tempat kita
ini setengah terbuka. Hal ini tidak sulit diduganya.”
Manusia berpakaian abu-abu menganggukkan kepalanya. Wanita berpakaian abu-abu itu
membalikkan tubuhnya dan menutup kembali pintu tadi. Manusia berpakaian abu-abu tadi
segera menghunus pedangnya dan menikam leher laki-laki berusia setengah baya tadi.
“Congkoan...!” setiap orang yang ada dalam ruangan menyiratkan rasa terkejut yang tidak
terkirakan.
Gerakan pedang manusia berpakaian abu-abu berhenti. Pedangnya berkelebat ke kiri dan
kanan. Kembali dia membunuh lima orang yang ada dalam ruangan itu. Sisa orang-orang itu
panik sekali. Mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing. Manusia berpakaian abu-abu
seakan memandang sebelah mata. Pedangnya kembali bergerak menembus jantung salah
seorang yang tersisa.
Hujan darah menciprat di mana-mana. Dua orang lagi tertikam oleh pedangnya. Kedua orang
itu menjerit ngeri lalu roboh ke tanah. Ketika tubuh manusia berpakaian abu-abu itu melesat
ke udara, salah seorang berusaha menerobos lewat jendela. Baru dia bermaksud
menyelinapkan kepalanya ke dalam jendela tersebut, pedang manusia berpakaian abu-abu tadi
sudah menebasnya dari belakang tepat di bagian kepala. Dia masih belum ingin berhenti.
Selesai dengan yang satu, dia mengincar yang lain. Seorang laki-laki berusaha menghindar
dan menyusup ke kolong meja, namun percuma. Pedang manusia berpakaian abu-abu itu
menebas batang lehernya dan kepalanya segera melayang di udara dan jatuh ke tanah.
Orang terakhir yang masih hidup tentu saja ketakutan setengah mati. Dia sadar tidak ada jalan
keluar lagi. Akhirnya dia hanya berdiri menempelkan punggungnya di tembok menunggu
kematian. Pedang manusia berpakaian abu-abu tidak mengenal kata belas kasihan. Dada
orang itu ditikamnya sehingga menembus ke belakang. Belum sempat orang itu menjerit
kesakitan, tubuhnya sudah roboh bermandikan darah.
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Warna merah menghiasi seluruh ruangan. Tembok maupun meja dan lantainya. Manusia
berpakaian abu-abu itu tertawa dingin beberapa kali. Rasa bangganya belum lenyap, namun
orang yang berada dalam ruangan itu sudah mati semua.

*****

Tandu mewah tadi digotong keluar kembali, mereka mengambil arah yang sama dengan
datangnya. Orang tua pemilik toko obat itu mengantarkan sampai di depan dan menutup
pintunya rapat-rapat.
Melihat keadaan itu, kening Tok-ku Hong segera berkerut. Han-ciang Tiau-siu juga merasa
curiga.
“Tampaknya ada yang tidak beres,” katanya.
“Su-hu-hoat, cepat kau kejar tandu itu. Kalau bisa, selidiki di mana letak markas mereka yang
lain!” perintah Tok-ku Hong.
Han-ciang Tiau-siu menganggukkan kepalanya dan mengundurkan diri.
“Yang lainnya ikut aku menyerbu ke dalam!” perintah Tok-ku Hong selanjutnya. Sepasang
goloknya sudah disiapkan di tangan. Dia keluar menerobos jendela.
Lim Seng dan Cen Bu segera mengikuti gerakannya. Begitu mencapai tanah, Lim Seng
mengibaskan tangannya. Puluhan anak buah Bu-ti-bun yang tadi menyamar sebagai tamu
sebuah kedai minum segera berhamburan mendatangi.
Pintu toko obat sudah tertutup rapat, dari dalam tidak terdengar sedikit suara pun.
“Dobrak pintu itu!” kata Tok-ku Hong.
Para anggota Bu-ti-bun segera mengiakan. Mereka mengeluarkan senjata masing-masing dan
menggempur pintu itu hingga roboh. Berbondong-bondong mereka menyerbu ke dalam.
Untuk sesaat mereka tidak bisa melihat apa-apa, karena dalam ruangan itu dipenuhi asap
tebal. Tentu ada orang yang melemparkan semacam granat sehingga ada waktu baginya untuk
melarikan diri.
Sekejap kemudian asap mulai menipis. Tampak orang tua pemilik toko obat duduk di
belakang meja dengan kening bergurat luka. Orang tua itu sudah mati.
“Serbu!” teriak Tok-ku Hong. Dia langsung menerjang ke dalam. Lim Sen dan Cen Bu takut
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terjadi apa-apa pada nona besarnya, mereka mengikuti dari belakang.
Di ruangan dalam terlihat mayat berserakan, darah segar masih menggenang di mana-mana,
benar-benar sebuah pemandangan yang mengerikan. Tok-ku Hong mengedarkan pandangan
matanya ke sekeliling ruangan.
“Pihak lawan sudah tahu kalau tindak-tanduk mereka diawasi oleh kita, maka dia membunuh
semua anak buahnya sendiri agar tidak sempat membocorkan rahasia lainnya,” kata gadis itu.
Baru saja selesai berkata, terdengar suara jeritan menyayat. Tok-ku Hong membalikkan
tubuhnya dan menghambur ke arah asal suara. Sampai di depan toko obat dia melihat
beberapa mayat anggota Bu-ti-bun tergeletak di sana. Tukang ramal dan bocah penjaja buah
juga sudah roboh dengan luka mengerikan. Seorang manusia berpakaian abu-abu sedang
bertempur dengan beberapa anggota Bu-ti-bun lainnya.
Gerakan manusia berpakaian abu-abu itu sangat cepat. Berhasil membunuh dua orang, dia
segera menutul kakinya meninggalkan tempat itu. Namun masih ada dua orang anggota Bu-tibun yang mengadang di depannya. Pedangnya berkelebat, keduanya mati seketika.
Tok-ku Hong menggertakkan giginya erat-erat. Dia mengejar manusia berpakaian abu-abu
itu. Lim Seng dan Cen Bu segera mengikuti dari belakang. Tanpa memalingkan kepala
sekalipun, manusia berpakaian abu-abu itu terus lari ke depan. Di jalanan para penduduk
kalang kabut, mereka masuk ke dalam rumah masing-masing dan mengunci pintu rapat-rapat.

*****

Keluar dari kota, melintas daerah terpencil kemudian masuk ke dalam hutan.
Tok-ku Hong akhirnya berhasil mengejar manusia berpakaian abu-abu. Secepat kilat
goloknya meluncur, manusia berpakaian abu-abu itu berkelit ke samping, kemudian meloncat
ke atas sebatang pohon. Tampaknya dia hanya menghindar terus. Tok-ku Hong curiga melihat
tindak tanduknya. Namun dia tidak mau melepaskan manusia berpakaian abu-abu itu begitu
saja. Dia menutulkan kakinya dan mencelat ke atas pohon yang sama. Goloknya sulit
mencapai sasaran karena dedaunan yang lebat.
Manusia berpakaian abu-abu itu seolah tengah mempermainkannya. Begitu Tok-ku Hong naik
ke atas pohon, dia meloncat turun kembali. Tok-ku Hong gagal menebas manusia berpakaian
abu-abu itu. Dia segera menyusul turun. Tepat pada saat itu, kaki si manusia berpakaian abuabu baru mencapai tanah.
Tok-ku Hong yang menyusul belakangan mengayunkan goloknya ke bawah.
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“Crep!”, manusia berpakaian abu-abu sempat menggeser tubuhnya, namun topi pandannya
yang berbentuk aneh tertebas juga oleh golok Tok-ku Hong. Gadis itu segera mendarat di
tanah dan berdiri berhadapan dengan manusia berpakaian abu-abu itu.
Topi orang itu sudah terlepas. Sekarang terlihatlah apa yang ada di balik topi tersebut. Tok-ku
Hong berdiri tertegun. Orang itu sama sekali tidak mempunyai alis hidung atau pun mata.
Wajahnya rata. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat manusia semacam ini. Meskipun
dia seorang gadis yang pemberani, namun menemui wajah semacam ini rasanya
menggetarkan hatinya juga.
Manusia berpakaian abu-abu itu segera menggunakan kesempatan ketika Tok-ku Hong
terlongong-longong untuk melesat dan meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat
kemudian, Tok-ku Hong baru tersadar, namun manusia berpakaian abu-abu itu sudah lenyap
dari pandangan.
Lim Seng dan Cen Bu menyusul tiba. “Siocia, apakah orang itu sudah kabur?” tanya mereka
panik.
Tok-ku Hong mengangguk kecil. Sinar matanya mengandung kecurigaan. “Apakah kalian
bertemu dengan Su-hu-hoat di perjalanan tadi?” tanyanya tiba-tiba.
Lim Seng dan Cen Bu menggelengkan kepalanya serentak.
“Dia pasti akan meninggalkan jejak sepanjang perjalanan, coba kalian cari,” kata Tok-ku
Hong datar.
“Apakah siocia khawatir terjadi sesuatu pada Su-hu-hoat?” tanya Lim Seng.
Tok-ku Hong menganggukkan kepalanya berkali-kali.

*****

Pada saat itu, Han-ciang Tiau-siu berada dalam jarak tiga li dari luar hutan. Empat orang lakilaki bertubuh tegap itu semakin lari semakin cepat. Gerakan mereka tidak seperti sedang
menggotong sebuah tandu yang ada orang di dalamnya. Mereka masuk ke dalam hutan yang
lebat.
Daun-daun berguguran. Di dalam hutan juga tersorot sinar mentari. Cahaya menembus
ranting-ranting dan dedaunan. Kabut mulai menebal. Han-ciang Tiau-siu berlari melintasi
daun-daun yang berguguran. Gerak-geriknya hati-hati, mata terus mengawasi tandu di depan
sana.
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Meskipun di tanah berserakan daun-daun namun kaki Han-ciang Tiau-siu yang menginjaknya
tidak menerbitkan suara. Hal ini membuktikan tingginya ginkang yang dimiliki Su-hu-hoat
dari Bu-ti-bun itu. Setelah berlari kurang lebih tiga depa, tiba-tiba empat orang laki-laki itu
menghentikan langkah kakinya. Mereka menurunkan tandu yang mewah tersebut. Mereka
berpencaran dan meninggalkan tandu itu lalu melesat ke depan.
Melihat keadaan itu, Han-ciang Tiau-siu merasa heran sekali. Dia bergerak maju lagi
beberapa langkah kemudian bersembunyi di balik sebatang pohon. Tandu itu sama sekali
tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan.
Kabut di dalam hutan semakin tebal. Tidak terdengar kicauan burung ataupun deru suara
angin. Begitu sunyinya bagai menginjak alam kematian. Tubuh Han-ciang Tiau-siu berkelebat
lagi. Persis seperti seekor kuda terbang melintasi atap tandu.
“Sret!”, tangannya bergerak. Tali pancingnya mengait atap tandu dan tersingkap seketika.
Tidak ada reaksi apa pun dari dalam tandu.
Tubuhnya mendarat di tanah. Telapak tangannya segera menghantam tandu tersebut. Suara
hantaman telapak tangannya menggelegar. Tandu itu hancur berantakan. Di antara kepingkepingan yang berjatuhan, Han-ciang Tiau-siu menatap dengan tajam. Tidak ada orang yang
meloncat keluar dari dalam tandu. Ternyata yang diikutinya sejak tadi adalah sebuah tandu
kosong.
Tiba-tiba sebuah suara tawa yang merdu bagai irama musik berkumandang, sebentar jelas
sebentar sayup. Han-ciang Tiau-siu mendongakkan kepalanya. Sinar matahari masih
menyorot lewat celah-celah pohon. Angin mulai bertiup kencang. Secarik sinar seperti pelangi
melintas dari arah timur atas pohon dan melayang ke bawah.
Sinar mata Han-ciang Tiau-siu berpendar. Hatinya bergetar. Cahaya pelangi belum memudar.
Kenyataannya yang melintas tadi memang bukan pelangi, melainkan seorang wanita dengan
pakaian warna-warni. Dialah orang yang berada dalam tandu dan diikuti oleh Han-ciang Tiausiu sejak keluar dari toko obat.
Tadinya dia memang duduk di dalam tandu, tapi entah sejak kapan dia sudah keluar dari
tandu dan bersembunyi di atas pohon. Kabut semakin menebal. Wanita itu juga semakin
mempesona. Han-ciang Tiau-siu memandanginya tanpa berkedip. Tampak sinar mata
ketakutan yang mencekam hati. Rupanya dia sudah tahu asal usul wanita itu.
Wanita itu tersenyum manis. Dia merapikan rambut di keningnya dengan jari tangannya yang
indah.
“Sepuluh tahun tidak berjumpa, tidak disangka sifatmu masih juga berangasan,” katanya
dengan suara merdu.
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Han-ciang Tiau-siu tidak menyahut. Jari tangannya tidak henti bergerak di atas bambu
pancingannya. Tampaknya dia sedang mengukir, tapi matanya menatap wanita itu lekat-lekat.
“Kenapa? Sekarang kau sudah pandai menahan emosi?” tanya wanita itu masih
mengembangkan senyuman. Dia maju ke depan satu langkah.
Tanpa sadar Han-ciang Tiau-siu malah ikut mundur satu langkah. “Kau belum mati?”
“Kau senang kalau aku mati?” tanya wanita itu. Senyumnya sudah lenyap.
“Senang sekali,” sahut Han-ciang Tiau-siu sambil meluncurkan tali pancingnya ke arah
tenggorokan wanita berpakaian warna-warni itu.
Dengan tertawa dingin wanita itu menggeser tubuhnya. Tali pancing Han-ciang Tiau-siu
lewat di samping lehernya. Hati Su-hu-hoat dari Bu-ti-bun ini semakin tegang. Sepuluh tahun
tidak bertemu, tampaknya ilmu wanita itu sudah maju pesat. Dulu saja dia bukan
tandingannya, apa lagi sekarang. Han-ciang Tiau-siu sudah dapat membayangkan akibat yang
akan diterimanya. Namun dia tidak sudi menerima kematian begitu saja. Paling tidak
namanya juga pernah menggetarkan dunia kangouw.
Tali pancingnya dilontarkan kembali. Kali ini mengarah bagian belakang kepala wanita itu.
Jaraknya sudah demikian dekat, tapi wanita itu masih tenang-tenang saja. Pada saat terakhir
dia membungkukkan tubuhnya tangan kanannya terangkat dan dengan sigap menyambut tali
pancing tersebut. Belum lagi Han-ciang Tiau-siu tersadar, tangan kiri wanita itu sudah
mengebas, serangkum hawa dingin menerpa. Beberapa buah senjata rahasia dilontarkan ke
arah jantung Han-ciang Tiau-siu. Laki-laki itu segera berkelit namun terlambat. Meski tidak
semua senjata rahasia mengenai tubuhnya, tapi yang pasti tiga buah paku sudah menancap di
dalam dadanya. Wajahnya berubah hebat. Dia merasa dadanya panas sekali. Dengan susah
payah dia berusaha menengok lukanya. Dadanya sudah hangus terbakar dan kulit di seluruh
bagian depan tubuhnya berubah warna menjadi kebiru-biruan. Ternyata paku itu mengandung
racun yang sangat keji.
Wanita itu tertawa terkekeh. Gayanya memikat. Namun bagi Han-ciang Tiau-siu, wanita itu
ibarat iblis yang demikian menakutkan. Matanya mendelik lebar-lebar. Tubuhnya terkapar di
tanah, napas pun berhenti.
Dengan tenang wanita itu menghampirinya. Dia menatap mayat Han-ciang Tiau-siu dengan
kegairahan yang menyeramkan. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik
pakaiannya. Isi botol itu berbentuk cairan, dituangkannya ke atas tubuh Han-ciang Tiau-siu.
“Wes!”, perlahan tubuh laki-laki lumer bagai es batu yang disiram air panas. Dalam waktu
sekejap mata mayat itu tinggal seonggok darah dan uap yang mengepul dan perlahan sirna.
Bahkan pakaian Han-ciang Tiau-siu tinggal potongan-potongan kecil saja. Bagaimana
mungkin seorang wanita yang demikian cantik dapat melakukan perbuatan yang demikian
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keji? Rasanya mustahil, tapi kenyataannya memang benar ada.

*****

Angin bertiup semilir. Cahaya matahari makin terik. Kabut mulai menipis.
“Sret! Sret!”, golok di tangan Tok-ku Hong sibuk menyibak ranting pohon yang menjuntai
menutupi jalan. Lim Seng dan Cen Bu masih mengikuti dari belakang. Han-ciang Tiau-siu
memang meninggalkan petunjuk-petunjuk di sepanjang perjalanan. Dalam Bu-ti-bun ada kode
tersendiri yang hanya dikenal oleh anak muridnya. Oleh karena itu, akhirnya Tok-ku Hong
berhasil juga mencapai tempat tersebut.
“Tandunya ada di sana!” teriak Lim Seng sambil menuding ke depan.
“Aneh!” kata Tok-ku Hong yang malah menghentikan langkah kakinya.
Cen Bu sendiri juga merasa heran. “Mengapa tandu itu hancur tidak karuan?”
“Mereka pasti pernah bertarung di tempat ini,” gumam Tok-ku Hong. Sepasang goloknya
digenggam erat-erat. Dia menerjang ke depan
Lim Seng dan Cen Bu saling melirik sekilas kemudian ikut menerjang. Namun sampai di
depan hancuran tandu itu, tetap tidak ada reaksi yang mencurigakan. Tidak terlihat seorang
manusia pun di tempat itu.
Tok-ku Hong mengedarkan pandangan matanya. Tiba-tiba dia melihat senjata Han-ciang
Tiau-siu tergeletak di atas tanah. Hatinya mulai tidak enak.
“Pancingan ...!” serunya lirih.
Mendengar seruan itu, Lim Seng segera menolehkan kepalanya. Matanya terbelalak.
“Bukankah itu senjata Su-hu-hoat?”
“Sudah pasti.” Kening Tok-ku Hong berkerut, “Su-hu-hoat memandang senjata lebih-lebih
dari nyawanya sendiri. Bagaimana sekarang bisa ditinggalkan di sini?”
Lama sekali gadis itu termenung. Kemudian dia melihat genangan darah di dekat semaksemak. Genangan darah itu masih belum mengering. Angin bertiup, serangkum hawa amis
menerpa. Tok-ku Hong mengendus-endus pucuk hidungnya. Dia membungkukkan tubuhnya
dan mengambil batang bambu senjata Han-ciang Tiau-siu lalu diperhatikannya dengan
seksama.
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“Siocia, coba kau lihat ....” kata Lim Seng seraya berjalan ke arah genangan darah tadi.
“Su-hu-hoat pasti gugur dalam tugas.” Sinar mata Tok-ku Hong mengikuti langkah Lim Seng.
“Sedangkan genangan darah itu ....” dia hampir tidak sanggup meneruskan kata-katanya.
“Jangan-jangan genangan darah ini ....” lidah Lim Seng dan Cen Bu juga ikut menjadi kaku.
Tubuh Tok-ku Hong menggigil.
“Siapa yang mempunyai kemampuan melakukan semua ini?” tanya Cen Bu penasaran.
Mata Tok-ku Hong beralih kembali pada batang bambu di tangannya. “Aku yakin jawabannya
ada pada huruf di batang bambu ini,” katanya.
“Apakah siocia dapat mengerti apa yang dimaksudkannya?”
“Aku tidak mengerti,” sahut Tok-ku Hong sambil menggelengkan kepalanya. “Rasanya huruf
ini serupa dengan 'Yi' (hujan).”
Hujan, tebakan Tok-ku Hong memang benar.
“Hujan?” Lim Seng mengulangi kata-kata itu kembali.
“Apa yang dimaksudkan oleh Han-ciang Tiau-siu dengan 'hujan'?” Tok-ku Hong
mendongakkan wajahnya ke langit.
Kembali angin bertiup. Kali ini lebih kencang. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dan
hujan pun turun dengan deras membasahi wajah dan tubuh Tok-ku Hong. Gadis itu
mengangkat tangannya mengusap air hujan yang membasahi wajahnya. Perasaannya semakin
sendu.

*****

“Hujan!” kata-kata yang sama keluar dari mulut ketiga Hu-hoat lainnya dari Bu-ti-bun. Nada
dan wajah mereka sama kelamnya.
Melihat guratan di atas bambu Han-ciang Tiau-siu, wajah mereka sudah berubah hebat.
Tangan Kiu-bwe-hu yang menggenggam batang bambu itu gemetar. Cian-bin-hud menarik
napas panjang.
“Kalau bukan karena bertemu dengan hujan, Lao-su tidak mungkin akan mati demikian
mengenaskan,” katanya.
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Tok-ku Hong tidak dapat menahan perasaannya lagi. “Siapa sebetulnya 'hujan' itu?”
desaknya.
“Orang dari Pik-lok-sit (organisasi batu giok berjatuhan).”
“Langit bergerak, hujan angin melanda, kilat dan geledek mengguncang bumi. Langit terdiam,
tanah bagai cermin, batu giok berjatuhan.” Suara Cian-bin-hud semakin bergetar. “Menurut
cerita yang tersebar, di bu-lim pernah muncul serombongan manusia. Ilmu mereka sangat
tinggi. Tidak banyak orang yang sanggup menghadapi mereka. Karena mereka datang dari
Pik-lok. Di mana tempat itu tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di batas langit. Dan
ilmu mereka kuasai rata-rata keji dan telengas dan hampir tidak masuk akal.”
“Benar?” tanya Tok-ku Hong penasaran.
Cian-bin-hud tertawa.
“Tentu saja tidak. Meski urusan apa pun, kalau sudah tersebar di dunia bu-lim, pasti banyak
bumbu yang ditambahkan. Sebuah cerita yang biasa saja bisa berubah menjadi menegangkan.
Tapi cerita ini paling bertahan. Selama beberapa puluh tahun cerita ini menjadi semacam
legenda.”
“Mungkin karena bumbu-bumbu cerita masyarakat itulah, akhirnya orang-orang itu
mengambil nama hujan, angin, kilat dan geledek. Kibasan lengan baju Angin, paku dan jarum
Hujan, golok Kilat, pedang Geledek. Mereka mengguncangkan dunia persilatan dengan
keahlian masing-masing. Namun mereka bukan ketuanya. Di balik mereka masih ada tokoh
lain yang menjadi kepala. Orang itu disebut Langit.
“Siapa 'langit' yang kau maksud?”
“Langit adalah Thian-ti (raja langit). Konon ilmunya jauh di atas hujan, angin kilat ataupun
geledek. Dia mempunyai permaisuri, selir, putra mahkota dan putri. Sayangnya, generasi
demi generasi, kekuasaan mereka semakin pudar. Dua puluh tahun yang lalu, karena
banyaknya perbuatan jahat yang mereka lakukan, tempat persemayaman mereka yang disebut
istana Pik-lok diserbu oleh kaum pendekar.”
“Bagaimana kesudahannya?” tanya Tok-ku Hong semakin tertarik.
“Mereka berhasil meraih kemenangan, namun akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh
Buncu.”
“Maksudmu ... ayahku?” tanya Tok-ku Hong tercengang.
“Betul!” Sinar mata Cian-bin-hud memancarkan semangat ketika menceritakan bagian itu.
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“Sejak kekalahan itu, tidak pernah terdengar kabar berita mereka lagi. Setelah sekian lama, di
dunia kangouw tersebar lagi berita bahwa mereka melarikan diri dan bersembunyi di suatu
tempat yang disebut Siau-yau-kok (lembah bebas merdeka).”
“Siau-yau-kok?”
“Mereka sendiri yang mengubah dan mengganti lembah tersebut dengan nama Siau-yau-kok.
Mungkin maksudnya bahwa mereka telah terlepas dari kejaran orang-orang dunia kangouw
dan sudah bebas merdeka.” Cian-bin-hud tertawa getir. “Tempat itu belum tentu
menyenangkan dan sudah pasti sangat terpencil serta misterius. Begitu misteriusnya sampai
saat ini orang-orang kita masih belum berhasil menemukan di mana letaknya.”
“Bu-ti-bun ada menyelidikinya? Mengapa selama ini aku tidak pernah tahu?” tanya Tok-ku
Hong dengan nada tidak senang.
“Kalau dikatakan, sebetulnya sepuluh tahun yang lalu kita sudah mulai mengurangi kegiatan
penyelidikan ini. Kalaupun diteruskan, hanya karena atasan belum benar-benar menurunkan
perintah untuk berhenti. Sebuah organisasi yang sudah lenyap selama sepuluh tahun, siapa
pun, lama kelamaan orang pasti mulai melupakannya,” kata Cian-bin-hud sambil menarik
napas panjang.
Mau tidak mau Tok-ku Hong harus menyetujui pendapat ini.
“Kemunculan Hujan kali ini, kalau dilihat dari berbagai jejak yang ditinggalkan, pasti
mempunyai rencana tertentu. Tampaknya orang-orang Siau-yau-kok sudah mulai bergerak
kembali,” kata Cian-bin-hud kemudian.
“Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?”
Mata setiap orang terpusat pada wajah Cian-bin-hud. Hwesio itu mengelus-elus kepalanya
yang gundul.
“Buncu sampai sekarang masih menutup diri. Pinceng rasa untuk sementara kita lihat dulu
perkembangan. Lo-ji, bagaimana pendapatmu?”
Kiu-bwe-hu menganggukkan kepalanya.
“Aku juga merasa lebih baik kita menunggu Buncu baru mengambil keputusan.”
Tok-ku Hong tertawa dingin. “Apakah kita harus mendiamkan saja masalah ini?” katanya
tajam.
Kiu-bwe-hu buru-buru menjelaskan, “Tentu saja tidak. Masalahnya pihak lawan tampaknya
tidak ingin terang-terangan bentrok dengan kita. Mereka tidak segan-segan membunuh semua
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anak buahnya yang ada di toko obat agar rahasianya tidak bocor. Lagi pula sampai sekarang
kita tidak tahu di mana letak markas mereka yang sebenarnya. Andai kata kita mau mencari
mereka, juga bukan urusan yang mudah.”
“Betul,” Cian-bin-hud menganggukkan kepalanya. “Hal pertama yang harus kita lakukan
sekarang adalah menurunkan perintah ke semua anak cabang agar mereka harus berhati-hati
dalam segala tindak-tanduk dan secara diam-diam menyelidiki di mana letak Siau-yau-kok.
Mereka toh sudah menyebarkan orang-orangnya di dunia kangouw, maka kita bisa
mendapatkan sedikit petunjuk.”
“Bagaimana kalau kita sudah menemukannya?” tanya Tok-ku Hong.
“Lihat dulu apakah kita berhasil mengikut mereka sampai menemukan Siau-yau-kok, setelah
Buncu keluar nanti, kita langsung serang markas mereka.”
Tok-ku Hong terdiam mendengar keterangan itu. Seorang tokoh yang berjuluk Hujan saja
sanggup membuat salah satu Hu-hoat mereka Han-ciang Tiau-siu berubah menjadi genangan
darah. Meskipun pengalaman Tok-ku Hon dalam dunia kangouw belum luas, namun dia dapat
membayangkan kehebatan orang-orang Siau-yau-kok.

*****

Satu kentungan kemudian ratusan burung merpati dilepaskan dari kantor pusat Bu-ti-bun.
Suara keliningan berdenting. Suara kepak sayap bergemuruh. Serangkum ketegangan yang
sulit diuraikan dengan kata-kata memenuhi tempat itu.
Suara keliningan dari dekat lalu menjauh akhirnya menghilang. Puluhan penunggang kuda
menghambur cepat dari pintu kantor pusat Bu-ti-bun. Mereka adalah orang-orang pilihan
yang sudah melalui latihan yang keras. Mereka bertugas menyebarkan berita ke cabangcabang yang agak jauh.
Bagi Bu-ti-bun sendiri, muncul kembalinya Siau-yau-kok lebih membahayakan dari pada Butong-pai. Dilihat dari ahli-ahli berkuda yang mereka kerahkan, dapat membuktikan bahwa
mereka menaruh perhatian khusus terhadap Siau-yau-kok.
Sebelum Tok-ku Bu-ti keluar dari ruang latihannya, anggota Bu-ti-bun pasti tidak berani
mengambil tindakan yang akan menggemparkan dunia kangouw. Juga tidak ada orang yang
berani memikul tanggung jawab seberat itu.
Bu-ti-bun mempunyai banyak cabang yang tersebar di mana-mana. Orang pilihan yang keluar
dengan mengendarai kuda tadi juga bertugas melanjutkan penyelidikan setelah mengabarkan
perintah dari kantor pusat. Kekuatan Bu-ti-bun sekarang tentu jauh lebih hebat dibandingkan
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dua puluh tahun yang lalu.
Hasil penyelidikan yang akan didapat sekarang juga tentu akan lebih banyak. Persiapan yang
dilakukan sekarang adalah untuk berjaga-jaga andai kata mereka terpaksa harus bertarung
atau mengadakan perang dengan orang-orang Siau-yau-kok. Sementara itu penjagaan di
dalam kantor pusat otomatis lebih diperketat lagi.

*****

Demikian juga yang terjadi di Bu-tong-san. Di sepanjang perjalanan menuju puncak gunung
dibangun tenda-tenda beratap rumput. Di setiap tenda terdapat empat anak murid Bu-tong-pai
yang berjaga-jaga. Mereka membagi diri menjadi dua rombongan, bergantian berjaga siang
dan malam.
Sayangnya ilmu silat yang mereka kuasai cukup terbatas. Mereka tidak pernah memergoki
Wan Fei-yang yang sering keluar menuju tempat terpencil untuk belajar silat. Mereka juga
tidak pernah memergoki Fu Giok-su yang sering berkunjung ke telaga dingin. Bagi orang
yang berilmu tinggi, tentu tidak sulit melepaskan diri dari penjagaan murid-murid Bu-tong itu.
Seperti malam ini.
Malam belum larut. Bulan belum sepenuhnya bulat.
Di bawah cahaya rembulan yang redup, Fu Giok-su melewati koridor panjang dan sampai di
depan pintu kamar.
Baru saja dia mendorong pintu, sudah dirasakan ada seorang yang mendekatinya dari
belakang. Langkah kakinya terhenti seketika.
“Siapa?”
“Aku!” seiring sahutan itu, seseorang melintas di samping dan menerobos masuk ke dalam
kamar.
Tanpa bersuara sedikit pun, Fu Giok-su mengikutinya masuk ke dalam. Kemudian dia
merapatkan pintu kamarnya kembali. Orang itu sudah duduk di sisi meja. Pakaiannya
berwarna abu-abu, kepalanya memakai sebuah topi pandan berbentuk aneh. Sebagian besar
wajahnya tenggelam dalam topi tersebut. Siapa lagi kalau bukan manusia tanpa wajah dari
Siau-yau-kok.
“Jangan khawatir. Tidak ada yang melihat aku,” nada suaranya juga sama.
Fu Giok-su baru bisa menghela napas mendengar keterangannya. “Mengapa kau bisa
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menyelinap ke sini? Apakah telah terjadi sesuatu?” tanyanya.
Manusia tanpa wajah itu menganggukkan kepalanya. “Kongcu ....” sapanya kepada Fu Gioksu.
Tubuh Fu Giok-su berkelebat mendekati jendela. Dia menurunkan tirai jendela kamarnya.
Sekejap kemudian, terlihat dua orang penjaga dengan lentera di tangan melintas di depan
kamarnya. Fu Giok-su masih menunggu sejenak.
“Kau sudah boleh bicara,” katanya.
“Bu-ti-bun sudah mengetahui bahwa kita yang menyamar anggota mereka dan mengejar Ci
Siong tojin.”
Fu Giok-su terkejut sekali. “Hah?”
“Menurut laporan, mereka juga menggali kuburan dan membuka setiap peti mati. Mereka
juga meringkus semua tetangga rumahmu dan menanyakan masalah ini.”
“Ternyata mereka gesit juga.”
“Toko obat yang kita gunakan sebagai penghubung sudah terbongkar rahasianya. Untung saja
cepat diketahui oleh pihak kita. Mereka belum berhasil menemukan apa-apa dan juga tidak
mendatangkan jagoannya.”
“Mendengar nada bicaramu, tampaknya telah terjadi sesuatu yang berada di luar rencana
kita?” tanya Fu Giok-su.
“Hm ....” manusia tanpa wajah itu menyunggingkan sebuah senyuman yang mengerikan.
Dapat dibayangkan bagaimana kalau seseorang yang tidak memiliki bibir tapi dapat
tersenyum. Tentu saja yang terlihat hanya kerutan-kerutan pada wajahnya yang polos itu.
“Sam-kokcu malah berhasil membunuh salah seorang dari Hu-hoat mereka. Han-ciang Tiausiu.”
“Suatu pembunuhan yang hebat!” Fu Giok-su merenung sejenak. “Kemungkinan besar
mereka tidak akan mengambil tindakan membalas dendam dalam waktu dekat ini.”
“Karena kita melakukannya dengan rapi, mereka belum tentu tahu siapa yang melakukannya.
Apa lagi Tok-ku Bu-ti masih mengunci diri berlatih ilmu.”
Fu Giok-su mengelus-elus dagunya. “Oh ya ... Ban-ni-tua-sik itu ....”
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“Sudah aku bawakan.”
“Bagus sekali! Yaya akhir-akhir ini terus mendesak aku. Kadang-kadang aku sampai tidak
tahu bagaimana harus memberi jawaban kepadanya.”
“Hal ini tidak dapat menyalakan Lao-cujin (majikan tua). Kalau sudah tidak ada harapan, ya
tentu tidak usah dikatakan lagi. Namun begitu ada harapan, bagaimana dia tidak panik. Beliau
sudah cukup menderita terkurung sekian lama di telaga dingin,” kata si manusia tanpa wajah.
Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik pakaiannya.
Fu Giok-su menerima kotak itu dan membukanya. Serangkum bau harum segera terpancar
dari kotak itu. Fu Giok-su cepat-cepat menutupnya kembali. Dia mengeluarkan secarik kertas
dari sakunya dan menyodorkannya kepada manusia tanpa wajah itu.
“Di sini ada seorang pelayan bernama Wan Fei-yang. Riwayat hidupnya mungkin tidak
sederhana. Di atas kertas ini ada bahan-bahan mengenai dirinya. Kalian selidiki asal-usul
orang ini,” perintahnya.
“Serahkan saja kepadaku.”
“Ada lagi, lain kali kita jangan bertemu di sini lagi. Setiap tanggal satu dan lima belas aku
akan turun gunung menemuimu,” kata Fu Giok-su selanjutnya.
“Baik” sahut manusia tanpa wajah sambil menyimpan kertas pemberian Fu Giok-su. “Apakah
masih ada hal lainnya?”
“Tidak ada lagi,” Fu Giok-su membukakan pintu kamar dan melongok ke sekitar. Setelah
yakin tidak ada siapa-siapa, dia baru menggeser tubuhnya ke samping.
Manusia tanpa wajah itu segera melintas di samping Fu Giok-su dan menyelinap keluar.
Tubuhnya bergerak bagai segumpal asap dan menghilang di kegelapan malam.
Fu Giok-su menutup kembali pintu kamarnya. Setelah itu dia membuka kembali kotak yang
dibawa si manusia tanpa wajah dan memandangnya dengan wajah menyiratkan kepuasan.
Berkali-kali dia menganggukkan kepalanya.

*****

Makhluk aneh di dalam telaga dingin juga puas sekali. Wajahnya berseri-seri. Keampuhan
Ban-ni-tuan-sik mulai memancar dalam tubuhnya. Rasanya sejuk sekali. Akhirnya dia dapat
merasakan kesegaran yang tidak pernah ditemuinya selama dua puluh tahun ini. Oleh karena
itu, suaranya juga berubah menjadi lembut.
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“Lain kali kau harus berhati-hati. Di tempat ini tidak ada orang baik. Seandainya mereka
mengetahui rahasiamu, maka tidak dapat dibayangkan akibat yang akan kau terima.”
“Yaya jangan khawatir, selamanya aku selalu berhati-hati.” Melihat keadaan makhluk aneh
itu, hati Fu Giok-su jauh lebih tenang.
“Bagaimana keadaan di luar?”
“Semuanya sudah disiapkan. Asal Yaya sudah bisa keluar dari tempat ini, kita sudah bisa
mengadakan gerakan.”
“Rasanya kita harus menunggu satu setengah tahun lagi.”
“Waktu berlalu sekejap mata.”
“Betul ... betul ....” makhluk tua itu tertawa terkekeh. “Aku telah mengajarkan Bu-tong-liokkiat kepadamu. Bagaimana hasilnya?”
“Setiap kali ada kesempatan aku selalu berlatih dengan giat. Sebelum Yaya meninggalkan
telaga dingin kelak, tentunya aku sudah menguasainya secara keseluruhan.”
“Kau harus lebih rajin lagi.”
“Sun-ji mengerti, Yaya tenangkan diri saja merawat luka.”
“Yang paling penting, kau harus berusaha mendapatkan ilmu pusaka Bu-tong-pai yang
ketujuh, yakni Tian-can-kiat,” kata makhluk itu kembali. .
“Justru ini yang jadi masalah. Menurut apa yang Sun-ji ketahui, hanya Yan Cong-tian seorang
yang menguasai ilmu yang satu ini. Namun sampai sekarang dia juga belum berhasil”
“Yang Cong-tian!”, mendengar nama orang ini, hawa amarah makhluk tua itu meluap
kembali.
“Dalam urutan enam murid Ci Siong tojin, Sun-ji menduduki urutan terakhir, padahal Tiancan-kiat hanya diwariskan kepada Ciangbunjin saja.”
“Apabila tidak mempelajari Tian-can-kiat, jangan harap dapat mengalahkan Tok-ku Bu-ti,
kita juga tidak mungkin bisa menguasai dunia persilatan.”
Fu Giok-su terdiam mendengar kata-kata itu. Makhluk tua itu menjambak rambutnya yang
acak-acakan. “Pasti ada jalan lain, coba pikirkan lagi,” katanya.
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Tiba-tiba Fu Giok-su mendongakkan kepalanya, matanya bersinar terang. “Mungkin Lun
Wan-ji itu dapat diperalat,” sahutnya.
Makhluk tua itu mendengus dingin, “Apa kegunaan bocah perempuan itu?”
“Dia adalah murid Yan Cong-tian. Kita bisa menggunakannya sebagai. alat untuk mendekati
Yan Cong-tian,” sahut Fu Giok-su.
“Aku rasa perasaanmu sendiri yang sudah tersentuh oleh budak itu.”
Fu Giok-su menggelengkan kepalanya.
“Yang aku takutkan justru kau benar-benar menyukai budak perempuan itu sehingga
melupakan dendam keluarga dan hanya mementingkan berpacaran saja,” kata makhluk tua itu
kembali.
“Tidak mungkin ... tujuan Sun-ji menyelundup ke Bu-tong-san adalah untuk mencari tahu
kabar tentang Yaya dan berusaha menyelamatkan Yaya dari tempat ini.”
Makhluk tua itu tertawa dingin, “Bagus kalau kau masih ingat.”
Fu Giok-su terdiam tanpa berani mengucapkan kata-kata lagi.
“Apakah hubunganmu dengan budak perempuan itu sangat dekat?”
“Aku dapat merasakan kalau semakin hari ia semakin menyukai aku. Setelah lewat beberapa
waktu lagi, tentu aku dapat memperalatnya untuk mendekati Yan Cong-tian.”
“Baik ... kalau kau rasa rencana ini dapat dijalankan dengan sempurna, kau lakukan saja.”
Makhluk tua itu menarik napas panjang. “Toh aku memerlukan waktu yang cukup lama untuk
menyambung kembali urat-urat putus ini. Dalam waktu dekat pasti belum terlihat hasil apaapa.”
Tanpa sengaja mata Fu Giok-su bertemu pandang dengan mata makhluk tua tersebut. Hatinya
bergetar. Mata kakeknya beralih dan menatap di kejauhan. Namun sinar matanya sangat keji
dan menyeramkan.

*****

Waktu berlalu dengan tenang. Tentu saja ketenangan ini hanya terlihat dari luarnya saja.
Tampaknya tidak ada hal istimewa yang terjadi di Bu-tong-san. Bu-ti-bun juga tidak
melakukan gerakan apa-apa. Sedangkan Siau-yau-kok terlebih-lebih lagi. Nama itu ibarat
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hanya dongeng yang kenyataannya tidak ada.
Dalam waktu-waktu ini, di bawah pengawasan manusia berpakaian hitam, ilmu silat Wan Feiyang maju semakin pesat. Pelajaran mengenai membaca dan menulis juga sudah lancar.
Seandainya dia menulis surat lagi, tentu tidak ada huruf yang salah seperti sebelumnya. Tentu
saja dia tidak berani menulis surat lagi kepada Lun Wan-ji. Dia juga dapat melihat bahwa
hubungan antara Lun Wan-ji dengan Fu Giok-su semakin lama semakin dekat.
Keenam murid yang mempelajari Bu-tong-liok-kiat juga semakin matang ilmunya di bawah
didikan Ci Siong tojin. Sementara itu secara diam-diam, Fu Giok-su juga mendapat ajaran
dari makhluk tua yang terkurung dalam telaga dingin yang konon dulu pernah mencuri
pelajaran Bu-tong-liok-kiat dua puluh tahun yang lalu. Ilmunya sudah jauh di atas kelima
orang murid Ci Siong tojin lainnya. Tapi tentu saja dia pandai, menyembunyikan
kepandaiannya sehingga tidak ada orang yang curiga.
Urat nadi makhluk tua itu sudah mulai tersambung sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali kilat
menyambar, dia masih juga menjerit histeris. Tampaknya rasa takut dalam hatinya sudah
mendarah daging.
Sementara itu cinta kasih Wan-ji terhadap Fu Giok-su juga semakin berakar. Terhadap Wan
Fei-yang dia hanya kasihan, tapi terhadap Fu Giok-su baru benar-benar cinta. Tentu saja dia
tidak tahu siapa Fu Giok-su sebenarnya. Juga tidak tahu bahwa jalinan hubungan mereka
hanya sebuah perangkap.

*****

Bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga layu. Pemandangan di Bu-tong-san berubah
mengikuti pergantian musim. Hanya tempat tinggal Yan Cong-tian yang tampaknya sama saja
walau pada waktu apa pun.
Tentu saja daun-daun jauh lebih segar dan menghijau ketika musim semi tiba. Yan Cong-tian
sama sekali tidak memperhatikan. Kenyataannya. dalam jangka waktu setahun, belum tentu
dia melangkah keluar dari rumahnya satu kali. Dia masih berlatih Tian-can-kiat. Dan
tampaknya masih belum berhasil juga. Tapi dia tidak putus asa. Walau kadang-kadang rasa
jenuh memenuhi hatinya.

*****

Tembok rumah bercahaya terang. Mestinya sekarang sudah tengah hari. Yan Cong-tian duduk
di atas tempat tidur. Matanya setengah terpejam.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

245

“Tok! Tok! Tok!”, terdengar suara ketukan pintu. Yan Cong-tian seperti tidak mendengar. Dia
sama sekali tidak menyahut. Sekali lagi pintu diketuk. Yan Cong-tian membuka matanya.
Wajahnya seperti kesal karena terganggu.
“Buat apa ketuk terus? Kalau mau masuk, masuk saja!” teriaknya marah.
Pintu didorong. Yang masuk ternyata Lun Wan-ji.
“Suhu ....”
Rasa kesal yang tersirat pada wajah Yan Cong-tian sirna seketika. “Oh ... Wan-ji. Mengapa
demikian lama tidak mengunjungi suhu?” Lun Wan-ji menghampiri. Dia duduk di samping
meja yang terdapat di sisi tempat tidur. Dituangkannya secawan teh untuk Yan Cong-tian.
Lalu disodorkannya kepada suhunya itu.
“Suhu kan sibuk berlatih terus, Wan-ji mana berani mengganggu?”
Yan Cong-tian meminum teh itu seteguk. “Kau paling banyak alasan.”
Wan-ji tersenyum tersipu-sipu. Kepalanya tertunduk. Seakan banyak kata-kata yang ingin
diucapkannya namun tidak tahu bagaimana cara mengutarakannya. Yan Cong-tian
memperhatikan gadis itu lekat-lekat. Dia merasa heran.
“Aku lihat wajahmu mengandung misteri. Apa sebetulnya yang ingin kau katakan kepadaku?”
Lun Wan-ji menggigit-gigit bibirnya.
“Suhu, berapa usiaku sekarang?” tiba-tiba dia bertanya.
Yan Cong-tian terpana. “Ada apa?”
“Tidak usah peduli, jawablah pertanyaan Wan-ji,” kata Wan-ji merajuk. Dia mendorongdorong lengan gurunya.
Kerut di kening Yan Cong-tian segera timbul, jarinya bergerak-gerak menghitung.
“Tujuh belas ... ya, tujuh belas tahun.”
“Salah ... delapan belas,” sahut Wan-ji manja.
“Oh ... delapan belas tahun,” Yan Cong-tian menggaruk-garuk kepalanya. “Kalau kau sendiri
sudah tahu, buat apa kau tanyakan lagi?”
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“Aku ....” Wan-ji menjadi gugup. Wajahnya merah padam.
Yan Cong-tian tertegun. Kemudian dia tertawa lebar. “Apakah kau ingin mengatakan bahwa
kau sudah hampir keluar pintu (menikah)?”
“Suhu ...” Wan-ji malu diejek terang-terangan oleh gurunya.
Yan Cong-tian tertawa terbahak-bahak. “Siapa pemuda yang beruntung itu?”
“Dia she Fu. Murid terakhir Ciangbun-susiok,” sahut Wan-ji lirih.
“Oh?” Yan Cong-tian masih tertawa lebar. “Kapan kalian akan menikah?”
“Mana bisa begitu cepat? Wan-ji belum menyatakan bersedia ....”
“Apakah menganggukkan kepala saja begitu sulit?” goda Yan Cong-tian. “Atau kau ingin aku
menjadi walimu?”
“Kalau Suhu tidak menjadi wali, mana boleh Wan-ji sembarangan menikah?”
Yan Cong-tian tersenyum-senyum. “Asal kau sendiri sudah suka, ya terserah.”
“Wan-ji ingin suhu menemuinya terlebih dahulu.”
“Oh ... kau meminta penilaian suhumu, soal mudah .... Kapan kau akan mengajaknya ke
sini?” tanya Yan Cong-tian.
“Dia ... sekarang dia ada di luar pintu.” Wajah Yan Cong-tian segera berubah. “Ini adalah
daerah terlarang. Apa kau sudah lupa?”
Tampaknya Lun Wan-ji baru teringat. Wajahnya panik sekali. “Suhu, maksudmu ....”
“Kali ini tentu tidak masuk hitungan,” kata Yan Cong-tian kembali tertawa terbahak-bahak.
“Lihat dirimu, belum menikah saja sudah begitu mencemaskannya.”
“Suhu ....” Wan-ji kembali merajuk.
“Masih tidak suruh dia masuk segera ....”
Wan-ji bergegas bangkit. Namun baru beberapa langkah. Dia menoleh kembali kepada Yan
Cong-tian. “Suhu ... nanti kalau dia masuk ke dalam, sikapmu jangan demikian garang ....”
“Kau khawatir dia akan lari ketakutan?”
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Wan-ji tersenyum tersipu-sipu.
“Coba lihat, anak gadis kalau sudah dewasa memang sudah jadi milik orang lain. Belum lagi
melangkah keluar pintu sudah membelanya mati-matian,” kata Yan Cong-tian tertawa
terbahak- bahak.
Wan-ji semakin malu. Dia mempercepat langkahnya. Yan Cong-tian masih tertawa terus.

*****

Fu Giok-su menunggu di depan pintu. Tangannya membawa sebuah bungkusan. Tampak
wajahnya panik sekali. Dia sama sekali tidak meragukan perasaan Wan-ji kepadanya. Tapi
selama menunggu, hatinya tegang sekali. Dia sendiri tidak mengerti mengapa bisa demikian.
Sebetulnya seperti apa manusia yang bernama Yan Cong-tian itu? Dan bagaimana reaksinya
setelah mengetahui hubungannya dengan Wan-ji? Apakah hanya dengan cara demikian dia
pasti bisa berhasil mendapatkan ilmu Tian-can-kiat? Berpuluh-puluh pertanyaan
menggelayuti pikiran Fu Giok-su.
Juga dalam waktu yang bersamaan, Wan Fei-yang membawa baki makanan mendatangi. Fu
Giok-su masih tidak menyadari. Wan Fei-yang yang melihatnya justru panik. Dia segera
menghampiri. “Fu-toako ....”
Mendengar panggilan itu, Fu Giok-su menolehkan kepalanya. Dia tersenyum kepada Wan
Fei-yang. “Apa yang kau lakukan di tempat ini?” tanyanya gugup. Dia segera menarik lengan
Fu Giok-su.
“Aku ....” Fu Giok-su melepaskan tangan Wan Fei-yang dari cekalannya. Dia tidak tahu
bagaimana harus menjawab pertanyaan itu.
“Aku ... aku apa? Bukankah aku pernah mengatakan bahwa di sini daerah terlarang. Kalau
sampai kepergok, paling tidak urat nadi kakimu diputuskan semuanya,” kata Wan Fei-yang
menyeret Fu Giok-su.
Fu Giok-su semakin bingung bagaimana harus menjelaskan masalahnya. Tepat pada saat itu,
Wan-ji keluar dari rumah Yan Cong-tian.
“Siau-fei, mengapa kau menarik-narik tangan Fu-toako?” tanyanya.
“Wan-ji kouwnio, jangan teriak-teriak. Fu-toako tidak tahu di sini daerah terlarang. Kalau
sampai ketahuan ....” suara Wan Fei-yang seperti bisikan.
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Fu Giok-su hanya tertawa getir. Sedangkan untuk sesaat Wan-ji tidak tahu harus marah atau
tertawa. “Aku yang mengajaknya menemui suhu. Siapa suruh kau ikut campur?”
Wan Fei-yang terpana. Dia menatap ke arah Fu Giok-su kemudian mengalihkan
pandangannya kepada Wan-ji. Akhirnya dia melepaskan eekalannya. Fu Giok-su merapikan
lengan bajunya yang kusut karena tarikan Wan Fei-yang. Wan-ji mengedipkan matanya.
“Hayo, ikut aku,” ajaknya.
Dengan baki di tangan, Wan Fei-yang tertegun memandangi mereka. Tiba-tiba Wan-ji
menghentikan langkah kakinya. Dia menoleh kepada Fei-yang.
“Serahkan saja baki itu kepadaku,” katanya. Tidak menunggu jawaban dari Fei Yang, dia
segera merebut baki yang berisi makanan itu.
Wan Fei-yang berdiri termangu-mangu melihat kedua orang itu melangkah masuk ke dalam
rumah. Hatinya sungguh tidak enak. Berkali-kali dia menggaruk-garuk kepalanya. Dia tidak
meninggalkan tempat itu dan tetap menunggu di luar.

*****

Fu Giok-su sungguh pandai bersandiwara. Sikapnya sangat wajar dan sopan. Lun Wan-ji
menyenggol lengan bajunya. “Cepat panggil Supek,” katanya.
“Tecu Fu Giok-su, menanyakan keadaan Supek,” dia menjura dalam-dalam.
Yan Cong-tian memperhatikan Fu Giok-su dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dengan
wajah berseri-seri dia menganggukkan kepalanya berkali-kali.
“Boleh juga ....” Dia beralih ke Lun Wan-ji. “Kau sungguh pandai memilih,”
Wajah Lun Wan-ji merah padam karena malu. Yan Cong-tian menunjuk ke sebuah kursi yang
ada di sampingnya.
“Duduk,” katanya mempersilakan.
“Tecu tidak berani,” sahut Fu Giok-su. Kemudian dia menyodorkan bungkusan yang ada di
tangannya. “Tecu membawakan sedikit makanan. Harap supek menyenanginya.”
Yan Cong-tian menerima bungkusan itu lalu membukanya. “Akh ... lumpia ... bagus! Bagus!”
katanya berulang-ulang.
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Lun Wan-ji dan Fu Giok-su saling lirik sekilas. Mata Yan Cong-tian mengerling ke arah
pasangan itu.
“Kau tahu aku suka makanan ini?”
Fu Giok-su ragu-ragu menjawabnya. Yan Cong-tian sudah bertanya lagi, “Bagaimana kau
bisa tahu aku suka makanan ini? Apakah Wan-ji yang mengatakannya?”
Lun Wan-ji memalingkan wajahnya. Melihat keadaan itu, Fu Giok-su semakin tidak berani
mengatakannya. Untung saja Yan Cong-tian segera mengalihkan pokok pembicaraan, “Sudah
berapa lama kau menjadi murid Bu-tong-pai?”
“Setahun lebih ....”
Yan Cong-tian seakan teringat sesuatu. “Eh? Apakah kau yang membela Ci Siong matimatian tempo hari?”
“Suhu adalah Ciangbunjin dari partai terkemuka. Tecu tidak bisa mendiamkan dia orang tua
dihina begitu saja.”
“Bagus! Bagus!”
“Suhu ....” panggil Lun Wan-ji sambil mencuri pandang kepada Yan Cong-tian.
“Mengapa harus terburu-buru?” Yan Cong-tian tertawa terbahak- bahak. “Urusan kalian aku
pasti setuju, lagi pula Bu-tong-san memang sudah lama tidak membuat pesta.”
Hati Lun Wan-ji melonjak gembira. Fu Giok-su baru bisa menghela napas lega.
“Bagaimana kalau kalian menikah sekarang saja? Pestanya boleh menyusul,” kata Yan Congtian tiba-tiba.
Lun Wan-ji tertegun, Fu Giok-su kaget setengah mati, “Supek ... kau ....”
“Sifatku selamanya memang begini. Kau tidak mau, jangan dibicarakan. Sekali setuju maunya
dilaksanakan sekarang juga. Wan-ji ... undang susiokmu kemari!”
Wajah dan leher Wan-ji merah padam.
“Hm ....” terpaksa dia menganggukkan kepalanya.
“Supek ... apakah urusan ini tidak dapat ditunda ....”
“Kenapa?” tanya Yan Cong-tian kurang senang.
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“Tecu masih berkabung,” sahut Fu Giok-su sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam.
“Benar juga.” Wajah Yan Cong-tian menjadi lembut kembali. “Kalau begitu kalian boleh
bertunangan dulu.”
Kali ini Fu Giok-su terpaksa menganggukkan kepalanya.
“Wan-ji, mengapa kau masih belum mengundang Ciangbun-susiokmu?” tanya Yan Congtian.
Dengan wajah tersipu-sipu Wan-ji melirik Giok Su sekilas. Anak muda itu merasa serba
salah. Mengejar salah, tidak mengejar juga salah. Akhirnya dia hanya berdiri termangumangu.
Yan Cong-tian merenung sejenak.
“Kau merupakan murid paling akhir yang masuk perguruan. Tentunya kau juga yang
mempelajari Bu-tong-liok-kiat yang ke enam, Sou-hou-cang?”
“Betul,” sahut Fu Giok-su terus terang.
“Sudah mencapai taraf bagaimana?”
“Tecu sudah bisa melancarkannya sesuai perasaan hati. Namun selalu merasa tenaga tecu
masih kurang kuat, tak bisa menyalurkan tenaga sepenuhnya.”
“Lumayan ....” kata Yan Cong-tian sambil menganggukkan kepalanya berkali-kali.
Fu Giok-su tahu Yan Cong-tian sedang memujinya. Dia merasa tidak enak juga.
“Tidak heran ....” kata Yan Cong-tian setengah jalan.
Fu Giok-su tidak mengerti maksud perkataannya. Dia menatap Yan Cong-tian dengan mata
mengandung pertanyaan.
“Tidak heran kau rela melepaskan jabatan Ciangbunjin demi Wan-ji.”
Mendengar ucapan itu, hati Fu Giok-su menjadi galau. Tapi dia memaksakan sebuah
senyuman di bibirnya.

*****
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Bu-tong-san memang sudah lama tidak mengadakan pesta. Maka dari itu, begitu kabar
gembira mengenai Wan-ji dan Giok-su tersebar, seluruh Bu-tong-san menjadi gempar.
Ci Siong tojin juga sangat gembira. Dia tidak menolak ketika ada yang mengusulkan untuk
memasak berbagai hidangan yang lezat untuk merayakan berita gembira tersebut. Orang yang
paling kesal dan tidak senang mendengar kabar itu tentu Wan Fei-yang seorang.

*****

Suara tawa dan canda dari ruang makan berkumandang sampai jauh. Wan Fei-yang tidak
dapat mendengarnya dengan jelas. Dia berada di tempat yang jauh. Namun sayup-sayup
kumandang suara riuh masih juga tertangkap oleh telinganya. Hatinya bagai tersayat-sayat.
Wan Fei-yang duduk di taman belakang sambil melamun. Tanpa sadar jari tangannya
mencabut daun-daun dan merobek-robeknya. Ci Siong tojin sudah sampai di sampingnya, dia
masih belum sadar juga. Sampai akhirnya dia melihat sepasang kaki manusia di depannya,
baru dia mendongakkan wajahnya. Melihat yang datang Ci Siong tojin, dia menjadi tertegun.
“Ciangbunjin ....” sapanya.
Wajah Ci Siong tojin pucat sekali.
“Mengapa duduk seorang diri di tempat ini? Masuklah ke dalam dan ikut bersenang-senang
dengan yang lainnya,” kata orang tua itu.
Wan Fei-yang menggeleng-gelengkan kepalanya sambit tertawa getir.
“Biar aku duduk di sini saja.” Tiba-tiba dia bertanya, “Ciangbunjin ... mengapa kau hanya
sebentar di dalam sana?”
Belum sempat Ci Siong tojin menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba wajahnya berubah hebat.
Tubuhnya gemetar dan kakinya limbung. Dengan cepat dia menggenggam batang pohon yang
ada di samping. Keningnya basah oleh keringat. Melihat keadaan itu, Wan Fei-yang cepatcepat berdiri.
Bibir Ci Siong tojin tampak bergetar. Akhirnya dia tidak dapat mempertahankan dirinya.
Segumpal darah segar muncrat dari mulutnya. Wan Fei-yang terkejut sekali. Dia segera
membalikkan tubuhnya bermaksud mencari pertolongan, tapi Ci Siong tojin mencegahnya.
“Jangan mengacaukan suasana. Papah aku ke kamar,” katanya.
Rupanya sejak di dalam ruangan makan dia sudah merasa tubuhnya kurang sehat maka dia
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cepat-cepat keluar.

*****

Setelah berbaring di tempat tidur dan mengatur napasnya sejenak, wajah Ci Siong tojin
tampak lebih lumayan. Tapi masih agak pucat dan lemah. Wan Fei-yang terus menemani di
samping.
“Kau boleh keluar sekarang,” akhirnya Ci Siong tojin membuka suara.
Wan Fei-yang mengundurkan diri. Baru saja dia melangkahkan kakinya ke arah kanan dan
membelok, Fu Giok-su muncul dari arah kiri. Karena arah mereka berlawanan, maka mereka
tidak sempat bertemu muka.
Fu Giok-su mengetuk pintu kamar dua kali. Tidak terdengar sahutan. Dia mengetuk lagi tiga
kali. Kali ini baru terdengar suara Ci Siong tojin.
“Masuklah.”
Fu Giok-su mendorong pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam. Ci Siong tojin sudah duduk
tegak di atas tempat tidur. Melihat yang datang Fu Giok-su, dia agak terpana. “Mengapa kau
tidak di ruangan sana menemani saudara-saudaramu?” tanyanya.
“Tecu melihat suhu meninggalkan ruang makan padahal hidangan masih belum dikeluarkan
semua. Dan wajah suhu tampak agak pucat, maka Tecu sengaja datang menjenguk sebentar.”
“Oh!” Ci Siong tojin menarik napas panjang.
Dengan perasaan heran Fu Giok-su menatap Ci Siong tojin. “Mengapa suhu menghela
napas?”
“Suhu mengkhawatirkan keadaan Bu-tong-pai yang tidak memiliki generasi penerus yang
dapat diandalkan,” wajah Ci Siong tojin kelam sekali.
“Tecu tidak merasa demikian.”
“Sejak cosu Tio Sam-hong mendirikan partai Bu-tong-pai selalu ada generasi yang dapat
diandalkan. Hanya generasi ini ....” kembali Ci Siong menarik napas panjang.
Fu Giok-su semakin bingung.
“Lihat beberapa orang suhengmu ... kalau tidak otaknya yang kurang encer, pendirian mereka
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yang kurang tegas. Pokoknya tidak dapat diandalkan.”
“Suhu, menurut pandangan Tecu, beberapa suheng mempunyai modal yang cukup. Mengapa
suhu malah menganggap ...?”
“Kau belum lama bergaul dengan mereka. Umpamanya Toa-suhengmu Pek Ciok, orangnya
terlalu lembut dan hatinya kurang keji. Ji-suheng malah pemarah dan mudah terpengaruh
orang lain. Sam-suheng, Kim Ciok terlalu kaku dan sulit membedakan mana yang benar dan
mana yang salah. Su-suheng juga lembut, kurang berwibawa. Go-suheng, Yo Hong sering
meremehkan lawan. Pokoknya ereka tidak ada yang sesuai dengan minat,” mata Ci Siang
tojin beralih kepada Fu Giok-su. “Hanya kau seorang, aku selalu menaruh harapan yang tinggi
padamu. Bakatmu lebih tinggi daripada lima orang suhengmu yang lain. Kau juga merupakan
orang pilihan. Seandainya kau yang mempelajari Tian-can-kiat, mungkin kau akan berhasil
dan kelak dapat mengalahkan Tok-ku Bu-ti serta mengangkat nama Bu-tong-pai.”
Mendengar kata-kata itu, diam-diam Fu Giok-su merasa senang. Tapi rupanya kata-kata Ci
Siong tojin masih ada kelanjutannya ....
“Sayang sekali kau sudah menjalin cinta kasih dan bertunangan dengan Lun Wan-ji. Kau
tidak bisa menjabat sebagai Ciangbunjin lagi. Sedangkan Tian-can-kiat turun temurun hanya
diwariskan kepada Ciangbunjin saja.”
Fu Giok-su terpana. Hatinya segera tertekan. Keringat dingin menetes di keningnya.
“Lalu, mengapa Yan-supek boleh mempelajarinya?” tanyanya penasaran.
“Kau tidak tahu, sebetulnya Ciangbunjin generasi ini memang suhengku itu. Setelah menjabat
beberapa tahun, dia merasa jenuh dan menyerahkan kedudukannya kepadaku. Oleh karena itu
dia boleh mempelajari Tian-can-kiat.”
“Kalau begitu, Tecu bersedia membatalkan pernikahan.”
Kali ini, gantian Ci Siong tojin yang tertegun. “Bagaimana pendirianmu demikian mudah
berubah?” katanya kurang senang.
Fu Giok-su menundukkan kepalanya. “Tecu sudah menjadi murid Bu-tong, bagaimana pun
harus mementingkan Bu-tong-pai daripada diri sendiri.”
Ci Siong tojin terharu sekali. Dia tidak dapat mengatakan apa-apa.
“Lagi pula dendam keluarga Tecu belum terlepas, seharusnya tidak boleh memikirkan urusan
asmara terlebih dahulu!” nada suara Fu Giok-su semakin bersemangat.
“Giok-su, ternyata aku tidak salah menilai orang. Kalau saja seluruh murid Bu-tong
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mempunyai pandangan yang sama, tentu nama perguruan kita akan cemerlang dan tidak takut
terhadap siapa pun.” Ci Siong tojin menarik napas panjang. “Tapi, apabila demikian, tentu
tidak adil bagi Lun Wan-ji.”
Fu Giok-su juga ikut-ikutan menarik napas panjang.
“Hal ini aku harus pikirkan baik-baik. Kau juga kembali ke kamarmu dan pikirkan sekali
lagi,” kata Ci Siong tojin selanjutnya.
Fu Giok-su mundur satu langkah. Setelah menjura dalam-dalam, dia baru mengundurkan diri.
Perasaan hatinya tegang dan kacau.

*****

Bulan lima tanggal empat belas. Hari itu merupakan hari kedua setelah pengumuman
pertunangan antara Lun Wan-ji dengan Fu Giok-su. Juga merupakan hari terpenting bagi Butong-pai.
Setelah sembahyang pagi, Ci Siong tojin mengumpulkan seluruh murid Bu-tong-pai di dalam
ruangan pendopo. Dia mengatakan sudah mengambil keputusan untuk menyatakan siapa
Ciangbunjin generasi mendatang. Semua orang menduga salah satu dari Pek Ciok, Cia Peng,
Kim Ciok, Yo Hong dan kemungkinan terakhir pasti Fu Giok-su.
Kalau yang disebut nama Pek Ciok, Cia Peng, Kim Ciok, Giok Ciok atau Yo Hong, mereka
tidak akan begitu heran. Tapi ketika nama Fu Giok-su yang disebut, seluruh murid Bu-tong
terpana. Gi-song dan Cang-song langsung protes.
“Fu Giok-su adalah murid preman, lagi pula dia sudah mengikat diri dan akan menikah.
Meskipun kau mengatakan namanya jatuh pada urutan ketiga, mana ada hak untuk menjadi
Ciangbunjin?”
Ci Siong tojin tidak memberi jawaban. Dia hanya memanggil Fu Giok-su untuk menyatakan
sendiri isi hatinya.
“Demi Bu-tong-pai dan dendam darah sekeluarga, kalau memang berniat menjadi
Ciangbunjin generasi akan datang, Tecu terpaksa membatalkan pernikahan, lalu menyucikan
diri masuk agama To.”
Karena Fu Giok-su berkata demikian, Gi-song dan Cang-song terpaksa menyetujui. Tapi
sampai mereka semua meninggalkan ruangan pendopo, kedua tianglo itu masih merasa tidak
puas. Fu Giok-su sendiri seperti orang mabuk, pikirannya kacau. Kenyataannya hati kecil
anak muda itu memang benar-benar mulai menyukai Lun Wan-ji. Kejadian sudah sampai
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taraf begini, dia semakin tidak tahu bagaimana menjelaskannya.

*****

Terhadap keputusan yang diambil Fu Giok-su, makhluk tua itu pun sama tidak senang. Baru
mendengar setengah dari kisah cucunya saja, dia sudah berteriak-teriak marah, “Si tua bangka
Yan Cong-tian itu tidak bersedia mengajarkan Tian-can-kiat kepadamu?”
“Seandainya dia bersedia mengajarkan, juga percuma. Bu-tong-pai mempunyai sebuah
peraturan, hanya Ciangbunjin yang boleh mempelajari ilmu itu.”
“Kalau kau berniat menjadi Ciangbunjin mudah sekali. Bu-tong-liok-kiat secara diam-diam
aku ajarkan kepadamu. Dengan ilmu yang kau miliki sekarang, siapa lagi yang sanggup
menandingimu?”
“Tapi tadi pagi Suhu sudah mengumumkan. Aku hanya berada di deretan ketiga. Salah satu
dari tiga orang pilihannya. Kalau Pek Ciok dan Cia Peng mati, aku baru boleh menerima
jabatan itu.”
Makhluk tua itu langsung terbahak-babak.
“Kalau begitu, bunuh saja mereka!”
Fu Giok-su bagai tersadar dari mimpi, matanya menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal.
“Cepat pergi! Cepat pergi!” kata orang tua itu menyarankan.
“Yaya, urusan ini tidak bisa dilakukan secara spontan.”
“Kenapa?”
“Karena kita belum berhasil menyelidiki asal-usul Wan Fei-yang, kita masih belum tahu siapa
yang mengajarkan ilmu silat kepadanya.” Fu Giok-su merenung sejenak. “Sebelum lingkaran
misteri ini belum terungkapkan, kita jangan mengambil tindakan sembrono. Lagi pula kaki
Yaya belum sembuh seluruhnya.”
“Sebetulnya bagaimana hasil penyelidikan orang-orang kita?” Makhluk tua itu menekan hawa
amarahnya, namun kesabarannya hampir habis.
“Besok tanggal lima belas, Sun-ji akan turun gunung. Siapa tahu sudah ada kabar berita untuk
kita,” kata Fu Giok-su tenang-tenang aja.
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Makhluk tua itu mendengus dingin beberapa kali. Namun dia tidak bisa mengatakan apa-apa
lagi.

*****

Bulan lima tanggal lima belas. Tengah hari sudah lewat, matahari tidak seberapa terik.
Manusia tanpa wajah dengan dandanan seperti biasanya melangkah di sebuah jalan kecil di
luar kota.
Kira-kira sepuluh depa di belakangnya, mengikuti belasan anggota Bu-ti-bun. Mereka
menyamar menjadi orang biasa. Sama sekali tidak mencolok. Lagi pula mereka menguntit
dengan cara bergantian.
Manusia tanpa wajah tampaknya tidak menyadari hal itu. Dia terus melangkah ke depan dan
menuju ke sebuah kuil yang sudah tua.

*****

Kuil itu sudah lama tidak terpakai. Keadaannya sudah parah sekali. Debu-debu tebal terlihat
di mana-mana. Atapnya sudah hampir roboh, demikian pula tembok dan lantainya. Di
halaman luar penuh ditumbuhi rumput-rumput liar dan ilalang yang tinggi.
Manusia tanpa wajah itu melewati rumput-rumput tersebut dan melangkah ke dalam. Sarang
laba-laba menutupi pemandangan. Keadaan di dalam lebih parah lagi. Jendela-jendela tidak
ada yang utuh.
Manusia tanpa wajah itu berhenti di ruangan depan. Baru saja dia mengedarkan
pandangannya, terdengar kibasan lengan baju. Seseorang melayang turun dari atap genting
yang sudah kolong. Manusia tanpa wajah sama sekali tidak bergerak. Dia menjura dalamdalam.
“Kongcu ....” sapanya.
Orang itu memang Fu Giok-su. Wajahnya menyiratkan perasaannya yang kurang senang.
“Hari ini aku datang terlambat,” katanya dingin.
Manusia tanpa wajah itu menggelengkan kepalanya. “Orang-orang Bu-ti-bun tersebar di
mana-mana. Tidak mudah melepaskan diri dari pengintaian mereka,” sahutnya.
“Apakah kau berhasil melepaskan diri?”
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Manusia tanpa wajah menggelengkan kepalanya sekali lagi.
“Belum!”
“Empat belas orang mengikuti kau sampai ke tempat ini. Tahukah kau?”
“Akhirnya aku mengambil keputusan untuk berbuat demikian.”
“Oh?” Fu Giok-su merasa heran.
“Aku memang sengaja memancing mereka kemari. Biar kongcu coba Bu-tong-liok-kiat dan
lihat bagaimana kemajuannya.” Manusia tanpa wajah itu tertawa kering. “Lagi pula tempat ini
tidak bisa digunakan lagi lain kali. Dibuang begitu saja kan sayang.”
Alis Fu Giok-su terangkat. Dia tertawa terbahak-bahak, “Bagus ... perasaan hatiku memang
sedang kesal, lumayan juga membunuh beberapa orang untuk melampiaskannya.”
Manusia tanpa wajah tidak banyak bicara lagi, tubuhnya berkelebat melalui genting yang
melompong dan entah kemana perginya. Fu Giok-su tertawa dingin. Tangannya
menggenggam senjatanya erat-erat. Dengan langkah lebar dia berjalan ke halaman.
Empat belas anggota Bu-ti-bun yang mengikuti sejak tadi, sekarang sudah ada sepuluh yang
mengendap-endap di halaman kuil. Tindak-tanduk mereka sangat berhati-hati, sinar mata
terpaku pada ruangan depan kuil tersebut. Jarak mereka sudah dekat sekali, tapi selalu
memberi isyarat kepada teman-temannya apabila menemukan sesuatu.
Meskipun sudah berhati-hati, namun karena jumlah mereka banyak, bagaimanapun sulit
menyembunyikan diri secara baik. Saat itu mereka sudah melihat Fu Giok-su melangkah
keluar dari ruangan dalam. Semuanya tertegun seketika.
“Yang ini bukan orang yang tadi!”
“Tentu satu komplotan!”
Baru saja dua anggota Bu-ti-bun mengucapkan kata-kata ini, terdengar suara jeritan ngeri.
Empat orang yang disuruh menunggu di luar berlari pontang-panting menuju ke dalam. Tentu
saja bukan keinginan mereka berlari seperti itu. Mereka tersuruk ke celah-celah ilalang yang
tinggi. Dengan berusaha sekuat kemampuan mereka bangkit kembali dan berlari serabutan.
Tidak seorang pun yang wajahnya tidak menyiratkan ketakutan.
Sepuluh orang anggota Bu-ti-bun yang sudah berada di dalam halaman kuil terkejut setengah
mati melihat kejadian itu. Baru saja mereka bermaksud berlari keluar untuk melihat apa yang
terjadi, senjata di tangan Fu Giok-su sudah diangkat tinggi-tinggi.
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“Para anggota Bu-ti-bun, cepat gelinding keluar!” teriaknya lantang. Tangannya menunjuk ke
arah di mana para anggota Bu-ti-bun itu menyembunyikan diri.
Karena jumlah mereka lebih banyak, maka setelah saling lirik sejenak, mereka keluar dari
tempat persembunyiannya.
“Saudara-saudara! Kita bunuh komplotan penjahat ini!” seru seorang laki-laki yang menjadi
pemimpin rombongan tersebut.
Beramai-ramai mereka menerjang. Fu Giok-su tertawa dingin. Wajahnya tenang sekali
meskipun dia sudah terkurung di tengah-tengah. Senjatanya diputar.
“Hati-hati!” serunya sambil menyerang orang yang ada di sebelah kanannya.
Orang itu menghindar ke samping, namun bagaimanapun dia tetap bukan tandingan Fu Gioksu. Gerakannya yang pertama sudah memakan korban. Begitu dadanya terhantam telak oleh
senjata di tangan Fu Giok-su, yang lainnya terpana sejenak, kemudian mata mereka
menyorotkan kemarahan. Suara jeritan orang pertama yang menjadi korban tadi masih belum
lenyap ketika senjata Fu Giok-su kembali menelan korban.
“Apakah kau orang Siau-yau-kok?” tanya sang pemimpin anggota Bu-ti-bun.
“Tidak salah!” sahut Fu Giok-su terus terang.
“Letakkan senjatamu, ikut kami pulang untuk menghadap Tancu!” katanya. Sebetulnya hati
orang itu sudah tegang sekali, tapi di hadapan anak buahnya dia tidak mau kehilangan
wibawa.
“Apakah kalian kira masih ada kesempatan untuk kembali?” tanya Fu Giok-su dingin.
Orang itu berteriak marah dan menerjang ke arah Fu Giok-su. Pedang berkilauan, suara angin
menderu-deru. Hal ini membuktikan bahwa tenaga orang itu cukup besar. Namun Fu Giok-su
sudah dapat gemblengan Ci Siong tojin dan makhluk tua di dalam telaga dingin. Kelima orang
suhengnya saja sudah bukan tandingannya lagi, apa lagi murid-murid cabang Bu-ti-bun.
Belum lagi senjata orang itu sampai pada sasarannya, Fu Giok-su sudah mengulurkan
tangannya menghantam dada orang itu. Jantungnya tergetar dan berhenti berdetak.
Dalam sekejap mata lima orang lagi roboh memandikan darah. Halaman itu bukan hanya
penuh dengan mayat tapi warna darah merah dari darah juga menghiasi di mana-mana.
Sekejap mata anggota Bu-ti-bun tinggal lima orang. Fu Giok-su tertawa lerbahak-bahak.
“Sekarang aku akan mencoba ilmu Bu-tong-liok-kiat lainnya!” serunya tiba-tiba.
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Kelima orang itu terpana. Tadi mereka mendengar sendiri Fu Giok-su mengaku sebagai orang
Siau-yau-kok. Mengapa sekarang dia malah menggunakan ilmu Bu-tong. Tapi anak muda itu
tidak memberi kesempatan mereka untuk berpikir lebih lama.
“Pertama! Jurus dari Liong-gi-kiam!” serunya dan secepat kilat kedua jari tangan telunjuk dan
yang tengah menuding ke depan membentuk pedang. Orang pertama yang paling dekat
dengannya langsung roboh dengan kening terluka.
“Kedua! Jurus dari Pik-lek-ciang!” orang kedua roboh.
“Ketiga! Jurus dari Fei-hun-cong!” orang ketiga roboh. Fu Giok-su semakin bersemangat.
“Keempat! Jurus dari Suang-kiat-kun!”
Orang keempat pun roboh.
“Kelima! Jurus dari Kui-sua-to!” orang terakhir terhempas ke lantai dengan tenggorokan
berlubang.
Tidak ada seorang pun yang tersisa. Fu Giok-su menyentakkan kakinya dan meleset kembali
ke dalam kuil. Manusia tanpa wajah sudah menunggu di sana. Dia tertawa lebar.
“Bu-tong-liok-kiat ternyata luar biasa!” katanya memuji.
Fu Giok-su semakin bangga mendengar kata-kata itu. Dia mendongakkan kepalanya dan
tertawa terbahak-bahak. Manusia tanpa wajah membalikkan tubuhnya dan mengambil senjata
Fu Giok-su yang berlumuran darah. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan dan
membersihkannya, lalu mengembalikan lagi kepada Fu Giok-su.
“Senjata ini dapat melakukan banyak perubahan, makanya daya kerjanya hebat sekali,” kata
manusia tanpa wajah itu.
“Hanya agak ruwet menggunakannya. Sayang tidak ada cara untuk mempermudah,” sahut Fu
Giok-su sambil mengangkat bahunya.
“Sekarang juga sudah lumayan.”
“Oh ya ... aku meminta kau menyelidiki riwayat hidup Wan Fei-yang. Bagaimana hasilnya?”
tanya Fu Giok-su mengalihkan pokok pembicaraan.
“Menurut bahan yang Kongcu berikan, akhirnya kami berhasil mendapat keterangan bahwa
Wan Fei-yang mempunyai seorang gwakong (kakek luar) _yang tinggal di Lok Yang. Kami
sudah menyelidiki kota itu. Menurut sumber yang dapat dipercaya, mereka baru pindah ke
kota itu dua puluh tiga tahun yang lalu. Sebelumnya mereka berasal dari mana, kita belum
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tahu. Maksudku, pada waktu itu. Kami meninggalkan beberapa anak buah untuk menetap di
sana selama lima bulan dan bertanya di sana sini. Namun para tetangganya juga tidak jelas.
Nada suara maupun cara berpakaian mereka seperti orang Lok Yang asli. Sampai bulan lima
tahun ini, kami berhasil mengetahui dari bacang yang dibuat oleh gwakongnya. Jenis bacang
seperti itu hanya dibuat oleh orang-orang Hu Ciu. Akhirnya kami mengutus beberapa orang
lagi ke Hu Ciu untuk menyelidiki.”
“Apa lagi yang berhasil kalian temukan?”
“Ternyata orang manusia she Wan di Hu Ciu memang tidak banyak. Kami berhasil
menemukan beberapa sanak keluarganya. Menurut apa yang kami dengar, kakeknya pernah
menjabat sebagai camat. Karena putrinya hamil dengan keponakannya sendiri dan keponakan
itu akhirnya memilih jalan menyucikan diri menjadi pendeta agama To, mereka terpaksa
pindah ke Lok Yang untuk menghindari gunjingan para tetangga.”
“Keponakannya itu ....”
“She Gi bernama Ban-li.”
Wajah Fu Giok-su berubah hebat.
“Gi Ban-li adalah Ciangbunjin Bu-tong-pai yang sekarang,” kata manusia tanpa wajah
selanjutnya.
“Kalau begitu ... Wan Fei-yang adalah putra Ci Siong tojin.”
“Tidak salah! Tampaknya manusia berpakaian hitam itu memang Ci Siong tojin.”
Fu Giok-su mengibaskan lengan bajunya dan mendengus dingin.
*****
Malam sudah larut. Di lembah terpencil ada sebuah tanah kosong. Di bawah pengawasan
manusia berpakaian hitam, Wan Fei-yang berlatih ilmu silat tanpa mengenal lelah. Cahaya
pedang berkilauan. Manusia berpakaian hitam berteriak lantang kemudian menusukkan
pedangnya ke arah Wan Fei-yang.
Anak muda itu dengan gesit menghindar ke samping. Pergelangan tangannya memutar,
meluncur ke arah dada manusia berpakaian hitam. Namun berhasil dielakkan pula. Sembilan
belas jurus berlalu dalam waktu sekejap. Wan Fei-yang mengubah gaya gerakannya. Ketika
pedang manusia berpakaian hitam tinggal tiga cun di depan wajahnya, tangannya terangkat,
dan kedua jari tangannya menjepit pedang tersebut.
“Trak!”, pedang itu patah menjadi dua bagian.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

261

Gerakan keduanya terhenti seketika. Manusia berpakaian hitam itu menatap ke arah pedang di
tangannya yang telah patah menjadi dua bagian. Tiba-tiba dia menarik napas panjang.
“Pedang ada manusia ada, pedang hilang manusia mati. Pedang ini telah mengikuti aku
selama beberapa puluh tahun, tidak disangka hari ini terputus menjadi dua bagian.
Tampaknya jodoh di antara kita juga hanya sampai di sini saja,” katanya.
Wan Fei-yang menjadi panik seketika.
“Suhu, kalau kau pergi, kelak tidak ada orang yang mengajarkan ilmu silat kepadaku lagi,”
sahutnya gugup.
Manusia berpakaian hitam menggelengkan kepalanya.
“Apa yang ingin aku ajarkan, semuanya sudah kuturunkan kepadamu. Di dunia ini tidak ada
pesta yang tidak berakhir, kau dan aku juga tidak luput dari perpisahan ini.”
“Tapi ….”
“Anak bodoh ….” manusia berpakaian hitam kembali menarik napas panjang.
“Suhu, sebenarnya ke mana kau akan pergi?”
“Ke mana yang harus dituju, ke sanalah aku pergi,” nada suara manusia berpakaian hitam itu
menjadi berat. “Kalau aku masih mengingat hubungan kita guru dan murid, kabulkanlah dua
macam permintaanku.”
“Silakan Suhu katakan saja.”
“Pertama, kau harus berlatih lebih giat lagi. Kedua ....” dia merandek sejenak, kemudian
melanjutkan kembali, “harus membantu Bu-tong-pai sekuat kemampuanmu, tidak boleh
menentang Bu-tong.”
“Baik ….” hatinya penasaran, dia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya.
“Suhu ... mengapa kau ingin aku berbuat demikian?”
“Jangan banyak tanya.”
“Kalau begitu kelak Suhu ….”
“Kalau ada kesempatan, aku akan datang menjengukmu.”
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“Suhu ….” suara Wan Fei-yang pilu sekali. “Kau telah mengajar tecu sekian tahun. Terimalah
sembah tecu tiga kali,” dia menjatuhkan diri berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya
tiga kali berturut-turut. Ketika dia mendongakkan wajahnya. Air mata sudah mengalir dengan
deras.
Manusia berpakaian hitam itu menarik napas sekali lagi. “Fei-yang, baik-baiklah menjaga
diri. Bila ada kesempatan, pergilah ke Bu-ti-bun dan cari Sen Man-cing.”
“Sen Man-cing?” baru Wan Fei-yang ingin bertanya lebih lanjut, manusia berpakaian hitam
itu sudah melesat pergi.
*****
Malam semakin larut, di ruangan tempat Ci Siong tojin biasa menenangkan diri tampak
bayangan melintas. Bayangan itu bagai segumpal asap menyelinap lewat jendela yang
setengah terbuka.
Ini merupakan gerakan yang tidak mudah dipergoki orang. Lagi pula ruangan menenangkan
diri itu begitu sunyi dan jarang ada orang yang menginjak tempat tersebut. Orang itu bukan
orang lain. Dia adalah Ci Siong tojin. Dia memakai pakaian berwarna kuning muda seperti
biasanya.
Di dalam kamar tidak ada penerangan. Ci Siong tojin menghilang dalam kegelapan. Tanpa
menerbitkan sedikit suara pun, dia merapatkan kembali daun jendela dalam ruangan tersebut.
Pada saat itu juga, Fu Giok-su melayang turun dari atas tembok halaman dan melintasi taman
bunga.
Sejak malam mulai menjelang, dia sudah bersembunyi di tempat itu. Tanpa suara dan tidak
bergerak sama sekali. Sebelumnya, dia sudah beberapa malam bersembunyi di tempat yang
sama. Dia sudah menyelidiki dengan hati-hati dan berhasil mengetahui bahwa setiap
bulannya, paling sedikit Ci Siong tojin keluar mengendap-endap kurang lebih sepuluh kali.
Tentu saja selalu pada malam hari.
Untuk mengetahui apakah Ci Siong tojin berada dalam ruangan tersebut, baginya mudah
sekali. Sebuah masalah yang kelihatannya rumit, ditanganinya dengan remeh. Tengah malam
tertentu, dia mengetuk ruangan itu. Tidak terdengar sahutan. Hal ini sudah cukup untuk
membuktikan bahwa Ci Siong tojin memang tidak ada di sana. Sedangkan arah mana yang
diambil Ci Siong tojin, lebih mudah lagi diketahuinya. Ruangan itu mempunyai empat buah
jendela. Jendela mana yang setengah terbuka, tentu arah itu pula yang diambil Ci Siong tojin.
Kalau hanya satu kali, mungkin dia bisa mengatakan kebetulan. Tapi beberapa kali berturutturut, Fu Giok-su sudah dapat memastikan bahwa manusia berpakaian hitam itu memang Ci
Siong tojin adanya.
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Sedangkan alasan Ci Siong tojin melakukan semua itu, Fu Giok-su sudah mendapat
jawabannya. Sejak makhluk tua dalam telaga dingin mencuri belajar Bu-tong-liok-kiat dan
ketahuan lalu diputuskan urat nadi kakinya dan dikurung selama dua puluh tahun, Bu-tong
mulai menentukan sebuah peraturan haru. Hanya orang yang asal-usul maupun riwayat
hidupnya bersih baru dapat diterima sebagai murid.
Ci Siong tojin tidak dapat mengakui Wan Fei-yang sebagai anaknya. Wan Fei-yang sendiri
hanya mengikuti she ibunya. Seseorang yang ayahnya siapa saja tidak diketahui, mana bisa
disebut riwayat hidupnya bersih. Oleh karena itu, meskipun Ci Siong tojin sendiri yang
membawa Wan Fei-yang ke Bu-tong-san, dia tetap tidak dapat menerimanya sebagai murid.
Oleh karena itu pula, Ci Siong tojin hanya dapat mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fei-yang
secara diam-diam.
Kalau dia tidak mengenakan penutup wajah, tentu Wan Fei-yang akan mendesaknya dengan
berbagai pertanyaan dan pasti akan menimbulkan banyak kesulitan. Sebetulnya Ci Siong tojin
juga terpaksa berbuat demikian.
*****
Begitu keluar dari halaman tempat Ci Siong tojin menenangkan diri, Fu Giok-su segera
melesat ke bagian belakang gunung. Di sekitarnya sunyi sekali. Angin malam bertiup sejuk,
namun kening Fu Giok-su basah oleh keringat.
Sebetulnya keringat dingin atau keringat biasa yang membasahi keningnya itu?
Di dalam telaga tidak pernah tersorot cahaya. Sulit membedakan kapan siang ataupun malam.
Padahal dalam cuaca yang bagaimanapun, hawa di sana selalu dingin. Saat itu malam hari,
angin bertiup kencang. Fu Giok-su melangkah ke dalam telaga dingin. Makhluk tua sedang
duduk termangu-mangu di atas batu berwarna hijau itu.
Mendengar cerita dari Fu Giok-su bahwa manusia berpakaian hitam memang Ci Siong tojin,
dia hampir melonjak-lonjak saking terkejutnya. “Hidung kerbau yang satu ini ternyata genit
juga.”
“Yaya, tentang urusan ini ....”
“Mencabut rumput harus sampai akar-akarnya, bunuh sekalian Wan Fei-yang itu!”
“Sun-ji juga mempunyai pikiran yang sama,” sahut Fu Giok-su dengan wajah kelam.
“Tunggu apa lagi? Bereskan dulu Pek Ciok dan Cia Peng!”
“Tapi Yaya ... kakimu ....”

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

264

Belum lagi ucapannya selesai, makhluk tua itu sudah melonjak berdiri. Sebelah kakinya
terangkat dan menyepak Fu Giok-su. Karena tidak menduga, anak muda itu terpental jatuh.
Dia malah gembira sekali.
“Yaya, rupanya kedua kakimu sudah sembuh!” teriaknya girang.
“Belum seluruhnya, tapi sudah mencapai sembilan bagian.”
“Bagus! Kalau begitu Sun-ji akan segera bertindak. Biar mereka rasakan sekali lagi kehebatan
Sou-hou-cang.”
Wajah makhluk tua berubah hebat.” Jangan sekali-kali kau gunakan Sou-hou-cang,” katanya.
Fu Giok-su tertegun sesaat. Kemudian tampaknya dia sadar apa yang dimaksudkan oleh
kakeknya.
“Tentu akan menimbulkan kecurigaan. Baik, kalau begitu aku akan menggunakan Liong-gikiam untuk menghadapi Pek Ciok dan Pik-lek-ciang untuk menghadapi Cia Peng. Biar
mereka rasakan senjata makan tuan.”
“Kau benar-benar anak yang pandai. Ada lagi, untuk menjadi Ciangbunjin tidak boleh terikat
pernikahan. Apabila budak Lun Wan-ji itu tidak mau mengerti dan memaksamu menikahinya,
maka kau boleh bunuh dia sekalian!”
“Yaya ....” wajah Fu Giok-su tampak serba salah.
“Ada apa? Tidak sampai hati membunuh perempuan itu?” teriak makhluk tua marah.
Fu Giok-su terpaksa mengangguk mengakui.
“Apakah kau sudah lupa bahwa Bu-tong-pai dengan pihak kita adalah musuh bebuyutan?”
tanya makhluk tua itu dengan wajah kurang senang.
“Sun-ji tidak lupa,” Fu Giok-su menjatuhkan diri berlutut di depan kaki makhluk tua.
“Tapi Sun-ji benar-benar tidak tega ....”
“Lalu, kau tega membiarkan dendam hati Yayamu tidak terbalas.”
“Yaya ... ampunilah Wan-ji.”
“Baik ... kalau kau memang tidak sampai hati, Yaya akan merestui kalian!”
Tentu saja Fu Giok-su senang sekali, namun belum sempat dia mengucapkan terima kasih,
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tiba-tiba makhluk tua membalikkan tangannya dan rantai yang menjadi pengikat tangan itu
dilingkarkan ke lehernya. Fu Giok-su panik sekali. Dia segera mencegahnya. Dengan sekuat
tenaga dia menarik rantai tersebut dan mengeluarkannya.
“Yaya, jangan sekali-kali kau berbuat demikian lagi! Jangan bunuh diri. Sun-ji akan menuruti
semua permintaanmu!” teriaknya kalap.
Makhluk tua itu terharu melihat air mata Fu Giok-su yang mengalir dengan deras.
“Ini baru pantas disebut ‘tidak keji bukan laki-laki'. Kalau hanya perempuan saja, jumlahnya
tidak terkira di kolong langit ini. Kalau Yaya sudah meninggalkan tempat ini, aku akan
mencarikan seribu atau pun selaksa istri cantik untukmu!”
Fu Giok-su tidak bersuara, dia terpaku di tempatnya. Bayangan Lun Wan-ji kembali
berkecamuk di sanubarinya. Hatinya hancur berkeping-keping.
*****
Senja mulai merayap. Wan-ji dan Giok-su duduk berdampingan di bawah sebatang pohon liu.
Tiba-tiba Wan-ji mengeluarkan dompet kain dari selipan pinggangnya, “Fu-toako, dompet ini
selalu mengiringi aku sejak kecil, sekarang aku memberikannya kepadamu.”
Fu Giok-su menerima dompet kecil yang harum itu. Dia sendiri sulit melukiskan bagaimana
perasaan hatinya saat itu. Kemudian kilat menyambar. Suaranya menggelegar. Tubuh Giok-su
menggigil. Dia teringat kakeknya yang berada di telaga dingin serta permintaannya. Tanpa
sadar matanya menyorotkan hawa pembunuhan.
Wan-ji sama sekali tidak memperhatikan. Dia hanya menghela napas berkali-kali, “Fu-toako
... apakah kau menyukainya?”
Tampaknya Fu Giok-su tidak mendengar kata-katanya. Wan-ji memanggil satu kali lagi, “Futoako.”
“Ada apa?” Fu Giok-su bagai baru tersadar dari mimpi buruk.
“Apa yang kau pikirkan?”
“Aku ... aku ....” Sebuah ingatan lerlintas di benaknya. “Aku sedang berpikir, kau
menghadiahkan dompet kain ini kepadaku. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kuberikan
kepadamu.”
“Aku tidak ingin apa-apa.”
“Begini saja. Besok aku akan ke kota, akan kubelikan beberapa macam kain cita untukmu.”
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Ucapannya belum selesai, Fu Giok-su kembali teringat sesuatu, “Tidak bisa. Suhu sudah
menurunkan amanat, tidak ada kepentingan, siapa pun tidak boleh turun gunung.”
“Kalau begitu aku saja yang mengatakannya kepada susiok. Aku akan berkata bahwa ini
merupakan gagasanku, pasti dikabulkan,” kata Wan-ji sambil tertawa lebar.
Fu Giok-su tersenyum. “Boleh juga. Sekalian saja kita beli keperluan kita sepasang suami istri
kelak.”
“Siapa yang menjadi suami istri denganmu?” kata Wan-ji manja. Dia mendorong lengan Fu
Giok-su dan pura-pura marah.
Anak muda itu tersenyum. Sekelumit perasaan yang amat manis menyusup dalam hati
kecilnya.
*****
Di dalam kota sangat ramai. Fu Giok-su menggandeng Lun Wan-ji berkeliling. Akhirnya
mereka membeli sejumlah barang.
Ada mainan kesayangan Lun Wan-ji, ada sebuah selimut indah yang dipilih oleh Fu Giok-su.
Sebuah pajangan berbentuk orang tua, sebuah kendi arak. Dia juga membeli beberapa buah
bacang. Dan terakhir sepasang burung dengan warna indah berikut sarangnya.
Kemudian mereka makan di sebuah rumah makan yang ternama. Fu Giok-su merasa agak
lelah. Dia mengajak Wan-ji pulang. Namun gadis itu rupanya masih ingin menikmati
pemandangan kota yang jarang dikunjunginya. Akhirnya Giok-su mengusulkan untuk
bermain di dekat telaga yang berada di tengah pegunungan Bu-tong. Lun Wan-ji setuju.
Baru saja mereka mencapai tempat itu, Wan Fei-yang sedang menggiring babi-babi pulang ke
kandang. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Melihat keadaannya, Wan-ji merasa kasihan
sekali. “Fu-toako, coba kau lihat, Siau-fei memang cukup menderita,” katanya.
“Memang tugasnya terlalu banyak,” sahut Giok-su menampilkan perasaan terharu, namun
dalam hatinya dia tertawa dingin.
Wan-ji melambatkan langkahnya. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan dari pinggangnya,
“Siau-fei, istirahatlah sebentar, usaplah keringatmu.”
Wan Fei-yang mendongakkan wajahnya menatap Wan-ji sekilas. Dia menggelengkan
kepalanya. “Tidak usah,” sahutnya. Dia mengusap keringat dengan lengan bajunya.
Wan-ji kembali menyodorkan sebutir bacang yang ada di tangannya. “Bagaimana kalau kau
makan saja bacang ini? Aku tahu, kau paling suka makan bacang,” katanya.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

267

Akhirnya Wan Fei-yang mengulurkan tangannya dan menerima bacang tersebut. “Terima
kasih, Wan-ji kouwnio.”
Baru saja kata-katanya selesai, Giok-su sudah merebut kembali bacang di tangannya itu,
“Bacang ini ... tidak boleh kau makan!”
Lun Wan-ji dan Wan Fei-yang sama-sama terpana, “Fu-toako, mengapa ...?”
Otak Fu Giok-su memang encer, sebentar saja dia sudah menemukan alasan yang tepat.
“Wan-ji, apakah kau tidak melihat? Siau-fei sudah kepanasan. Tubuhnya penuh keringat.
Kalau makan bacang, dia akan bertambah kehausan,” katanya.
“Benar juga ....” Wan-ji tidak curiga sama sekali.
“Lebih baik makan buah-buahan saja,” kata Fu Giok-su sambil menyodorkan beberapa
macam buah-buahan ke tangan Wan Fei-yang.
Wan Fei-yang juga tidak memikirkan hal lainnya. Dia menerima buah-buahan tersebut. “Futoako, kalian baik sekali terhadapku.”
Fu Giok-su takut Wan Fei-yang akan mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan. Dia
menyahut beberapa patah kata dengan gumaman dan cepat-cepat menarik tangan Wan-ji
meninggalkan tempat tersebut.
*****
Setelah melepaskan diri dari Wan-ji, Giok-su kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapatrapat. Dia juga menutup jendela. Diambilnya sehelai kain hitam lalu membeberkannya di atas
meja. Setelah itu dia membuka bacang-bacang yang dibelinya tadi.
Ternyata isi bacang itu bukan daging, tapi bahan peledak. Demikian juga patung berbentuk
orang tua. Di bawahnya terdapat sebuah lubang yang disumpal dengan kain. Di dalamnya
berisi bahan peledak. Juga kendi arak. Itulah sebabnya, mati-matian dia merebut kembali
bacang itu tadi dari tangan Wan Fei-yang.
Fu Giok-su menuangkan bahan-bahan peledak tadi ke atas kain hitam. Kemudian dia
membungkusnya dengan rapi dan menyimpannya dalam laci. Akhirnya Fu Giok-su baru bisa
menghela napas lega.
“Rencana kedua sudah boleh dijalankan,” katanya dalam hati. Sepasang kepalannya mengepal
erat. Matanya menyiratkan hawa pembunuhan.
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*****
Pagi hari. Kabut belum buyar.
Di bawah air terjun terlihat butiran-butiran seperti mutiara memercik. Pek Ciok duduk di atas
sebuah batu di depan air terjun. Tampangnya demikian suci seperti dewa kayangan.
Dia sedang berlatih diri bernapas dengan perut. Semangatnya bangkit bersama terbitnya
matahari. Pedangnya tergenggam erat di tangan. Baru saja dia hendak memulai latihan
pedangnya, dilihatnya Fu Giok-su mendatangi dari kejauhan.
Dari jauh sutenya itu sudah menyapa.
“Toa-suheng, selamat pagi!”
“Selamat pagi!” Pek Ciok memandangnya dengan perasaan heran. “Sedemikian pagi kau
datang kemari ....”
“Justru karena aku tahu biasanya Toa-suheng selalu berlatih di sini.”
“Suasana dan hawa di sekitar tempat ini cocok untuk melatih pernapasan.”
Pek Ciok masih penasaran, “Sebetulnya ada apa kau mencariku?”,
“Ceritanya panjang ....” Fu Giok-su menutul kakinya dan melesat.
Pek Ciok masih belum sadar. Dia menggeser tubuhnya sejauh tiga cun. Fu Giok-su melayang
turun tepat di sampingnya. Pedangnya sudah terhunus, dengan kecepatan kilat menusuk dada
kiri Pek Ciok
Toa-suhengnya itu terkejut sekali. Tapi kesadarannya masih ada. Tubuhnya menggelinding ke
tanah. Darah mengucur deras dari dadanya dan membasahi atas batu di mana dia duduk
bersila sebelumnya.
“Kau sudah gila!” teriak Pek Ciok.
“Kalau aku sudah gila, bagaimana mungkin aku bisa menggerakkan pedang ini dan melukai
Toa-suheng?” sahut Fu Giok-su tertawa dingin.
Tangan kiri Pek Ciok mendekap luka di dada, tangan kanan menghunus pedang. “Katakan!
Mengapa kau melakukan hal ini?”
“Untuk menjadi Ciangbunjin!” Wajah Fu Giok-su demikian tenang.
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Keringat dingin membasahi kepala Pek Ciok. “Aku sama sekali tidak menyangka kau dapat
turun tangan sekeji ini terhadap saudara seperguruanmu sendiri!” katanya gemetar.
“Hah! Kalau begitu siaute akan mengantar kepergian Toa-suheng dengan pedang. Toa-suheng
mempelajari ilmu pedang, apabila mati di bawah pedang siaute, tentu sudah puas bukan?” Fu
Giok-su menggerakkan pedangnya. Ternyata jurus yang dimainkan adalah jurus pembukaan
dari Liong-gi-kiam.
Wajah Pek Ciok berubah hebat melihatnya.
“Liong ... Liong-gi-kiam-hoat!”
“Tidak salah!” pedang Fu Giok-su meluncur ke depan. Tubuhnya mencelat di udara dan
sekaligus melancarkan tiga buah serangan. Semuanya jurus Liong-gi-kiam-hoat yang sangat
sulit dipelajari. Pek Ciok gugup sekali. Dadanya sudah terluka. Dia dapat melihat kematangan
Liong-gi-kiam-hoat Fu Giok-su ternyata tidak di bawahnya.
Dengan susah payah Pek Ciok menerima enam puluh kali serangan Fu Giok-su. Lwekang Pek
Ciok sebetulnya lebih tinggi dari Fu Giok-su. Tapi lukanya cukup parah. Hawa murninya
tidak dapat disalurkan. Pada jurus kedelapan belas, pedangnya sudah terlepas dari tangan.
Dadanya sakit sekali, mata mulai berkunang-kunang. Pada saat itulah, sekali lagi pedang Fu
Giok-su meluncur datang dan menikam jantungnya. Pek Ciok menjerit ngeri lalu jatuh ke
dalam air. Mayat Pek Ciok langsung terbawa aliran air.
Fu Giok-su tahu di bawah sana ada sebuah telaga. Para murid Bu-tong sering mandi di sana.
Mayat Pek Ciok pasti akan mereka temukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dia
tidak ingin berdiam diri di tempat itu lama-lama. Dia merendam pedangnya di dalam sungai
agar darah yang masih menempel tercuci bersih. Tubuhnya berkelebat kembali dari arah yang
dia datangi tadi. Darah segar segera buyar di dalam air sungai.
*****
Senja hari. Suasana dalam pendopo sangat mencekam. Asap dupa dan hio mengepul. Mayat
Pek Ciok sudah dimasukkan dalam peti mati dan diletakkan di tengah ruangan pendopo
tersebut.
Di sekitar peti mati berkumpul para murid Bu-tong. Wajah mereka menyiratkan kesedihan
yang dalam. Mayat Pek Ciok ditemukan sebelum tengah hari. Semua orang terkejut
mendengar berita itu. Setelah gempar setengah harian, perasaan mereka sampai saat ini masih
juga tertekan.
Meskipun sifat Pek Ciok Agak kaku, tapi dia mencintai sesama saudara seperguruannya tanpa
pilih bulu. Sikapnya juga sangat lembut. Hanya rada pendiam. Oleh karena itu, tidak ada satu
pun murid Bu-tong yang tidak menyayanginya. Kematiannya benar-benar menikam sanubari
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rekan-rekannya.
Orang yang paling sedih-tentu saja Ci Siong tojin. Beberapa kali dia menghampiri mayat Pek
Ciok dan memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya kelam, hatinya terguncang. Dia
tidak berkata apa-apa, hanya memberi pesan agar setiap orang berhati-hati. Setelah itu dia
meninggalkan ruangan pendopo tersebut dengan wajah murung. Para murid Bu-tong juga ikut
meninggalkan ruangan itu satu per satu.
*****
Malam semakin larut. Cahaya lilin mulai redup. Suasana di dalam ruangan pendopo semakin
mencekam karena penerangan yang remang-remang.
Di dalam ruangan pendopo demikian luas hanya tersisa Cia Peng seorang. Dia diterima
sebagai murid oleh Ci Siong tojin dalam waktu yang bersamaan dengan Pek Ciok. Hubungan
mereka sangat erat. Oleh karena itu, dia menawarkan diri untuk berjaga sepanjang malam.
Papan atas peti mati belum ditutup, tubuh Pek Ciok yang sudah dingin terbaring di dalamnya.
Sepasang matanya tertutup rapat. Wajahnya pucat seperti kapas. Kelopak matanya agak
bengkak. Tidak ada lagi sinar kehidupan pada seluruh diri Pek Ciok. Hanya ada hawa
kematian yang menggigilkan.
Cia Peng duduk di bilah papan yang terdapat di samping peti mati Pek Ciok. Kadang kala dia
berdiri dan melongok wajah suhengnya. Dia sama sekali tidak takut. Selamanya dia tidak
pernah menganggap kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Apa lagi dia selalu hormat
kepada Pek Ciok.
Pada saat itu dia mulai lelah. Matanya baru terpejam ketika terdengar suara “Krak!”, dia
terlonjak bangun. Angin kencang bertiup, bayangan lilin menari-nari. Seiring suara tadi, Cia
Peng memalingkan wajahnya. Tidak terlihat apa-apa, hanya jendela yang tadinya tertutup
sekarang sudah membentang.
“Bagaimana angin ini bisa membuka jendela seberat itu?” gumamnya sambil membalikkan
tubuh menghampiri.
Jika melongok lewat jendela, maka akan terlihat seonggok api unggun di dekat halaman
depan. Dua murid Bu-tong sedang menjaga di tempat tersebut. Setelah berpikir sejenak,
akhirnya Cia Peng melesat keluar melalui jendela.
Di sepanjang koridor yang terdapat di depan jendela, tidak ada seorang pun. Kedua murid Butong yang berjaga di halaman depan masih mengobrol dengan asyik. Mereka bahkan tidak
menyadari kehadiran Cia Peng di koridor. Setelah melongok sekitarnya sekali lagi, Cia Peng
tertawa getir. Dia masuk kembali ke ruangan pendopo lewat pintu depan.
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Pada saat itu pula, lilin-lilin dalam ruangan memperdengarkan suara “Bess!”, keadaan dalam
ruangan menjadi gelap gulita. Hati Cia Peng tergetar. Tubuhnya berkelebat dan bersembunyi
di belakang papan di mana dia duduk tadi. Perlahan matanya mulai terbiasa. Apa lagi ada
cahaya yang menerobos lewat jendela. Dengan hati-hati dia memperhatikan sekelilingnya.
Semuanya biasa saja, tapi ketika matanya mengerling ke arah peti mati, dilihatnya sepasang
kaki.
Peti mati itu ditopang dengan dua batang kayu. Di sanalah kaki itu terlihat. Cia Peng tertawa
dingin dalam hati. Tubuhnya bergerak dan melesat ke arah sana. Tangan kirinya diulurkan
dan memegang kaki tersebut. Dia menariknya dengan sekuat tenaga. Tangan kanan
menyambut tubuh yang jatuh itu.
“Toa-suheng!” teriaknya terkejut.
Orang yang ditarik olehnya tenyata memang mayat Pek Ciok, tidak heran Cia Peng demikian
terkesiap. Ketika dia masih kebingungan itulah, Fu Giok-su keluar dari dalam peti mati,
sepasang telapak tangannya dengan telak menghantam dada Cia Peng. “Plak!”, suaranya
menyakitkan hati. Tidak ada tempat bagi Cia Peng untuk menghindar. Dan dia memang tidak
menyangka sama sekali.
Pada saat itu juga dia sudah melihat bahwa orang yang membokongnya adalah Fu Giok-su.
“Kau?” ucapnya tanpa sadar.
Satu patah perkataan keluar dari bibirnya, tubuh Cia Peng telah mencelat ke tengah ruangan.
Segumpal darah segar mengalir di sudut mulutnya. Setelah terhuyung-huyung, akhirnya dia
bangkit kembali. Fu Giok-su meloncat turun dari peti mati. Dia tertawa lebar.
“Ji-suheng, bagaimana hasil latihan Pik-lek-ciang siaute tadi?”
Cia Peng ingin mengatakan sesuatu, namun tenggorokan tercekat. Dia berusaha membuka
mulutnya, segumpal darah kembali muncrat dari bibirnya. Dia menjerit ngeri. Tubuhnya
menerjang ke depan, tapi baru beberapa langkah, tangan Fu Giok-su sudah menghantam
batang lehernya.
Batang leher dan pita suara tenggorokannya tergetar putus. Tubuhnya jatuh dan dengan kepala
terkulai. Fu Giok-su menghampiri tubuh Cia Peng dan merabanya sejenak. Dia tertawa
dingin. Bayangan tubuhnya meleset mundur dan hilang dalam kegelapan malam.
*****
Kedua murid Bu-tong yang sedang berjaga di halaman sempat mendengar jeritan ngeri Cia
Peng. “Seperti suara Cia-loji!”
“Mari kita lihat,” kata rekannya sambil menghunus golok dan berlari ke arah ruangan
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pendopo.
“Mengapa lilin di dalam ruangan ini padam semuanya?”
“Pasti ada yang tidak beres.” Tepat pada saat itu, langkah keduanya berhenti serentak.
Ruangan itu tiba-tiba menjadi terang. Kedua murid Bu-tong itu berdiri terpaku. Untung saja
Kim Ciok dan Giok Ciok juga sudah menyusul tiba.
“Ada apa?” tanya Kim Ciok cepat.
“Rasanya kami tadi mendengar suara jeritan ngeri Ji-suheng.”
“Mengapa masih belum masuk dan melihat apa yang terjadi?” bentak Kim Ciok langsung
melangkah ke dalam. “Ji-suheng!” teriaknya memanggil.
Tidak terdengar sahutan. Mereka melangkah ke dalam. Wajah Kim Ciok dan Giok Ciok
berubah hebat. Apa lagi kedua murid Bu-tong tadi. Mereka terpaku dengan lutut gemetar.
Lilin dalam ruangan pendopo ternyata sudah menyala kembali. Mayat Pek Ciok duduk di
tempat Cia Peng sebelumnya.
Kim Ciok segera menghambur ke samping peti mati. Dia melongokkan kepalanya. Sekali lagi
dia terkejut. Ternyata Cia Peng sudah membujur kaku di dalam peti mati.
“Cepat undang suhu kemari!” teriak Kim Ciok panik.
Kedua murid Bu-tong segera menghambur keluar dari ruangan.
*****
Mendengar berita itu, Ci Siong tojin bergegas menuju ruangan pendopo. Wajahnya kelam
sekali. Sebelum dia sampai di ruangan pendopo tersebut, lonceng sudah berbunyi nyaring.
Tanpa menunggu perintah lagi, para murid Bu-tong keluar berhamburan dengan senjata
masing-masing di tangan. Setiap rombongan terdiri dari delapan orang. Mereka mengawasi
seluruh tempat itu dan menjaga dengan ketat.
Gi-song dan Cang-song juga sudah menyusul tiba. Tidak lama setelah Ci Siong tojin
memasuki ruangan pendopo, Fu Giok-su juga menyusul diiringi dua murid Bu-tong lainnya.
Wajah Ci Siong tojin hijau membesi. Dia menghampiri mayat Cia Peng. Tampak bekas dua
telapak tangan di dada muridnya. Bekas luka memar itu berwarna ungu kehitam-hilaman, juga
seperti ada bekas rona merah seperti terbakar sesuatu.
“Pik-lek-ciang?” seru Ci Siong tojin tanpa sadar.
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Seluruh murid Bu-tong yang mendengar seruannya menjadi tertegun. Ci Siong tojin
menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali.
“Pek Ciok diserang dengan pedang yang mana menusuk dada kirinya sedalam tiga cun.
Tikaman itu langsung menembus jantung. Tidak diragukan lagi ilmu yang digunakan
penyerangnya pasti Liong-gi-kiam-hoat.”
“Suhu pernah mengatakan ....” Kim Ciok menggertak giginya erat- erat. Barang siapa yang
mempelajari ilmu pedang mati pun oleh tusukan pedang. Barang siapa mempelajari ilmu
telapak, mati pun dihantam oleh telapak tangan. Kalau begitu ....”
“Tujuan pihak lawan pasti keenam murid yang mempelajari Bu-tong-liok-kiat.” Wajah Ci
Siong tojin semakin tidak sedap dipandang. “Orang itu juga paham sekali Bu-tong-liok-kiat
kita.”
Giok Ciok terkejut sekali, “Siapa orang itu?”
Ci Siong tojin tidak menyahut. Dia merenung sejenak. Tiba-tiba tangannya menunjuk ke arah
Fu Giok-su.
“Fu Giok-su ...!”
Fu Giok-su terkesiap mendengar namanya disebut, “Suhu ... aku ....”
“Sasaran pembunuh itu berikutnya pasti engkau. Mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati,”
kata Ci Siong tojin.
Keringat dingin membasahi punggung Fu Giok-su. Wajahnya pucat pasi. “Tecu tidak takut
mati, malah Tecu dapat menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam bagi kedua
orang suheng,” sahutnya gugup.
Kala-kata ini sangat beralasan. Ci Siong sampai terharu mendengarnya. Dia menatap Fu
Giok-su dengan mata lembut. Akhirnya dia menarik napas panjang. “Dengan mengandalkan
ilmu silatmu sekarang, kau masih bukan tandingan pembunuh tersebut,” katanya.
Kepala Fu Giok-su tertunduk rendah-rendah.
“Ilmu silat Pek Ciok paling tinggi di antara kalian berenam, tapi dia sendiri mati tanpa jejak
sedikit pun. Cia Peng yang berada di dalam ruangan pendopo ini, hanya sempat menjerit ngeri
satu kali. Kalau saja dia bisa berteriak dua kali, para murid Bu-tong pasti sempat datang
memberikan pertolongan. Hal ini membuktikan bahwa ilmu silat pembunuh itu sudah
demikian tingginya.”
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Para hadirin saling memandang satu dengan yang lainnya.
“Oleh karena itu, mulai sekarang, Fu Giok-su, Kim Ciok, Giok Ciok dan Yo Hong harus bisa
selalu bersama-sama. Kalian harus saling menjaga. Jangan berkeliaran sendirian. Pasti bisa
terjadi musibah lagi,” kata Ci Siong tojin selanjutnya.
“Baik,” sahut keempat orang itu serentak.
Mata Ci Siong tojin beralih kembali pada mayat Cia Peng. Tanpa sadar dia menarik napas
panjang sekali lagi.
“Suhu, coba kau lihat tangan kiri Ji-suheng seperti memegang sesuatu,” tiba-tiba Giok Ciok
berkata.
Ci Siong tojin mengerutkan keningnya. Tangannya terulur dan membuka kepalan tangan Cia
Peng. Di dalamnya terdapat secarik kain robekan baju. Melihat sobekan baju itu, kening Ci
Siong tojin tertaut semakin erat.
Yo Hong yang ada di sampingnya memiringkan kepala dan melongok.
“Kain semacam itu hanya dipakai kaum pelayan atau bawahan,” katanya tanpa sadar.
“Mungkinkah pembunuh itu menyamar sebagai seorang pelayan untuk menyelinap ke Butong-san ini?” tukas Kim Ciok memberikan pendapatnya.
Wajah Ci Siong tojin terlihat semakin kelam.
“Biar bagaimanapun, kalian berempat harus berhati-hati.” Dia merandek sejenak, “Kalian
tinggal saja di ruangan yang biasa digunakan Pek Ciok untuk menenangkan diri.”
“Tempat itu terbuka, mudah melihat kedatangan musuh. Memang tempat yang paling sesuai,”
sahut Fu Giok-su.
“Perketat penjagaan di luar pintu. Biar siang ataupun malam, jangan sekali-kali teledor,”“ kata
Ci Siong tojin selanjutnya.
Para murid Bu-tong-pai mengiakan serentak. Sinar mata Ci Siong tojin beredar kembali di
wajah para muridnya secara bergantian.
“Ingat baik-baik! Kalian harus saling mengawasi. Jangan bertindak sendiri-sendiri sampai kita
temukan pembunuh itu,” katanya.
Keempat orang itu menganggukkan kepalanya.
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“Suhu, kau sendiri harus menjaga diri baik-baik,” tak lupa Fu Giok-su menambahkan.
Ci Siong tojin menyahut sekenanya kemudian meninggalkan ruangan itu.
*****
Malam semakin larut. Tangan Ci Song tojin meremas sobekan pakaian tadi. Dia duduk sendiri
di dalam kamarnya, wajahnya resah, pikiran kalut.
“Pembunuh itu menggunakan ilmu Bu-tong-liok-kiat. Ketika Cia Peng terbunuh, Wan Feiyang berada di bawah pengawasanku, tidak mungkin dia. Selain Yan-suheng dan aku sendiri,
siapa lagi yang mengerti Bu-tong-liok-kiat? Apakah makhluk tua yang terkurung di dalam
telaga dingin?”
Begitu pikirannya tergerak, mata Ci Siong tojin terbuka lebar-lebar. Dia langsung berdiri
tegak.
*****
Di dalam telaga dingin, makhluk tua itu sudah dapat duduk tegak. Dia sedang mengatur hawa
murninya dan berlatih ilmu silat. Dia sudah dalam keadaan tidak sadar.
Seandainya Ci Siong tojin datang pada saat itu, makhluk tua pasti tidak akan menyadarinya.
Dan berdasarkan pengalaman Ci Siong tojin yang sudah begitu luas, sekali lihat keadaannya
saja, dia tentu akan merasakan keadaan si makhluk tua yang tidak seperti biasanya.
Sayangnya, ketika Ci Siong tojin datang ke telaga dingin, makhluk tua sudah selesai berlatih.
Lagi pula dia segera menyadari hadirnya seseorang di tempat itu. Tadinya dia mengira Gioksu yang datang, namun sesaat kemudian dia tersadar bahwa Fu Giok-su tidak pernah datang
pada saat seperti ini. Suara langkah kaki mereka juga tidak sama.
Makhluk tua mendengar lagi lebih seksama. Wajahnya berubah berat. Cepat-cepat dia
menyembunyikan berbagai barang yang ada di sampingnya. Barang-barang itu diantarkan
oleh Giok-su. Kebanyakan berupa makanan. Dan untung saja sekarang hanya tersisa tidak
seberapa. Kemudian dia melonjorkan tubuhnya seperti orang yang tidak berdaya. Mulutnya
mengeluarkan suara rintihan.
Akhirnya dia melihat kedatangan Ci Siong tojin. Untuk sesaat dia terkejut setengah mati.
Kebenciannya terhadap Ci Siong tojin dan Yan Cong-tian sudah menyusup sampai ke tulang
sumsum.
Mengapa Ci Siong tojin tiba-tiba bisa datang ke tempat ini? Apakah rahasia Fu Giok-su sudah
terbongkar? Berpikir demikian, hati makhluk tua itu tegang sekali. Namun ia tidak
memperlihatkannya. Dia sudah terkurung dalam telaga dingin itu selama dua puluh tahun.
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Kesabarannya sudah dalam sekali. Tidak mudah dia terguncang oleh urusan apa pun.
Ci Siong tojin menghentikan langkah kakinya di seberang telaga. Dengan sinar mata dia
memperhatikan makhluk tua yang meringkuk di atas batu hijau dengan seksama. Alisnya
masih bertaut ketat. Wajahnya menimbulkan perasaan penasaran, hatinya sedih sekali.
Mata makhluk tua itu terpejam rapat-rapat. Sinar mata seseorang paling sulit berdusta, oleh
karena itu makhluk tua tersebut tidak berani membuka matanya karena dia yakin sinar
matanya pasti tidak dapat mengelabui Ci Siong tojin.
Ci Siong tojin menatap makhluk tua itu lekat-lekat. Tiba-tiba tubuhnya melesat dan melayang
ke seberang, dia mendarat tepat di samping makhluk tua tersebut. Dengan pandai makhluk tua
itu terus pura-pura merintih, seakan tidak menyadari kehadiran Ci Siong tojin. Tubuhnya terus
gemetar, sandiwaranya memang meyakinkan.
Ci Siong tojin sama sekali tidak curiga. Kakinya melangkah maju satu tindak. Dia
mengangkat rantai yang mengikat kaki tangan makhluk tua. Pada saat itu si makhluk tua mau
tidak mau membuka matanya. Dengan segenap kemampuannya dia berusaha memperlihatkan
sinar penderitaan di matanya. Tidak sulit baginya melakukan semua itu. Pada dasarnya dia
memang sudah cukup menderita selama ini. Dia juga memasang wajah ketolol-tololan.
Seakan sama sekali tidak mengenali Ci Siong tojin.
Dia berusaha memberontak dengan merangkak, tangannya mencengkeram ujung baju Ci
Siong tojin. Tangan itu tampaknya tidak mengandung tenaga sama sekali. Cengkeramannya
bergetar. Ci Siong tojin mengibaskan lengan bajunya. “Plak!”, terdengar suara yang mengarah
wajah makhluk tua.
Wajah makhluk tua yang terkena tamparan itu merah seketika. Tubuhnya terpelanting dan
jatuh menabrak di atas batu. Ci Siong tojin memang sengaja mengujinya. Kibasan lengan
bajunya tidak ringan juga. Bukan saja makhluk tua itu tidak mengerahkan tenaga untuk
mempertahankan diri, malah dia membiarkan wajahnya kena tamparan tanpa membela diri
sedikit pun. Dia juga tidak mengelak. Kibasan lengan baju Ci Siong tojin cukup membuatnya
kesakitan. Dia merintih semakin keras. Dengan memberontak dia berusaha duduk.
Tampaknya dia demikian lemah.
Ci Siong tojin memperhatikan makhluk tua itu dengan seksama. Sama sekali tidak ada
petunjuk yang membuat kecurigaannya tergugah. Perasaan khawatir semakin tersirat di wajah
tosu tua itu. Akhirnya dia menutul sepasang kakinya dan tubuhnya melayang kembali ke
seberang. Setelah menengok sekali lagi, dia berjalan ke arah goa. Makhluk tua itu masih
merintih terus.
Sampai di mulut goa, kembali Ci Siong tojin memalingkan wajahnya. Kemudian melanjutkan
langkahnya dan benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itulah, mata makhluk
tua itu menyiratkan kekejian yang sukar dilukiskan. Tapi dia tidak menegakkan tubuhnya
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bahkan mulutnya masih juga mengeluarkan suara rintihan.
Sebetulnya Ci Siong tojin belum pergi. Dia menyelinap di belakang batu dan memperhatikan
gerak-gerik si makhluk tua. Sayangnya jarak antara dirinya dengan makhluk tua itu cukup
jauh. Dia dapat melihat apa yang dilakukan makhluk tua tersebut, namun dia tidak dapat
menangkap sinar matanya. Sedangkan makhluk tua itu juga selicik ular berbisa. Dia sudah
memikirkan kemungkinan itu.
Kurang lebih sepeminuman teh, Ci Siong tojin baru benar- benar pergi. Malah dia melangkah
dengan hati senang. Juga karena terlalu tenang, dia menjadi lupa diri. Langkah kakinya tidak
diperingan. Kibasan lengan bajunya ketika melangkah juga terdengar jelas. Makhluk tua dapat
mendengarnya dengan jelas, bibirnya menyunggingkan senyuman ejekan. Wajahnya
menyiratkan rasa bangga. Orang sepandai dia tentu tahu mengapa Ci Siong tojin berlalu
dengan tenang. Dan tentu dia juga sudah dapat menerka apa tujuannya.
*****
Setelah meninggalkan telaga dingin, dengan tenang Ci Siong tojin menuju tempat tinggal Yan
Cong-tian.
Mendengar cerita Ci Siong tojin, Yan Cong-tian mencak-mencak. Tinjunya menghantam
sebuah meja kecil yang ada di sampingnya sehingga pecah berantakan. Ketika mendengar
kisah tentang kematian Pek Ciok dan Cia Peng, dari marah dia malah terkejut. “Apa? Pek
Ciok mati di bawah jurus Liong-gi-kiam-hoat kita” teriaknya.
“Dari lukanya dapat dibuktikan bahwa dia terluka oleh pedang setebal setengah cun dan
menembus sedalam tiga cun. Hanya Liong-gi-kiam-hoat kita yang dapat membuat luka seperti
itu.”
Yan Cong-tian menggelengkan kepalanya. “Menurut pendapatku, Hue-hong-bu-liu-kiam
(tarian pedang searah angin) dari Pasan juga dapat membuat luka yang sama,” sahutnya.
“Bekas tusukan pedang menyimpang setengah cun dari jantung, ditikam dari atas ke bawah.
Hanya Liong-gi-kiam-hoat yang mempunyai jurus seperti itu,” kata Ci Siong tojin kukuh pada
pendapatnya.
“Mungkin juga ….”
“Taruh kata luka yang terdapat pada tubuh Pek Ciok kebetulan, maka bagaimana dengan Cia
Peng …?”
“Bagaimana dengan kematian Cia Peng?”
“Terhantam oleh telapak tangan. Tulang dan nadinya tidak putus, namun isi dadanya hancur
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berantakan. Bekas luka berwarna ungu kehitam-hitaman. Seperti bekas luka bakar.”
“Bukankah itu salah satu ilmu dari Bu-tong-liok-kiat kita, Pik-lek-ciang?”
“Tepat!” Ci Siong tojin menganggukkan kepalanya dengan wajah muram.
“Kurang ajar!”
“Sedangkan Bu-tong-liok-kiat, hanya kita suheng-te berdua yang mempelajarinya. Orang lain
tidak ada yang menguasai semuanya sekaligus. Maka ....” Ci Siong tojin merasa berat
meneruskan kata-katanya.
“Apa?” Wajah Yan Cong-tian memperlihatkan ketidaksabarannya. “Katakan!”
Hati Ci Siong tojin sakit tidak terperikan. Mulutnya mengatup erat.
“Lihat tampangmu yang plintat-plintut. Apakah kau sengaja ingin membuat aku marah?”
“Siaute tidak berani,” sahut Ci Siong tojin memperlihatkan tawa getir. “Ada satu pertanyaan
yang menggelayuti hati siaute, tapi siaute takut suheng tidak senang mendengarnya “
“Sekarang saja aku sudah tidak senang,” kata Yan Cong-tian kesal. “Cepat katakan saja!”
“Siaute hanya ingin bertanya ... apakah ada orang lain yang mempelajari ... nya dari suheng?”
Yan Cong-tian mendelikkan matanya lebar-lebar.
“Apa maksud ucapanmu ini? Apakah kau kira aku tidak tahu peraturan Bu-tong bahwa orang
yang ditentukan oleh Ciangbunjin baru boleh mempelajari Bu-tong-liok-kiat? Masa aku
sembarangan menurunkan Bu-tong liok-kiat kepada orang luar?” Yan Cong-tian langsung
melonjak bangun. Tangannya menuding Ci Siong tojin. “Barang siapa yang mengajarkan Butong-liok-kiat kepada orang luar, maka dia akan mati di bawah serangan ilmu Bu-tong-liokkiat pula.”
Dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu. Namun Ci Siong tojin merasa dirinya tertikam
langsung. Wajahnya terpana, bibir bergetar.
“Suheng jangan marah, maksud Siaute hanya ....”
“Hanya apa?” Yan Cong-tian mendelik kepadanya dengan mata menyorotkan kemarahan.
“Umpamanya, ketika suheng berlatih Bu-tong-liok-kiat, dan ada orang yang mengintainya
secara diam-diam?”
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“Apakah kau kira ada orang yang sanggup terlepas dari pengetahuanku?”
“Sekarang ....”
“Aku rasa sebaiknya kau tidak usah melelahkan diri menanyai aku yang bukan-bukan. Kalau
mau periksa, periksa saja orang lain yang kemungkinannya lebih besar,” kata Yan Cong-tian
ketus.
Ci Siong tojin terpaksa menganggukkan kepalanya. “Baik ....”
“Misalnya ....” Sinar mata Yan Cong-tian menjadi tajam seketika. “Tua bangka yang
terkurung dalam telaga dingin ilu.”
“Sebelum datang kemari, Siaute sudah menengoknya. Meskipun belum mati, tapi hanya
separo nyawanya yang tertinggal.”
Yan Cong-tian menggaruk-garukkan kepalanya yang tidak gatal. “Selain tua bangka itu, siapa
lagi?”
“Siaute sendiri masih bingung memikirkannya.”
“Lalu, buat apa kau masih termangu-mangu di sini? Bukannya cepat pergi menyelidiki,
apakah kau ingin menunggu sampai keenam muridmu itu mati semuanya?”
Ci Siong tojin menarik napas panjang. “Keenam murid yang mempelajari Bu-tong-liok-kiat
sudah mulai terlihat hasilnya, sekarang mati dua. Tahun depan kalau Tok-ku Bu-ti menyerbu
Bu-tong-san, entah bagaimana kita harus menghadapinya? Apakah Bu-tong-pai benar-benar
harus hancur di tanganku?” gumamnya sedih.
Mendengar kata-kata itu, Yan Cong-tian ikut sedih. Hatinya juga sama tertekannya dengan Ci
Siong tojin. Hanya saja dia tidak mau memperlihatkannya. Dia adalah seorang laki-laki yang
teguh dan tabah. Keduanya saling pandang sekilas, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata
pun, mereka sudah saling memahami.
*****
Satu malam telah berlalu. Sama sekali tidak terjadi apa-apa. Fu Giok-su berempat tidak tidur
sepanjang malam. Mereka duduk berkeliling di ruangan yang biasa digunakan Pek Ciok untuk
menenangkan diri.
Hari berikutnya mereka juga tidak meninggalkan ruangan tersebut. Mereka juga tidak masuk
ke dalam kamar tidur Pek Ciok yang terletak di sebelahnya. Terhadap Toa-suhengnya itu,
Kim Ciok dan Giok Ciok menaruh hormat yang tinggi. Tidak demikian dengan Fu Giok-su.
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Dia memang harus meminjam kamar Pek Ciok baru dapat menjalankan rencana yang
selanjutnya namun dia juga takut ada yang memergokinya. Jadi terpaksa untuk sementara dia
berdiam diri.
Tentu saja Kim Ciok, Giok Ciok maupun Yo Hong tidak curiga sama sekali terhadap Fu
Giok-su. Meskipun anak muda itu tampak resah dan selalu mondar-mandir, mereka hanya
menduga Fu Giok-su mencemaskan keselamatannya sendiri dan sama sekali tidak terpikirkan
hal lainnya.
Rasanya lama sekali malam baru tiba. Akhirnya Fu Giok-su baru tenang kembali. Berbalik
Kim Ciok bertiga yang malah menjadi tegang. Meskipun pintu dan jendela tertutup rapat dan
di luar terdapat berpuluh murid Bu-tong yang berjaga-jaga, namun kepandaian pembunuh itu
demikian tinggi. Bagaimana hati mereka tidak cemas.
Oleh karena itu, ketika pintu terdorong dari luar, ketiga orang itu, kecuali Fu Giok-su, segera
menggenggamnya senjata masing-masing erat-erat. Yang masuk ternyata Ci Siong tojin.
“Suhu ....” sapa mereka berempat sambil menjura dalam-dalam.
“Kejadian ini membuat kalian menderita,” kata Ci Siong tojin dengan nada pilu.
“Tecu sekalian menjadi tidak tenang karena menguras perhatian,” sahut Fu Giok-su dengan
wajah terharu.
Sinar mata Ci Siong tojin terpusat pada wajah Fu Giok-su. “Giok-su, ada beberapa patah kata
yang ingin suhu ucapkan kepadamu. Kemarilah.”
Hati Fu Giok-su menjadi tegang. Tapi dia terpaksa mengikuti. Dia tidak berani membantah
kata-kata Ci Siong tojin. Pintu dirapatkan. “Entah apa yang ingin suhu katakan kepada Tecu?”
tanyanya dengan hati penasaran.
“Kedua suhengmu Pek Ciok dan Cia Peng sudah meninggal. Sekarang kau seorang yang
harus meneruskan kesejahteraan Bu-tong. Tinggal kau juga yang terpilih menjadi
Ciangbunjin.”
“Tecu takut tidak bisa menjalankannya dengan baik,” mulut Fu Giok-su berkata demikian,
padahal dalam hatinya senang sekali.
“Yang paling memusingkan kepala justru bagaimana mengatakannya kepada Wan-ji,” kata Ci
Siong tojin kemudian menarik napas panjang
Fu Giok-su menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa.
“Masalah ini lebih baik kau mengatakannya lebih dini. Biar pikirannya terbuka. Dan ketika
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pengangkatan diumumkan, hatinya tidak akan begitu terpukul.”
“Tecu mengerti,” kepala Fu Giok-su tertunduk semakin rendah.
“Tapi masalah ini juga harus kau pertimbangkan baik-baik.” Ci Siong tojin menarik napas
sekali lagi. “Kau harus tegas mengambil keputusan tentang urusan Wan-ji. Jangan
mengucapkan janji-janji muluk yang akan membuat harapannya berkembang.”
Fu Giok-su ikut-ikutan menarik napas dalam-dalam, “Tecu bisa berhati-hati mengatakannya.”
Ci Siong tojin tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka pintu dan keluar dengan langkah
lebar. Fu Giok-su tidak mengikutinya. Perasaannya benar-benar kacau saat itu. Matanya
mengikuti bayangan tubuh Ci Siong tojin. Akhirnya dia mengambil keputusan.
Pada saat itu, mereka berbicara di dalam kamar Pek Ciok. Fu Giok-su memang ingin
menjalankan rencananya di kamar itu. Jadi sebuah kebetulan yang memang sangat diharapkan
olehnya. Dia mengeluarkan sebuah orang-orangan yang terbuat dari papan dari balik
pakaiannya. Kemudian sepotong bambu sepanjang dua jengkal. Dipasangkan bambu tersebut
pada bagian belakang orang-orangan tadi. Setelah itu diselipkan ke sisi meja. Dia juga
mengeluarkan seutas tali yang sudah ditaburi bahan peledak pada ujungnya dan diselipkan
pada batang bambu lalu diikatnya erat-erat. Ujung tali satunya ditempelkan pada sebatang
lilin dan diikat dengan seutas benang. Kalau lilin menyala terus sampai batas itu, tali tadi pun
akan tersulut dan menyambar batang bambu yang menempel di papan orang-orangan. Dan
akhirnya papan tersebut akan mencelat membuat bayangan orang-orangan tadi terlihat dari
kertas jendela di luar. Hasilnya akan tampak seperti ada orang yang melintas di dalam kamar
dan menerobos lewat jendela.
Sebelumnya Fu Ciok Su sudah pernah mencobanya berkali-kali. Dan hasilnya memuaskan.
Sampai waktu lilin membakar tali pun sudah diperhitungkan dengan matang. Setelah
merapikan semua keperluannya, Fu Giok-su segera keluar dari kamar tersebut. Tentu saja dia
tidak lupa memasang wajah seperti orang yang pikirannya sedang kalut. Dan pasti dia
melakukannya dengan sempurna. Pada dasarnya pikiran anak muda itu memang sedang kalut.
*****
Ci Siong tojin yang masuk ke dalam ruangan di mana Kim Ciok dan dua rekannya berada.
Dia tidak lupa berpesan kepada mereka agar lebih berhati-hati. Terutama dalam menjaga Fu
Giok-su, sebab dia yakin anak muda itulah yang diincar oleh sang pembunuh kali ini.
Mereka juga bukan orang bodoh. Tentu saja mereka mengerti apa maksud Ci Siong tojin
mencari Fu Giok-su. Hati mereka menerima semua keputusan gurunya dengan tulus.
“Suhu tidak perlu khawatir. Dengan adanya kami bertiga yang mengawasi, pembunuh
tersebut pasti tidak akan berhasil kali ini.”
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“Jangan terlalu berbesar hati,” pesan Ci Siong tojin sekali lagi.
Pada saat itu Fu Giok-su juga sudah menyusul tiba. Dia merapatkan pintu perlahan. Ia
kelihatan seperti orang yang pikirannya sedang melayang-layang. Wajahnya kusut. Melihat
keadaannya, tanpa sadar Ci Siong tojin menggelengkan kepala. Kemudian dia melangkah
keluar dari kamar itu. Keempat muridnya menjura dalam-dalam mengantar kepergiannya.
Tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata.
Setelah itu mereka duduk kembali. Kim Ciok dan Giok Ciok ingin sekali menghibur hati Fu
Giok-su. Namun mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya dan apa pula yang harus
dikatakan. Yo Hong hanya tertawa sumbang.
Fu Giok-su menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Padahal dalam hatinya
dia sedang menghitung. Pada hitungan ketujuh ratus baru dia mendongakkan kepalanya.
“Apakah sam-wi suheng mendengar sesuatu?” tanyanya tiba-tiba.
“Apakah kau maksud apa yang dikatakan Suhu kepada kami tadi?” tanya Yo Hong
membalikkan pertanyaannya.
“Tidak ada apa-apa. Suhu hanya berpesan kepada kami agar hati-hati menjagamu,” tukas Kim
Ciok.
Giok Ciok malah menarik napas panjang. “Sute ... kali ini kau benar-benar menderita,”
katanya.
*****
Fu Giok-su tertawa getir.
“Aku bertanya apakah sam-wi suheng mendengar suara langkah kaki yang aneh itu?”
“Oh?” Kim Ciok terpana.
“Tadi siaute seperti mendengar ada orang yang mengerahkan ginkangnya berjalan di atas
genting.”
“Apa iya?” Kim Ciok segera menjadi panik.
Yo Hong malah tertawa lebar. “Mungkin hanya seekor kucing,” tukasnya.
Giok Giok ikut-ikutan tersenyum, “Mana mungkin si pembunuh mempunyai nyali sebesar
itu?”
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Belum lagi Fu Giok-su menyahut, di kamar Pek Ciok terlihat bayangan orang melintas.
Kebetulan wajah Kim Ciok menghadap ke arah situ. Dia terkejut sekali dan langsung
melonjak berdiri.
“Hati-hati!” kata Fu Ciok Su. Senjatanya dikeluarkan, tubuhnya melesat bagai anak panah.
Bayangan hitam itu masih terlihat jelas di jendela.
“Brak!”, jendela itu hancur berantakan. Fu Giok-su masuk dengan menerobos jendela.
Senjatanya dikibaskan. Lilin segera padam. Tangan kirinya dengan sigap memasukkan
peralatan tersebut ke selipan ikat pinggangnya bagian dalam. Tangan kanannya mengeluarkan
beberapa butir benda berwarna hitam.
“Bum! Bum!”, dia melemparkan butiran benda hitam itu ke atas lantai. Asap langsung
memenuhi ruangan tersebut. Senjata di tangan kanannya dihantam ke atas meja. Kaki
kanannya menyepak. Meja dan kursi terguling dan menimbulkan suara bising. Teko teh yang
terbuat dari keramik juga pecah berantakan. Terdengar dari luar, suara-suara itu seperti Fu
Giok-su sedang bertarung dengan seseorang.
Kim Ciok bertiga takut terjadi sesuatu atas diri Fu Giok-su. Mereka menghambur mendekati.
Kim Ciok menerobos lewat jendela. Giok Ciok menendang pintu depan sehingga roboh dan
masuk lewat pintu tersebut. Mereka semua menerjang masuk. Namun begitu kakinya
menginjak ke dalam, kamar tersebut penuh dengan asap hitam.
Di ujung sana Fu Giok-su menggunakan asap hitam itu untuk mengelabui pandangan pada
suhengnya. Dia segera menghantamkan senjatanya ke bahunya sendiri. Dia melonjak ke atas.
Mulutnya mengeluarkan suara jeritan dan dalam waktu yang bersamaan, tangannya
menghantam atap genting dan melayang turun kembali.
Asap hitam mulai buyar. Tubuh Fu Giok-su terlihat sedang bergulingan di tanah. Dengan
cepat dia membuang senjatanya ke sudut ruangan dan sekali lagi mengeluarkan suara rintihan.
Kim Ciok, Giok Ciok dan Yo Hong tentu saja tidak dapat melihat apa yang terjadi. Mereka
mendengarkan suara-suara itu dengan hati tercekam. Kim Ciok mengibaskan lengan bajunya
dengan harapan dapat mengipas asap tersebut agar buyar dan matanya dapat melihat dengan
jelas.
“Fu Giok-su .... Fu-sute!” teriaknya memanggil.
“Di sini!” sahut Fu Giok-su dengan susah payah.
Kim Ciok berlari ke arah asal suara. Pada saat itu juga, para penjaga yang berada di luar
berhamburan mendatangi. Asap buyar keluar dari ruangan tersebut. Penglihatan Giok Ciok
dan Yo Hong mulai jelas.
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“Cepat buka semua jendela!” seru Giok Ciok memberi perintah.
Para murid Bu-tong pai segera menurut dan membuka setiap jendela yang ada di kamar itu.
Akhirnya asap benar-benar membuyar bersih. Kim Ciok dan Giok Ciok memapah Fu Giok-su
dari kiri kanan. Dibaringkannya tubuh anak muda itu di atas tempat tidur. Yo Hong segera
membawakan obat Kim-cang-yok. Mereka membungkus lengan atas Fu Giok-su yang terluka.
Tepat pada saat itu, Ci Siong tojin beserta Gi-song dan Cang-song yang mendengar berita itu
juga sudah mendatangi.
Lun Wan-ji juga menyusul di belakang. Melihat Fu Giok-su yang terluka, dia segera
menyibakkan kerumunan para murid Bu-tong dan menghampiri sang kekasih. “Fu-toako,
bagaimana keadaan lukamu?” tanyanya khawatir.
Fu Giok-su menggelengkan kepalanya.
“Tidak apa-apa. Hanya terkena beberapa buah senjata rahasia dan terluka pada bagian bahu,”
sahutnya dengan suara lirih.
“Melihat luka di bahu Fu-sute, tampaknya tertusuk benda tajam. Jangan-jangan orang yang
melukai Fu-sute menggunakan senjata Sou-hou-cang,” kata Kim Ciok memberikan
pendapatnya.
“Tidak salah. Malah senjata yang digunakan persis seperti yang biasa aku pakai. Untung
sebelumnya aku sudah bersiap diri. Sehingga bagian leher tidak terserang olehnya,” sahut Fu
Giok-su.
Ci Siong tojin mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Tiba-tiba dia bertanya,
“Bagaimana raut wajah orang itu? Apakah kau mengenalinya?”
“Dia mengenakan pakaian hitam, wajahnya terselubung. Yang terlihat hanya sepasang
matanya saja,” sahut Fu Giok-su setelah merenung sejenak.
“Kami hanya melihat bayangannya dari kertas jendela,” tukas Kim Ciok.
“Pada saat itu Fu-sute langsung menghambur dan menerobos lewat jendela.”
“Kalian sebetulnya harus memberikan bantuan kepada Fu-sute,” kata Ci Siong tojin.
“Sam wi suheng ada masuk ke dalam kamar saat itu,” sahut Fu Giok Su buru-buru.
“Sayang sekali asap memenuhi kamar. Kami takut kesalahan tangan dan melukai Fu sute,
terpaksa kami berhati-hati,” kata Kim Ciok.
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“Dari mana datangnya asap itu?” tanya Ci Siong Tojin.
“Serangannya yang pertama kali gagal. Orang itu segera mengeluarkan beberapa butir benda
berwarna hitam dan melemparkannya ke tanah. Pada saat itu juga asap tebal memenuhi
ruangan,” sahut Fu Giok Su menerangkan.
“Kemudian?”
“Orang itu mengeluarkan tujuh macam senjata rahasia. Dilemparkannya kepada Teecu lalu
melesat pergi melalui atap genting.”
“Tujuh macam senjata rahasia?”
“Tidak diragukan lagi, ilmu senjata rahasia Bu Tong Pai pula yang digunakannya.” Keringat
dingin membasahi Fu Giok Su. “Tetapi… tetapi…”
“Tetapi apa?”
“Senjata rahasia itu dibubuhi racun!” seru Fu Giok Su. Tubuhnya menggeliat satu kali,
kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri.
Ci Siong Tojin terkejut. Dia membuka pakaian Fu Giok Su. Bahu anak muda itu masih
mengalirkan darah. Warnanya sudah berubah kehitaman. Ci Siong Tojin cepat-cepat
membuka kain pembungkus luka Fu Giok Su. Selain luka di bahu, bintik-bintik kecil bekas
senjata rahasia pada lengannya sudah membengkak. Warnanya malah kehijauan.
Kim Ciok melongok sekilas. Wajahnya berubah hebat.
“Warnanya tidak demikian ketika kami membungkus lukanya.”
Alis Ci Siong Tojin bertaut erat.
“Racun yang dibubuhkan di atas senjata rahasia itu sungguh hebat sekali,” gumamnya lirih.
Lun Wan Ji panik sekali.
“Susiok, apa yang harus kita lakukan sekarang?” tanyanya gugup.
“Kami sama sekali tidak mengerti tentang racun. Satu-satunya jalan hanya dapat
mengerahkan lweekang dan mendesak keluar racun tersebut,” sahut Ci Siong Tojin.
“Aku saja….”.
“Lweekangmu belum memadai,” kata Ci Siong Tojin sambil menggelengkan kepalanya.
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“Susiok…”
“Luka dalamku belum sembuh. Meskipun aku berniat menolong juga tidak bisa.” Ci Siong
Tojin tertawa getir.
Lun Wan Ji terpaku di tempat. Air matanya mengalir dengan deras. “Suhu, kalau begitu Fu
sute kemungkinkan tidak tertolong lagi?” kata Kim Ciok tanpa sadar.
Ci Siong Tojin segera mengambil keputusan. “Bawa dia ke belakang gunung tempat Yan
supek,” katanya.
Bibir Lun Wan Ji segera mengembangkan senyuman. “Mengapa aku melupakan suhu?”
katanya kepada diri sendiri.
Hati Ci Siong Tojin semakin tertekan melihat keadaan gadis itu. Kim Ciok dan Giok Ciok
segera memapah Fu Giok Su keluar dari kemar. Tentu saja Lun Wan Ji tidak mau ketinggalan.
Ci Siong Tojin tidak mengikuti mereka. Dia berjalan mondar-mandir di dalam kamar Pek
Ciok, Gi Song dan Cang Song memeriksa seluruh kamar tersebut. Cang Song yang bertugas
sebagai kepala penjaga dan keamanan Bu Tong masih merasa penasaran. Dia terus
menggerutu panjang lebar.
“Tidak mungkin orang itu bisa lolos dari pengawasanku. Aku sudah menyuruh berpuluhpuluh orang menjaga dengan ketat.”
Gi Song tertawa dingin. “Tapi kenyataannya sekarang terpapar di depan mata,” sindirnya
tajam.
“Kalau begitu ginkangnya pasti seperti orang yang bisa menguap di udara.”
Tapi dia tidak berani menerobos keluar kamar. Hal ini membuktikan bahwa pembunuh itu
menyadari bahwa dirinya masih bukan tandingan keempat orang murid Ciang bun suheng.”
Ci Siong Tojin seperti tidak mendengar. Dia terus mondar-mandir saja. Seorang murid Bu
Tong menghampiri.
“Suhu, para murid di kaki gunung membawa berita. Mereka tidak menemukan sedikit jejak
pun,” lapornya.
“Suruh mereka mengawasi lebih ketat lagi. Jangan memencarkan perhatian,” perintah Ci
Siong tojin.
Murid itu mengundurkan diri. Yo Hong menyusul masuk ke dalam kamar untuk
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menyampaikan laporan.
“Setelah peristiwa itu terjadi, para murid yang ada di luar tidak ada seorang pun yang melihat
ada orang meninggalkan tempat ini.”
“Hm…” Ci Siong to jin menjawab datar.
Tiba-tiba Cang Song menunjuk ke langit-langit yang pecah. “Di atap genting itu ada bekas
darah,” katanya.
Ci Siong segera keluar. Ternyata di pinggir batang kayu yang mana gentingnya pecah ada
beberapa titik noda darah.
“Itulah buktinya FU Giok Su belum berpengalaman dalam menghadapi musuh,” tukas Gi
song.
“Apa maksud ucapanmu?” tanya Cang song.
“Sebetulnya dia sudah berhasil melukai musuh. Kalau tidak, mana mungkin kayu itu terdapat
noda darah,” sahut Gi song bangga.
Hati Ci Siong to jin tergerak mendengar ucapan itu.
“Kemungkinan asap sangat tebal waktu itu sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas,”
sahut Cang song.
Suatu ingatan melintas di benak Ci Siong to jin. Dia memalingkan wajahnya kepada Yo Hong
dan bertanya.
“Sebelum kejadian itu, apakah kalian mendengar sesuatu?” tanyanya.
“Fu sute seperti mendengar ada orang yang berjalan di atas genting. Kami semua tidak merasa
apa-apa. Malah kami sempat bergurau dan mengatakan bahwa kemungkinan hanya seekor
kucing,” sahut Yo Hong.
“Oh?” wajah Ci Siong to jin semakin muram.
“Pembunuh itu bukan hanya memiliki ginkang yang tinggi, tapi dia juga sangat teliti,” kata
Cang song tiba-tiba.
“Darimana kau mendapat kesimpulan seperti itu?” tanya Ci Siong to jin.
“Aku sudah menanyai para penjaga. Setelah kejadian itu, mereka baru membuka jendela. Hal
itu membuktikan bahwa pembunuh itu pasti masuk melalui salah satu jendela dan
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menutupnya kembali.”
“Sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal yang demikian merepotkan,” tukas Gi song.
“Kau mana tahu? Dengan berbuat demikian, asap itu tidak menyebar kemana-mana,” kata
Cang song tidak mau kalah.
Gi song menganggukkan kepalanya berkali-kali.
“Kalau begitu, sang pembunuh memang benar teliti. Sebelumnya dia sudah merencanakan
semua dengan rapi. Sejak semula dia sudah tahu serangannya akan gagal dan bagaimana
melarikan diri tanpa ketahuan orang lain.”
“Kau salah lagi. Maksudku, lebih baik dia membuka jendela dan begitu asap memenuhi
ruangan, dia juga dapat menerobos lewat jendela,” kata Cang song.
Gi song tertawa lebar. “Ginkangnya toh demikian tinggi, buat apa dia mengkhawatirkan hal
itu?”
Mereka berdua saling berdebat. Wajah Ci Siong to jin tidak menampilkan perasaan apa-apa.
Padahal setiap patah kata kedua orang itu terpateri dalam hatinya. Sekarang yang
menggelayuti pikirannya juga merupakan hal yang diperdebatkan Gi song dan Cang song.

***

Darah dari hitam berubah ungu. Kemudian dari ungu menjadi merah segar. Senjata rahasia
dan racunnya sudah terdesak keluar. Fu Giok Su masih belum sadar dari pingsannya. Lun
Wan Ji memegangi bahunya. Wajah gadis itu ketakutan juga gelisah.
Senjata rahasia yang berhasil didesak keluar tidak berbeda dengan senjata rahasia umumnya.
Tidak ada tanda istimewa yang dapat dijadikan petunjuk. Sebelum menjalankan rencana ini,
Fu Giok Su sudah menyiapkan segalanya dengan teliti.
Dia menjalankan rencana yang satu ini, tujuannya untuk menghapus kecurigaan orang pada
dirinya. Pek Ciok dan Cia Peng sudah terbunuh. Seandainya pada dirinya sendiri tidak terjadi
apa-apa, orang-orang pasti akan merasa aneh. Dan hal ini pasti akan mempengaruhi
gerakannya di masa yang akan datang.
Sekarang ini dia benar-benar jatuh pingsan. Yan Cong Tian menarik kembali telapak
tangannya. Keringat sebesar-besar kacang kedelai menetes deras dari keningnya. Meskipun
hawa murninya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, namun untuk menyembuhkan
luka dan mendesak racun keluar saja tidak akan menyulitkan dirinya. Racun yang terdesak
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keluar dari tubuh Fu Giok Su hanya sedikit lebih keras dari racun biasa.
Lun Wan Ji sibuk memborehkan obat Kim cang yok pada luka Fu Gios Su kemudian dia
membungkus dengan teliti. Pada saat itulah Ci Siong to jin berjalan masuk. Yan Cong Tian
tidak memperdulikan. Matanya setengah terpejam. Tampangnya letih sekali. Ci Siong to jin
segera menghampiri.
“Suheng, bagaimana perasaanmu?”
Yan Cong Tian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. “Tidak apa-apa,” sahutnya
datar.
Mata Ci Siong to jin beralih kepada Fu Giok Su. Alisnya terangkat ke atas.
“Susiok, Giok Su sudah tidak apa-apa lagi,” Wan Ji cepat-cepat memberitahukan.
Ci Siong to jin hanya tertawa datar. Akhirnya Fu Giok Su tersadar juga. Tampangnya masih
belum segar. Matanya terbuka dan dipaksakan memperhatikan sekelilingnya. Kemudian dia
menatap ke arah Ci Siong to jin.
“Suhu, teecu sudah menyusahkan kau orang tua,” katanya.
“Suhuku yang mendesak racunmu keluar,” tukas Lun Wan Ji menjelaskan.
Yan Cong Tian tertawa lebar. “Bocah cilik, siapa pun apa bedanya?”
“Giok Su, ketika pembunuh itu melarikan diri lewat atap genteng, apakah kau sempat
mengejarnya?” tanya Ci Siong to jin tiba-tiba.
Fu Giok SU menggelengkan kepalanya dengan lemah. Lun Wan Ji segera membantu Fu Giok
Su mengenakan kembali pakaiannya. Gi bagian pundak pakaian itu terdapat beberapa helai
sarang laba-laba. Ci Siong to jin mengambil sarang laba-laba dengan kukunya. Tampangnya
kusut. Mulutnya menggumam tidak jelas.
Yan Cong Tian membuka matanya perlahan-lahan. Tangannya dikibaskan. “Kalian sudah
boleh membawanya keluar,” katanya.
“Kim Ciok, Giok Ciok,” panggil Ci Siong to jin.

***

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

290

Kim Ciok dan Giok Ciok menggotong Fu Giok Su keluar dari kamar. Lun Wan Ji cepat-cepat
memohon diri kepada Yan Cong Tian dan Ci Siong to jin. Yan Cong Tian hanya tertawa. Lun
Wan Ji malah tersipu-sipu.
Menunggu mereka semua meninggalkan tempat itu, Ci Siong to jin baru duduk di sudut
kamar.
“Suheng…”
“Ilmu aliran mana yang dipelajari Fu Giok Su sebelum menjadi murid Bu Tong?” tanya Yan
Cong Tian menukas perkataan Ci Siong to jin.
Ci Siong to jin terpana mendengar pertanyaan itu. “Kalau tidak salah, dia mempelajarinya dari
para pengawal yang bekerja di rumahnya.”
“Tidak heran.” Wajah Yan Cong Tian berseri-seri. “Kau memang tidak salah menilai dan
menerimanya sebagai murid.
“Oh?”
“Saya ingat anak ini sangat baik. Otaknya juga sangat cerdas. Pernah aku membahas tentang
ilmu silat dengannya. Setiap kali aku mengajukan pertanyaan, dia dapat menjawabnya dengan
tepat,” Yan Cong Tian tertawa lebar. “Rasanya para pengawal yang bekerja di rumahnya juga
bukan tukang pukul kasar seperti umumnya. Ilmu mereka pasti cukup tinggi.”
“Bagaimana suheng bisa tahu?”
“Tadi aku mengerahkan lweekang untuk mendesak racun keluar dari tubuhnya. Aku merasa
adanya segulungan arus kuat mengalir dalam tubuhnya. Hal ini membuktikan bahwa anak ini
pernah mendapat ajaran lweekang tingkat tinggi. Sayangnya dia tidak tahu cara
menggunakannya. Kalau tidak, dengan mengandalkan tenaga dalamnya sendiri, tidak perlu
mendapat bantuan orang lain, dia dapat mendesak keluar racun dalam tubuhnya sendiri,” kata
Yan Cong Tian.
Ci Siong to jin tidak mengucapkan sepatah kata pun.
“Partai Bu Tong pada generasi mendatang mungkin harus mengandalkan anak ini.”
Ci Siong to jin hanya tertawa datar. Terhadap Fu Giok Su, kecurigaannya sudah mulai timbul.

***
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Di antara keenam murid Ci Siong to jin sudah ada dua yang meninggal dan satu orang terluka.
Hati setiap murid Bu Tong Pai terasa tertekan. Demikian juga Gi song dan Cang song.
Apalagi kalau mengingat mereka adalah generasi ‘Song’ yang mempunyai kedudukan cukup
tinggi dalam partai it, kemungkinan mereka juga bisa menjadi sasaran si pembunuh. Oleh
karena itu hati mereka tercekam ketakutan. Hanya keangkuhan mereka yang melarang mereka
memperlihatkannya.
Ketika mereka masih memperdebatkan masalah itu, Lun Wan Ji, Kim Ciok, Giok Ciok
beserta beberapa murid Bu Tong lainnya membawa Fu Giok Su ke kamar itu. Mereka
mendudukkan anak muda itu di atas kursi. Wajah Gi song dan Cang song berubah hebat.
“Apa-apaan ini?”
“Fu suheng sudah terkena senjata rahasia beracun si pembunuh. Susiok mengatakan para
suheng tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu, susiok memerintahkan kami
membawanya kemari dan meminta kedua susiok melindunginya baik-baik,” kata Lun Wan Ji.
Gi song dan Cang song terpana mendengar keterangan itu.
“Apa? Minta kami melindunginya?” tanya Cang song tanpa sadar.
Gi song juga terkejut sekali. “Seandainya pembunuh itu tidak mau melepaskannya begitu saja,
bukankah kami yang akan kerepotan?”
“Dengan mengandalkan ilmu yang dimiliki susiok berdua, seharusnya tidak menjadi
masalah,” tukas Kim Ciok.
Gi song dan Cang song mengerling ke arah Kim Ciok sekilas. Mereka tidak mengatakan apaapa.
“Aku akan mengambilkan selimut,” kata Lun Wan Ji sambil mengundurkan diri.
Kim Ciok dan Giok Ciok juga memohon diri. Cang song langsung menarik tangan Gi song ke
sudut kamar.
“Kali ini kalau aku tidak mati terbunuh, paling tidak bisa mati ketakutan,” bisiknya.
“Mendingan kalau pembunuh itu tidak datang lagi. Kalau tidak jiwa kita berdua kemungkinan
sulit dipertahankan lebih lama,” sahut Gi song sambil tertawa getir.
“Coba kau katakan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya?”
“Bagaimana lagi? Kita toh tidak mungkin melaporkannya kepada Ci Siong bahwa kita takut
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mati dan meminta mereka membawa bocah ini kembali?” sahut Gi song.
Cang song menggelengkan kepalanya berkali-kali. “Memang tidak mungkin. Apabila kita
berbuat demikian, kelak kita pasti tidak punya muka lagi untuk menetap di Bu Tong san.”
“Bagus kalau kau mengerti,” Gi song membusungkan dadanya dengan setengah dipaksakan.
“Satu-satunya harapan kita ialah pembunuh itu tidak akan kembali lagi setelah berhasil
melukai bocah ini.”
“Memang hanya itu yang dapat kita harapkan.”

***

Lun Wan Ji sudah mengambil selimut dan meninggalkan kamar Fu Giok Su. Tidak lama
kemudian ada seseorang lagi yang masuk ke dalam kamar tersebut. Orang itu adalah Ci Siong
to jin.
Pintu kamar itu ditutup rapat-rapat. Ci Siong to jin mulai mencari-cari di dalam kamar. Dia
tidak berhasil menemukan tempat yang mencurigakan, juga tidak menemukan barang apa pun
yang mencurigakan. Laci yang tadinya digunakan untuk menyimpan bahan peledak sekarang
sudah kosong melompong.

***

Bahan peledak sudah berada di tangan si makhluk tua. Dia memasukkan bahan peledaki itu ke
dalam beberapa batang bambu. Bahan peledak itu memang tidak cukup untuk meledakkan
seluruh Bu Tong san, tapi cukup untuk meledakkan batu-batu yang menyambung rantai
pengikat kaki dan tangan.
Kalau batu-batu itu sudah meledak, maka makhluk tua itu sudah bisa bebas merdeka dan
melarikan diri dari telaga dingin tempat dia terkurung sekian lama. Urat nadi di kakinya sudah
tersambung kembali. Keadannya sudah seperti biasa. Akibat yang akan ditimbulkan orang ini
setelah berhasil melarikan diri, ngeri untuk dibayangkan.
Makhluk tua itu sendiri bagaikan segentong bahan peledak yang sanggup menghancurkan
seluruh Bu Tong san. Bila manakah peledak yang satu ini akan memperlihatkan reaksinya ?

***
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Akhirnya Fu Giok Su bisa juga menegakkan tubuhnya dan duduk sendiri. Padahal dia
berharap pingsan terus. Paling tidak, dia tidak perlu menjawab berbagai pertanyaan yang
aneh-aneh dari Gi song dan Cang song.
Sebetulnya kedua orang itu hanya membanggakan pendapat mereka masing-masing. Tapi
semakin lama mendengarkan, hati Fu Giok Su semakin terkesiap. Tiba-tiba dia merasa
petunjuk yang ditinggalkan olehnya terlalu banyak.
Melihat Fu Giok Su tidak memberikan reaksi apa-apa, Gi song malah mendesaknya.
“Bagaimana pendapatmu tentang dugaan kami?”
“Masuk akal,” kata Fu Giok Su terpaksa mengembangkan seulas senyuman.
“Tapi suhumu malah menganggap kata-kata emas kami sebagai omong kosong.”
Fu Giok Su mengerutkan alisnya. “Manusia yang sepintar kami, sebetulnya tidak banyak di
dunia ini.”
“Tidak salah,” Fu Giok Su langsung memuji setinggi langit. “Ketika teecu percama kali
melihat kedua susiok, teecu sudah tahu bahwa kalian termasuk manusia yang luar biasa.
Meski urusan apapun, kedua susiok dapat meliahtnya dari sudut yang lain. Berbeda dengan
orang lain.”
Gi song dan Cang song senang sekali. Cang song malah menghampiri dan menepuk-nepuk
bahu Fu Giok Su. “Pandanganmu memang hebat. Masa depanmu pasti cerah,” katanya.
Dalam hati Fu Giok Su tertawa dingin.

***

Setiap larut malam, Wan Fei Yang melatih Bu Tong liok kiat yang diajarkan Ci Siong to jin
kepadanya. Sampai saat ini, dia masih tidak tahu asal-usul manusia brepakaian hitam itu dan
dia juga tidak tahu bahwa Ci Siong to jin adalah ayah kandungnya.
Malam ini, manusia berpakaian hitam yang merupakan samaran Ci Siong to jin berdri di
sampingnya kemudian berjalan mondar-mandir. Hatinya tampak tidak tenang. Wan Fei Yang
sudah selesai berlatih ilmu pedang.
“Tidak tersangka Bu Tong pai kalian banyak sekali cobaannya,” kata manusia berpakaian
hitam itu tiba-tiba. “Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah lainnya.”

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

294

“Ilmu pembunuh itu sangat tinggi. Bahkan Pek Ciok, Cia Peng dan Fu Giok Su bukan
tandingannya,” sahut Wan Fei Yang.
Ci Siong to jin menganggukkan kepalanya. “Tidak sulit dibayangkan.”
Sinar mata Wan Fei Yang mengerling. “Oh ya, Suhu… Dengan kepandaianmu yang demikian
tinggi, mengapa kau tidak turun sekali saja guna membantu Bu Tong pai?” tanyanya.
“Itu urusan Bu Tong sendiri, biar orang-orang Bu Tong pai yang membereskannya. Misalnya
engkau, sudah waktunya kau menunjukkan sedikit jasamu kepada mereka,” sahut manusia
berpakaian hitam.
“Tapi aku…”
“Menurut dugaanku, selain tinggi ilmu yang dimiliki pembunuh itu, dia juga paham sekali
seluk beluk Bu Tong pai. Kemungkinan besar dia bersembunyi di antara murid Bu Tong
sendiri,” kata manusia bepakaian hitam selanjutnya.
“Apa?” Wan Fei Yang terkejut sekali.
“Di Bu Tong san kau hanya seorang pelayan. Sedangkan kau tidak pernah membocorkan
bahwa kau mengerti ilmu silat. Pembunuh itu tentu tidak akan menaruh perhatian.”
Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya.
“Yang menjadi sasaran pembunuh ialah murid yang mempelajari Bu Tong liok kiat. Fu Giok
Su hanya terluka saja. Kemungkinan besar pembunuh itu tidak akan melepaskannya begitu
saja.”
“Tapi sekarang Gi song dan Cang song kedua tianglo…”
“Kedua tianglo itu, kau sendiri pasti mengerti. Mereka hanya pandai mengumbar gertakan,
sama sekali tidak ada kegunaannya.”
“Suhu, benar-benar…”
“Kecuali engkau, siapa lagi yang mempunyai kemampuan setinggi itu untuk membela Bu
Tong pai? Apakah kau takut?”
“Tidak!” sahut Wan Fei Yang sambil membusungkan dadanya.

***
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Oleh karena itu, pada hari kedua, pagi-pagi sekali Wan Fei Yang sudah muncul di luar kamar
Gi song dan Cang song. Dia membawa seteko air yang baru mendidih. Sama sekali tidak
mencari alasan yang lain. Dia mengetuk pintu lalu langsung masuk ke dalam.
Fu Giok Su yang melihat kedatangannya, tanpa sadar tertegun. Hatinya agak tegang. Tapi dari
luar dia tidak memperlihatkan perasaan apa-apa. Sembari menyeduh air teh, Wan Fei Yang
menyapanya. “Fu toako, bagaimana lukamu?”
“Sudah lumayan,” Fu Giok Su menyahut datar. Dia memang tidak ingin banyak bicara.
Kebetulan Lun Wan Ji mendatangi. Tangannya membawa sangkar burung yang mereka beli
di kota tempo hari. Kedua ekor burung yang ada di dalam sarang itu berloncat-loncatan.
Kadangkala terdengar suara kcauan mereka. Enak juga kedengarannya.
Lun Wan Ji duduk di samping tempat tidur, dia meletakkan sangkar burung di atas meja yang
terletak di sampingnya.
“Suheng, untuk apa kau meminta aku membawakan sangkar burung ini?” tanyanya.
Fu Giok Su tertawa lebar.
“Kalau kau sedang tidak ada, biar mereka yang menemani aku. Lebih enak mendengar
kicauan mereka daripada ocehan kedua orang susiok,” katanya.
Lun Wan Ji tertawa terkekeh-kekeh mendengar keterangan Fu Giok Su. Wan Fei Yang juga
ikut tertawa. Tepat pada saat itu, Gi song dan Cang song kembali ke kamar. Melihat ketiga
orang itu tertawa dengan gembira, hatinya merasa heran.
“Apa yang kalian tertawakan?”
“Tidak apa-apa,” sahut Lun Wan Ji cepat-cepat mendekap mulutnya sendiri.
Wan Fei Yang segera maju menghampiri dan menjura dalam-dalam.
“Untuk apa kau ke sini? Apakah tempat ini juga pantas didatangi olehmu?” bentak Gi song
dengan wajah garang.
“Dia hanya menyeduh the untuk kita,” sahut Fu Giok Su.
Wan Fei Yang cepat-cepat menganggukan kepalanya. Dia mengangkat teko the yang masih
dipegang di tangannya.
“Sudah selesai belum?” bentak Cang song tidak mau kalah.
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“Sudah… sudah,” sahut Wan Fei Yang gugup.
“Mengapa masih diam di sini ? epat pergi!” kata Cang song sambil mengibaskan lengan
bajunya.
Wan Fei Yang cepat-cepat mengundurkan diri.
“Sam susiok, mengapa kau begitu galak? Aku sampai ketakutan,” kata Lun Wan Ji dengan
nada kurang senang.
Cang song mengelus jenggotnya yang seperti jenggot kambing. “Ini bukan galak, tapi
wibawa,” sahutnya tenang.

***

Wan Fei Yang tidak dapat digertak oleh wibawa Cang song. Setelah pergi tidak lama, dia
kembali lagi. Dalam sehari penuh, dengan alasan menyeduh the saja dia sudah bolak-balik
belasan kali.
Bukan hanya Fu Giok Su yang merasa enggan, Gi song dan Cang song juga merasa curiga.
Tapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Wan Fei Yang.
"Apakah Ci Siong sudah curiga kepadaku
sehingga mengutus Wan Fei Yang mengawasi
aku?" pikir Fu Giok Su dalam hati.
Setelah Gi song dan Cang song masuk ke
dalam kamar tidur yang berhubungan dengan
kamar yang ditinggali Fu Giok Su. Anak muda
itu melepaskan diri dari Lun Wan Ji. Setelah
itu cepat-cepat dia mengeluarkan secarik kertas kecil berisi tulisan dari balik ikat
pinggangnya. Belum sempat dia menyematkan kertas kecil tadi ke kaki burung di dalam
sangkar
telinganya mendengar suara derit pintu ter
buka. Cang song keluar dari kamar sebelah. Fu
Giok Su cepat-cepat menyelipkan surat kecil
tadi di dalam genggaman tangannya.
Cang song melirik Fu Giok Su sekilas. Dia menjadi heran sekali. "Untuk apa kau
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mengeluarkan burung itu?" tanyanya.
"Aku sedang mengajaknya bermain," sahut Fu Giok Su cepat.
Cang song menggelengkan kepalanya. "Sudah begini besar, masih seperti anak-anak saja.
Lihat kami, main catur sambil mengasah otak,” katanya. h
Gi song mendorong pintu dan menyusul keluar dari kamar. "Siapa yang main catur mengasah
otak?"
"Tentu saja aku. Kau kira siapa? Giok Su? Dia hanya mengerti mengajak burung bermainmain," sahut Cang song bangga.
Gi song mengerlingkan matanya ke arah sangkar burung.
"Burung seperti ini mana bisa diajak main? Di mana kau membelinya?"
"Dekat kota di kaki gunung," sahut Fu Giok Su.
"Berapa harganya?"
"Satu uang perak saja."
"Satu uang perak? Mana ada harganya?" Gi song menggelengkan kepalanya. "Kicauan bu
rung seperli ini tidak enak didengar. Warnanya juga tidak bagus. Dihadiahkan pun aku tidak
sudi."
Fu Giok Su tertawa getir.
"Sebelum membelinya, kau seharusnya me nanyakan dahulu kepadaku," kata Gi song
kembali.
Belum lagi Fu Giok Su menyahut, Cang song sudah menukas.... "Apakah kau paham soal
burung?"
"Mengapa tidak?"
"Aku belum pernah mendengar kau mengungkit masalah ini."
"Kau kira aku manusia macam apa? Punya kemampuan sedikit langsung gembar-gembor!
"Kalau begitu, coba kau katakan, apa nama burung ini?"
"Kalau tidak salah burung beo," sahut song sambil mengerutkan keningnya.
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"Kalau tidak salah?" Cang song tertawa di ngin. "Padahal kau sendiri tidak berani
memastikan."
"Kalau bukan beo, apa?" "Burung semprit." Cang song tertawa dingin "Jangan membual di
hadapanku. Ketika aku memelihara burung, kau masih belum bisa jalan."
"Semprit?" Gi song tertawa terbahak-bahak. "Baru pertama kali ini aku mendengar ada
burung yang namanya seperti itu. Kau kapan pernah memelihara burung. Baik, coba kau
katakan apa kekurangan burung sejenis ini?! Cang song terpana. Padahal dia hanya asal buka
mulut saja karena dia melihat Gi song juga bukan benar-benar paham tentang burung.
"Tidak bisa menjawab?" sindir Gi song. Cang song mendengus dingin. "Apa kekurangan
burung ini? Burung jenis ini tidak bisa terbang!" sahutnya sinis.
Gi song tertawa terbahak-bahak kembali. "Mana ada burung yang tidak bisa terbang?"
"Kalau kau tidak percaya, coba saja," sahut Cang song kukuh pada pendiriannya.
"Baik," kata Gi song. Dia langsung mengham-piri sangkar burung tersebut.
Fu Giok Su panik sekali. Cepat-cepat dia menutupi sangkar burungnya.
"Burung ini sudah aku hadiahkan kepada sumoay. Kalau sampai terbang, bagaimana aku
harus menjelaskan kepadanya?" katanya gu gup.
"Kalau memang milik Wan Ji. Ya...." sahut Cang song.
"Kau takut bohongmu ketahuan bukan?" sindir Gi song.
Cang song mana mau mengalah. "Aku hanya takut Wan Ji akan menyalahkan aku sebagai
orang tua yang tidak tahu diri!" teriaknya sambil mendelik kepada Gi song.
"Kan mudah saja? Kalau sudah terbang, kita belikan lagi," sahut Gi song.
"Baik," sahut Cang song mengeraskan hati.
"Jangan... di toko burung itu hanya tinggal dua ekor ini saja," kata Fu Giok Su gugup. "Tidak
usah khawatir. Tutup saja pintu dari jendela, kan beres?" sahut Gi song.
Tidak menunggu jawaban dari Fu Giok Su dia langsung berjalan menuju setiap jendela dan
menutupnya rapat-rapat. Cang song tidak bergerak. Matanya mendelik. Dia tidak tahu harus
bagaimana. Setelah menutupi semua jen dela, Gi song segera menghampiri sangkar burung.
"Giok Su, biar kau yang menjadi saksinya." Fu Giok Su masih panik setengah mati. Tapi dia
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tidak menemukan akal untuk mencegah kedua orang tua yang gila-gilaan itu. Dengan mata
kepalanya sendiri, dia menyaksikan Gi song membuka sangkar burung tersebut dan
mengeluarkan burung itu satu per satu serta meletakkannya di atas meja.
Mungkin karena belum terbiasa, kedua burung itu meloncat-loncat beberapa kali ke mudian
berhenti dan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Melihat keadaan itu, hati Cang song
jadi lega. Dia tertawa terbahak-bahak.
"Benar kan? Kedua ekor burung itu tidak bisa terbang, hanya bisa meloncat-loncat." Kata
tanya bangga. Hati Fu Giok Su semakin tegang. Baru saja dia mengulurkan tangannya untuk
memasukkan burung-burung itu kembali ke dalam sangkarnya, tapi Gi song keburu
mencegahnya.
"Tunggu, lihat sebentar lagi!" Kata-katanya selesai, kedua ekor burung itu sudah
mengepakkan sayapnya dan terbang.
"Celaka!" teriak Fu Giok Su dengan suara parau.
"Tidak usah takut. Pintu dan jendela semua terkunci rapat. Tidak akan terbang ke luar," kata
Gi song sambil mengerling ke arah Cang song. Nada suaranya bangga sekali. Sedangkan
wajah Cang song berubah muram seketika.
Tiba-tiba terdengar suara Lun Wan Ji di luar pintu. "Siang hari bolong, menutup pintu rapatrapat. Apa tidak kepanasan?"
"Jangan masuk. Jangan!" teriak Fu Giok Su
Namun terlambat, pintu sudah didorong oleh Lun Wan Ji. Kedua ekor burung itu me-lihat
pintu yang terbuka langsung terbang ke-luar. Lun Wan Ji termangu-mangu di tempat-nya.
"Siapa yang melepaskan burung yang aku pelihara?" tanyanya marah.
Fu Giok Su terpaksa menunjuk ke arah Gi song.
"Kami hanya... hanya...." Gi song menjadi serba salah.
Lun Wan Ji menghentakkan kakinya kesal "Aku tidak mau. Pokoknya kalian harus men
carinya kembali," katanya dengan bibir bersu ngut-sungut.
"Baik... baik.... Besok kami akan turun gunung dan membelinya untukmu," sahut Gi song
dengan maksud menghibur.
"Aku tidak mau yang lain. Aku mau yang kedua ekor tadi...."
Gi song mengangkat bahunya. Dia mendelik kepada Cang song. "Gara-gara kau. Terus saja
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mengatakan bahwa burung itu tidak bisa ter
bang"
"Aku memang pernah melihat beberapa.. beberapa jenis yang tidak bisa terbang." sahut Cang
song malu dikatakan tidak tahu apa-apa.
Kedua orang itu langsung mendebat lagi Mata Lun Wan Ji sudah merah. Air matanya hampir
meleleh. Melihat keadaan itu, Fu Giok Su tidak tahu apa yang harus diperbuatnya Tepat pada
saat itu, Wan Fei Yang melangkah masuk ke dalam. Tangannya masing-masing memegang
seekor burung. Ternyata kedua ekor burung yang terbang keluar tadi.
Gi song dan Cang song memandangnya de ngan terpana. Lun Wan Ji terus menghampiri Wan
Fei Yang. "Wan Ji kouwnio, bukankah ini burung peliharaanmu?" tanya Wan Fei Yang.
Lun Wan Ji menganggukkan kepalanya ber kali-kali. Bibirnya mengembangkan senyuman.
Dia menyambut burung yang disodorkan oleh Wan Fei Yang dan memasukkannya kembali ke
dalam sangkar.
"Terima kasih."
"Kebetulan kedua burung itu menemplok di pundakku. Lain kali harus lebih berhati-hati,"
kata Wan Fei Yang.
Lun Wan Ji mendelik sekilas ke arah Gi song. Orang tua itu memalingkan wajahnya dan
melampiaskan kekesalannya kepada Wan Fei Yang.
"Untuk apa kau masuk lagi ke sini? Cepat pergi! Pergi!" bentaknya kasar. Wan Fei Yang
cepat-cepat mengundurkan diri. Cang song menyusulnya. Dia ingin meng gunakan
kesempatan ini untuk keluar dari kamar itu. Tapi dicegah oleh Gi song. I "Kau sudah kalah.
Bagaimana pun kau harus dihukum? Bukankah kau mengatakan...."
Sebuah ingatan melintas di benak Cang song. "Omong kosong, kau yang kalah!" sahutnya.
"Kedua ekor burung itu...."
"Kalau benar-benar bisa terbang tinggi bagaimana mungkin bisa menomplok di pundak Wan
Fei Yang?"
Mendengar kata-kata itu, malah hati Giok Su yang tergerak.
***
Di sebuah gedung yang sudah hancur dan tidak terpakai lagi, manusia tanpa wajah duduk di
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atas sebatang kayu. Di hadapannya terdapat seonggok api unggun. Matanya menatap ca haya
api dengan termangu-mangu. Entah apa yang dipikirkannya.
Udara malam sejuk. Tiba-tiba terdengar ke pakan sayap burung di angkasa. Dalam waktu
singkat, burung itu sudah menukik ke arah api unggun. Manusia tanpa wajah itu mengulurkan
tangannya dan menangkap burung tersebut.
ia mengambil secarik kertas yang terikat pada kaki burung dan membukanya. Tulisan yang
terdapat di kertas itu tidak banyak. Manusia tanpa wajah membacanya se-kias kemudian
meremas kertas itu dan dilem-parkannya ke dalam api unggun. Dalam se-kejap mata kertas itu
berubah menjadi abu. Manusia tanpa wajah itu mengibaskan tangan-nya dan burung tadi pun
terbang kembali. Tubuhnya sendiri langsung melesat melalui tembok yang sudah hancur dan
menghilang dalam kegelapan malam.
**
Lun Wan Ji baru sadar bahwa burungnya sudah berkurang satu ekor. Dia segera menanyakannya kepada Fu Giok Su.
"Aku melihat sayap kedua ekor burung tadi sangat kotor, maka aku bermaksud memandikannya. Siapa tahu tanganku licin sekali se-hingga yang seekor terlepas dan terbang," sa-hut
Fu Giok Su dengan wajah bersalah.
Lun Wan Ji bersungut-sungut mendengar keterangan itu. "Aku tidak mau...."
Cang song segera mencari muka. "Wan ji tidak usah marah. Aku akan menghukum Giok Su
bermain harpa untukmu," katanya.
"Hukuman yang pantas... hukuman yang pantas," sahut Giok Su cepat-cepat.
Melihat tingkah laku Fu Giok Su, Lun Wan Ji tidak marah lagi. "Pokoknya harus memainkan
lagu yang belum pernah kudengar sebelumnya."
Tentu saja Fu Giok Su menyetujuinya.
*
"Ting! Tang!" Suara harpa berkumandang sampai di kejauhan. Wan Fei Yang duduk di depan
taman dengan punggung bersandar tembok. Dia mendengarkan dengan perasaan terbuai.
Di tempat yang lebih jauh lagi, manusia tanpa wajah sudah mengganti pakaiannya de ngan
setelan berwarna hitam. Wajahnya juga diselubungi sehelai kain berwarna hitam pula.
Dandanannya persis dengan dandanan (Ci Siong to jin ketika mengajarkan ilmu silat kepada
Wan Fei Yang.
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Tidak lama kemudian si manusia tanpa wajah melesat jauh menuju kamar Gi song dan Cang
song. Langkah kakinya ringan sekali. Tampaknya dia sudah hapal sekali keadaan di
sekitarnya. Oleh karena itu, sebentar saja dia sudah sampai di depan Wan Fei Yang.
Suara harpa masih terus mengalun. Wan Fei Yang tersentak. Telinganya menangkap langkah
kaki seseorang. Lirih sekali. Matanya langsung mengedar mencari-cari. Pada saat itulah dia
melihat manusia berpakaian hitam yang merupakan samaran manusia tanpa wajah.
"Suhu...." panggilnya lirih. Manusia berpakaian hitam itu menggerakkan tangannya. Sebatang
ranting yang terikat sehelai kertas kecil melayang ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu
segera menyambutnya. matanya melirik sekilas.
--Kentungan ketiga, tempat biasa -Di atas kertas itu hanya terdapat beberapa huruf saja. Wan Fei Yang terpana. Dia mendongakkan kepalanya. Manusia berpakaian hitam itu sudah tidak tampak lagi.
“Suhu belum pernah memanggil aku dengan cara begini, pasti ada hal yang penting,” pikirnya
dalam hati.

***

Irama harpa sudah berhenti. Gerakan tangan Fu Giok Su juga terhenti di atas tali senar. Lun
Wan Ji bagai tersadar dari mimpi. Gi song dan Cang song memuji terus. Kenyataannya Fu
Giok Su memang pandai memainkan harpa.
Setelah sejenak, tiba-tiba Lun Wan Ji menuju meja dan mengambil sangkar burung.
“Fu toako, kasihan sekali burung ini. Tentu dia kesepian tanpa kawan. Bagaimana kalau kita
melepaskannya saja dan biarkan mereka berkumpul kembali kelak?” katanya menyarankan.
Fu Giok Su sama sekali kau tidak menyangka Lun Wan Ji akan mengeluarkan usul seperti itu.
Dia menjadi tegang.”Tidak…. usulmu tidak baik.”
“Mengapa?”
“Kau tidak mengerti. Burung yang terbang itu adalah jantannya. Yang betina masiha da di
sini, yang jantan pasti akan kembali mencarinya.”
“Benarkah?”
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“Apakah tidak memperhatikan bagaimana mereka saling menyayangi sehari-harinya?”
Lun Wan Ji menggeleng-gelengkan kepalanya. “Aku tidak merasakan apa-apa.”
“Tentu saja. Usiamu masih muda,” tukas Cang song. “Kalau diingat lagi, cara terbang burung
itu juga tidak lambat.”
“Sekarang kau mengaku burung itu memang bisa terbang?” sindir Gi song.
Cang song terpana. “Kau jangan mengusik aku. Aku sedang berpikir. Bagaimana caranya
Wan Fei Yang menangkap burung-burung itu?”
Fu Giok Su segera mempergunakan kesempatan itu. “Mungkin ginkangnya cukup tinggi,”
sahutnya.
“Wan Fei Yang mana mungkin mengerti ginkang?” protes Gi song. “Kalau menanak nasi, dia
memang ahlinya.”
“Tapi, kalau dia memang tidak mengerti, bagaimana dia bisa menangkap kedua ekor burung
itu sedemikian mudah?” tanya Cang song.
Lun Wan Ji menggeleng-gelengkan kepalanya. “Seandainya dia mengerti ginkang, tentu
sehari-harinya dia tidak akan menerima hinaan para suheng begitu saja,” sahutnya.
“Itu yang disebut pandai menyembunyikan kepandaian,” kata Gi song.
“Menurutku, dia tidak mengerti,” sahut Cang song.
“Mengerti, dia pasti mengerti.”
“Liong wi susiok tidak usah berdebat lagi. Kalau benar ingin tahu, coba saja.” Mata Fu Giok
Su bersinar terang. “Toh dia tidak pernah kemana-mana. Sepanjang hari selalu di luar.
“Bagaimana cara kita mengujinya?” tanya Cang song mendesak.
“Mudah sekali,” kata Cang song sambil mengerjapkan matanya. “Aku mempunyai akal yang
baik. Hanya saja kita memerlukan bantuan dari Wan Ji.”
Lun Wan Ji mendengarkan dengan mata terbelalak.

***
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Wan Fei Yang masih duduk dengan punggung bersandar pada tembok. Matanya setengah
terpejam. Tapi dia belum tertidur. Sebuah teriakan mengejutkannya.
“Siapa?”
Wan Fei Yang melonjak bangun. Kepalanya menoleh ke arah kamar Gi song dan Cang song.
Suara tadi berasal dari sana. Dan dia dapat mengenali yang berteriak adalah Cang song. Tibatiba penerangan dalam kamar itu padam seketika. Suara teriakan Lun Wan Ji berkumandang.
Kemudian disusul dengan suara benturan senjata, meja dan kursi yang terbalik lalu suara
jeritan Gi song dan Fu Giok Su.
Wan Fei Yang semakin terkesiap. Tubuhnya melesat ke arah kamar tersebut. Dia
mengkhawatirkan keselamatan Lun Wan Ji. Dua kali loncatan saja dia sudah sampai di depan
kamar kedua orang tianglo. Telapak tangannya menghantam. Pintu kamar itu segera terbuka.
Dia melesat masuk ke dalam.
Di dalam kamar tidak ada penerangan. Hanya cahaya rembulan yang menerobos lewat
jendela. Bagi Wan Fei Yang, sinar ini saja sudah cukup. Biasanya dia berlatih silat di lembah
yang terpencil. Di sana juga tidak ada penerangan. Dia hanya mengandalkan penerangan
cahaya rembulan saja. Sepasang matanya sudah terbiasa dengan kegelapan.
Fu Giok Su terjatuh di atas tanah. Lun Wan Ji meringkuk di sudut. Dua manusia berpakaian
hitam memegang pedang yang tajam berkilaian. Mereka sudah siap menusukkan pedang
tersebut ke tubuh Lun Wan Ji dan Fu Giok Su. Namun tampaknya mereka terkejut oleh suara
dobrakan pintu. Mereka menolehkan kepalanya serentak.
“Siapa? Berani benar menyerbu Bu Tong san?” teriaknya lantang.

Kedua manusia berpakaian hitam itu tidak menyahut. Pedang mereka bergerak dan meluncur
ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu tidak berani ayal. Telapak tangannya segera terulur
dan menyerang kedua manusia berpakaian hitam tadi. Dalam waktu yang bersamaan,
tubuhnya juga bergeser ke samping. Tampaknya kedua manusia berpakaian hitam itu cukup
memahami ilmu pedang. Serangan kedua orang itu tidak main-main. Wan Fei Yang terpaksa
mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan. Dia juga tidak memberi kesempatan
kepada musuh. Tangannya dengan gesit berubah-ubah. Salah satu dari manusia berpakaian
hitam itu terpaksa mundur beberapa langkah, sedangkan yang satunya lagi bergulingan di
tanah.
Mereka langsung meloncat bangun dan menyerang Wan Fei Yang kembali. Beberapa kali
serangan mereka tidak berhasil. Sedangkan Wan Fei Yang juga mulai panas. Dia tidak boleh
membiarkan pertarungan ini berlarut-larut. Telapak tangannya segera terulur dan dengan tibatiba menjambret bagian depan pakaian salah seorang manusia berpakaian hitam tadi.
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“Berani-beraninya. Ingin kulihat siapa kau sebenarnya,” cengkeraman tangan Wan Fei Yang
bergerak bersamaan dengan ucapannya. Dia menarik kain yang menutupi wajah orang itu.
Wajah yang ada di balik kain penutup itu ternyata wajah Gi song. Wan Fei Yang terkejut
setengah mati. Tangannya terlepas dari cengkeramannya. Kakinya mundur sejauh tujuh
langkah.
Gi song malah mendesak maju. Manusia berpakaian hitam lainnya segera menghampiri. Dia
adalah Cang song. Orang tua itu menerjang ke arahnya. “Kali ini kau benar-benar tertangkap
basah!” bentaknya.
Sekarang Wan Fei Yang baru sadar bahwa semua itu hanya perangkap untuknya. Dia menatap
ke arah Lun Wan Ji. Matanya menyiratkan hatinya yang luka. Lun Wan Ji tidak bersuara. Dia
terkejut sekali mengetahui ilmu Wan Fei Yang yang demikian tinggi.
Fu Giok Su juga segera bangkit. Wajahnya tidak menampilkan perasaan apa-apa. Gi song dan
Cang song tidak memperdulikan mereka. Kedua orang itu terus mendesak Wan Fei Yang. Hal
pertama yang melintas di benak Wan Fei Yang pada saat itu adalah lari!
“Jangan lari!” bentak Gi song sambil mengejar.
Ketika Fu Giok Su menyusul ke halaman, bayangan ketiga orang itu sudah tidak tampak lagi.
Suara teriakan Gi song dan Cang song masih terdengar. Fu Giok Su menoleh ke arah Lun
Wan Ji.
“Sumoay, aku akan membantu kedua susiok. Kau kembali dan panggil semua suheng kita,”
katanya.
Hati Lun Wan Ji sekali. Dia mengiakan saja. Setelah sejenak, dia baru membalikkan tubuhnya
kembali ke arah sebelumnya. Fu Giok Su berlari beberapa langkah, setelah melihat bayangan
Lun Wan Ji tidak tampak lagi. Dia membelok ke arah yang lain. Sekarang dia sudah berhasil
membongkar rahasia Wan Fei Yang. Rencana keji lainnya sudah menanti di depan mata.

***

Malam sudah larut. Penerangan remang-rmang. Ci Siong to jin belum tidur. Tangannya
menggenggam belahan giok. Segelungan firasat yang tidak enak menggelayuti perasaannya.
Tanpa sadar Ci Siong to jin berdiri. Dia membuka gembok dan membuka laci lemarinya. Di
dalamnya terdapat seperangkat pakaian berwarna hitam.
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Tiba-tiba jendela bagian timur terbuka, tiga batang piau melayang masuk. Telinga Ci Siong to
jin menangkap suara angin. Tubuhnya bergeser. Ketiga batang piau tersebut lewat dan
menancap di atas tembok. Terlintas bayangan hitam melintas lewat jendela.
Dengan tergesa-gesa Ci Siong tojin meletakkan belahan giok di atas pakaian hitamnya. Laci
tadi ditutup kembali. Tubuhnya berkelebat menerobos lewat jendela. Di bagian luar terdapat
pohon-pohon bambu. Bayangan hitam tadi melintas rumpunan bambu. Ci Siong to jin
mengikuti dengan ketat.
Semakin dalam batang-batang bambu, semakin banyak. Tanpa memperdulikan Ci Siong to jin
terus menerobos mengikuti kibasan lengan baju orang itu. Keluar dari rumpun bambu,
bayangan tadi menuju bagian belakang gunung. Dari bentuk tubuhnya tidak salah dia pasti
manusia tanpa wajah. Tentu saja Ci Siong to jin tidak mengenalnya.
Meskipun ginkang manusia tanpa wajah cukup tinggi, tapi tidak dapat menandingin Ci Siong
tojin. Sayangnya Ci Siong to jin belum sembuh secara keseluruhan dari luka yang dideritanya.
Oleh karena itu, jaraknya dengan manusia tanpa wajah semakin lama semakin jauh. Kedua
orang itu berlari secepat kilat.

***

Wan Fei Yang juga berlari di depan Gi Song dan Cang song. Sebenarnya kalau dia mau
melepaskan diri dari kedua orang itu, baginya mudah sekali. Tapi dia tidak melakukannya.
Pikirannya kacau sekali. Lambat sedikit saja, dia sudah dihadang oleh Gi song dan Cang song
yang mengambil jalan pintas.
“Masih lari? Hayo ikut aku temui Ciang bun jin!” bentak Gi song.
“Budak busuk! Kau benar-benar licik. Pura-pura tidak mengerti ilmu silat. Hayo katakan,
darimana kau mempelajarinya?” bentak Cang song tak mau kalah gertak.
Wan Fei Yang tidak berkata apa-apa.
“Jangan perduli yang lainnya dulu. Ringkus dia dan bawa ke hadapan Ciang bun suheng!”
kata Gi song.
“Aku…. Aku tidak bisa me… menemui….” Wan Fei Yang merasa serba salah. Suaranya jadi
gagap gugup.”Kau tidak mau pergi, kami menyeretmu ke sana!” kata Gi song sambil
mengulurkan tangan mencengkeram.
Wan Fei Yang menggeser tubuhnya menghindar. “Aku mana mengerti ilmu… ilmu silat?
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Kalau aku mengerti.. buat… apa aku masih di sini?”
“Kaulah pembunuh itu!” Tangannya menuding Wan Fei Yang. “Kau diam di sini untuk
membunuh orang.”
“Aku tidak membunuh siapa-siapa!” teriak Wan Fei Yang semakin kebingungan.
“Kalau bukan kau siapa lagi?” teriak Cang song sambil mengulurkan tangannya sekali lagi.
Tapi Wan Fei Yang masih juga berhasil menghindarkan diri. Gi song tertawa dingin. “masih
tidak mau mengaku kalau kau mengerti ilmu silat? Kalau tidak mengerti bagaimana kau bisa
menghindar dari cengkeramanku?”
“Cepat katakan! Siapa yang mengajari ilmu silat kepadamu? Katakan!” bentak Cang song
dengan lagak galak.
“Aku… aku menciptanya sendiri…” kata Wan Fei Yang semakin tidak karuan.
“Kau bisa mencipta ilmu silat? Mengapa buka mengatakan kami saja yang menciptanya?
Tampaknya kau memang tidak bersedia mengaku!” tgeriak Cang song lantang. Dia langsung
menerjang ke depan.
Wan Fei Yang menghentakkan kakinya dan melesat melalui kepala Gi song. Dia mengambil
langkah seribu dan lari terbirit-birit. Gi song dan Cang song langsung mengejar.

***

Akhirnya manusia tanpa wajah menghentikan langkah kakinya juga. Ternyata dia berhenti di
tanah kosong dekat lembah terpencil di mana Ci Siong to jin selalu mengajarkan ilmu silat
kepada Wan Fei Yang.
Semakin mengejar, hati Ci Siong to jin semakin curiga. Akhirnya dia tidak dapat menahan
diri lagi.
“Siapa kau sebetulnya?”
“Sama dengan engkau. Manusia berpakaian hitam yang misterius.”
Hati Ci Siong tergetar. Namun dia berusaha menenangkan perasaannya. “Apakah kau tidak
tahu bahwa menerobos Bu Tong san hanya ada satu jalan yakni kematian? Tanyanya penuh
wibawa.
“Tentu saja tahu!”
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“Sudah tahu tapi masih dilanggar juga.”
“Tidak berbeda denganmu. Melanggar peraturan Bu Tong pai, secara diam-diam mengajarkan
ilmu silat kepada Wan Fei Yang!”
Wajah Ci Siong to jin semakin kelam. “Apa yang kau inginkan?”
“Hanya ingin meminta pelajaran dari Ciang bun jin mengenai ilmu Bu Tong pai yang terkenal
di kolong langit.”
“Kau yang membunuh anak murid kami?”
“Bukan.”
“Masih tidak berani mengaku?”
“Aku sudah menjawab terus terang, tapi mau masih tidak percaya juga. Terserah!”
“Aku tidak percaya maksud kedatanganmu demikian sederhana.”
“Sederhana? Sama sekali tidak!” Manusia tanpa wajah tertawa dingin. “Kalau kau kalah di
bawah pedangku malam ini, hanya jalan kematian yang dapat kau pilih.”
Ci Siong mencibirkan bibirnya. “Kau mempergunakan pedang? Seberapa dalam
pengertianmu tentang pedang?”
Manusia tanpa wajah tidak menyahut. Pergelangan tangannya memutar. Pedangnya yang
panjang sudah dihunus. “Silahkan!”
“Lepaskan dulu penutup wajahmu!”
“Apa perlu?” Manusia tanpa wajah tertawa dingin berulang kali.
“Punco mempunyai satu kebiasaan. Tidak akan membunuh turunan tikus yang tidak berani
memperlihatkan mukanya.”
“Aku juga mempunyai suatu kebiasaan. Aku ingin lawan mati penasaran. Tidak tahu siapa
yang membunuhnya dan mati pun tidak meram!” Kata-katanya selesai diucapkan, manusia
tanpa wajah melesat. Tubuh dan pedangnya seperti sebuah garis panjang yang menerjang ke
arah Ci Siong to jin. Sekali tikam tiga belas jurus berturut-turut, tidak satu pun dari jurus itu
yang tidak mematikan.
Pedang Ci Siong to jin juga sudah dikeluarkan. Liong gi kiam hoat dikerahkan. Tubuhnya
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

309

dalam sekjap menghilang tertutup bayangan pedang. Kedua pedang berdentang berbenturan.
Hanya dalam waktu sesaat, mereka sudah saling menyerang dua ratus tiga puluh tujuh kali. Ci
Siong tiba-tiba tertawa dingin.
“Ilmu pedangmu tidak bagus sama sekali!” katanya tajam.
Manusia berpakaian hitam itu tertawa sumbang. “Di kolong langit ini memang hanya Liang gi
kiam hoat yang paling termasyur. Ilmu pedang cakar ayam seperti yang aku pelajari ini mana
masuk hitungan?”
“Tapi kau justru berani mengusik aku.”
“Itu karena aku tahu kau menderita luka. Meskipun Liang gi kiam hoat sangat hebat.
Sekarang kau tidak bisa sembarangan mengerahkan jurus yang mematikan.”
Wajah Ci Siong to jin beku seperti es. Pedangnya tidak henti bergerak. Dia sudah mengambil
keputusan untuk melukai manusia berpakaian hitam itu secepatnya. Sayang sekarang tenaga
dalamnya tinggal lima bagian. Apa yang dikatakan lawannya memang benar. Dia tidak bisa
mengerahkan tenaga sepenuhnya. Apalagi jurus mematikan dari Liang gi kiam hoat. Ada
beberapa jurus yang seharusnya bisa membunuh manusia berpakaian hitam itu, tapi karena
tenaganya sudah jauh berkurang, dia tidak berhasil melakukannya.
Oleh karena itu, hatinya semakin tertekan. Apabila seseorang menjalankan jurus Liong gi
kiam hoat yang tidak sempurna lagi, pasti dapat terlihat titik kelemahannya. Namun manusia
berpakaian hitam ini masih belum menemukannya. Fu Giok Su lah yang sudah melihat
kelemahan itu. Sekarang dia bersembunyi dalam hutan yang lebat dan menunggu kesempatan
baik untuk menampilkan diri.
Kalau saja dia sampai turun tangan dan bergabung dengan manusia berpakaian hitam, tidak
diragukan lagi kekalahan pasti ada di pihak Ci Siong to jin. Tapi dia tetap menunggu.
Menunggu kesempatan agar sekali serang langsung berhasil.

***

Sehari-harinya Wan Fei Yang sudah terbiasa diperlakukan secara semena-mena. Ini
merupakan salah satu penyebab mengapa dia masih mengalah terus.
“Liong wi tianglo, lepaskan saja aku, boleh kan?” kata Wan Fei Yang dengan suara
memohon.
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Gi song dan Cang song mana mungkin terharu oleh sikapnya. “Tidak bisa. Bagaimanapun
kami harus meringkus engkau!”
“Kalau begitu, aku terpaksa….”
“Terpaksa apa?” Tanpa sadar serangkum hawa dingin menyerang tubuh Gi song.
Wan Fei Yang sama sekali tidak memancarkan serangan atas diri kedua orang tua itu. Hanya
tubuhnya yang tiba-tiba menghentak. Gerakannya persis seekor kupu-kupu yang melintas di
depan mata Gi song dan Cang song. Tubuhnya seperti tumbuh sayap tiba-tiba dan terbang
menjauh.
Gi song dan Cang song saling melirik sekilas. Kemudian keduanya menggerakkan kaki
mengejar. Semakin lama Wan Fei Yang berlari semakin cepat. Juga semakin jauh. Dalam
sekejap saja, dia sudah berhasil melepaskan diri dari kedua tianglo tersebut.

***

Malam ini rembulan bercahaya, bintang berkilauan. Setelah melintasi bukit-bukit, Wan Fei
Yang mendongakkan kepalanya. Kakinya terhenti.
“Celaka! Hampir kentungan ketiga,” katanya dalam hati.
Tubuhnya berkelebat secepat kilat ke depan. Di sebelah sana, Ci Siong to jin dan manusia
berpakaian hitam sedang bertarung dengan seru. Tampaknya Ci Siong to jin mulai kewalahan.
Dia sudah terdesak mundur beberapa kali.
Fu Giok Su dapat melihat semuanya dengan jelas. Dia mengambil sehelai kain hitam dari
balik pakaiannya dan digunakannya untuk menutup wajahnya. Orang ini benar-benar musuh
dalam selimut.

***

Setelah menyerang lagi beberapa jurus, manusia tanpa wajah berhasil mendesak Ci Siong to
jin mundur sejauh dua depa. Pedangnya bergerak lagi tujuh kali berturut-turut.

***
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Punggung Ci Siong to jin sudah menyentuh ranting pohon yang kering. Manusia tanpa wajah
tidak ingin kehilangan kesempatan baik itu. Dengan cepat pedangnya meluncur ke depan.
Ci Siong to jin tidak melihat jalan lain kecuali mengacu kekerasan. Kedua pedang
berbenturan. Bagian dalam tubuh Ci Siong to jin tergetar hebat. Darahnya menggelegak dan
langsung muncrat dari mulutnya. Manusia tanpa wajah tidak ingin menunda waktu pedangnya
meluncur lagi ke depan. Sekali lagi kedua batang pedang saling menangkis.
“Trang!”
Pergelangan tangan Ci Siong to jin tergetar. Pedangnya melayang di udara. Dengan menahan
diri dia mencelat ke atas. Rasa sakit menyerang seketika. Kakinya terhenti.
Manusia tanpa wajah segera menghentikan kakinya. Ternayta pedangnya juga terlepas oleh
getaran benturan tadi. Karena dia tidak mengalami luka apa-apa, secepat kilat dia berhasil
menyambut pedangnya kembali dan langsung ditikamkan ke depan.
Pedang itu bagai secarik sinar yang berkilauan. Ci Siong to jin sudah nekat. Kedua telapak
tangannya dirangkapkan. Dia menyambut pedang manusia tanpa wajah dengan menjepit
pedang tersebut pada kedua telapak tangannya.
Jarak pedang tersebut hanya tinggal tiga cun dari tenggorokan Ci Siong to jin. Manusia tanpa
wajah berteriak lantang, tenaganya dikerahkan dan mendorong perang itu sekuatnya. Namun
kedua telapak tangan Ci Siong to jin ternayta bagai jerat laba-laba. Juga ibarat besi sembrani
yang menyedot pedang itu. Manusia tanpa wajah tidak berhasil mendorong pedang itu untuk
melukai tenggorokan Ci Siong to jin. Kedua orang itu saling berkutat. Mata manusia
berpakaian hitam itu menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal, sedangkan keringat dingin
sudah membasahi kening Ci Siong to jin.
Ci Siong to jin meraung murka. Telapak tangannya didorong ke depan. Tubuh dan pedang
manusia tanpa wajah terangkat ke udara dan berputaran. Tepat pada saat itu juga, Fu Giok Su
melesat keluar dari tempat persembunyian. Kedua telapak tangannya meluncur dan
menghantam tepat di punggung Ci Siong to jin.
Ketika Tosu tua itu mendengar hembusan angin di belakangnya dan bermaksud menghindar,
dia tidak keburu lagi. Isi perutnya tergetar. Tubuhnya tergetar hingga mencelat sejauh satu
depa. Mulutnya terbuka dan kembali dia muntah darah.
Pada saat itu manusia tanpa wajah sudah melayang turun. Pedangnya langsung meluncur dan
menikam jantung Ci Siong to jin. Sebelum berhasil, telapak tangan tosu tua itu kembali
dirangkapkan dan menjepit pedang manusia tanpa wajah seperti sebelumnya. Fu Giok Su
tidak membuang kesempatan. Kedua telapak tangannya segera maju dan menghantam Ci
Siong to jin sekali lagi.
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“Plak! Plak!”
Dua kali berturut-turut. Juga di tempat yang sama. Wajahnya pucat seperti kertas. Sepasang
tangannya tidak kuat lagi menjepit pedang manusia tanpa wajah. Begitu merasa jepitan tosu
tua itu mengendur, pedang manusia tanpa wajah tanpa ampun lagi menusuk jantung Ci Siong
to jin.
Tanpa dapat menahan diri lagi, Ci Siong to jin menjerit ngeri. Tubuhnya terhuyung-huyung
kemudian rubuh di atas tanah! Tanpa sadar Fu Giok Su dan manusia tanpa wajah sama-sama
menarik nafas panjang.
Tiba-tiba terdengar suara kibasan lengan baju. Fu Giok Su dan manusia tanpa wajah saling
mengerling sekilas. Tubuh mereka berkelebat melesat ke dalam hutan yang lebat. Baru saja
mereka menghilang di dalam hutan itu, Wan Fei Yang sudah melayang turun. Melihat apa
yang terpampang di depan matanya, dia berdiri tertegun. Sesaat kemudian dia bagai tersadar
dan menghambur ke depan. Dia memeluk tubuh Cfi Siong to jin.
Ciang bun jin! Ciang bun jin!” teriaknya panik.
Ci Siong to jin memaksa diri membuka sepasang matanya.
“Ciang bun jin, bagaimana keadaanmu?”
Ujung bibir Ci Siong to jin menyunggingkan senyuman tipis. Mulutnhya bergerak-gerak. Dia
seakan ingin mengatakan sesuatu. Wan Fei Yang gugup sekali.
“Ciang bun jin, siapa yang turun tangan melukaimu dengan cara sekeji ini?” desaknya.

***

Meskipun Wan Fei Yang belum tahu bahwa yang ada di hadapannya saat itu adalah ayah
kandungnya sendiri, juga tidak tahu bahwa Ci Siong to jin adalah manusia berpakaian hitam
yang setiap malam mengajarkan ilmu silat kepadanya, namun dia merasakan kehangatan yang
tidak terkirakan. Juga kesedihan yang amat dalam.
“Fei Yang…. “ akhirnya dengan susah payah Ci Siong to jin berhasil membuka mulutnya. “Di
kamarku….”
“Ada apa di kamarmu?”
“Belahan batu…. Batu giok.”
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“Belahan batu giok?” Wan Fei Yang benar-benar tidak mengerti.
“Ada…. Ada… di da… lam….. laci….” Ci Siong to jin seakan memaksakan tenaganya yang
terakhir untuk menyelesaikan kata-katanya. “Fei… Yang, kau… harus… ber….. latih lebih
gi….at lagi.”
Suaranay tiba-tiba meninggi. Kepala Ci Siong to jin terkulai. Akhirnya dia menghembuskan
nafas terakhirnya di dalam pangkuan Wan Fei Yang.
“Ciang bun jin! Ciang bun jin!” teriak Wan Fei Yang kalap.
Setelah beberapa kali berteriak dan tidak mendengar jawaban dari Ci Siong to jin, akhirnya
dia terpaku di tempat itu. Tepat pada saat yang sama, dari arah mana dia datang tadi terdengar
suara langkah kaki orang banyak yang mendatangi dengan tergesa-gesa. Wan Fei Yang
mendengar dengan jela, namun dia tak memberikan reaksi apa-apa.
Kalau hari biasa, tentu dia akan segera mengambil langkah seribu. Tapi apa yang terjadi
malam ini memang terlalu banyak. Perasaannya tidak tenang. Dan kematian Ci Siong to jin
semakin membuat batinnya terpukul.
Suara langkah kaki semakin mendekat. Setitik demi setitik cahaya lentera mulai menerangi
tempat itu. Wan Fei Yang sama sekali tidak memperdulikan. Dia hanya meletakkan mayat Ci
Siong to jin di atas tanah lalu berdiri. Dengan pikiran melayang-layang dia mundur dua
langkah. Bajunya sudah penuh noda darah. Pada saat itulah lentera mengelilinginya.
Serombongan murid Bu Tong menghambur ke depannya. Yang paling depan adalah Lun Wan
Ji, Kim Ciok dan Giok Ciok.
“Siau Fei, apa yang kau lakukan di tempat ini?” Lun Wan Ji yang pertama-tama membuka
suara.
Mendengar suara itu, Wan Fei Yang baru menolehkan kepalanya. Mulutnya terbuka tapi tidak
sepatah katapun keluar dari bibirnya. Mata Lun Wan Ji mengedar dan berhenti pada masat Ci
Siong to jin. Tanpa sadar dia menjerit ngeri. Para murid Bu Tong mengikuti pandangannya.
Semuanya terkejut dan suasana menjadi gempar seketika.
“Ciang bun jin! Ciang bun jin!”
“Suhu! Suhu!”
Suara sahutan terdengar susul menyusul. Suasana bising sekali. Lun Wan Ji menjatuhkan diri
berlutut di tanah. Matanya mendelik ke arah Wan Fei Yang. “Siau Fei, bagaimana kau bisa
turun tangan sekeji ini?” tanyanya dengan suara bergetar.
Mata setiap orang ebrtumpu pada diri Wan Fei Yang. Untuk sesaat Wan Fei Yang tidak tahu
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bagaimana harus menjelaskan. Tanpa sadar sepasang tangannya meraba bagian depan
pakaiannya. Tangannya berlumuran darah. Pakaiannya pun bertambah banyak noda darah.
Perlahan-lahan Lun Wan Ji bangkit. Tangannya menuding Wan Fei Yang. “Kau benar-benar
membuat aku kecewa,” katanya.
“Ini…. Tidak ada hubungannya dengan aku,” Wan Fei Yang mundur satu langkah. Dia
menggoyang-goyangkan tangannya.
“Wan Fei Yang! Hal sekeji ini pun dapat kau lakukan!” bentak Kim Ciok.
“Ringkus saja dia! Hukum sesuai peraturan!” teriak murid Bu Tong lainnya. Suara teriakan
mereka memekakkan telinga.
Wan Fei Yang mengibas-ngibaskan tangannya dengan kalang kabut. “Kalian dengarkan dulu
penjelasanku!”
“Tidak usah dijelaskan lagi. Ikut kami kembali!” tukas Lun Wan Ji.
Wan Fei Yang masih bimbang. Dua orang murid Bu Tong sudah menerjang ke arahnya. Fu
Giok Su menyusul dari balik hutan yang lebat.
“Apa yang terjadi?” tanyanya.
Belum sempat para hadirin menjawab pertanyaannya, mata anak muda itu sudah melihat
mayat Ci Siong to jin yang tergeletak di atas tanah. Dia segera menjatuhkan diri berlutut.
“Suhu!” teriaknya sedih.
Kain hitam penutup wajahnya sudah dilepas. Pakaiannya masih yang tadi juga. Ci Siong to jin
sudah mati. Siapa lagi yang tahu apa yang terjadi barusan. Wajahnya sendi. Kepalanya malah
menyusup di dada Ci Siong to jin. Para murid yang melihat keadaannya menjadi terharu
sekali.
Gi song dan Cang song yang melihat sinar terang, segera berlari mendatangani. Mata mereka
terpusat apda mayat Ci Siong to jin. Keduanya tertegun.
“Siapa yang membunuh suhu? Siapa?” teriak Fu Giok Su kalap.
Sinar mata dan jari telunjuk semua orang tertuju ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu
mundur dua langkah. Tangannya terus digoyang-goyangkan.
“Bukan… bukan aku. Aku hanya kebetulan menemukannya,” sahutnya gugup.
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Fu Giok Su meloncat berdiri. Dia sudah siap-siap menerjang, namun langkah kakinya terhenti
lagi.
“Tidak… tidak mungkin dia! Ilmu Suhu demikian tinggi, bagaimana mungkin dia sanggup
membunuhnya?” katanya pura-pura.
Cang song langsung mencak-mencak. "Mengapa tidak? Kami berdua juga memiliki ilmu yang
tinggi. Tadi saja kami hampir mati di tangannya!" teriaknya amrah.
Mendengar akta-katanya, mata setiap orang mengandung rasa curiga. Mereka setengah
percaya setengah tidak. Fu Giok Su berlagak tersadar.
"Tidak salah. Ilmu bocah ini memang sangat tinggi!" katanya.
Cang song menuding ke arah Wan Fei Yang. "Tidak heran kau tadi tidak bersedia menemui
Ciang bun jin. Ternyata sejak semula kau sudah merencanakan perangkap, kemudian
melarikan diri dari kejaran kami."
"Tidak… tidak pernah ada rencana apa-apa!"
Tadinya Wan Fei Yang ingin menjelaskan. Tapi sekarang karena gugup, dia malah tidak
sanggup berbicara.
"Kau benar-benar murid sesat!" teriak Cang song.
Gi song mengibaskan tangannya. "Maju! Lumatkan tubuh pemberontak ini menjadi ribuan
keping!" katanya.
Para hadirin memang sudah bersiap-siap. Mendapat perintah Gi song mereka segera
menyerbu. Senjata masing-masing telah tergenggam di tangan. Wan Fei Yang menghindar
dengan kalang kabut.
"Jangan kalian paksa aku bvertindak!" teriaknya gugup.
Para hadirin yang mendengar ucapannya seperti ancaman jadi tambah marah. Semuanya
menerjang ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu segera menangkap keadaan yang tidak
menguntungkan. Dia menangkis golok dan pedang yang menyerangnya dengan sebatang
ranting kayu yang ditemukannya di atas tanah. Dia tidak membaalas menyerang. Dia tahu
makin lama suasananya makin gawat. Tiba-tiba kakinya menutul dan tubuhnya melesat ke
arah sebatang pohon. Tidak ada seorang pun yang sanggup mencegah.
Wan Fei Yang juga tidak menyia-nyiakan kesemaptan itu. Sekali lagi dia menghentakkan
kakinya dan melesat pergi. Tubuhnya menghilang dalam kegelapan malam.
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"Kejar!" teriak Gi song sambil mendahului.
Cahaya lentera segera berpencar. Berbondong-bondong mereka berlari ke arah Wan Fei Yang
menghilang. Meliaht keadaan itu, ujung bibir Fu Giok Su menyunggingkan senyuman. Dia
juga mempercepat langkah kakinya. Boleh dibilang, rencananya sudah berhasil. Pek Ciok dan
Cia Peng sudah mati, demikian pula Ci Siong to jin. Ciang bun jin generasi mendatang pasti
menjadi bagiannya. Dan Tian can kiat juga tentu akan terjatuh ke tangannya.

***

Yan Cong Tian selalu memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah manusia yang
mudah marah. Tapi kalau dibandingkan dengan malam ini, boleh dikatakan bahwa hari
sebelumnya dia sudah cukup lembut.
Rambutnya ebrdiri semua karena amrah. Wajahnya berubah jadi ungu. Matanya menyorotkan
warna merah. Urat-urat di keningnya menonjol. Aliran darahnya seakan dua kali lebih cepat
dari baisanya.Giginya digertakkan erat-erat. Sepasang tinjunya mengepa. Dadanya terasa
hampir meledak.
"Benar-benar kesialan bagi partai kita!" Bibirnya bergetar.
Hatinya sakit sekali. Dia menghantamkan tinjunya ke tembok ruangan sehingga retak di
bagian tengah. Debu-debu beterbangan. Hari seakan hampuir kiamat.
Lun Wan Ji yang masih menangis tersedu-sedu tergetar mundur sejauh dua langkah. Yan
Cong Tian malah menjadi tenang kembali. Setidaknya kesedihan dalam hatinya sudah
terlampiaskan sedikit.
"Tidak disangka-sangka begini banyak musibah yang menimpa Bu Tong. Dua puluh tahun
yang lalu seorang tokoh sesat menyelinap dalam partai kita dengan menyamar sebagai tukang
bakar api di dapur. Dua puluh tahun kemudian partai kita kecolongan lagi oleh seorang anak
haram," gumamnya seorang diri.
"Suhu, tolong katakan apa yang harus kita perbuat sekarang?" Lun Wan Ji baru berani
bertanya.
"Di mana Wan Fei Yang sekarang?" Yan Cong Tian malah balik bertanya.
"Rasanya masih di sekitar Bu Tong san." Lun Wan Ji menarik nafas panjang. "Kami sudah
mengutus beberapa orang untuk memeriksa."
"Bagus!" Sepasang tinju Yan Cong Tian mengepal kencang. "Wan Fei Yang! Tidak disangka
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sama sekali bahwa kau adalah manusia semacam itu! Aku pasti akan meringkus murid murtad
sepertimu!" Habis berkata, tubuh Yan Cong Tian melayang.
"Brak!" Atap genteng pecah seketika diterobosnya.
Ketika pecahan genteng mendarat di tanah, tubuh Yan Cong Tian sudah menghilang dalam
kegelapan malam. Lun Wan Ji mengejar dengan panik.

***

Malam panjang belum berakhir. Langit gelap, awan kelabu. Di depan kamar Ci Siong to jin
terlihat empat orang murid Bu Tong lewat dengan lentera di tangan. Baru saja mereka berlalu,
Wan Fei Yang melayang turun dari atas sebatang pohon.
Tubuhnya berkelebat. Kedua tangannya mengambang dan menguak daun jendela. Tubuhnya
dengan ringan laksana seekor kucing menyelinap masuk. Kemudian dia merapatkan jendela
kembali.
Penerangan di dalam kamar itu remang-remang. Tidak ada seorang pun. Wan Fei Yang
langsung masuk ke kamar CI Siong to jin. Situasi kamar itu dikenalnya dengan sangat baik
ibarat mengenali telapak tangannya sendiri. Oleh karena itu dia tidak perlu membuang waktu
banyak.
Dia membuka laci pertama. Di dalamnya terdapat beberapa perangkat pakaian yang biasa
dipakai Ci Siong to jin. Kemudian dia menarik laci kedua. Di dalamnya juga tidak terdapat
belahan giok yang dicarinya. Akhirnya dia membuka laci ketiga. K ali ini dia tidak perlu
membongkarnya. Belahan giok langsung tergeletak di atas seperangkat pakaian berwarna
hitam.
"Tidak ada yang istimewa pada belahan giok ini," pikir Wan Fei Yang dalam hati. Dia
membolak-balikkan belahan giok tersebut dan memperhatikannya dengan seksama.
"Mengapa menjelang kematiannya Ciang bun jin terus menyebut batu giok ini?"
Perlahan-lahan dia memasukkan belahan giok itu ke dalam dadanya. Pada saat itulah,
matanya menatap perangkat pakaian hitam itu.
"Rasanya aku pernah melihat pakaian hitam seperti ini?" Tanpa sadar dia mengeluarkan
pakaian hitam itu dan membeberkannya.
Wan Fei Yang langsung tertegun. Mulutnya hampir mengeluarkan suara jeritan.
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"Bukankah ini pakaian yang selalu dikenakan oleh Suhu?" gumamnya seorang diri. "Apakah
Ciang bun jin adalah suhu yang selama ini mengajari aku ilmu silat?"
Dia menempelkan wajah wajahnya pada pakaian tersebut. Segelombang rasa haru menyelinap
di hatinya. Banyak hal yang tidak dimengertinya apda masa lalu. Sekarang mulai terang
sedikit demi sedikit. Tanpa sadar Wan Fei Yang menjatuhkan diri berlutut. Air matanya
mengalir dengen deras.
"Ciang bun jin! Suhu! Aku salah mendugamu!" ratapnya sedih.
Baru saja perkataannya selesai,
"Blam!"
Pintu didorong dari luar. Yan Cong Tian diiringi Fu Giok Su dan Lun Wan Ji menerjang
masuk. Wan Fei Yang terkejut sekali. Yan Cong Tian bertiga juga terpana. Mereka sudah
mencari kemana-mana. Tidak disangka akan menemui Wan Fei Yang di tempat ini.
"Tepat sekali kata pepatah. Bagaimana pun asap tidak dapat ditutupi. Yang jahat, cepat atau
lambat pasti akan ditemukan!" kata Yan Cong Tian sambil tertawa terbahak-bahak.
Perlahan-lahan Wan Fei Yang berdiri.
"Susiok…. Aku… aku…."
"Siapa yang kesudian menjadi susiokmu?" teriak Yan Cong Tian. Telapak tangannya
menghantam ke depan. Sebuah meja tempat pot kembang hancur berkeping-keping.
Wan Fei Yang menggeser tubuhnya menghinda, kemudian dia bergulingan di lantai. Lalu
secepat kilat meloncat bangunj dan menerobos lewat jendela. Kejadian itu begitu cepat. Tidak
ada seorang pun yang sempat mencegahnya.
"Kejar!"
Bagai sebatang anak panah tubuhnya meluncur dan mengejar Wan Fei Yang.

*8*

Ilalang melambai-lambai. Angin bertiup, rumput bergoyang. Menimbulkan suara menderuderu. Wan Fei Yang sendiri persis seekor kelinci yang dikejar oleh harimau. Dia lari terbiritbirit melintasi padang ilalang.
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Suara kibasan lengan baju terdengar. Kim Ciok, Giok Ciok dan Yo Hong menyeruak ke luar
dari rimbunan ilalang. Gerakan mereka sangat gesit. Sekejap mata Wan Fei yang sudah
terkurung.
"Sam wi suheng…" Wan Fei Yang terpaksa menghentikan langkah kakinya.
Kim Ciok tertawa dingin. "Wan Fei Yang, mengingat hubungan kita sekian tahun, apabila kau
bersedia menyerah, maka untuk sementara jiwamu akan diampuni," katanya.
Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ketiga orang itu segera mencabut senjata masingmasing.
"Sam wi suheng, aku tidak bermaksud mencelakai kalian. Mengapa kalian terus mendesak
aku?" kata Wan Fei Yang dengan nada sendu.
"Dasar murid murtad! Masih ebrani kau berbicara sembarangan?" teriak Kim Ciok marah.
Jurus Kui sua to segera dikerahkan. Goloknya meluncur ke arah kening Wan Fei Yang.
Terpaksa Wan Fei Yang mundur dua langkah. Tubuhnya berputar dan menghindari serangan
Kim Ciok.
"Serrr!"
Suara toya di tangah Giok Ciok segera ditangkap oleh telinganya. Pada saat yang sama tubuh
Yo Hong mencelat ke atas. Tujuh macam senjata rahasia ditimpukkan dalam waktu yang
bersamaan. Gerakan yang digunakan tidak lain adalah "Hun fei cong".
Wan Fei Yang berjungkir balik di udara. Kakinya melangkah cepat dengan gerakan bersilang.
Yo Hong sampai terpana. Gerakan yang digunakan anak muda itu juga "Hun fei cong".
Andalannya. Tangan Wan Fei Yang terangkat ke atas. Tujuh macam senjata rahasia yang
dilemparkan oleh Yo Hong disambutnya sekaligus. Tubuhnya berkelebat kembali. Dalam
sekejap dia sudah berada sejauh tiga depa.
Kim Ciok, Giok Ciok dan Yo Hong cepat mengejar. Kedua tangan Wan Fei Yang terangkat
ke atas kemudian mengibas. Tujuh macam senjata rahasia yang disambutnya tadi mengarah
kembali kepada ketiga orang itu. Namun tidak lupa dia memperingatkan.
"Hati-hati senjata rahasia!" Dia memang tidak berniat melukai ketiga orang suhengnya.
Dia hanya ingin menunda langkah kaki mereka agar dia dapat melarikan diri.
Sejak semula Kim Ciok, Giok Ciok dan Yo Hong memang sudah berhati-hati. Kui sua to
dikerahkan, dua buah senjata rahasia tersampok jatuh. Toya Giok Ciok juga berputar, tiga
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buah senjata rahasia berhasil ditangkis. Sisa dua macam senjata rahasia lagi langsung
disambut oleh Yo Hong.
"Bukankah ilmu yang digunakan sama dengan Jit amgi (tujuh macam senjata rahasia) yang
kau pelajari? Tanya Kim Ciok terkejut.
Wajah Yo Hong sedingin es. "Tidak salah!" katanya sambil mengejar ke depan.
Pada saat itu, Wan Fei Yang sudah melesat sejauh delapan depa menuju sebuah hutan yang
lebat. Ketika Yo Hong bertiga sampai di luar hutan, bayangan Wan Fei Yang sudah tidak
terlihat lagi. Mereka ebrtiga sedang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya,
ketika Yan Cong Tian melayang turun seperti seekor burung elang.
"Apakah kalian melihat Wan Fei Yang?" tanyanya segera.
"Dia lari ke dalam hutan," sahut Yo Hong.
"Dia mengerti Hui hun cong dan jit amgi," tukas Kim Ciok menerangkan.
"Bu Tong liok kiat dia mengerti semuanya," kata Yan Cong Tian tertawa dingin. "Kalau tidak,
bagaimana Pek Ciok dan Cia Peng mati di bawah ilmu Liong gi kiam hoat dan Pik Lok
Ciang?"
Menilik dari ucapannya, Yan Cong Tian seakan sudah yakin bahwa yang membunuh Pek
Ciok, Cia Peng, Ci Siong to jin dan melukai Fu Giok Su adalah Wan Fei Yang. Yo Hong,
Kim Ciok dan Giok Ciok terpana. Sedangkan Wan Fei Yang yang bersembunyi di dalam
hutan dapat mendengar kata-kata Yan Cong Tian dengan jelas. Hatinya tergetar.
Fu Giok Su, Lun Wan Ji dan sejumlah murid Bu Tong berdatangan dengan mambawa lentera
di tangan. Yan Cong Tian mengambil sebuah lentera dari salah seorang murid Bu Tong.
"Periksa semuanya!" katanya memberi perintah.
Suaranya menggelegar memecahkan keheningan malam. Tidak seperti guntur yang
bergemuruh tapi lebih mirip bom yang meledak.
Ternyata memang benar-benar ada bom yang meledak. Cahaya api berpijar-pijar. Suara
menggelegar memekakkan telinga. Batu-batu yang menyambung dengan rantai kaki makhluk
tua di Telaga Dingin itu hancur berhamburan.
Pecahan batu berjatuhan ke dalam telaga dan menimbulkan butiran air yang memercikmercik. Debu-debu beterbangan. Makhluk tua menjerit keras. Tubuhnya melesat ke udara.
Laksana iblis yang menari-nari di tengah telaga. Lalu dia mengeluarkan suara tawa yang
menyeramkan. Dia sudah terkurung di dalam telaga itu selama dua puluh tahun. Hari ini
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ternyata dia bisa bebas kembali.

***

"Suara apa itu?" Tentu Fu Giok Su paham sekali dalam hati. Namun dia pula yang pertamatama mengajukan pertanyaan itu. Hal ini membuktikan betapa licik manusia yang satu ini.
Yan Cong Tian mengedarkan matanya. "Jangan perdulikan yang lainnya. Cari dulu Wan Fei
Yang sampai dapat," katanya.
Tangannya menggerakkan lentera. Dia brjalan di depan. Para murid Bu Tong yang lainnya
terpaksa mengikuti dari belakang.

***

Rantai berputaran, ranting pohon tersibak patah. Makhluk tua menggerakkan rantai tangannya
bagai angin topan. Begitu keluar dari telaga dingin, pohon dan batang bambu sejarak sepuruh
depa dikibas rata bersatu dengan tanah. Akhirnya makhluk tua menghentikan gerakannya. Dia
mendongakkan wajahnya ke langit dan tertawa terbahak-bahak.
Tepat pada saat itu, manusia tanpa wajah keluar dari balik pepohonan yang lebat.
"Siapa?" bentak makhluk tua langsung mengedarkan pandangannya. Kepalanya menoleh.
Matanya tajam bagai elang.
"Budak Han Cong, menemui Lao cu cung (kakek moyang)," Manusia tanpa wajah berlutut di
atas tanah.
"Han Cong?" Makhluk tua merenung sejenak.
"Apakah Giok Su yang menyuruh kau kemari untuk menyambut aku?"
"Betul!"
"Giok Su pernah mengatakan bahwa kau adalah putra ketiga dari Han Cang, Congkoan
(Kepala Bagian) kita!"
"Ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kedudukan congkoan sekarang dijabat
oleh budak," sahut manusia tanpa wajah sambil terus berlutut.
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"Bagus! Bagus sekali!" seru makhluk tua itu sambil bertepuk tangan senang. "Mari temani
aku. Kita bunuh habis seluruh murid Bu Tong!"
"Lao cu cung, tuia bangka Yan Cong Tian sudah keluar dari persemayamannya. Lebih baik
kita segera tinggalkan tempat ini," kata si manusia tanpa wajah.
"Setelah membunuh habis seluruh murid Bu Tong, dengan sendirinya aku akan meninggalkan
tempat ini!" Begitu senangnya hati makhluk tua sehingga dia lupa diri. Juga seperti sudah
lupa akan ketakutannya terhadap Yan Cong Tian.
"Urusan kecil jangan diperbesar. Lao cu cung…"
"Omong kosong!" bentak makhluk tua itu sambil terus melangkah ke depan.
Tujuh orang murid Bu Tong kebetulan sedang memeriksa sekitar tempat itu. Mereka juga
mendengar suara ledakan. Oelh akrena itu, mereka segera mencari sumber suara dan ingin
menyelidiki apa yang terjadi. Begitu melihat kemunculan si makhluk tua, mereka semua
terkejut setengah mati.
Makhluk tua itu menghentikan langkah seketika. Sinar matanya menyeramkan, seolah
memandang para murid Bu Tong itu seperti makanan yang lezat.
"Makhluk tua!" teriak salah seorang murid Bu Tong tanpa sadar.
Makhluk tua itu tertawa terbahak-bahak. Tubuh dan rantainya mencelat ke udara! Dua orang
anak murid Bu Tong segera menghunus pedangnya. Mereka menerjang ke arah makhluk tua.
Rantai di tangan makhluk tua itu segera berputar dan membelit pedang kedua murid Bu Tong
tersebut. Malang sekali mereka. Tubuh keduanya ikut terangkat dan berputaran satu kali.
Kemudian makhluk tua mengerahkan tenaganya dan melemparkan kedua orang itu ke arah
sebuah batu gunung yang besar dengan bagian kepala di ujung sana.
Tidak pelak lagi, kedua batok kepala anak murid Bu Tong itu hancur berantakan. Otak
mereka berceceran ke mana-mana.
Salah seorang murid lainnya dengan nekat menyerang. Dia menggunakan sebatang golok.
Bagi makhluk tua, serangan murid Bu Tong itu seperti mainan anak-anak yang tidak
dipandang sebelah mata olehnya. Kepalanya menggeser, tangannya terulur dan
mencengkeram dada anak murid Bu Tong tadi. Jantung orang itu remuk seketika terkena
remasan tangannya.
Sisa beberapa murid lainnya terkejut sekali. Mata mereka membelalak. Dengan lutut gemetar
mereka berusaha melarikan diri.
"Lari kemana kalian?" teriak makhluk tua itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sekali rantainya
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menyabet, sekaligus tiga nyawa melayang karena leher mereka terjerat menjadi satu.
Manusia tanpa wajah sadar tak ada gunanya mencegah kemauan si makhluk tua. Dia terpaksa
mengiringi dari belakang.

*8*

Cahaya api bergerak-gerak di dalam hutan. Yan Cong Tian memimpin pencarian tersebut.
Wan Fei Yang bersembunyi di dalam gerombolan semak-semak dapat melihat orang ramai
mendatangi. Dia masih belum tahu apa yang harus diperbuatnya.
Sebetulnya sejak tadi dia sudah harus meninggalkan tempat itu. Tapi hatinya penasaran. Dia
ingin tahu apa yang akan dilakukan para murid Bu Tong. Sekarang dia sudah melihat dengan
jelas. Dan dia baru menyadari bahaya yang tampak di depan mata. Meskipun ilmu silatnya
sudah tergolong nomor satu, tapi pengalamannya masih cetek sekali.
Baru saja hatinya memperingatkan bahwa sejenak lagi jejaknya pasti akan ketahuan, tiba-tiba
dari gedung utama terdengar lonceng berdentang ebrkali-kali. Lun Wan Ji segera menarik
tangan Yan Cong Tian.
"Suhu…. Itu tanda bahaya dari atas gun7ung," katanya.
"Entah apalagi yang terjadi?" Yan Cong Tian merasa kepalanya hampir pecah.
Seorang murid Bu Tong berlari-lari mendatangi. Wajahnya pucat pasi. "Celaka! Celaka!
Puncak gunung kebakaran!" teriaknya panik.
"Bagaimana bisa kebakaran?" Tiba-tiba Yan Cong Tian mendapat firasat yang tidak enak.
Pada saat itu dia menjadi bimbang. Mundur salah, maju salah.
Justru pada saat dia ragu dan tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana, seorang
murid Bu Tong lainnya lari terbirit-birit memberi laporan.
"Makhluk tua berhasil melarikan diri dari telaga dingin!" teriaknay dengan nafas tersengalsengal.
"Apa?" Yan Cong Tian bagai disambar kilat.
"Sekarang makhluk tua itu ada di puncak gunung. Dia sibuk membakar dan membunuh anak
murid partai kita. Keadaaan kacau balau!" lapor orang itu selanjutnya.
Wajah Yan Cong Tian berubah hebat. Dia meraung murka. Tinjunya menghantam sebatang
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pohon yang ada di sampingnya dan "Krakkkk" Pohon itu tumbang seketika. Tubuh Yan Cong
Tian berkelebat pada saat yang ebrsamaan. Cara menggerakkan tubuhnya lebih mirip orang
yang sudah kalap.
Semua murid Bu Tong mengikuti dari belakang. Wajah mereka tegang sekali. Fu Giok Su
juga tidak berbeda. Dia sudah berpesan kepada manusia tanpa wajah untuk menyambut
kakeknya. Makhluk tua itu sekarang malah mengamuk di Bu Tong san. Bagaimana hatinya
tidak cepas?
Wan Fei Yang juga sama cemasnya. Pohon yang tumbang tadi jatuh tepat di sampingnya. Tia
tidak berani bergerak, apalagi bersuara. Dia juga tidak ikut menyusul ke puncak gunung.
Sekarang dia benar-benar tidak tahu harus kemana dan apa yang harus dilakukan.

***

Asap api naik ke angkasa. Langit menjadi merah kehitaman. Mayat-mayat bergelimpangan.
Rantai makhluk tua masih berputaran. Setiap murid Bu Tong yang ada di dekatnya segera
menjadi sasaran. Dia mendesak terus tanpa memberi ampun. Dari luar pendopo ke dalamnya.
Dari ruangan dalam mendesak ke luar.
"Cep!" Rantainya menembus tulang iga salah seorang murid Bu Tong. Tubuh orang itu
seperti gasing berputaran. Darah memercik kemana-mana. Makhluk tua itu malah tertawa
terkekeh-kekeh. Hatinya senang sekali. Sekarang murid Bu Tong yang malang itu malah
menjadi senjata bagi si makhluk tua.
Tiba-tiba terdengar suara menggelegar.
"Berhenti!"
Mendengar suara yang memekakkan telinga itu, tubuh makhluk tua bergetar. Perlahan dia
membalikkan tubuhnya. Lalu dia melihat Yan Cong Tian. Orang inila yang dulu
meringkusnya kemudian mengurungnya dalam telaga dingin selama dua puluh tahun. Tanpa
sadar kakinya mundur satu langkah.
Dua pasang amta abgai kilat saling menyambar di tengah udara. Kedua orang itu bagai dua
ekor singa marah yang saling ebrhadapan. Fu Giok Su yang berdiri di samping Yan Cong
Tian mengedipkan matanya beberapa kali, sebagai isyarat agar si makhluk tua segera
meninggalkan temapt ini.
Melihat tingkat laku cucunya, makhluk tua malah maju satu tindak. Tiba-tiba dia tertawa
terbahak-bahak. "Tua bangka she Yan, boleh juga kan murid yang aku ajarkan?" katanya.
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Kata-kata ini mengandung arti yang dalam. Tapi Yan Cong Thian salah tanggap. Dia mengira
Wan Fei Yang lah murid makhluk tua tersebut. Matanya menyorot hawa amarah. "Ambilkan
pedang!" teriaknya.
Lun Wan Ji yang berdiri di sisi satunya segera menyodorkan pedangnya kepada Yan Cong
Tian. Fu Giok Su semakin tegang. Yan Cong Tian menyambut pedang itu. Tapi dia tidak
langsung menyerang. Pada saat itu, tiba-tiba saja dia merasa hawa murninya buyar dan
tenaganya hilang sama sekali.
Makhluk tua maju lagi satu tindak. Sepasang tangannya menggenggam rantai yang
membelenggunya erat-erat. Dia berdiri menanti, Yan Cong Tian mendelik ke arah makhluk
tua. Tangannya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tidak berani membayangkan akibatnya
apabila makhluk tua ini menyerangnya secara mendadak.
Tidak seorang pun yang meliaht ada sesuatu yang tidak beres pada Yan Cong Tian. Demikian
juga si makhluk tua. Kalau tidak sejak tadi dia sudah turun tangan. Dua musuh berhadapan.
Mata masing-masing menyorotkan kemarahan. Begitu bencinya si makhluk tua kepada Yan
Cong Tian sehingga dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh orang itu hingga berkepingkeping. Tapi begitu mengingat tingginya ilmu yang dimiliki Yan Cong Tian, hatinya tergetar
kembali.
Sebetulnya dia masih penasaran. Kakinya maju lagi satu tindak. Perlahan-lahan hawa murni
Yan Cong Tian mulai terkumpul kembali dia meraung murka. "Murid murtad!" bentaknya
nyaring. Suaranya menggelegar. Angin dan awan pun bergeser. Debu-debu beterbangan.
Makhluk tua itu mengeluarkan suara jeritan keras. Tubuhnya bergulingan di tanah kemudian
mencelat dan melesat pergi. Yan Cong Tian tidak mengejar. Tenaganya baru pulih sebagian.
Nafasnya tersengal-senga. Dengan langkah lebar dia menuju ruangan pendopo. Darah
mengalir di mana-mana. Mayat bergelimpangan. Suara rintihan dari murid yang terluka tidak
putus-putusnya memenuhi ruangan. Keadaan di Bu Tong san saat itu benar-benar
mengenaskan. Bangku dan meja terbolak-balik. Tidaka da sedikit pun bagian yang utuh.
Barang yang mudah pecah berserakan. Kepingan kayu-kayu juga tidak kurang banyaknya.
Yan Cong Tian menarik jenggotnya sendiri. Dia membuang pedangnya ke tanah. Tubuhnya
jatuh terduduk di atas lantai.

***

Tengah hari belum menjelang. Matahari bersinar dengan terik. Sebuah rumah makan kecil
yang terletak di pinggir jalan mulai dipenuhi pengunjung. Sambil makan, mereka
berbincang0-bincang. Yang menjadi topik pembicaraan tidak lain adalah kejadian yang
dialami Bu Tong san kemarin malam.
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Wan Fei Yang menyeret kakinya yang letih melangkah ke dalam rumah makan tersebut.
Tidak ada yang memperdulikannya. Para pelayan dan ciang kui jin berkerumun di tengahtengah roang banyak.
"Kalau tidak salah, menurut keterangan orang-orang, yang mati kurang lebih tiga ratus jiwa."
Baru saja Wan Fei Yang duduk, telinganya menangkap perkataan ini. Dengan sendirinya
langsung menaruh perhatian. Tepat pada saat itu, seorang laki-laki dengan dandanan penarik
pedati melangkah ke dalam.
Para tamu terkejut mendengar keterangan itu.
"Tentu makan waktu yang cukup lama untuk membunuh orang sebanyak itu?" tanya seorang
pelayan dengan nada heran.
"Tentu lama bagi orang biasa semacam kita. Tapi bagi Wan Fei Yang cukup sepeminuman
the saja. Ternyata dia adalah seorang tokoh berilmu tinggi dari bulim."
Mendengar nama sendiri disebut, Wan Fei Yang terkejut setengah mati. Cepat-cepat dia
memalingkan wajahnya ke arah lain.
"Kabarnya tinggi tubuh orang itu kurang lebih delapan cun. Pedangnya sepanjang satu depa,"
tuaks penarik pedati yang baru masuk tadi.
"Mana ada orang setinggi itu dan pedang sepanjang itu pula?" tanya seorang tamu kurang
percaya.
"itu karena pengetahuanmu kurang luas. Justru karena dia menggunakan pedang yang begitu
panjang, maka dia hanya memerlukan waktu sebentar untuk membunuh sekian banyak orang.
Bayangkan saja, sekali berkelebat, pedangnya langsung membunuh sepurluh orang
sekaligus."
"Kalau diingat kembali, pada tahun yang lalu aku sudah pernah naik ke Bu Tong san untuk
menemui Ci Siong totiang dan memperingatkan agar dia berhati-hati terhadap Wan Fei
Yang," tukas seorang laki-laki berusia setengah baya dengan dandanan seorang peramal.
Mata setiap orang beralih pada peramal tersebut. Melihat ceritanya menarik perhatian para
tamu, dia segera melanjutkan.
"Sayangnya waktu itu Ci Siong totiang tidak percaya."
"Apakah kau mengenal Ci Siong to jin?" tanya pelayan tadi.
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Peramal itu menganggukkan kepalanya.
"Waktu itu kau naik ke Bu Tong san, apa kau sudah melihat ada yang tidak beres dan akan
terjadi sesuatu?" tanya salah seorang tamu.
"Sekali melihat Wan Fei Yang itu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagian
belakang kepalanya pipih ke dalam, hal ini menandakan bahwa sejak lahir orang ini sudah
berbakat mengkhianat." Peramal itu menarik nafas panjang. "Kemudian aku menasehati Ci
Siong totiang. Membiarkan orang seperti dia tinggal di Bu Tong san pasti akan terjadi
bencana nantinya. Sekarang semuanya menjadi kenyataan. Apa yang aku ramalkan memang
tidak slah."
Mata setiap orang memandangnya dengan kagum.
"Ada lagi, kedatanganku kali ini ke Bu Tong san adlaah untuk memperingatkan CI Siong to
jin kembali. Sayang sekali aku terlambat. Takdir… takdir," kata peramal itu selanjutnya.
Para hadirin semakin terpesona. Mereka langsung percaya penuh dan memandanya dengan
hormat. Sebagian besar dari tamu tersebut malah tidak henti-hentinya mengeluarkan pujian
setinggi langit. Ada juga beberapa yang langsung mengeluarkan uang dan meminta peramal
tersebut menghitung nasibnya di kemudian hari.
Kalau saja bathin Wan Fei Yang tidak sedang tertekan, tentu dia sudah tertawa terpingkalpingkal mendengar kisah peramal tersebut. Akhirnya dia memanggil seorang pelayan dan
membeli dua buah bakpao. Dia tidak berhasrat duduk lama-lama lagi. Diletakkannya uang di
atas meja dan dilangkahkannya kaki keluar rumah makan itu.
Seseorang mengikutinya dari belakang. Dia adalah seorang gadis. Sianya paling banyak enam
belas atau tujuh belas tahun. Pakaian berwarna hijau. Wajahnya cantik rupawan. Sejak tadi
dia duduk di sudut ruangan rumah makan. Di hadapannya tersedia berbagai macam hidangan,
tapi tampaknya dia tidak berselera sama sekali. Dia bahkan tidak menyentuh makanan itu.
Ketika Wan Fei Yang melangkah masuk ke dalam rumah makan, dia sudah menaruh
perhatian. Sekarang justru dia terus mengintil di belakang Wan Fei Yang.

***

Sampai di dan sebuah kuil tua dan hampir roboh, Wan Fei Yang menghentikan langkah
kakinya. Dia tidak masuk ke dalam. Dengan punggung bersandar di tembok, dia duduk di luar
kuil itu. Dikelaurkannya bakpao yang dibelinya tadi dan digigitnya satu kali. Pada saat itulah
dia merasa ada orang yang mengintainya.
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Dia mendongakkan kepalanya, lalu menolehkan kepalanya ke sekitar. Akhirnya dia melihat
gadis yang mengenakan pakaian berwarna hijau itu. Gadis itu juga meliaht Wan Fei Yang
sedang menengok kepadanya. Tanpa sadar dia memalingkan wajahnya. Wan Fei Yang
merenung sejanak. Tidak ada kesan apa-apa di hatinya. Kepalanya tertuntuk kembali dan dia
terus memakan bakpaonya perlahan-lahan. Meskipun dia merasa ada yang tidak ebres, namun
dia pura-pura tidak menyadarinya.
Gadis itu menoleh kembali kepada Wan Fei Yang. Mulutnya terbuka seperti ingin
mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya. Akhirnya dia keluar juga dari temapt
persembunyiannya dan berjalan mendekati Wan Fei Yang.
Wan FeiYang pun mendongakkan kepalanya sekali lagi. Gadis itu memperhatikannya
sejenak. Dan akhirnya membuka suara. "Bolehkah aku meminta sedikit makananmu?"
Wan Fei Yang tertegun. Gadis yang berdiri di hadapannya ini berpakaian mewah dan cantik
rupawan. Sekarang dia meminta bakpaonya. Bagaimana dia tidak menjadi heran? Apa yang
diaktakan gadis itu selanjutnya membuat Wan Fei Yang semakin termangu-mangu
kebingungan.
"Aku sudah tiga hari tidak makan apa-apa."
Wan Fei Yang menyodorkan juga bakpaonya yang satu lagi. Gadis berpakaian hijau itu
menerimanya dan menggigitnya dengan mulut terbuka lebar. Setengah buah bakpao langsung
amblas ke dalam perutnya. Tampaknya dia memang sudah kelaparan.
Wan Fei Yang memperhatikan gadis itu menghabiskan bakpao pemberiannya.
"Apakah kau kabur dari rumah dan kelupaan membawa uang?" tanyanya.
Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebuah pundi-pundi dan
membukanya. Di dalamnya ternayta penuh dengan uang emas.
Wan Fei Yang tertawa getir melihatnya. "Ternyata kau malah jauh lebih kaya dari aku,"
katanya.
Tapi aku justru tidak bisa membeli makanan sepreti orang lain."
"Mengapa? Memangnya uang itu palsu?"
Kembali gadis itu menggelengkan kepalanya.
"Oh… Aku mengerti. Tentunya kau seorang budak belian?"
"Sembarangan!" bentak gadis itu dengan wajah bersungut-sungut.
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"Kalau ini tidak, itu tidak, apalagi? Aku sungguh tidak mengerti."
"Aku berbuat kesalahan kepada seseorang. Oleh karena itu, setiap kali aku makan apa saja,
dia selalu mencari akal meracuni makanan itu. Pokoknya sampai aku mati kelaparan," sahut
gadis berpakaian hijau itu dengan suara polos.
"Siapa orangnya yang mempunyai kepandaian sehebat itu?"
"Namanya Ban tok sian ong. Salah satu huhoat dari Bu ti bun."
"Oh?" Wan Fei Yang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal.
"Cara menggunakan racun orang ini hampir tidak ada tandingannya lagi. Racun yang
dipakainya tidak berbau dan tidak berwarna pula. Membuat orang sulit menghindarinya."
"Lalu bagaimana kau sampai menyalahinya?"
"Aku menolong dua orang bocah cilik. Seorang bocah laki-laki dan seorang bocah
perempuan. Dia menculik kedua bocah itu untuk melatih ilmu "Ci wu li fen sang" (Ilmu
memisahkan sukma). Karena aku menolong kedua bocah itu, dia tidak berhasil melatih ilmu
sesat tersebut. Dia marah sekali dan bersumpah akan meracuni aku sampai mati dalam batas
waktu tujuh hari," sahut gadis itu menjelaskan.
Akhirnya Wan Fei Yang mengerti juga persoalannya. Dia memandang bakpao yang sudah
digigitnya tad, kemudian disodorkannya bakpao itu pada si gadis berpakaian hijau.
"Ini untukmu," katanya.
Gadis itu memandang Wan Fei Yang dengan pandangan terharu. "Gternyata kau benar-benar
percaya pada apa yang kukatakan,"
Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya. Dia mencuil bagian yang sudah digigitnya tadi
baru menyodorkan kembali bakpao itu kepada sang gadis.
Rupanya gadis itu juga tidak menolak menerimanya dengan pandangan penuh terima kasih.
"Padahal dia sendiri juga kerepotan. Sepanjang perjalanan, makanan apa pun yang ingin
kubeli, dia selalu harus berada di depan dan menaruh racun di makanan itu."
"Oleh karena itulah, kau terpaksa menggunakan cara ini."
Gadis itu menganggukkan kepalanya sambil mengunyah bakpao tersebut. Memang hanya ini
satu-satunya jalan bagiku sekarang."
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"Apakah kau tidak khawatir kalau aku sekomplotan dengannya?" tanya Wan Fei Yang.
"Tidak takut." Kemudian gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Tampangmu juga tidak mirip,"
sahutnya.
"Mirip apa aku ini?" tanya Wan Fei Yang penasaran.
"Mirip orang tua yang baik hati," kata gadis itu sambil menatap Wan Fei Yang lekat-lekat.
Makanya aku tidak khawatir."
Seorang gadis yang baru berkenalan dengan aku saja sudah demikian percaya kepadaku.
Sedangkan para murid Bu Tong ….
Tanpa sadar Wan Fei Yang menarik nafas panjang.
"Kenapa kau?" tanya gadis itu heran.
Wan Fei Yang mengusap wajahnya sendiri. Apakah tampangku benar-benar dapat
dipercaya?"
Gadis itu menganggukkan kepalanya sekali lagi. Dengan aneh dia memperhatikan Wan Fei
Yang daria tas kepala sampai ke ujung kaki. "Apakah kau menerima hinaan dari seseorang ?"
tanyanya.
Wan Fei Yang tidak menyahut. Dia merenung sekian lama. Tiba-tiba dia bertanya. "Mengapa
kau berkelana seorang diri?"
"Bukankah tadi kau mengatakan bahwa aku kabur dari rumah?"
"Sekarang tidak lagi."
"Aku berkelana kemana-mana untuk mencari tabib yang pandai. Lalu aku belajar sedikitsedikit dari mereka. Juga cara membuat obat-obatan."
Sekali lagi Wan Fei Yang tertegun.
"Sejak kecil aku menyukai ilmu ketabiban dan obat-obatan."
"Apakah orang rumahmu tidak ada yang menentang?"
"Tidak," Wajah gadis itu berubah murung seketika. "Mereka tidak pernah memperdulikan
aku."
"Buat apa kau belajar cara pengobatan?"
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"Aku selalu mengira bahwa apa yang telah kupelajari sudah cukup. Tapi begitu bertemu
dengan Ban tok sian ong, aku benar0benar bagai katak dalam tempurung. Jenis racun apa
yang dia pakai, aku tidak tahu. Apalagi mengobati diriku sendiri apabila terkena racunnya."
"Orang yang menggunakan racun untuk melukai orang bukan orang baik-baik."
"Kalau kau pasti orang baik-baik."
"Aku?" Wan Fei Yang terpana. "Aku sendiri tidak tahu jenis manusia apa aku ini. Tapi kalau
melihat sesuatu yang tidak sepantasnya, aku pasti tidak akan berdiam diri menyaksikannya."
"Itulah tingkah laku seorang laki-laki sejati," kata gadis itu.
Wan Fei Yang hanya tertawa getir.
"Kemana tujuanmu?" tanya gadis itu kemudian.
"Tidak tahu." Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu harus
kemana. "Bagaimana denganmu, kouwnio?"

"Berjalan sampai di mana, di sanalah tujuanku."
"Bagaimana caramu menghadapi Ban tok sian ong itu?"
"Lihat saja perkembangannya nanti."
"Ini bukan cara yang baik," kata Wan Fei Yang terus merenung.
"Apakah kau mempunyai gagasan yang lebih baik?"
"Sekarang belum ada," kata Wan Fei Yang sambil meraba-raba hidungnya. "Aku rasa yang
paling penting justru bagaimana kau bisa mendapat makanan tanpa khawatir diracuni
olehnya". Dia merandek sejenak. "Begini saja, beberapa hari ini aku akan menemanimu. Biar
aku yang membeli makanan."
"Tapi kau…."
"Toh aku tidak ada pekerjaan apa-apa." Wan Fei Yang memasukkan bakpao yang dicuilnya
tadi ke dalam mulut. "Kau sudah tiga ahri tidak makan. Satu setengah bakpao mana cukup.
Kita beli beberapa buah bakpao lagi baru melanjutkan perjalanan."
"Baik." Gadis itu mengedarkan pandangannya. "Tidak bisa, kalau Ban tok sian ong tahu dia
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akan marah sekali kepadamu," katanya kemudian.
"Jangan urus yang lainnya." Wan Fei Yang berjalan beberapa langkah. Kemudian dia berhenti
lagi. "Aku jalan dulu di muka, kau menyusul dari belakang. Jangan sampai dia mendahului
dan menaruh racun di dalam bakpao yang akan kita beli."
Setelah berpesan beberapa aptah kata itu, dia baru meneruskan langkahnya.
"Ternyata orang ini sanagt teliti juga," pikir gadis itu dalam hati. Dia tertawa terkekeh-kekeh
sendirian.
Tidak jauh darinya, dalam gerombolan pohon-pohon yang lebat juga ada seseorang yang
sedang tertawa dingin. Orang itu sudah akan tua. Jenggotnya sudah putrih semua. Pakaiannya
kusu, persis seperti seekor ular kembang. Wajahnya pucat tanpa rona. Juga tidak berbeda
dengan daging ular. Pucatnya demikian menyeramkan. Suara tertawanya belum sirap,
orangnya sudah menghilang.

***

Bakpao yang dijual tidak berbeda dengan bakpao yang tadi. Dilihat dari sudut manapun tidak
tampak mencurigakan. Wan Fei Yang membeli sepuluh butir. Selain itu dia juga membeli
seteko the. Dengan hati gembira dia berjalan ke depan. Meskipun dia baru ebrkenalan dengan
gadis itu, tapi tampaknya sudah ada kecocokan di antara mereka. Dia dapat melihat bahwa
gadis itu bukan orang jahat. Dapat membantunya saja, hati Wan Fei Yang sudah bangga.
Gadis itu menunggu di bawah sebatang pohon yang jaraknya tidak begitu jauh. Di
sampingnya ada sebuah batu besar berbentuk persegi. Wan Fei Yang meletakkan bakpaobakpao itu di atas batu besar tersebut.
Gadis itu memperhatikan bakpao di atas batu dengan seksama.
"Kouwnio jangan malu-malu," kata Wan Fei Yang.
"Aku justru merasa ada sesuatu yang tidak benar."
"Apa?" tanya Wan Fei Yang sambil mengedarkan pandangannya.
"Tidak mungkin Ban tok sian ong demikian baik hati membiarkan kita memakan bakpao ini,"
sahut gadis itu.
Wan Fei Yang mengambil sebutir bakpao dan ditatapnya dengan teliti.
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"Aku rasa bakpao ini tidak mungkin beracun," katanya sambil bermaksud memasukkannya ke
mulut.
Gadis itu mengulurkan tangannya mencegah.
"Tunggu dulu," Dari bungkusannya yang tersandang di bahu, dia mengeluarkan sebuah kotak.
Kemudian dia membukanya dan ternayta di dalamnya terdapat berbagai macam jarum dengan
ukuran besar kecil. Gadis itu mengambil sebatang jarum lalu menusukkannya ke dalam
bakpao.
Ketika jarum dicabut kembali, warnanya sudah berubah menjadi ungu kehitaman. Wan Fei
Yang terkejut setengah mati meliahtnya. Gadis itu malah hanya tertawa getir.
"Ban tok sian ong ini benar-benar keji!" kata Wan Fei Yang kesal. Dia edarkan
pandangannya. Di balik pepohonan yang lebat tampaknya ada yang yang melintas. Gadis itu
tidak merasakannya, dia mengangkat teko berisi the yang dibeli Wan Fei Yang dan
dituangkannya ke atas tanah.
"Wesss!" Terdengar suara gemerisik, segumpal asap mengepul berwarna kehijauan dari the
yang dituangkannya tadi. Rumput-rumput yang tumbuh liar di atas tanah itu layu seketika.
"Tampaknya racun yang terdapat dalam the lebih keji lagi," kata Wan Fei Yang sambil
mengusap keringat dingin yang membasahi keningnya. "Untung saja aku tidak meminum
seteguk."
"Akulah yang tidak baik. Membawa kesulitan bagimu," sahut gadis itu dengan wajah sendu.
"Tidak apa-apa." Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya. "Justru kau yang sudah kelaparan
tiga ahri. Kalau begini terus, biar tidak mati keracunan juga bisamati kelaparan.
Mereka berdiam diri sekian lama.
"Kita harus menemukan akal untuk menghadapinya." Kepala Wan Fei Yang seakan berubah
menjadi dua karena pusing memikirkan persoalan ini.
Tidak diragukan lagi bahwa Wan Fei Yang seorang anak muda yang cerdas, tapi justru
pengalamannya di dunia kangouw patut dikasihani. Sedangkan pengalaman gadis itu juga
sama kurangnya. Orang seperti mereka berdua terancam racun Ban tok sian ong, apa tidak
lebih banyak kemungkinan matinya dariapda hidupnya? Tapi toh mereka masih hidup segar
bugar.

***
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Tiga ahri sudah berlalu, Wan Fei Yang dan gadis itu paling tidak sudah mondar-mandir tiga
belas kali di ambing pintu neraka. Hampir saja kaki mereka melangkah ke dalamnya. Racun
muncul di mana-mana. Di makanan mereka, minuman mareka. Seperti tertiup angin dan
menempel begitu saja.
Baik dalam perjalanan maupun penginapan, tidaka da satu pu8n tempat yang aman. Wan Fei
Yang dan gadis itu tidak diberikan sedikit pun kesempatan untuk menenangkan diri. Namun
mereka toh bisa menghindari satu demi satu ancaman yang datang.
Sampai pada batas hari terakhir, kedua orang itu sudah kehausan dankelapan setengah mati.
Dengan kepala tertunduk dan tubuh lemas, mereka menyeret kakinya ke aldang perkebunan.
Ban tok sian ong belum muncul. Semangat mereka hampir padam. Tepat pada saat itu, Wan
Fei Yang melihat seekor ayam betina lewat di depannya. Juga dalam waktu yang ebrsamaan,
entah ingatan apa yang terlintas dalam otaknya, tiba-tiba dia bersorak gembira.
Gadis itu sampai terkejut melihat keadaannya. "Ada apa?" tanyanya panik.
Wan Fei Yang tidak menjelaskan.
"Kau tunggu saja di sini." Dia hanya berpeswan demikian lalu berjalan dengan langkah lebar.
Gadis itu tidak dapat menduga jalan pikiran Wan Fei Yang. Demikian pula Ban tok sian ong.
Ternyata sekejap saja Wan Fei Yang sudah kembali lagi. Tangannya meraup berpuluh-puluh
butir telur, senyumnya persis seekor ayam betina yang mendapatkan makanan bagi anaknya.
"Ini semua telur segar. Aku tidak percaya kalau Ban tok sian ong sanggup memasukkan racun
ke dalam telur ayam ini," kata Wan Fei Yang.
"Aku juga tidak percaya," sahut si gadis sambil tersenyum manis.
Wan Fei Yang meletakkan telur-telur itu di atas tanah. Mereka melahapnya dengan nikmat.
Daripada perut tidak terisi, telur mentahpun jadilah. Sambil makan, mereka tertawa terus.
Seakan-akan saat itu adalah saat yang paling bahagia dalam hidup mereka. Kenyataannya
mereka memang sudah terlalu lapar.
Tiba-tiba….
"Nessss!!!" Segumpal asap merah memenuhi sekitar mereka. Untung saja mata Wan Fei Yang
sangat awas, tangannya juga sangat cekatan. Dia menarik gadis itu dan mencelat sejauh satu
depa.
Asap merah perlahan membuyar. Orang yang berjenggot putih, berpakaian kembangkembang dan berwajah pucat muncul di hadapan mereka.
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"Ban tok sian ong!" seru gadis itu tanpa sadar.
"Budak perempuan…" Ban tok sian ong tertawa terkekeh-kekeh. Suaranya menyeramkan
sekali. Panjang sekali umurmu…." Katanya.
Gadis itu menenangkan perasaannya. "Aku harus mengucapkan terima kasih atas kemruahan
hari kau orangtua," sahutnya.
Wajah Ban tok sian ong berubah keunguan seketika.
"Oh…" Mulut Wan Fei Yang sampai panjang mengucapkan sepatah kata 'oh' saja. "Rupanya
kau yang bernama Ban tok sian ong. Tampangmu saja sudah seperti seekor ular. Kalau tidak
berbisa, rasanya orang juga tidak akan percaya."
Mata Ban tok sian ong beralih kepada Wan Fei Yang. Sinar kebencian memenuhi wajahnya.
"Bocah bagus! Nyalimu sungguh besar. Urusan Lohu pun kau berani ikut campur."
Wan Fei Yang tertawa lebar. "Sekarang adalah hari ketujuh. Ternyata kau tidak sanggup
meracuni kouwnio ini. Seharusnya kau lepas tangan saat ini juga," katanya.
"Hari ketujuh, ini baru permulaan," sahut Ban tok sian ong sambil menyeringai menakutkan.
"Selama tujuh hari, enam hari sebelumnya kau roang tua tidak pernah menampakkan diri…"
"Lohu senang kapan menampakkan diri adalah urusan lohu sendiri!"
"Apakah kau orang tua tiba-tiba punya niat turun tangan sendiri?"
Ban tok sian ong hanya tersenyum-senyum. Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Sepasang telapak
tangannya menghantam ke arah Wan Fei Yang. Serangannya juga sama keji seperti orangnya
sendiri.
Wan Fei Yang menggerakkan kakinya sesuai ilmu langkah ajaib yang pernah diturunkan
manusia berpakaian hitam alias Ci Siong to jin. Dia menghindar dari tiga serangan Ban tok
sian ong. Baru saja tubuhnya berkelit menghindar, serangan yang lain sudah menyusul tiba.
Wan Fei Yang tahu siapa yang dihadapinya. Orang yang dapat menduduki jabatan hu hoat
sebuah perguruan seperti Bu ti bun tentu tidak dapat dipandang ringan ilmunya. Kepalanya
menggeser, telapak tangan Ban tok sian ong meluncur lewat sisi lehernya dan menghantam
sebatang pohon.
"Blam!" Terdengar suara menggelegar. Hati Wan Fei Yang masih tergetar ketika sebuah suara
yang tidak kalah keras lainnya terdengar kembali.

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

336

"Prakkk!" Asap putih mengepul. Sebuah telapak tertera di batang pohon dan pohon itu
langsung tumbang dan menjadi kering. Tampaknya Ban tok sian ong memang pantas disebut
Raja racun. Seluruh tubuhnya juga penuh dengan racun yang keji.
Gadis itu terkejut sekali. Dia segera maju ke depan. Sehelai sapu tangan berwarna merah
jambu dikibaskan ke arah Ban tok sian ong. Manusia beracun itu hanya tertawa dingin.
Kepalanya dimiringkan untuk menghindar. Dan dalam waktu yang bersamaan, tangannya
terangkat. Beberapa batang jarum beracun dilemparkan kepada gadis itu.
"Cret! Sret! Sret!" Jarum beracun itu tertusuk dalam sebutir telur ayam. Tangan kanan Wan
Fei Yang yagn menyambutnya. Di saat itu juga tangan kanannya yang menggenggam sebutir
telur ayam yang lain dilemparkan ke arah Ban tok sian ong.
"Plok!" Telur itu tepat menemplok di dahi Ban tok sian ong dan pecah mengotori pakaiannya.
"Kouwnio, minggir!" seru Wan Fei Yang sambil mengibaskan tangannya.
Pada saat itu, sang gadis baru menyadari bahwa ilmu silat Wan Fei Yang ternyata jauh lebih
tinggi dariapdanya. Seandainya dia tidak minggir, bukan saja tidak dapat memberikan bantuan
apa-apa, tapi malah membuat gerakan Wan Fei Yang tidak leluasa. Dia segera bergeser ke
tepi dan menyimpan kembali sapu tangannya.
"Jangan khawatir, telur ayamku itu tidak ada racunnya," sindir Wan Fei Yang.
An tok sian ong bukan saja terkejut. Dia juga marah sekali. Terang-terangan dia melihat telur
ayam tadi meluncur ke arahnya namun dia tetap tidak sempat menghindar. Kecepatan tangan
dalam meluncurkan senjata rahasia seperti bukan belum pernah ditemuinya. Namun
bagaimanapun dia tidak pernah berpikir bahwa ilmu setinggi itu sudah dikuasai bocah ingusan
seperti Wan Fei Yang.
Kenyataannya, Wan Fei Yang yang menggunakan telur ayam sebagai senjata rahasia benarbenar di luar dugaannya. Dengan menggunakan sebutir telur saha kecepatannya sudah luar
biasa, apalagi menggunakan senjata rahasia lainnya, misalnya pisau terbang, tentu Ban tok
sian ong sudah terkapar di tanah. Mengingat hal ini, Ban tok sian ong menjadi termangumangu.
"Eh! Apakah kau kesakitan?" tanya Wan Fei Yang sekali lagi.
Ban tok sian ong semakin marah. Dia meraung keras. Tangan kiirinya mengeluarkan
segenggam jarum beracun, tangan kanannya menggenggam sebutir obat yang apabiloa
dilemparkan mengeluarkan asap beracun. Dengan sekali ayun, kedua tangannya melemparkan
racun dan jarum tersebut ke arah Wan Fei Yang.
Tubuh Wan Fei Yang segera mencelat ke tengah udara. Ban tok sian ong menggerakaan
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pinggangnya dan sekumpulan jarum beracun meluncur lagi ke arah si anak muda. Dia
mengira tubuh Wan Fei Yang masih melayang di tengah udara, pasti tidak sempat
menghindar. Tapi apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkan. Tubuh Wan Fei Yang yang
sudah hampir mencapai tanah, tiba-tiba bisa melesat lagi ke udara. Itulah keistimewaan "Te
hun cong" dari Bu Tong pai.
Ban tok sian ong semakin terkejut. Telapak tangannya segera dikembangkan. Dalam waktu
sekejap, tiba-tiba saja tangannya berubah menjadi hitam seperti arang. Dari suaranya yang
menderu-deru saja, Wan Fei Yang sudah dapat membayangkan kehebatan hantaman telapak
itu.
"Hati-hati telapak beracunnya!" teriak si gadis memperingatkan.
Baru saja kata-katanya selesai diucapkan, tubuh Wan Fei Yang sudah melayang melewati
kepala Ban tok sian ong. Dalam detik yang menegangkan itu, ternyata dia berhasil
menghindari serangan telapak beracun Ban tok sian ong. Manusia beracun tidak lambat juga,
tubuhnya membalik. Telapak tangannya mengarah ke punggung Wan Fei Yang. Dia cepat,
tapi Wan Fei Yang lebih cepat lagi.
Kembali tubuhnya berjungkir balik di udara dan mendarat di belakang Ban tok sian ong. Pada
saat itu juga, telapak tangannya dikerahkan dan dihantamkan ke punggung manusia beracun
tersebut.
Tubuh Ban tok sian ong yang terhantam pukulan ini langsung mencelat sejauh setengah depa.
Tentu saja telapak tangan beracunnya juga tidak mengenai sasaran. Hantaman telapak tangan
Wan Fei Yang tadi tidak terlalu keras, tapi sudah sanggup menggetarkan onderdil dalam
tubuh Ban tok sian ong.
Manusia ebracun itu terkejut setengah mati. Ilmunya tentang racun memagn sudah terkenal.
Ilmu silatnya malah biasa-biasa saja. Namun pengalamannya dalam dunia kangouw luas
sekali. Dari beberapa gebrakan tadi saja dia sudah menyadari siapa dirinya bukan tandingan
Wan Fei Yang.
Pikirannya tergerak. Sepasang tangannya telah menyiapkan jarum beracun dan asap beracun.
Tubuhnya mencelat mundur beberapa langkah. Wan Fei Yang sudah dapat membaca maksud
hatinya. Sekali lagi dia mengerahkan jurus "te hu cong". Kakinya dihentakkan dan berjungkir
balik dua kali. Dia menghadang jalan pergi Ban tok sian ong. Saati itu juga telapak tangannya
meluncur ke depan menyerang manusia beracun itu.
Pergelangan tangan ban tok sian ong memuta. Tangan kanannya sudah menggenggam sebilah
pisau kecil. Pisau itu memancarkan cahaya kebiruan. Sudah diapstikan bahwa pisau itu pun
telah dilumuri racun yang jahat.
Tubuh Wan Fei Yangt berkelebat. Gayanya seperti seekor kupu-kupu beterbangan di udara.
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Sekaligus dia menghidnari beberapa tikaman pisau kecil ban tok sian ong. Kemudian dia
membalikkan tubuhnya dan telapaknya secepat kilat menghantam dada manusia beracun itu.
Ban tok sian ong sedang memusatkan perhatiannya untuk menikam Wan Fei Yang. Dia sama
sekali tidak menyangka anak mudaitu akan berjungkir balik dan menghantam dadanya. Oleh
karena itulah, dia tidak sempat menghindar dan tubuhnya mencelat sejauh dua depa.
Urat nadinya tidak tergetar putus, namun isi perutnya sudah hancur terpukul hantaman Wan
Fei Yang. Salah satu dari ilmu Bu Tong liok koat yakni Pik lek ciang memang bukan
sembarang ilmu.
Setelah hantaman tangannya berhasil melukai musuh, Wan Fei Yang malah berdiri tertegun.
Sampai saat ini, dia baru membayangkan kehebatan tenaga Pik lek ciang yang dikerahkannya.
Langkah kaki ban tok sian ong terhuyung-huyung. Kemudian, segumpal darah segar muncrat
dari mulutnya. Tubuhnya jatuh terduduk di atas tanah. Wajahnya yang pucat perlahan berubah
menjadi merah. Sedemikian merahnya sehingga tampak menyeramkan. Matanya mandelik ke
arah Wan Fei Yang. Bibirnya bergetar. Seakan-akan ada sesuatu yang ingin diucapkannya.
Tapi belum lagi dia sempat bersuara, nafasnya telah putus.
Wan Fei yang yang melihat tubuh Ban tok sian ong terkulai di atas tanah, tubuhnya
menggigil. Dia menatap sepasang tangannya dengan terkesima. Selama hidupnya, baru
pertama kali inilah dia membunuh orang.
Gadis berpakaian hijau segera menghampirinya. "Apakah kau terluka?" tanyanya khawatir.
"Tidak," sahut Wan Fei Yang dengan nada bergetar. Sekali lagi dia menatap sepasang telapak
tangannya.
"Apa yang terjadi dengan tanganmu!" tanya gadis itu. Tanpa sadar dia menarik tangan Wan
Fei Yang dan memperhatikannya dengan seksama.
Wan Fei Yang tertawa getir. "Aku sama sekali tidak menyangka telapak tanganku ini dapat
mengerahkan tenaga sehebat itu," sahutnya.
"Ilmu silatmu tinggi sekali." Mata gadis itu mengerling sekilas. "Ban tok sian ong adalah
salah satu dari keempat hu hoat Bu ti bun. Tidak tersangka dia masih bukan tandinganmu."
"Apakah orang ini jahat sekali?" tanya Wan Fei Yang tiba-tiba.
"Apakah kau takut salah membunuh orang baik-baik?"
Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan tersipu-sipu. "Orang baik pasti tak akan
menggunakan racun mencelakai sesamanya. Tapi, kalau dia belum terlalu jahat, aku juga
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tidak bermaksud membunuhnya."
Mata adis itu memandang tubuh Ban tok sian ong sekilas. "Dia…."
"Sudah mati." Wan Fei Yang tertawa lebar. "Mungkin dia memang sudah ditakdirkan harus
matu, maka tanpa sadar aku mengerahkan sepuluh bagian tenaga ketika menghantamnya."
Gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Kemudian dia tersadar bahwa sejak tadi dia masih
memegangi Wan Fei Yang. Cepat-cepat dia melepaskannya. Wajahnya merah padam.
Wan Fei Yang tidak memperhatikan. Dia masih tersenyum.
"Sekarang kita boleh mencari rumah makan dan menikmati berbagai hidangan sepuaspuasnya."
Gadis itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tampaknya dia gembira sekali.

***

Senja hari, Wan Fei Yang dan gadis berpakaian hijau itu keluar dari sebuah rumah makan.
Kali ini mereka memang makan sekenyang-kenyangnya. Namun biar bagaimanapun, waktu
makan pasti ada akhirnya. Perut mereka juga tidak mungkin menerima makanan terus
menerus.
Oleh karena itu, ketika mereka melangkah di sebuah jalan kecil, wajah gadis itu agak sendu.
Dia berdiam diri. Wan Fei Yang juga tidak berkata apa-apa. Kedua orang itu melangkah
dengan mulut membisu. Sampai di sebuah persimpangan, langkah keduanya terhenti sejenak.
Setelah saling lirik sekilas, gadis itu membuka suara. "Apakah kau benar-benar hendak
pergi?"
Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya.
"Di mana rumahmu?" tanya gadis itu kembali.
Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyahut.
"Aku tidak boleh tahu?" Wajah gadis itu semakin sendu.
"Bukan." Wan Fei Yang tertawa getir. "Aku tidak punya rumah," katanya.
"Kalau begitu, kemana tujuanmu sekarang?" tanya gadis itu penuh perhatian.
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"Aku masih belum tahu."
"Kelak apabila kita ingin bertemu lagi…"
"Kalau memang ada jodoh, suatu hari kita pasti akan bertemu lagi," sahut Wan Fei Yang.
"Oh ya… kau belum memberi tahu siapa namamu."
"Kita hanya betemus ecara kebetulan, buat apa menanyakan nama segala."
"Tapi budi pertolonganmu…"
"Jangan disimpan di hati. Aku pergi…" sahut Wan Fei Yang sambil menggerakkan kakinya
melangkah.
Gadis itu bermaksud memanggil, namun tidak jadi. Lagipula dia tidak tahu harus menyebut
apa pada Wan Fei Yang. Namanya saja dia tidaktahu. Matanya memandangi kepergian Wan
Fei Yang. Air matanya menetes.
Wan Fei Yang juga tidak menolehkan kepalanya. Kakinya terus melangkah ke depan. Di
bawah cahaya matahari, terlihat betapa sunyinya hidup anak muda itu.

***

Di bawah cahaya matahari, Yan Cong Tian masih berdiri di atas batu berbentuk persegi.
Rambutnya beriap-riap tertiup angin. Hatinya masih tertekan. Berbagai kejadian yang
menimpa Bu Tong san menggelayuti bathinnya. Tampangnya tiba-tiba saja menjadi lebih tua
sepuluh tahun.
Memandang pemandangan gedung-gedung Bu Tong san, hati Yan Cong Tian semakin
terharu. Matahari mulai tengelam, malam mulai menjelang. Lun Wan Ji sejak tadi menemani
di sampingnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya murung sekali. Seakan
banyak pikiran yang menggelayuti hatinya.
Entah berapa lama telah berlalu, akhirnya Yan Cong Tian menarik nafas panjang. "Wan Ji,
apakah masih ada akta-kata yang ingin kau ucapkan?" tanyanya tiba-tiba.
"Apa yang ingin kukatakan, telah aku keluarkan semuanya." Lun Wan Ji mendongakkan
kepalanya. Air matanya mengalir deras. "Suhu, ini untuk pertama kalinya Wan Ji memohon.
"Kau ingin aku mencegah Fu Giok Su mensucikan diri dan melepaskan jabatan Ciang bun
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jin?" tanya Yan Cong Tian garang.
Lun Wan Ji mengangguk kecil.
"Suhu sama sekali tidak memaksa Giok Su. Sebelum susiokmu Ci Siong to jin meninggal,
Giok Su sudah menyatakan isi hatinya. Demi Bu Tong pai, dia bersedia mengorbankan
segalanya."
"Dia…."
"Anak ini berbudi luhur. Kalau kau memang benar-benar mencintainya, kau malah harus
mewujudkan cita-citanya."
Lun Wan Ji menggelengkan kepalanya. "Bukan hanya masalah membatalkan pernikahan saja.
Seluruh keluarga Fu terbunuh oleh Bu ti bun. Yang tersisa hanya Giok Su seorang. Kalau dia
mensucikan diri, bukankah keturunan keluarga Fu akan terputus sampai di sini saja?"
Yan Cong Tian tertegun seketika.
"Seandainya Suhu tidak berpikir demi Wan Ji, Suhu juga harus berpikir demi keluarga Fu."
Kata Wan Ji selanjutnya. "Seandainya Giok Su benar-benar mensucikan diri dan menjadi
pendeta, Wan Ji pun tidak akan menikah seumur hidup."
Yan Cong Tian menatap Wan Ji lekat-lekat. Dia menarik nafas panjang kembali.
"Biar suhu pertimbangkan kembali masalah ini," katanya.
Lun Wan Ji mengangkat tangannya dan mengusap air matanya perlahan. Dia mengundurkan
diri dari tempat itu.

***

Pagi-pagi sekali. Lonceng di Bu Tong berdentang nyaring.
Para murid Bu Tong pai berkumpul di ruangan pendopo dan menanti Yan Cong Tian
mengumumkan siapa yang akan menjadi Ciang bun jin generasi mendatang dan sekaligus
meresmikannya.
Lonceng berbunyi kurang lebih setengah pembakaran dupa. Tiba-tiba seseorang berlari keluar
dari dalam ruangan pendopo. Dia adalah Lun Wan Ji.
Air matanya berlinang bagai serenceng mutiara berjatuhan, lalu pecah berurai di tanah.
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Hatinya juga hancur berkeping-keping.

***

Suara lonceng sudah lama berhenti. Air mata belum kering juga.
Wajah Lun Wan Ji menghadap ke kolam. Dia duduk sendiri di sebuah batu yang terletak di
samping kolam itu. Kelopak matanya sama sekali tidak bergera, seperti sebuah patung yang
tidak bernyawa.
Meskipun matanya terbuka, tapi sebetulnya tidak ada sesuatupun yang masuk dalam
pandangannya. Perasaannya sudah kebal. Jantungnya seakan berhenti berdeta. Suara langkah
kaki terdengar dari belakang tubuhnya. Tapi dia tidak merasa. Sampai Fu Giok Su berdiri di
sampingnya, dia juga masih belum sadar. Tangan Fu Giok Su menyentuh bahunya dengan
lembut. Lun Wan Ji masih tidak bergerak juga.
"Wan Ji…." Suara Fu Giok Su bergetar.
Perlahan Lun Wan Ji menolehkan kepalanya. Dia memandang Giok Su. Tapi sinar matanya
seakan melihat seorang asing. Tetap tidak bersuara sama sekali.
""Wan Ji…." Giok Su menarik nafas panjang.
"Ciang bun suheng!" Akhirnya Wan Ji membuka mulut. Suaranya datar dan kaku. Seakan
menyapa seorang yang baru dikenalnya.
"Antara laki-laki dan perempuan ada batasnya, harap kau mengerti sendiri," kata gadis itu
selanjutnya.
Giok Su tertegun. Tangannya tidak ditarik kembali. Wan Ji mendorong tangan itu. Malah jari
tangannya digenggam oleh Fu Giok SU.
"Wan Ji.... Kau akan menyalahkan aku?" katanya pilu.
Wan Ji tidak dapat menahan dirinya. Air matanya mengalir semakin deras.
Giok Su menarik nafas sekali lagi.
"Aku menerima jabatan Ciang bun jin adalah demi Bu tong pai sendiri. Demi kepentingan
umum."
"Lalu bagaimana tanggung jawabmu terhadap diriku?" Wan Ji menangis terisak-isak. "Kau
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pernah mengatakan…"
"Apa yang pernah aku katakan, semuanya kusimpan baik-baik dalam hati." Fu Giok Su
menggenggam tangan Wan Ji erat-erat. "Tapi, bagaimana aku dapat melihat Bu tong pai yang
telah berdiri selama ratusan tahun hancur begitu saja?"
"Murid Bu tong pai kan bukan hanya engkau seorang."
"Namun musuh kuat sudah di depan mata, batas perjanjian tidak lama lagi sampai. Toa
suheng Pek Ciok yang ilmunya paling tinggi sudah tiada. Demikian juga Ji suheng Cia Peng.
Yang tersisa hanya aku seorang."
Wan Ji mau tidak mau harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Fu Giok Su memang
kenyataan.
"Aku memang bersalah kepadamu." Fu Giok Su kembali menarik nafas panjang. "Kalau tidak
begini saja, aku akan mengajak kau melarikan diri. Kita cari sebuah tempat yang teprencil dan
tidak mencampuri urusan duniawi lagi untuk selamanya."
Mendengar kata-katanya, tubuh Wan Ji bergetar seketika. Dia mendongakkan wajahnya.
"Bagaimana pendapatmu?" tanya Fu Giok Su dengan penuh semangat. Sama sekali tidak
kentara kalau dia sedang berdusta.
Lun Wan Ji memandang Fu Giok Su dengan termangu-mangu. Setelah sekian lama, dia
menggelengkan kepalanya. "Tida. Kalau kau pergi, bagaimana dengan Bu tong pai?"
Perasaan Fu Giok Su menjadi tenang seketika. "Kalau begitu, tolong katakan. Apa yang harus
aku lakukan?"
"Terpaksa mengikuti keadaan sekarang saja," sahut Lun Wan Ji dengan wajah sendu.
"Bagaimana dengan engkau?" Pelupuk Fu Giok Su mengembang air mata.
"Aku hanya dapat menyalahkan nasibku yang buruk," Lun Wan Ji menangis terisak-isak. Dia
menelusupkan kepalanya ke dalam dada Fu Giok SU.
Air mata membasahi pakaian anak muda itu.
Para murid Bu tong pai menyembah dengan kepala membentur lantai. Lun Wan Ji juga ada
dalam kerumunan orang banyak. Dia tidak bersuara. Air matanya masih menetes. Setelah
masuk ke dalam kamar persucian, tidak ada alas an lagi untuk menyesal. Tujuh hari
kemudian, resmilah Fu Giok Su menjadi Ciangbun jin Bu tong pai yang baru.
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***
Daun-daun di Lian, san belum berubah warna menjadi merah. Air terjun masih menunjukkan
keperkasaanya. Butiran air laksana butiran mutiara yang berpercikan di udara.
Dua orang laki-laki berpakaian merah berdiri di kiri kanan daratan dekat tepi air terjun.
Tangan masing-masing menggengam sebatang seruling. Mereka seperti sedang menunggu
sesuatu.
“Blam?” Tiba-tiba terdengar suara mengelegar. Air terjun terkuak. Seseorang menerobos
kelaur lewat air terjun tersebut. Tubuhnya melesat bagai anak panah dan melayang di atas
sebuah batu besar berbentuk persegi.
Dia adalah makhluk tua yang terkurung dalam telaga dingin selama dua puluh tahun Rantai di
pergelangan tanganya sudah terlepas. Pakaianya sudah diganti dengan sehelei mantel panjang
yang mewah. Hanya rambut saja yang masih panjang terurai.
Saura seruling terdengar melengking tinggi memecahkan kesunyian. Wajah makhluk tua
berseri-seri. Dia sedang gembira sekali. Tanpak dapat menahan diri lagi, dia mendongakkan
kepalanya dan tertawa terbahak-bahak.
Sekali lagi air terjun terkuak. Manusia tanpa wajah menerobos kelaur dan mendarat di
sampingnya. Dia menjura dalam-dalam keapda dekat sebuah jalan setapak. Empat orang
membungkuk hormat ke arahnya.
Pakaian hitam, bertubuh kurus seakan kapan waktu saja akan terhempas oleh angin kencang.
Namun dialah “angin” kencang itu.
Pakaian merah, tangan menggenggam sebilah golok, dialah yang dipanggil “Geledek”.
Pakaian putih, menyandang pedang panjang, wajah kaku dan sedingin es. Dialah si “Kilat”.
Pakaian warna wanri, bibir selalu tersenyum, ahli dalam jurus Man tiang hewe ho” (langit
penuh hujan bunga), senjatanya Pek hwe cian (Jarum bunga putih) dan sempat mengemparkan
orang Bu tibun karena membunuh Han ciang tiau siu. Siapa lagi kalau bukan ‘Hujan’.
Mereka adalah Angin, Geledek, Kilat dan Hujan yang menajdi buah bibir orang dunia
kangouw dan berasal dari Pik lok Cik yang mana kemudian melarikan diri ke Siau yau kok.
Mereka juga disebut sebagai organsiasi miterius di dunia bulim.
Pedang kilat, Hujan jarum, Golok Geledek, beserta ginkan angin. Dua puluh tahun yang lalu,
nama mereka menggetarkan dunia kangouw. Sedangkan makhluk tua yang menjadi pemimpin
mereka lebih mengerikan lagi.
Nama asli makhluk tua sebetulnya Fu Thian Wi. Dialah pemimpin Pit lok Cik Orang-orang
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dunia kangouw memberi julukan Thian ti (Raja langit) pit lok cik sudah berdiri sejak ratusan
tahun yang lalu. Tadinya merupakan sebuah partai beraliran lurus. Tapi generasi demi
generasi mulai berubah. Akhirnya Pit lok di menjadi sebuah organisasi beraliran sesat.
Mereka ingin menguasai dunia. Sayangnya nafsu besar tenaga kurang. Di dunia kangouw
selain Bu tong pai masih ada Bu ti bun. Bu tongpai dikalahkan oleh Bu ti bun. Pada saat yang
sama orang –orang Pit lok cik mucnul kembali di dunia kangouw. Mereka ingin bersaing
dengan Bu ti bun.
Dalam suatu pertarungan, kalah menang segera terlihat. Mit kip sing kang dari Bu ti baun
masih menang setingkat. Pit lok cik berhasil dikalahkan. Dan mungkin karena memang
sedang apes, tokoh-tokoh dunia kangouw lainya menyerbu. Mereka terdesak sehingga
melarikan diri ke sebuah lembah bernama Siau yang kok.
Thian ti merasa ilmu Pit lokcik masih jauh untuk menguasai dunia. Maka dia tidak segansegan menyamar sebagai seorang tukang bakar kayu api didapur agar dapat mencuri pelajaran
Bu ton liok kiat yang terkenal.
Kecerdasannya di atas orang biasa. Sayangnya terlalu terburu nafsu. Setelah berhasil
mempelajari Bu tong liok kiat, dia masih kurang puas.Dengan berani dia berusaha mencari
ilmu Tian Cankiat. Pada saat itulah, rahasianya terbongkar. Dia diringkus oleh Yan Cong Tian
dan dikurung dalam telaga dingin selama dua puluh tahun. Sebetulnya ada sedikit rahasia
yang terselip disini. Sebelum sempat diringkus oleh Yan Cong Tian. Thian ti pernah
melakukan apa yang dilakukan oleh Fu Giok Su sekarang, yaitu membokong ciang bun jin
generasi pendahulu. Ciang bun jin Bu tong pai itu juga mati oleh bokonganya. Namun Yan
Cong Tian keburu dating dan menyaksikan kejadian itu.Itulah sebabnya Yan Cong Tian
marah sekali dan berusaha segenap kemampuan untuk menangkapnya dan menghukum Thian
ti sekejam itu. Tapi dengan nama baik Butong pai sendiri, berita ini tidak disebarkan di luar.
Dunia kangowu hanya tahu Ciang bun jin Bu tong pai mati terserang penyakti yang tidak
terobati.
Angin Geledek, Hujan dan Kialt yang tidak mendapatkan kabar lagi dari Thian ti segrea tahu
sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada diri pemimpin mereka. Beberapa kali mereka
mengira orang menyelinap ke Bu tong san untuk mencari kabarnya. Akhirnya mereka
mendapat keterangan bahwa Thian ti telah dikurung dalam telaga dingin karena rahasianya
telah bocor.
Dalam keadaan putus asa mereka hanya dapat berdiam diri. Mereka menetap di Siau yau kok
dan melatih ilmu silat dengan giat dan tanpa kenal lelah. Tapi kemajuan mereka tidak
menggembirakan. Sedangkan Fu gik Su sudah mulai meningkat dewasa. Dia cerdas pula.
Mereka memutuskan untuk menyeludupkan Fu Giok su ke dalam Bu tong san. Tujuannya
tidak lain untuk mencuri belajar Bu tong jit kiat dan sekalgis menolong pemimpin mereka.
Seluruh rencana diatur dengan rapi. Tidak segan-segan mereka menyamar sebagai anggota Bu
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ti bun dan mengorbankan sekian banyak anak buah mereka untuk mendapatkan kepercayaan
Ci Siong to jin. Merka sudah memperkirakan dengan matang bawha Ci Siong tu jin pasti akan
mengajak Fu Giok Su ke Bu tong san setelah musibah yang menimpa dugaan merka yaitu
demikian pintarnaya. Fu Giok Su sampai diteriam murid oleh Ci Siong to jin sehinga
mempermudah segala rencana mereka.
Padahal mereka hanya berharap Fu Giok Su dapat mengulangi sejarah yang sama dengan
thian ti, yaitu mencuri belajar Bu tong liok kiat. Siapa tahu Fu giok Su yang cerdas itu malah
bias menyelamatkan Thian ti kelaur dari kurunganya. Hal ini malah menambah semangat
mereka berbuat lebih keji lagi.
Dengan disambut oleh manusa tanpa wajah. Thian ti akhirnya kelaur dari Bu tong san dalam
keadaan selamat. Sejak dini Angin. Geledek, Kialt dan Hujan sudah menerima berita. Itulah
sebanbya mereka segera menyusul dan mengajak Thian ti kembali ke Siau yau kok.
***
Di belakang hutan terdapat banyak bebatuan yang bentuknya aneh. Rumah-rumah yang
bentuknya juga lain pada yang lain dibangun di tengah bebatuan. Pohon dan bunga tumbuh
subur. Menampilkan pemandangan yang indah tapi juga menegangkan bulu roma, ibarat
pemukiman kaum siluman.
Mata Thian ti beredar. Sambil mengelus jenggot dia tersenyum-senyum.” Berapa puluh tahun
ini tanmpaknya kalian sudah menggunakan segala jerih payah untuk membereskan tempat ini.
Apalagi kalian sudah menggunakan segala jerih payah untuk membereskan tempat ini.
Apakah kalian sudah memutuskan untuk tinggal di sini seumur hidup,” tanyanya.
Hujan Angin, Geledek dan Kilat maju selangkah. Setelah membungkuk hormat, mereka
menggelengkan kepala serentak. Hujan malah tertawa dingin.”Ini semua hasil jerih payah
kaum ibu di lembah Siau yau kok,” sahutnya menjelaskan.
“Mereka tergolong orang yang tidak berbakat dalam ilmu silat,” tukas Angin.
“Oh? Thian ti agak heran. “Bagaimana dengan yang lain?”
“Di bawah pengawasan kami mereka selalu giat berlatih. Kalau dibandingkan dengan orang
kangouw yang biasa-biasa saja, mereka boleh dicoba.” Kali ini Geledek yang
mempertanyakan itu.
Thian ti menganggukkan kepalanya berulang kali.
“Bagus sekali!”
Kilat maju selangkah dan menjura dalam dalam.
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Tadi kami menerima berita dari kongcu lewat merpati pos,” katanya melaporkan.
“Apa katanya?” Tanya thian ti dengan alis berkerut.
“Urusan Ciang bun jin sudah berhasil dilaksanakanya. Kongcu juga meminta kita menyelidiki
Wan Fei Yang. Bila bertemu harus dibunuh langsung?”
Thian ti mengembangkan senyuman bangga.
“Lalu, apakah kalian ada yang tahu di mana Wan Fei yang Sekarang?”
“Masih belum ada kabar.”
“Jsutru ini hal yang paling penting sekarang. Perbanyak lagi orang-orang kita, suruh mereka
memasang mata dan telinga. Segera temukan jejak Wan Fei Yang?”
Hujan,Angin, Geledek dan Kilat menganguk serentak.
“Di tempat gwakong Wan Fei Yang harus lebih diawasi lagi,” gumam Kilat dengan nada
berat.
Tidak salah! Sahut Hujan setuju. “Bukankah selama ini ada orang yang selalu mengawasi
tempat itu?”
Orang yang diutus Siau yau kok itu memang tidak pernah meninggalkan temapt tersebut.
Oleh karena itu, baru saja Wan Fei yang melangkahkan kakinya ke dalam batas desa jejaknya
sudah ketahuan.
Gambar wajahnya memang sudah dibagi-bagikan antara orang-orang Siau yau kok. Apalagi
kedai arak di mana dia menanyakan jalan juga merupakan samaran orang Siau yang kok. Tapi
tentu saja Wan fei Yang tidak curiga sama sekali., Pengelamanya dalam dunia kangouw
memang masih terlalu sedikit lagi pula pikirannya digelayuti bermacam beban.
Meskipun sewaktu dia meninggalkan desa itu usianya masih keci, tapi setelah melihatnya
kembali sekarang, banyak hal yang masih berkesan di hatinya. Ada beberapa penduduk yang
seakan dikenalnya. Para penduduk itu sendiri malah yang menatapnya dengan perasaan heran.
Beberapa gadis desa mengikuti dari belakang, tangan mereka sibuk menunjuk. Tampaknya
merak sangat antusais terhadap kehadiran orang orang asing. Dia sama sekali tidak
memperdulikan. Sambil merenung dia melangkah terus. Sebelum kiri terdapat tiga batang
pohon Tan kui. Sebelah kanan terdapat serumpun besar pohon bamboo.
***
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Angin bertiup menggoyangkan batang pohon bamboo. Segelombang demi segelombang.
Semacam kesepian yang sulit diutarakan memenuhi bumi.
Di bawah pohon Tan kui ada sebuah batu besar berbentuk pipih persegi. Dia sana duduk
bersandar seorang laki-laki lanjut usia. Tangannya memegang sebuah cangklong. Asap
mengepul dari mulut laki-laki tua itu. Matanya menatap batang-batang bamboo yang tertiup
angin. Ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya.
Wan Fei Yang melangkah perlahan menghampiri. Matanya menatap orang tua itu lekat-lekat.
Sepasang alisnya tanpa sadar terjungkit. Orang tua itu tidak menyadari kedatangannya. Wen
Fei Yang berdiri di hadapan orang tua itu. Setelah tertegun sejenak, dia berjongkok.
Akhirnya orang tua itu sadar juga akan kehadiran Wan Fei Yang. Dia mengerling sekilas,
kemudian menghembuskan segulungan asap tembakaunya ke wajah anak muda itu. Wan Fei
Yang merasa matanya agak perih. Dia terbatuk0-batuk beberapa kali.
“Maaf..” kata orang tua itu gugup.
“Tidak apa-apa,” Wan Fei yang mengucek-ucek matanya. Dia tertawa sumbang.
Orang tua itu jgua tersenyum lembut “datang dari luar?”
Wen Fei yang menggelengkan kepalanya orang tua itu juga menggelengkan kepalanya.
“orang muda sudah belajar tidak jujur, sama sekali bukan hal yang baik,” katanya.
“Aku tidak berdusta!”
“Kalau begitu, kau tentu tahu siapa aku”
“Kau.”
Baru saja sapatah kata yagn diucapkan Wan Fei yang, orang tua itu sudah menukas
perkataannya.
“Kau tentu tidak tahu. Tapi orang di seluruh desa ini, mana ada yang tidak mengenali “Aku
Wan lo tau (Tua Bangka Wan.”
Wan Fei yang diam saja.
“Aku juga mengenai semua penduduk di desa ini. Tapi aku belum pernah melihatmu kata
orang tua itu selanjutnya.
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“Sejak kapan mereka merubah panggilanmu menjadi Wan lo tau?” Tanya Wan Fei yang yang
tiba-tiba.
Orang tua itu tertegun mendengar pertanyaan itu.
“Aku tua itu tertegun mendengar pertanyaan itu.
“Aku ingat ketika meninggalkan desa ini, seluruh penduduk mengikuti Yo cici memang ilmu
Wan siangkong,” kata Wan Fei Yang.
Wan lo tau memandang WanFei Yang dengan rasa terkejut. “Sudah berapa lama kau
meninggalkan desa ini?”
“Kurang lebih tiga belas tahun.” Wan Fei Yang tertawa-tawa.” Aku meninggalkan desa ini
tiga belas tahun yang lalu pada hari Cengbeng (hari sembahyang orang yang sudah
meningal).”
Tiga belas tahu yang lalu? Hari cengbeng,” gumam Wan lo tau beberapa kali
“Apakah kau benar-beanr tidak mengenali Siau fei lagi?”
“Siau fei?” Tiba-tiba orang tua itu melonjak sendiri.” Kau adalah Siau fei?”
Wan Fei Yang segera berlutut. Gwa kong…” panggilnya lirih.
Panggilannya itu membuat air mata orang tua itu berderai. Sepasang tangannya mendekap
wajah Wan Fei Yang dan memperhatikannya dengan seksama. Air mata Wan Fei Yang
sendiri hampir menetes.
“Gwa kong, kain bungkusan merah yang kau buatkan untukku tidak sempat aku bawa, kalau
tidak…”
“Kau memang Siau fei! Kau benar-benar Suau fei!” teriak Wan lo tau dengan terharu.
Sepasang tangannya yang memegangi wajah Wan Fei Yang bergetar. Demikian juga
suaranya. “Mari! Kita masuk ke dalam!” ajaknya.
Tangannya segera menarik Wan Fei Yang masuk ke dalam rumah. Baru memasuki pintu
depan, kaki orang tua itu terhenti lagi. Tangan Wan Fei yang dilepaskan.
“Kau sudah tinggi sekali. Aku ingat ketika kau pergi…”
“Baru setinggi ini,” sahut Wan Fei Yang sambil menunjuk ke arah guratan pisau di pintu itu.
Wan lo tau tertawa terbahak-bahak.
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“Kau masih ingat saja guratan pisau yang aku buat ketika kau hendak meninggalkan desa
ini?”
Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya.
“Sudah tiga belas tahun,” kata Wan Lo tau terharu. Sembari mengajak Wan Fei Yang
melangkah ke dalam, dia bertanya: “Ilmu silatmu pasti sudah tinggi sekali.”
Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya, “Aku juga tidak tahu.”
“Kalau begitu kau pasti ada urusan turun gunung, dan sekalian menjenguk gwa kong?” tanya
Wan lo tau.
Sekali lagi Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya.
“Kau datang secara diam-diam?”
“Aku melarikan diri,” sahut Wan Fei Yang dengan kepala tertunduk.
“Apa? Melarikan diri?” Wan lo tau terkejut sekali. “Apa sebetulnya yang terjadi?” tanyanya
penasaran.
“Terjadi perubahan besar di Bu tong san. Ciang bun jin dibunuh orang. Trapi seluruh murid
Bu Tong menganggap akulah si pembunuh. Coba gwa kong katakan, bagaimana aku tidak
melarikan diri secepatnya?”
“Apa? Mereka menuduhmu membunuh Ciang bun jin?” Wan lo tau menggelengkan
kepalanya keras-keras. “Mengapa kau tidak menjelaskan kepada mereka?”
“Mereka tidak memberi kesempatan sama sekali.” Wan Fei Yang tertawa getir. “Gwa kong,
aku benar-benar tidak mengerti!”
“Tidak mengerti….?”
“Aku diajak oleh Ciang bun jin sendiri naik ke Bu Tong. Tapi bagaimana pun dia tidak mau
menerima aku sebagai murid, juga tidak mau mengajarkan ilmu silat kepadaku. Dia hanya
memberikan pekerjaan kasar kepadaku. Biar bagaimana aku memohonnya, dia tetap tak
terpengaruh sedikitpun. Tapi, dia malah menyamar dengan pakaian hitam dan wajah tertutup
di tempat yang terpencil dan tidak ditinggali oleh seorang pun, serta menurunkan Bu Tong
liok kiat kepadaku setiap malam. Kalau bukan menjelang kematiannya, dia menyuruh aku
mengambil sebilah giok di laci kamarnya, dan melihat pakaian hitam yang biasa dipakainya,
sampai sekarang aku masih belum tahu kalau Ciang bun jin adalah suhu.”
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Orang tua itu hanya mendengarkan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya semakin lama
semakin kelam. Akhirnya malah Wan Fei Yang merasa heran.
“Gwa kong, apa yang kau pikirkan?” tanyanya.
Wan lo tau bagai tersadar dari mimpi panjang. “Benarkah Ci Siong tidak pernah mengatakan
apa-apa kepadamu?”
“Mengatakan tentang apa?” Wan Fei Yang semakin bingung.
Wan lo tau tidak segera menyahut. Dia membelok ke dalam kamar sebelah kanan.
“Kemarilah!”
Wan Fei Yang mengikutinya. “Ini dulu kamar ibu,” katanya.
“Bagus kalau kau masih ingat!” Wan lo tau mendorong pintu kamar dan masuk ke dalam.
***
Kamar itu sangat kecil. Perabotannya juga sederhana sekali. Tapi tataan setiap benda sangat
sesuai sehingga enak dipandang. Wan Fei Yang memperhatikan sekelilingnya sejenak.
“Rasanya tidak berbeda dengan ketika aku tinggalkan dulu.”
“Memang sama,” sahut Wan lo tau. Dia berhenti di depan tembok sebelah kiri.
Di atas tembok tergantung sebuah lukisan. Meskipun sudah pudar warnanya, namun masih
terlihat jelas bahwa yang dilukis sepasang pria dan wanita yang duduk berdampingan. Yang
laki tampan dan gagah, sedangkan yang perempuan cantik rupawan. Serasi sekali.
Jari Wan lo tau menunjuk ke arah perempuan dalam lukisan. “Siau fei… masih ingatkah kau
saiapa….”
“Ibu!” sahut Wan Fei Yang spontan. Tiba-tiba sinar matanya terpaku pada pria yang ada
dalam lukisan.
“Bagaimana dengan yang ini?” Jari tangan Wan lo tau beralih pada laki-laki.
“Mirip Ciang bun jin!”
“Tidak salah. Dia memang Ci Siong ketika muda,” Wan lo tau merandek sejenak. “Dia adalah
ayahmu Gi Ban Li!”
“Ayahku?” Wan Fei Yang terbelalak.
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“Selama tidak belas tahun ayah dan anak setiap hari bertemu tapi tidak bisa saling mengakui.
Sebetulnya dia juga sangat menderita.’ Wan lo tau menarik nafas panjang.
Wan Fei Yang mendengarkan dengan terlongong-longong.
“Ibumu adalah putri tunggalku. Sejak kecil aku sangat menyayanginya. Dia juga terhitung
cukup berbhakti. Pada saat usianya menjelang tujuh belas tahun, ayahmu datang mengunjungi
aku. Dan tinggal pula di sini. Dia dan ibumu merupakan saudara sepupu. Sejak kecil memang
sering main bersama. Karena sudah lama tidak bertemu dan berjumpa kembali, hubungan
mereka semakin dekat. Pada saat itu aku juga pernah menasehati ibumu bahwa dia sudah
mulai dewasa. Tidak boleh seperti anak kecil lagi. Harus ada batasnya. Tapi ibumu tidak
mendengar. Akhirnya setelah ayahmu meninggalkan tempat ini belum lama, aku baru tahu
bahwa dia sudah hamil. Kami tidak tahu kemana perginya ayahmu. Setiap hari ibumu
menangis. Mungkin karena terlalu sedih, setelah melahirkan engkau beberapa bulan, dia jatuh
sakit dan tidak tertolong lagi.”
Wan Fei Yang mendengarkan semua itu dengan terpaku.
“Enam tahun kemudian, akhirnya ayahmu kembali juga. Setelah mengetahui kejadian ini, dia
sedih sekali. Dia berlutut di depan makam ibumu tidak hari tiga malam. Kemudian dia
memohon padaku agar mengijinkan dia membawamu ke Bu Tong san.”
Akhirnya Wan Fei Yang tahu riwayat hidupnya. Dia memandangi lukisan Ci Siong to jin
dengan mata menyorot kebencian.
“Mengapa dia tidak pernah mau mengatakannya? Dia malam mendiamkan saja aku dihina
oleh para suheng dan diejek sebagai anak haram!”
Wan lo tau menarik nafas panjang.
“Pada saat itu dia sudah menjadi Ciang bun jin Bu Tong pai. Demi nama baik Bu Tong pai
mau tidak mau dia harus mengeraskan hatinya. Kalau kau dipermainkan dan diejek orang lain
sebagai anak haram, hatinya juga pasti sakit sekali mendengarnya.”
Wan Fei Yang menundukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia mengakui bahwa dia memang
jarang melihat Ci Siong to jin tersenyum. Sepanjang tahun wajahnya selalu bermuram durja.
Wna lo tau maju beberapa langkah. Dia mengusap-usap kepala Wan Fei Yang.
“Bagaimanapun, urusan ini telah menjadi masa lampau. Kau juga sebaiknya melupakan saja,”
katanya menasehati.
“Tidak!” Sepasang tinju Wan Fei Yang mengepal. “Aku harus menemukan pembunuhnya.
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katanya tegas sekali. Hatinya pun sudah mantap.
“Balas dendam?” gumam Wan lo tau dengan kening berkerut.
***
Angin bertiup kencang.
Sesosok bayangan melintas menjauh beberapa depa mengikuti hembusan angin. Seperti
segumpal awan meluncur ke arah tenggorokan Thian ti. Dia adalah Angin. Di dalam Siau yau
kok hanya Angin yang dapat melintas secepat itu. Juga hanya dia seorang yang dapat
menggerakkan pisau terbang dalam sekejap mata.
Tubuh Thian ti berkelebat untuk menghindar. Kakinya menutul beberapa kali. Jurus yang
digunakannya tidak lain tidak bukan “Te hun cong” yang merupakan salah satu dari Bu Tong
Liok kiat.
Mereka sedang berlatih bersama. Masing-masing menguji Thian ti yang sudah sekian lama
terkurung di telaga dingin. Pertamanya, memang agak kaku, namun lama kelamaan terbiaa
kembali. Bu Tong liok kiat hasil curian dilatih lagi agar matang. Hujan, Angin, Geledek
maupun Kilat diamanatkan untuk bersungguh-sungguh. Sama sekali tidak boleh ragu. Thian ti
berhadapan dengan masing-masing dari mereka seperti musuh yang sesungguhnya. Dengan
demikian baru dapat diketahui apakah Thian ti sudah boleh diandalkan untuk menghadapi
lawan yang tangguh.
Tubuh saling berkelebat. Angin menderu-deru. Golok mengeluarkan suara bergemuruh setiap
kali mengincar sasarannya. Hujan jarum memenuhi angkasa. Pedang kilat menyambarnyambar. Thian ti puas sekali. Berkali-kali dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia
mengibaskan tangan dan meminta agar mereka berhenti.
“Bagus sekali! Tampaknya ilmu silat kalian tidak mundur malah maju pesat,” katanya dengan
wajah berseri-seri.
Hujan tertawa merdu. “Masih jauh kalau dibandingkan dengan kau orang tua.”
Thian ti semakin gembira. Tawanya semakin keras.
“bagaimana kalau dibandingksan dengan Bu Tong liok kiat?” tanya Geledek tiba-tiba.
“Masih kalah satu tingkat.” Suara tawa Thian ti sirap seketika. “Lebih jauh lagi kalau
dibandingkan dengan Tian can kiat.”
Geledek merasa kesal sekali.
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“Pernahkah kalian bergabung menjadi satu barisan dan menghadapi lawan sekaligus?” tanya
Thian ti.
Angin menggelengkan kepalanya.
“Belum pernah. Ilmu yang kami pelajari berasal dari aliran yang berbeda, bagaimana dapat
digabungkan menjadi suatu barisan?”
“Tidak salah,” tukas Hujan. “Apalagi kalau aku melemparkan senjata rahasia, yang lain
langsung menyingkir.”
Thian ti tersenyum lebar. “Apakah senjata rahasiamu itu diharuskan jatuh seperti hujan dan
memercik kemana-mana?” tanyanya tenang.
Hujan semakin merenungi sesuatu. “Angin pernah mengatakan bahwa aku boleh
menggunakan Jit amgi dari Bu Tong pai lalu digabungkan dengan ilmu senjata rahasia yang
kupelajari untuk menutupi kekuranganku selama ini,” sahutnya.
“Apa yang dikatakan olehnya memang benar!”
Hujan tersenyum simpul. “Kalau begitu aku harus meminta petunjuk dari kau roang tua.”
Thian ti mengelus jenggotnya sambil tersenyum.
“Mulai besok aku akan menurunkan Bu Tong liok kiat kepada kalian. Dan cari cara untuk
membentuk sebuah abrisan yang terdiri dari Hujan, Angin, Geledek dan Kilat. Dengan
demikian kita mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi musuh,” katanya dengan
bangga.
Angin menganggukkan kepalanya. “Tampaknya kau orang tua sudah mempunyai rencana
yang bagus. Bukan hanya sekedar berkata saja.”
Thian ti tertawa terbahak-bahak. “Selama dua puluh tahun di telaga dingin, aku selalu
memikirkan cara untuk mengalahkan Bu Tong dan Bu Ti. Juga memikirkan cara untuk
membangkitkan kembali Pit lok cik kita!”
Hujan menarik nafas panjang. “Kami malah baru dua tahun yang lalu teringat untuk
menyelundupkan Fu Giok Su ke dalam Bu Tong pai.”
“Percaya diri bukan suatu hal yang buruk. Tapi terlalu banyak pertimbangan juga merugikan
diri sendiri.” Thian ti mengelus jenggotnya. “Meskipun agak terlambat, tapi malah
menguntungkan pihak kita. Bukan saja dibutuhkan keberanian juga peruntungan baik.”
“Kami sama sekali tidak menyangka bahwa kau orang tua masih disekap di Bu Tong san.”
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Wajah Thian ti berubah kelam seketika.
“Kalau aku tidak dapat menggempur Bu Tong dan menjadikannya rata dengan tanah. Sakit
hati ini pasti belum terlampiaskan.”
Angin tersenyum kecil. “Bu Tong san sekarang boleh dibilang sudah mati separuh badan. Ada
Giok Su yang mengatur dari dalam, ingin menghancurkan Bu Tong bukan hal yang sulit.
Berbeda dengan Bu ti bun…”
“Kalau ilmu silat kita sudah terlatih sehingga sempurna. Buat apa takut lagi terhadap Tok ku
bu ti?” sindir Kilat tajam.
Thian ti menganggukkan kepalanya.
“Semuanya terserah kau orang tua saja,” kata Hujan menambahkan satu kata.
Thian ti semakin tertawa terbahak-bahak.”
“Sekian tahun tidak bertemu, aku tidak mengira lidahmu semakin tajam saja!”
Hujan tertawa genit. Gaya mempesona. Thian ti mengangkat alisnya tinggi.
“Wajah juga tidak berubah. Malah sekarang terlihat lebih muda dari dulu,” kata Thian ti
selanjutnya.
“Kau orang tua memang paling pandai bergurau,” sahut Hujan dengan lagak dibuat-buat.
Kilat mengibaskan rambutnya yang sudah memutih. “Sam ci mempunyai resep awet muda,
tapi rahasia tidak boleh disebarkan,” tukasnya.
“Kau toh bukan perempuan. Buat apa ingin awet muda segala?” kata Thian ti terkekeh-kekeh.
Suara tawanya belum hilang, tiba-tiba air hujan menguak kembali, seorang gadis berpakaian
hijau melangkah ke dalam. Dia adalah gadis yang dikejar-kejar oleh Ban tok sian ong tempo
hari. Kemudian bertemu dengan Wan Fei Yang yang berhasil menyelamatkannya dengan
membunuh Ban tok sian ong.
Thian ti segera melihatnya. Matanya mengerling beberapa kali.
“Mengapa di sini ada gadis yang demikian cantik?” tanyanya heran.
Hujan memalingkan wajahnya. Dia mendengus dingin.
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“Putri siapa?” tanya Thian ti kembali.
“Dia kan Hiong kun!” sahut Angin datar.
“Hiong kun?”
“Adiknya Fu Giok Su. Cucu perempuan engkau orang tua,” sahut Hujan sambil mendengus
dingin sekali lagi.
“Dia sangat membenci kami. Selalu berkelana seorang diri. Sepanjang tahun paling beberapa
hari berdiam di dalam lembah. Katanya dia ingin belajar ilmu pengobatan agar mengerti
bagaimana cara mengobati orang sakit.”
“Thian ti tidak memperdulikan sikap Hujan yang dingin. Dia menatap gadis itu lekat-lekat. Fu
Hiong Kun hanya mengerling mereka sekilas kemudian menundukkan kepalanya dan
melangkah ke dalam.
“Geledek tidak dapat menahan hawa amarah did adanya. “Hiong Kun!” teriaknya lantang.
Fu Hiong Kun menghentikan langkah kakinya. Dia mengerling dingin pada Geledek.
Hujan tertawa dingin. “Hiong Kun, Yayamu sudah kembali,” katanya.
“Yaya?” Mata Fu Hiong Kun mengerling ke arah Thian ti.
Thian ti mengembangkan senyuman lembut. “Kau yang bernama Hiong Kun?”
“Kau benar-benar Yayaku?”
“Apa tidak mirip?” tanya Thian ti sambil menguraikan rambutnya yang panjang.
“Kalau dengan Tia (Ayah) memang mirip.”
“Aku adalah ayah dari ayahmu, kalau tidak sama kan malah aneh,” kata Thian ti tertawa
terkekeh-kekeh.
“Mengapa masih belum memanggil Yaya?” bentak Hujan.
“Yaya!” Fu Hiong Kun segera memanggil.
Thian ti langsung berkelebat ke samping gadis itu. Dia merangkul bahu Fu Hiong Kun eraterat.
“Cucu baik!”
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Fu Hiong Kun sama sekali tidak menunjukkan tampang takut. Dia malah merasakan
kehangatan yang sulit dilukiskan.
“Kau belum pernah melihat yaya?” tanya Thian ti.
Fu Hiong Kun menggelengkan kepalanya.
“Tentu saja. Sebelum kau lahir, Yaya sudah meninggalkan Siau yau kok,” kata Thian.
Kemudian dia melanjutkan kata-katanya. “Tidak disangka aku mempunyai seroang cucu
perempuan yang demikian cantik.”
Wajah Fu Hiong Kun merah padam.
“Beberapa waktu yang lalu, Giok Su koko ada mengirim surat dan mengatakan bahwa Yaya
terkurung dalam telaga dingin di Bu Tong san.”
“Dua puluh tahun lebih.” Nada suara Thian ti menjadi rawan.
“Apakah kaki Yaya sudah sembuh>” tanya Fu Hiong Kun kembali.
Thian ti segera merasakan kedua kakinya seperti ditusuk jarum dan nyeri.
“Orang-orang Bu Tong pai memang jahat. Kalau waktu turun gunung itu hari aku tidak
membunuh sejumlah murid-muridnya, mungkin sampai hari ini aku masih kesal terus!”
Baru saja ucapannya selesai, sebagian tubuhnya terasa lumpuh. Hampir saja dia melorot dari
atas kursi. Fu Hiong Kun cepat-cepat memapahnya.
“Yaya, apakah sebenarnya kedua kakimu masih belum sembuh betul?” tanyanya cemas.
“Sedikit lagi.”
“Biar aku periksa nanti…”
Thian ti tertawa terbahak-bahak.
“Kau mencari tabib pandai kemana-mana, rupanya untuk menyembuhkan penyakit Yaya,”
katanya senang.
Fu Hiong Kun tidak membantah. Hujan, Angin Geledek dan Kilat pun tidak bersuara.
Terhadap Thian ti, hati mereka semua menaruh hormat yang dalam. Bagi mereka, orang tua
itu sangat berwibawa.
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Thian ti menoleh ke arah empat orang anak buahnya.
“Besok kita bahas lagi tentang Bu Tong liok kiat. Hari ini aku ingin berbincang-bincang
dengan cucu perempuanku ini,” katanya.
Baru saja kata-katanya selesai, air terjun menguak kembali. Manusia tanpa wajah melesat
masuk dan berlutut di atas sebuah batu bundar.
“Apakah ada berita baru?” tanya Thian ti segera.
“Mengenai Wan Fei Yang!”
“Kemana bocah itu?”
“Dia ada di rumah gwa kongnya.”
“Tepat seperti dugaan kita.” Angin tertawa dingin.
“Kalau orang ini dibiarkan, kelak pasti akan membawa bencana.”
“Kita harus membabat rumput sampai ke akar-akarnya,” tukas Geledek sambul mengeluarkan
golok di tangannya.
“Biar aku yang pergi,” kata Kilat. Tangan yang menggenggam pedang menonjolkan urat
hijau.
“Thian ti menggelengkan kepalanya.
“Dia adalah orang Bu Tong pai. Biar aku turun tangan sendiri untuk meringkusnya!”
“Seorang Wan Fei Yang saja aku sendiri sudah cukup menanganinya,” sahut Kilat.
Baru saja Thian ti ingin mengatakan sesuatu, kedua kakinya terasa nyeri kembali. Keningnya
berkerut. Dia merenung sejenak.
“Baik. Urusan ini kuserahkan kepada kalian,” katanya.
“Serahkan saja kepadaku,” tukas Kilat cepat. Matanya mengerling kepada Angin dan Hujan.
Hujan tidak mengatakan apa-apa. Geledek belum sempat bicara, Angin sudah
menganggukkan kepalanya.
“Sute yang pergi sendirian rasanya memang sudah cukup.”
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Kilat mengerling ke arah Thian ti sekilas. Dia tertawa terbahak-bahak.
“Aku pergi!” teriaknya sambil menghentakkan kaki melesat meninggalkan tempat itu.
Manusia tanpa wajah mengikutinya dari belakang. Yang lainnya hanya memandangi saja.
Dalam sekejap mata air terjun yang baru terkuak sudah pulih kembali seperti biasa.
Thian ti mengeluarkan suara tertawa yang panjang
***
Menjelang senja. Wan Fei Yang duduk di atas kursi bambu di halaman rumah. Kedua
tangannya menopang dagu. Pikirannay melayang-layang. Wan lao tau sudah ada di
sampingnya, dia baru sadar.
“Gwa kong!” Dia berdiri dengan gugup.
“Masih memikirkan urusan balas dendam?”
Wan Fei Yang tidak menyahut.
“Bulim memang merupakan sebuah tempat penampungan segala macam kebencian dan
dendam. Hidup berkecimpung di Bulim, tidak ada ketenangan sehari pun. Ilmu silat rendah
pasti pendek umur, kalau ilmu silat terlalu tinggi, pasti orang yang mencari nama banyak yang
menantang. Sampai suatu hari kita benar-benar kalah. Persisi seperti ayahmu. Kalau dia tidak
terlahir untuk menjadi Ciang bun jin Bu Tong pai, pasti sampai sekarang masih hidup dengan
tenang bersama ibumu,” kata Wan lao tau sambil menarik nafas panjang.
Tanpa sadar Wan Fei Yang ikut menarik nafas dalam-dalam. Wan lao tau menepuk-nepuk
bahunya.
“Jangan terlalu banyak berpikir. Hukum karma masih ada. Thian tidak buta. Yang jahat pasti
akan mendapatkan imbalannya. Kau tinggal di sini saja menemani gwa kong. Lagi pula gwa
kong juga hanya memiliki engkau seorang,” kata Wan lao tau selanjutnya.
Wan Fei Yang menatap rambut dan alis yang sudah memutih itu. Dia menganggukkan
kepalanya. Wan lao tau baru bisa menghela nafas lega.
“Kau duduk saja di sini, biar aku pergi ke dapur menanak nasi.”
Wan Fei Yang segera menarik tangan kakeknya. “Gwa kong, biar aku saja….”
“Nasi dan sayur yang kau masak memang lebih enak daripada masakan gwa kong,” Wan lao
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tau mengerlingkan matanya. “Baik. Kau menanak nasi, gwa kong akan ke gudang mengambil
kayu bakar.”
Belum sempat Wan Fei Yang mencegah orang tua itu sudah melangkahkan kakinya lebarlebar. Memandangi punggung kakeknya, hati Wan Fei yang merasa terharu.
Pintu gudang kayu tertutup rapat. Wan lao tau sudah sampai di depan pintu. Dia mengulurkan
tangannya untuk mendorong. Belum sempat tangannya sampai, sebatang pedang pipih dan
penjang tembus melalui apan pintu dan menusuk jantungnya.
Wan lao tau mendengus marah. Tapi nafasnya sudah putus seketika. Wan Fei Yang yang
berada dalam dapur mendengar suara dengusan kakeknya, dia segera membalikkan tubuh dan
berlari mendatangani. Dia langsung melihat darah segar mengalir dari punggung orang tua itu.
Ujung pedang juga menembus sampai ke belakang.
“Gwa kong!” Wan Fei Yang terkejut setengah mati. Dia menjerit keras dan menghambur
menghampiri.
“Blam!”
Pintu gudang tersebut beserta tubuh Wan lao tau melayang ke udara. Sedikit lagi hampir
mengenai kepala Wan Fei Yang. Seorang laki-laki berwajah pucat dan berpakaian putih
dengan tangan menggenggam sebatang pedang melewat keluar bagai kilat. Dia langsung
meluncurkan pedangnya mengancam tenggorokan Wan Fei Yang.
Wan Fei yang baru saja menyambut mayak kakeknya, pedang itu sudah di depan mata. Ia
membalikkan tubuhnya secepat kilat dan menggeser ke samping. Namun pundak kirinya
masih juga tersayat sedikit oleh pedang laki-laki berpakaian putih tersebut.
“Siapa?” hardik Wan Fei Yang. Tentu saja dia tidak mengenal orang itu. Tangannya dengan
cepat meraih sebatang bambu dan dijadikannya sebagai senjata.
Serangan pedang kilat luput dari sasaran. Dia menyerang lagi tiga kali berturut-turut. Wan Fei
Yang cepat-cepat meletakkan mayat kakeknya di atas tanah dan menghindarkan diri dari
serangan itu. Baru saja dia bermaksud menerjang manusia berpakaian putih itu, orang tersebut
sudah menghentakkan kakinya dan mencelat ke atas genting gudang kayu bakar.
Wan Fei Yang menyodokkan batang bambu di tangannya, tapi langsung putus menjadi
beberapa potong tertebas pedang Kilat. Tubuh orang itu berkelebat secepat anak panah yang
meluncur. Wan Fei Yang mana sudi menyudahi begitu saja. Dia menghentakkan kakinya dan
mencelat ke ata genting.
Dalam waktu yang bersamaan, manusia tanpa wajah sudah mempersiapkan diri membokong
Wan Fei Yang. Anak muda itu masih belum sadar. Dia melihat tubuh Kilat melesat ke atas
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sebatang bambu dan berdiri tenang. Hal ini membuktikan tinggi ginkang orang itu. Wan Fei
Yang mendengus satu kali. “Te hun cong” dikerahkan, tubuhnya melayang dan naik ke atas
sebatang bambu dan berdiri berhadapan dengan Kilat.
Pada saat itulah, manusia tanpa wajah menusukkan pedangnya dari bawah ke atas sambil
mencelat. Wan Fei Yang marah sekali. Tampaknya dia tidak mungkin menghindarkan diri
lagi dari serangan yang satu itu. Namun ternyata dia masih bisa berjungkir balik dan
melayang turun. Tapi bagian pinggangnya masih sempat terluka oleh pedang manusia tanpa
wajah.
Tanpa menunda waktu lagi Wan Fei Yang mencelat sejauh dua depa dan mengejar Kilat.
Manusia tanpa wajah tidak mengejarnya. Tubuhnya melesat dan mendarat di rimbunan batang
bambu. Wan Fei Yang sendiri tidak memperdulikan manusia tanpa wajah. Dia terus mengejar
Kilat.
Di ujung sana terdapat sebuaht anah kosong. Lebih jauh lagi terdapat sebuah jurang yang
cukup dalam. Kilat berdiri dengan tenang di atas tanah kosong. Melihat Wan Fei Yang
melayang turun, manusia tnapa wajah segera menghambur ke depan. Wan Fei Yang
menghadapi dua musuh sekaligus. Tubuhnya sudah mengalami dua buah luka pula. Matanya
mendelik ke arah Kilat.
“Ada dendam apakah antara gwa kongku dengan pihak kalian? Mengapa kalian harus turun
tangan sekeji ini?” tanya Wan Fei Yang.
“Orang yang ingin kami bunuh sebetulnya bukan gwa kongmu, tapi engkau,” sahut Kilat
sepatah demi sepatah.
Wan Fei Yang tertegun. “Aku?”
“Memang engkau!” Tubuh dan pedang Kilat segera meluncur ke arah Wan Fei Yang. Bambu
di tangan Wan Fei Yang yang digunakan sebagai senjata, dia mengerahkan salah satu jurus
dari Sou hou cang dan langsung mengincar tenggorokan Kilat.
Pedang kilat sepanjang enam cun, sedangkan batang bambu di tangan Wan Fei Yang lebih
panjang lagi. Sebetulnya merupakan senjata yang tepat untuk mengimbangi pedang di tangan
Kilat. Sayangnya, senjata Wan Fei Yang hanya sebatang bamb. Pedang dan bambu saling
berbentur, tiba belas jurus berlalu.
“Krek!” Batang bambu di tangan Wan Fei Yang kembali terpapas sebagian.
Tubuh dan pedang kilat berubah menjadi lingkaran bercahaya. Gerakannya kali ini memang
hendak memapas putus batang bambu di tangan Wan Fei Yang. Melihat serangannya, anak
muda itu sudah dapat meraba apa maksud hati Kilat. Dia mundur sejauh tujuh langkah.

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

362

“Serr!” Pedang di tangan manusia tanpa wajah meluncur dalam waktu yang bersamaan. Wan
Fei Yang segera menggeser tubuhnya menghindar, batang mabu dikibaskan dia menangkis
pedang manusia tanpa waja. Pedang dan tubuh orang itu tergetar mundur. Tapi bambunya
juga patah menjadi tiga bagian. Wan Fei Yang semakin marah. Sisa batang bambu di
tangannya digetarkan dan meluncur menyerang kening Kilat.
Kilat memutar pedangnya. Wan Fei Yang tidak memperdulikan. Tang bambunya terus
menusuk ke depan. Dalam sekejap berubah menjadi bayangan dalam jumlah banyak.
“Bagus!” teriak Kilat lantang. Kepalanya menunduk ke bawah. Pedangnya terus menyambut
datangnya batang bambu. Dia mendesak terus ke depan.. Dalam sekejap mata batang bambu
tadi terbelah menjadi dua bagian.
Kilat tidak ingin kehilangan kesempatan. Pedangnya terus meluncur ke depan. Tepat pada
saat itu manusia tanpa wajah juga meluncurkan pedangnya. Wan Fei Yang menarik nafas
dalam-dalam. Kakinya menutul dan tubuhnya mencelat di udara. Kemudian dia melesat lagi
sejauh dua depa. Dia teringat akan pedangnya yang ada di rumah. Halau saja dia tadi sempat
mengambil pedangnya, tentu dia dapat menandingin kedua lawannya inu.
Tapi baik manusia tanpa wajah dan Kilat mana mau memberi kesempatan kepadanya untuk
kembali ke rumah. Mereka malah mendesaknya terus. Pedang-pedang tajam mengancam dari
depan dan belakang. Wan Fei Yang seperti seekor anak kelinci yang meloncat kian ke mari,.
Dia tidak sadar dirinya sudah sampai di tepi jurang. Kilat tertawa dingin. Pedangnya berputar
kemudian menusuk ke depan. Manusia tanpa wajah juga menggunakan kesempatan itu untuk
maju dan menggetarkan pedangnya. Wan Fei Yang panik sekali, Dia segera menggeser kedua
kakinya sedikit. Namun tiba-tiba dia menjerit ngeri. Kakinya terpeleset dan anak muda itu
terjatuh ke dalam jurang.
“Plung!” Terdengar suara benda berat jatuh ke dalam air.
Kilat mendongakkan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Jatuhnya Wan Fei Yang kali ini
seandainya tidak mati pun, paling tidak tulang belulangnya akan putus dan menjadi orang
cacat untuk selamanya.
***
Suara tabuhan genderang di Bu Tong san seakan tidak ptus-putusnya. Setiap tabuhan seperti
mengandung wibawa yang dalam. Begitu juga bunyi loncengnya. Dengan diiringi tabuhan
genderang, akhirnya Fu Giok Su keluar dari ruangan penyucian.
Dia menerima panji besi dari tangan Yan Cong Tian dan menghadap ke timur dan menjura
dalam-dalam. Fu Giok Su sudah resmi menjadi Ciang bun jin Bu Tong pai. Yan Cong Tian
juga memberinya sebuah kunci. Dengan kunci inilah dia dapat membuka kamar penyimpanan
kitab-kitab pusaka Bu Tong pai. Dia tidak syak lagi, ilmu pusaka Bu Tong pai yang ketujuh,
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Tian can kiat juga disimpan dalam ruangan ini.
Tempat penyimpanan kitab itu tidak dilapisi besi atau pun baja. Tapi temboknya setebal tiga
cun. Berhadapan dengan pintu masuk terdapat sederetan batu pualam. Setiap batu tertera dua
buah hurup. Sebelah kiri bertuliskan Liong gi, Pik lek, Jit cong. Sebelah kanan bertuliskan
Suang kiat, kui sua, sou hou. Dan yang ditengah-tengah itulah Tian can kiat berada.
Tujuh buah batu marmer itu rupanya semacam lemari. Di dalamnya tersimpan kitab pusaka
sesuai dengan nama yang tertulis di depannya. Fu Giok Su menutup kembali pintu kamar itu
rapat-rapat setelah masuk ke dalam. Hatinya tegang sekali. Kadnag-kadang bayangan wajah
Lun Wan Ji yang sendu masih berkelebat di pelupuk hatinya.
Di bawah cahaya lampu, matanya terlihat menerawang. Sejenak kembali sudah pulih seperti
biasa. Dingin dan keji. Dia meneruskan langkah kakinya. Dia bukan menuju ke batu pualam
yang ada di sudut kiri. Dia membuka lemari batu itu satu persatu. Yang di tengah-tengah
justru terakhir. Matanya menatap dengan dingin, kemudian dia tertawa terbahak-bahak.
Bu Tong liok kiat baginya bukan rahasia lagi. Meskipun kematangannya belum mencapai
taraf seperti Wan Fei Yang, namun sudah jauh di atas para murid Bu Ting lainnya. Untuk
membunuh Pek Ciok dan Cia Peng pun bukan hal yang sulit baginya.
Dengan tertawa terbahak-bahak dia membuka lemari batu yang di tengah. Sebuah kitab yang
tidak berbeda dengan Bu Tong liok kiat lainnya segera terpampang di depan mat. Di atasnya
tertera tiga buah huruf “Tian can kiat:.
“Tian can kiat (Ilmu peralihan ulat sutera),” seru Fu Giok Su dengan suara bergetar. Kedua
tangannya yang memegang buku itu juga bergetar.
Dengan hati-hati dia membuka halaman pertama kitab itu. Tindakannya begitu teliti seakan
takut kitab itu akan terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah lalu hancur bagai sebuah vas
kembang. Kakinya melangkah mendekati meja dan duduk dia tas sebuah kursi.
Dia mulai membaca. Perhatiannya terpusat penuh. Kitab itu memang merupakan sebuah ilmu
yang langka. Di dalamnya juga terdapat ebrbagai contoh gambar. Rasanya tidak begitu sulit
dipelajari. Sebentar saja Fu Giok Su sudah masuk dalam keadaan lupa diri.
Isinya hanya dua puluh halaman. Pada lembaran terakhir terdapat serangkaian huruf. Tapi
hurud itu bukan teori ilmu Tian can kiat yang belum diselesaikan. Juga bukan rangkaian dari
jurus terakhir. Hanya ada empat baris huruf.

Mencapai taraf tertinggi…
Ganti tulang lahir kembali…
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Penjeleasan dari Ciang bun jin….
Tidak jodoh tetap tiada guna…

“Penjelasan dari Ciang bun jin, tidak jodoh tetap tiada guna…? Bagaimana bisa demikian?”
gumam Fu Giok Su tidak mengerti.
***
“Kalau mau diceritakan, kisah ini berawal dari empat puluh tahun yang lalu….” Yan Cong
Tian menjelaskan kepada Fu Giok Su apa yang tidak dimengerti olehnya.
Terhadap Fu Giok Su yang baru keluar dari ruang penyucian diri danmenjabat sebagai Ciang
bun jin lalu langsung masuk ke ruang penyimpanan kitab serta memilih Tian can kiat seketika
kemudian datang menanyai apa yang tidak dimengertiny, Yan Cong Tian memang agak
cemas memikirkan sifatnya yang demikian terburu nafsu, namun dia tidak sampai curiga.
“Empat puluh tahun yang lalu…” kata Yan Cong Tian selanjutnya. “Cosu Ku Bok
menggetarkan dunia kangouw bersama Sia hou tiang cong dari Bu ti bun. Bu Tong pai dan Bu
ti bun memang merupakan musuh bebuyutan. Tentu saja mereka mengadakan pertarungan.
Pada saat itu, Dia hou tia cong sudah berhasil melatih Mit kip sin kangnya mencapai tatar
keenam. Dia menyombongkan diri apsti akan meraih kemenangan. Sedangkan Cosu Ku Bok
sudah berhasil melatih Tian can kiat. Akhirnya Tian can kiat berhasil mengalahkan Mit kip
sin kang. Malah Sia hou tian cong terluka parah. Bu ti bun tidak breani mengadakan gerakan
untuk sementara, dunia kangouw pun tenang kembali.”
Fu Giok Su sebenarnya tidak sabar mendengar bagian dari cerita itu. Tapi dia tidak berani
memperlihatkannya di depan Yan Cong Tian.
“Justru karena itu pula, banyak roang dunia kangouw yang mengincar Tian can kiat.
Sedangkan orang-orang Pit lok cik yang merupakan orang ketiga antara Bu Tong dan Bu Ti
bun segera membuat rencana. Pemimpin mereka sendiri Thian ti atau makhluk tua yang
melarikan diri itu menyelundup ke Bu Tong san dengan menyamar sebagai tukang bakar api
di dapur. Dia berhasil menyusup ke dalam kamar penyimpanan kitab dengan tujuan
mengambil kitab Tian can kiat.”
“Apakah dia tertangkap basah?”
“Dia kepergok oleh Cosu. Dia bukan tandingan Cosu kami dan berhasil dikalahkan. Thian ti
langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Cosu dan meminta pengampunan. Dia
mengatakan bahwa dia hanya disuruh orang lain. Sebagai buktinya dia membawa surat yang
ditulis orang itu. Cosu tidak curiga sama sekali. Dia langsung merobek sampul surat itu.
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Ternyata sampul surat tersebut sudah dibubuhkan bubuk beracun. Dan mata Cosu menjadi
buta seketika. Kemudian dia dibokong lagi oleh Thian ti. Meskipun aku keburu datang serta
berhasil meringkus Thian ti, tapi Cosu sudah putus nyawa. Uraian terakhir mengenai Tian can
kiat pun hilang sejak saat itu.”
“Tapi…. Susiok, kau….”
“Aku melatihnya dengan memaksa diri,” Yan Cong Tian menarik nafas panjang. “Hal ini
karena Tok ku Bu ti mulai membentangkan sayapnya. Dua puluh tahun yang lalu, Mit kip sin
kangnya sudah dilatih sampai tingkat enam. Setelah aku merundingkan masalah ini dengan Ci
Siong, suhumu, akhirnya diambil keputusan bahwa aku tetap akan mencoba berlatih Tian can
kiat. Dengan harapan pada taraf terakhir, aku akan berhasil memecahkan rumusnya sampai
aku berhasil dengan sempurna.”
“Apakah susiok sudah berhasil memecahkan rumus Tian can kiat?”
“Dua puluh tahun sudah berlalu,” Yan Cong Tian menggelengkan kepalanya. “Aku masih
belum berhasil juga. Seandainya tidak dapat memecahkan rumus terakhir Tian can kiat,
tenaga yang dilatih pun tidak dapat dikerahkan. Dua puluh tahun ini, aku hanya membuangbuang waktu saja,” keluhnya kesal.
Fu Giok Su termangu-mangu. Yan Cong Tian tertawa getir.
“Dalam Bu Tong liok kiat, kau baru mempelajari Sou hou cang. Masih ada lima macam ilmu
lainnya. Itu semua sudah cukup menyita waktu. Sementara ini kau belajar dulu Bu Tong liok
kiat, aku akan terus berusaha menemukan rumus terakhir itu,” kata Yan Cong Thian
kemudian.
Fu Giok Su juga tertawa getir. Yan Cong Tian hanya tahu bahwa Fu Giok Su baru
mempelajari satu macam Sou hou cang saja. Kenaytaannya, lima macam lainnya sudah dia
pelajari semua dari Thian ti.
Oleh karena itu, setlah memohon diri kepada Yan Cong Tian, Fu Giok Su tidak kembali ke
kamar penyimpanan kitab. Dia langsung kembali ke kamarnya. Makin dipikir hatinya
semakin mendongkol. Melihat kendi arak, rasanya dia ingin minum sampai mabuk.
Tanpa berpikir panjang lagi dia menuangkan secawan arak. Diteguknya sekaligus. Rasanya
enak sekali. Dia menuang lagi cawan kedua, ketiga dan seterusnya. Pikirannya mulai
mleyang-layang. Tanpa sadar dia mengeluarkan dompet kecil pemberian Lun Wan Ji.
Keharuman masih terpancar dari dompet itu. Bayangan Lun Wan Ji pun berkelebat di pelupuk
matanya. Hati Fu Giok Su semakin tertekan. Dia meletakkan cawan arak di atas meja.
Tangannya menggenggam dompet kecil itu erat-erat. Dirinya sudah mabuk tujuh bagian.
Perasaannya juga mulai tidak terkendali. Dengan langkah terhuyung-huyung dia mendorong
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pintu kamar dan melangkah keluar.
Malam sudah larut. Kaki Fu Giok Su terseret-seret. Untuk sesaat dia tidak dapat menentukan
arah yang hendak ditujunya. Dia berhenti sejenak. Mencoba mengingat-ingat kemana
tujuannya tadi.
***
Lun Wan Ji belum tidur. Dia membolak-balikkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan
gelisah. Wajahnya kurus pucat. Tubuhnya layu dan kesegarannya lenyap entah kemana.
“Blam!”
Sebuah suara mengejutkan Lun Wan Ji. Suara seperti ada benda berat yang menghempas
pintu kamarnya. Dia segera melonjak dari tempat tidur dan melangkah menuju pintu. Di luar
terdengar suara nafas tersengal-sengal. Disusul dengan suara panggilan lirih.
“Sumoay… Sumoayy!”
Lun Wan Ji dapat mengenali bahwa yang memanggilnya adalah Fu Giok Su. Setelah
merenung sejenak, akhirnya dia tidak dapat menahan diri juga. Dibukanya pintu kamar. Fu
Giok Su tersuruk masuk. Lun Wan Ji cepat-cepat memapahnya.
“Suheng, kenapa kau?” tanyanya cemas.
Dari tubuh Fu Giok Su terpancar bau arak. Matanya sayu.
“Sumoay…Aku bersalah kepadamu…. Sumoau….” Gumamnya lirih.
Lun Wan Ji mendengar ucapoannya dengan jelas. Kesedihan merayap dalam hatinya. Pada
saat itu juga, terdengar suara langkah kaki mendatangi. Lun Wan Ji yang melihat keadaan Fu
Giok Su segera mengerutkan alisnya. Tentu tidak lucu bila ada orang yang melihat Ciang bun
jin Bu Tong pai mabuk di depan kamarnya. Cepat-cepat dia memapah Fu Giok Su ke atas
kursi. Kemudian dia merapatkan pintu kamarnya.
Langkah kaki dari jauh mendekat. Kemudian dari dekat menjauh kembali. Lun Wan Ji
menghela nafas lega. Perlahan dia menyentuh pundak Fu Giok SU.
“Suheng, mengapa kau mabuk seperti ini?”
“Jangan Pegangi aku!” Fu Giok Su berontak. “Aku ingin mencari Wan Ji.”
Lun Wan Ji tertegun.
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“Suheng, aku Wan Ji!”
“Kau bukan dia.. kau bukan…!” Fu Giok Su menggelengkan kepalanya.
“Aku bersalah kepada Wan Ji. Aku menghancurkan hidupnya. Dia pasti membenci aku.
Bagaimana mungkin dia masih mau meladeni aku?”
Hati Lun Wan Ji semakin perih. Air mata mengalir dengan deras.
“Suheng. Kau duduk saja istirahat di sini. Aku akan menyeduhkan the kental untukmu.”
Lun Wan Ji menarik tangan Fu Giok Su dan dengan susah payah memapahnya duduk di atas
tempat tidur.
Fu Giok Su masih mabuk. Mulutnya terus memanggil Wan Ji. “Sumoay… sumoay…”
Hati Lun Wan Ji semakin hancur. Dia menahan kesedihannya dan menuju meja serta
menyeduhkan secangkir the kental untuk Fu Giok Su. Dia memaksa Fu Giok Su
meminumnya sampai habis. Akhirnya anak muda itu agak sadar juga. Dia juga sudah melihat
dengan jelas siapa yang ada di sampingnya.
“Wan Ji… Ternyata benar-benar engkau…”
Lun Wan Ji menundukkan kepalanya.
“Memang aku, Ciang bun suheng.”
“Jangan panggil aku Ciang bun suheng,” suara Fu Giok Su seperti terpukul.
“Aku tidak pantas jadi Ciang bun jin!”
“Suheng…”
“Wan Ji… Aku membuatmu menderita.”
“Jangan berkata begitu. Istirahatlah sebentar. Nanti aku papah kau kembali ke kamar.”
“Aku tidak ingin menjadi Ciang bun jin…” Fu Giuok Su memberontak lagi.
“Aku akan mencari susiok sekarang dan menjelaskan semuanya.” Dia langsung berdiri namun
tubuhnya terhuyung-huyung.
Wan Ji segera memapahnya. “Suheng, mana boleh kau berbuat demikian?”
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“Mengapa tidak boleh?” Suara Fu Giok Su lebih mirip sedang memohon.
“Wan Ji, ijinkanlah aku pergi.”
“Suheng, aku mohon jangan begitu!”
“Kalau begitu kita turun gunung, lari sejauh-jauhnya!” Fu Giok Su menarik tangan Lun Wan
Ji seakan ingin mengajaknya melarikan diri.
Lun Wan Ji menghentakkan tangannya. “Suheng, tenang dulu. Pikirkanlah masalah ini baikbaik.”
Fu Giok Su tertegun. Kedua tangannya memegangi kepala. “Lalu, apa yang harus aku
lakukan? Apakah kita harus sama-sama menderita seumur hidup?”
Lun Wan Ji menatap Fu Giok Su lekat-lekat. Dengan sedih dia mengalirkan air mata.
***
Sejenak kemudian, perlahan-lahan Fu Giok Su mendongakkan kepalanya. Dia memandangi
Lun Wan Ji dengan terpana. “Mengapa kau menangis?” tanyanya lembut.
Lun Wan Ji tidak menyahut.
“Wan Ji, kau tidak bisa melupakan aku?” Fu Giok Su mengulurkan tangannya meraba air
mata di pipi Lun Wan Ji.
Gadis itu tidak dapat menahan gejolak hatinya lagi. Dia merebahkan kepalanya ke dalam dada
Fu Giok Su dan menangis terisak-isak. Fu Giok Su memeluknya erat-erat. Dia juga
mengembangkan air mata.
Entah berapa lama sudah berlalu. Lun Wan Ji mengusap air matanya dan mendongakkan
wajahnya memandang Fu Giok Su. Dua pasang mata yang sedang menderaikan air mata
kesedihan saling bertemu.
“Wan Ji, jangan tinggalkan aku!”
Lun Wan Ji menganggukkan kepalanya dengan lemah. Perasaannya terhadap Fu Giok Su
jangan ditanyakan lagi. Apalagi kesetiaannya. Kedua orang yang berlainan jenis itu saling
merangkul. Perlahan-lahan tubuh mereka jatuh di atas tempat tidur.
Bunga rontok sekelopak demi sekelopak. Cahaya rembulan yuang dingin menerobos lewat
jendela. Rembulan menjadi saksi segalanya.
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***
Pagi hari seekor merpati pos terbang ke lembah Siau yau kok.
Setelah menikmati sarapan. Hujan, Angin, Geledek dan Kilat sudah berkumpul di ruang
tengah. Surat yang dibawa merpati pos dibaca oleh mereka berempat, setelah itu mereka
menyerahkannya kepada Thian ti.
“Meskipun Giok Su berhasil menjadi Ciang bun jin Bu Tong pai, tapi dia tidak berhasil
mempelajari Tian can kiat,” kata Thian ti dengan anda kurang senang.
Dia berhenti sejenak dan memandang keempat orang bawahannya.
“Karena Tian can kiat ternyata tidak sempurna. Rumus terakhir hanya diketahui oleh Ciang
bun jin pendahulu!”
Angin menganggukkan kepalanya.
“Betul! Suhu Yan Cong Tian dan Ci Siong to jin, Ku Bok justru mati di tangan engkau orang
tua!”
“Huh! Kalau tahu demikian, aku tidak akan membunuhnya. Sekarang Yan Cong Tian belum
berhasil mempelajari Tian can kiat.”
Hujan tertawa dingin. “Dan kita sampai sekarang baru tahu,” sahutnya.
“Rahasia ini apsti hanya diketahui oleh Yan Cong Tian dan Ci Siong to jin saja. Kalau Fu
Giok Su tidak menjabat sebagai Ciang bun jin Bu Tong pai, kita masih mengira-ngira sampai
dimana kehebatan Yan Cong Tian sekarang.”
“Hal ini membuktikan bahwa Thian membuka mata kita.” Thian ti tertawa sumbang.
“Apabila barisan Hujan, Geledek, Kilat dan Angin kalian digabungkan dengan kepandaianku,
meskipun ilmu Yan Cong Tian lebih tinggi lagi, kita pasti masih bisa mengalahkannya.”
Geledek segera maju satu langkah.
“Kalau begitu lebih baik kita serbu saja Bu Tong san sekarang!”
“Bu Tong masih ada gunanya.” Thian ti tersenyum.
“Sekarang Fu Giok Su sudah menjabat Ciang bun jin. Dia bisa memberi perintah kepad apar
amurid Bu Tong, buat apa kita capaikan diri mengurusi masalah itu?”
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“Tapi, satu hari saja Yan Cong Tian masih hidup, dia tetap akan menjadi masalah bagi Giok
Su,” kata Angin sambil mengerutkan alisnya.
“Seandainya dia sampai tahu rahasia Giok Su…”
“Tua bangka yang tidak mampus-mampus itu tentu saja tidak boleh dibiarkan!” Mata Thian ti
bersinar tajam. “Begini saja…”
“Bagaimana?” tanya keempat orang itu serentak.
“Kita sebarkan berita bahwa Wan Fei Yang sudah melarikan diri ke Sau yau kok. Biar Giok
Su yang memancing Yan Cong Tian kemari.” Wajah Thian ti serius sekali.
“Sampai waktunya, aku akan membuat tua bangka itu meratap-ratap minta kematian!”
Tiba-tiba terdengar sebuah suara menyehut. “Yaya, perbuatanmu itu terlalu sadis.”
Dialah Fu Hiong Kun yang berjalan masuk dengan langkah santai.
Mata Thian ti mengerling. “Kalau tidak begitu, tua bangka itu mana tahu penderitaan Yaya
selama dua puluha tahun itu?”
“Tapi….”
“Jangan banyak bicara lagi!” Wajah Thian ti kurang senang. “Yayamu sendiri tidak kau
bantu, kau malah mau membantu Yan Cong Tian.”
Fu Hiong kun menghentikan langkah kakinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia
membalikkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu.
Hujan, Angin, Geledek dan Kilat menatap Fu Hiong Kun yang melangkah pergi, kemudian
beralih kepada Thian ti.
“Anak ini….” Thian ti menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tidak garang sama sekali.
***
Setelah keluar dari ruang tengah, Fu Hiong Kun kembali ke kamarnya. Setelah berpikir bolakbalik, hatinya semakin tertekan.
Tidak lama kemudian Thian ti masuk ke kamar itu dan duduk di samping Fu Hiong Kun.
“Cucu baik,” katanya tertawa-tawa.
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Fu Hiong Kun tidak meladeni.
“Masih amrah kepada Yaya?” tanya Thian ti hati-hati. “Yaya tidak takut terhadap langi dan
bumi, justru takut kalau kau amrah.”
“Yaya…” Fu Hiong Kun menarik nafas satu kali.
“Kau mengatakan Yaya sadis. Apakah tua bangka Yan Cong Tian itu tidak sadis? Dua puluh
tahun yang lalu, kau belum lahir, Yaya sudah dikurungnya dalam telaga dingin.
Penderitaannya jangan ditanyakan lagi. Kalau dendam ini tidak dibalas, mati pun Yaya tidak
bisa meram,” kata Thian ti.
Hati Fu Hiong Kun tergerak juga. Dia menatap kakeknya dengan sorot mata kasihan.
“sebetulnya, Yaya sangat menyayangimu. Bagaimana mungkin Yaya membuatmu tak senang
hati?” Thian ti tertawa-tawa. “Coba kau katakan, apakah Yaya mirip orang yang sadis dn
tidak berperasaan?”
Tanpa sadar Hiong Kun menggelengkan kepalanya. Tawa Thian ti semakin lebar.
“Hiong Kun, berapa usiamu sekarang?” Tiba tiba Thian ti bertanya.
“Delapan belas.”
“Sudah punya tambatan hati?”
Fu Hiong Kun tertegun. Kemudian menggelengkan kepalanya. “Tidak ada.”
“Benar-benar tidak ada?” Mata Thian ti seakan menyelidiki isi hati gadis itu.
Wajah Fu Hiong Kun merah padam. Dia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak
sepatah katapun diucapkannya.
“Yaya tidak eprcaya,” kata Thian ti sambil mengelus jenggotnya.
“Kau begini cantik, masa tidak punya kekasih?” Matanya bersinar tajam.
“Pasti ada. Siapa?”
Kepala Fu Hiong Kun tertunduk makin rendah. “Yaya… mengapa kau bertanya demikian?”
“Nah… kan pasti ada?”
“Aku tidak tahu.” Fu Hiong Kun berdiri. Wajahnya semakin merah. Cepat-cepat dia
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melangkah ke depan jendela untuk menghindari tatapan kakeknya.
Thian ti tertawa terkekeh-kekeh. “Coba lihat, masa sama Yaya sendiri demikian malu?
Baik… Lain kali baru aku tanyakan lagi.”
Thian ti tertawa terbahak-bahak ketika meninggalkan kamar gadis itu. Fu Hiong Kun berdiri
membelakangi Thian ti. Matanya melirik mencuri pandang. Setelah yakin Thian ti benarbenar meninggalkan kamarnya, perlahan-lahan dia membalikkan tubuh. Bibirnya
menyunggingkan seulas senyuman tipis. Matanya menjadi sayu.
Wajah Wan Fei Yang kembali melintas di benaknya.
***
Saat itu, Wan Fei Yang baru tersadar. Di depan matanya terpampang sebuah tempat yang
asing baginya. Bagu obat-obatan menerpa hidung.
Kamar itu tidak seberapa besar. Di temboknya tergantung berbagai macam obat-obatan. Dia
berbaring di atas sebuah balai-balai yang terbuat dari rotan. Dan posisinya tepat berhadapan
dengan pintu. Luka-luka tubuhnya sudah dibalut dengan rapi.
Wan Fei Yang berusaha menggerakkan tangannya. Rasa sakit segera terasa di lengan itu. Hal
ini membuktikan bahwa dia masih hidup dan juga bukan sedang bermimpi.
“Tempat apa ini?” gumamnya seorang diri.
“Ini rumah Hai Liong lo jin.” Sebuah suara menyahut. Nadanya seperti orang yang sudah
lanjut usia.
Wan Fei Yang mengedarkan pandangan matanya. Dia tidak melihat siapa pun.
“Mengapa hanya terdengar suara tapi tidak tampak orangnya?” gumam Wan Fei Yang
kebingungan.
“Aku di sini!” Terdengar suara itu menyahut kembali.
Wan Fei Yang memandang lagi sekitarnya. Tetap tidak terlihat seorang pun. Tanpa sadar bulu
roma Ean Fei Yang ebrdiri. Tepat pada saat itu, sebuah tangan kecil yang aneh terulur dari
samping serta menepuk pundak anak muda itu.
Wan Fei Yang terkejut. Dia menolehkan kepaanya. Akhirnya dia melihat orang itu. Tubuhnya
kecil dan pendek. Ternyata dia adalah orang kerdil. Melihat Wan Fei Yang demikian terkejut,
orang itu menyurut mundur beberapa langkah. Wan Fei Yang memandangnya dengan
seksama. Si kerdil semakin tersipu-sipu. Dia membalikkan tubuhnya.
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“Apakah kau yang menolong aku? Tanya Wan Fei Yang.
“Bukan aku, tapi Cu jin kami,” sahut si kerdil sambil mencuri pandang sekilas.
Wan Fei Yang berusaha bangun dan duduk. “Aku bernama Wan Fei Yang. Kau?”
Si kerdil memperhatikan Wan Fei Yang. Melihat penampilannya yang tenang, dia sendiri ikut
merasa tenang. “Cu jin (majikan) memanggil Sam cun (Tiga cun). Padahal tinggiku kalah
tidak sampai tiga cun.”
“Kalau begitu aku juga memanggil Sam cun saja, boleh kan?”
Sam cun menganggukkan kepalanya berulang kali.
“Oh ya… Tadi kau mengatakan bahwa ini rumah Hai liong lo jin. Apakah dia majikanmu?”
“Orang-orang kanouw menyebutnya demikian. Karena dia tinggal di sekitar lautan dan
kegesitannya bagai hai liong (naga laut).”
“Apakah aku dibawanya dari dalam lautan?” Wan Fei Yang seakan teringat sesuatu.
“Dua hari yang lalu.”
Wan Fei Yang terkejut sekali. “Jadi aku sudah pingsan selama dua hari?”
“Sekarang malah sudah hari ketiga,” Sam can menunjukkan tiga jari tangannya. “Saat itu aku
malah mengira kau sudah mati. Tapi Cu jin mengatakan bahwa kau masih bisa tertolong.”
“Di mana orang tua itu sekarang?”
“Di sini!” Terdengar sahutan dan disusul orangnya yang melangkah ke dalam.
Rambutnya sudah putih semua. Wajahnya penuh keriput. Warna kulitnya hitam tapi
berkilauan. Seperti baru saja diolesi minyak. Dia memalingkan wajahnya. Tapi tidak ada
kesan garang pada dirinya.
“Boanpwe Wan Fei Yang memberi hormat kepada Hai Liong lo jin locianpwe,” kata Wan Fei
Yang sambil berusaha berdiri. Siapa tahu baru saja kakinya menginjak tanah, rasa sakit
kembali menyerang dan jatuh terkulai.
Dengan susah payah dia berusaha bangkit. Perlahan-lahan dia berhasil juga. Namun dia
merasakan perutnya keroncongan. Pasti dia sudah kelaparan karena pingsan sekian lam.
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“Terima kasih? Apa terima kasih saja sudah cukup?” bentak Hai liong lo jin sambil
mendengus dingin. Tiba-tiba dia maju dan mencengkeram akaian Wan Fei Yang. Tubuh anak
muda itu tergetar dan dihempaskan ke atas balai-balai.
Getaran itu membuat Wan Fei Yang kesakitan. Wajahnya meringis. Melihat keadaannya, Hai
liong lo jin menjadi panik. Dia cepat-cepat menghampiri dan memapah Wan Fei Yang.
“Bagaimana? Sakit tidak?”
Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya.
“Ini karena ulahmu sendiri!” kata Hai liong lo jin ketus dan memalingkan wajahnya.
“Ulah apa?” tanya Wan Fei Yang tidak mengerti.
“Ulah apa?” teriak orang tua itu.
“Mengapa kau tidak terluka bulan kemarin atau bulan depan saja? Mengapa justru terluka di
saat aku bermaksud menangkap kura-kura laut untuk dijadikan obat? Untuk menolongmu,
terpaksa aku membiarkan kura-kura laut itu melarikan diri. Apakah kau tahu ? Kura-kura laut
itu belum tentu ketemu lagi dalam seratus tahun. Telurnya lebih-lebih dapat menjadi obat
yang mujarab. Aku sudah mencarinya selama sepuluh tahun. Baru ketemu, eh…. Dikacaukan
oleh kedatanganmu. Mana aku sudah menyiapkan semua racikan obat untuk campurannya.
Sekarang semuanya menjadi sia-sia.”
“Boanpwe tahu salah,” kata Wan Fei Yang sambil menjura dalam-dalam.
“Masih lumayan. Tidak menemukan kura-kura laut, bertemu dengan kura-kura sepertimu juga
bolehlah.”
Sekian lama Wan Fei Yang mendengar kata-kata orang tua itu, semakin tidak tahu dia harus
marah atau tertawa.
“Kau tidak usah sedih. Aku sudah memafkanmu,” kata Hai liong lo jin selanjutnya.
“Terima kasih, Locianpwe,” sahut Wan Fei Yang sambil tertawa getir.
Hai liong lo jin menepuk tangannya beberapa kali. “Sam cun, mengapa kau termangu-mangu
di situ? Cepat ambilkan makanan! Aku tidak mau melihat bocah ini mati kelaparan di sini!”
Sam cun mengiakan dengan tergesa-gesa. Langkah kakinya yang pendek seakan berjalan
sambil berloncat-loncatan.

***
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`Wan Fei Yang sekaligus menghabiskan enam mangkok bubur. Perasaanya jauh lebih segar
setelah makan. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya lebih sekali. Sebentar saja, dia sudah pulas
dalam mimpi.
Entah berapa lama sudah berlalu, Wan Fei Yang terbangun oleh suara bentakan. “Berapa kali
harus aku katakan bahwa aku tidak akan mengajarkan? Tidak akan!”

***

“Susiok. Tecu selamanya belum pernah memohon apa-apa kepadamu. Hanya kali ini saja!”
Wan Fei Yang merasa tidak asing dengan suara itu. Entah di mana dia pernah mendengarnya.
“Tidak!”
Tanpa sadar Wan Fei Yang turun dari balai-balai dan berjalan menuju pintu. Dia mendorong
pintu tersebut lalu melangkah perlahan ke depan. Pada bagian luar kamar terdapat sebuah
koridor panjang yang kiri kanannya dibatasi dengan pagar rotan. Kurang lebih tiga depa di
ujung sana ada sebuah ruangan kecil. Hai liong lo jin berdiri memangku tangan di undakan
batu. Wajahnya tampak kurang senang.
Di bawah undakan batu berlutut tiga orang. Yang di tengah-tengah ternyata Kuan Tiong Liu
dari Go Bi pai. Di sebelah kirinya berlutut si bocah pembawa pedang, Jit Po. Sedangkan di
sebelah kananya ialah si bocah pembawa harpa, Liok An. Dia tetap berpakaian putih. Kali ini
dia tidak memperdulikan tanah kotor di mana dia berlutut. Dapat dipastikan bahwa dia
mempunyai niat tertentu sehingga rela berlutut di atas tanah yang kotor itu.
Wan Fei Yang yang melihat anak muda tersebut dari balik pintu, segera menyurutkan
kepalanya kembali. Untung saja Kuan Tiong Liu belum sempat melihatnya. Dia masih
menatap Hai liong lo jin dengan pandangan memohon.
“Susiok, Go bipai sedang dalam keadaan kritis, hanya Tecu yang masih bisa diandalkan untuk
membangkitkannya kembali. Susuiok, meskipun kau tidak menghagai Tecu, tapi kau harus
mementingkan kepentingan Go bi pai. Kau harus mengajarkan tiga jurus terakhir dari Lok jit
kiam hoat!” ratap anak muda itu dengan wajah sendu.
Meskipun wajahnya tampak sendu dan sinar matanya memohon, tapi nada suaranya masih
angkuh seperti biasa. Dan dari kata-katanya tadi, dapat dipastikan bahwa Hai liong lo jin
adalah angkatan tua dari Go bi pai. Dia juga satu-satunya orang yang mengerti tiga jurus
terakhir dari Lok jit kiam hoat yang merupakan ilmu pedang pusaka dari partai tersebut.
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Kalau tidak, tak mungkin Kuan Tiong Liu mau bersusah payah memohon kepadanya.
Liong gi kiam hoat dari Bu Tong pai dan Lok jit kiam hoat dari Go bi pai memang sangat
terkenal dan namanya menggetarkan dunia kangouw. Kuan Tiong Liu yang pernah
dikalahkan Ci Siong to jin baru sadar, seandainya dia tidak mempelajari tiga jurus terakhir
dari Lok jit kiam hoat, dia masih belum bisa menonjolkan diri dalam dunia kanguw.
Apalagi dia juga pernah dikalahkan oleh Wan Fei Yuang di kaki gunung Bu Tong. Semua ini
membuatnya bertekad harus mendapatkan tiga jurus terakhir Lok jit kiam hoat itu. Itulah
sebabnya dia bisa sampai ke tempat Hai liong lo jin.
Hai liong lo jin adlaah suheng dari It im yang sudah menjadi Ciang bun jin Go bi pai generasi
sekarnag. Namun karena adatnya yang aneh dan angin-anginan juga bila melakukan sesuatu
selalu mengikuti kata hatinya sendiri, maka dia tidak cocok dengan sutenya. Dia juga tidak
memperdulikan nasihat It im taisu, ketika terjadi pertengkaran untuk terakhir kalinya, dia
nekad meninggalkan Go bi san. Kemudian tinggal menyepi di pinggir pantai ini.
Pengetahuannya luas. Ilmu silatnya juga lebih tinggi dari It im taisu. Namun ilmu
pengobatannya lebih tinggi lagi. Wan Fei Yang yang terseret aliran air dan dapat berjumpa
dengan orang tua ini, dapat dikatakan sebagai keberuntungannya. Tapi dia juga tidak mengira
dunia ini begini sempit sehingg dapat bertemu dengan Kuan Tiong Liu di tempat ini.
Kesan yang diberikan Kuan Tion Liu kepada diri Hai liong lo jin tampaknya kurang baik.
“Tidak! Aku bilang tidak, tidak!” teriak orang tua itu dengan suara memekakkan telinga.
Kuan Tiong Liu benar-benar tidak mengerti.
“Kenapa? Apa alasanmu? Kesabarannya mulai habis, tapi dia berusaha menahan diri.
“Karena aku tidak ingin mencelakaimu,” teriak orang tua itu kemudian tertawa terbahakbahak.
“Tidak ingin mencelakai aku?” Kuan Tiong Liu semakin penasaran.
“Lok jit kiam hoat harus dikombinasikan dengan im dan yang. Ada hawa murni im yang
mempengaruhi lweekang baru dapat dikombinasikan dengan arus tenaga yang. Arus tenaga
yang dalam dirimu memang sudah memadai, namun hawa murni im belum cukup.
Seandainya tidak ada bantuan dari luar dan arus tenaga yang berlebihan, aku khawatir tiga
jurus terakhir Lok jit kiam hoat itu belum mencapai kesempurnaan, namun nyawamu sudah
melayang,” kata Hai liong lo jin menjelaskan.
“Tecu tetap ingin belajar meskipun taruhannya nyawa Tecu!” sahut Kuan Tiong Liu dengan
tegas dan nekad.
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Hai liong lo jin tertawa dingin.
“Kalau begitu, berlutut terus saja kau di situ!” katanya sambil membalikkan tubuh
meninggalkan tempat itu.
Wan Fei Yang cepat-cepat merapatkan pintu penghubung tersebut kembali. Kuan Tiong Liu
tidak bergerak. Sinar matanya menjadi dingin. Jit Po dan Liok An menemani di samping kiri
dan kanan. Kepala mereka tertunduk, sepatah katapun tidak berani mereka ucapkan.

***

Tampaknya kekerasan hati Hai liong lo jin tak usah diragukan lagi. Setelah menutup pintu,
dia langsung melangkahkan kakinya ke dalam.
Sam cun menyelinap keluar dari kolong meja.
“Suhu, mere… mereka berlutut… di luar…”
“Untuk apa kau perdulikan?” bentak Hai liong lo jin, kemudian dia tertawa dingin. “Apa kau
kira kesabaran bocah itu bisa bertahan lama? Aku rasa paling banter dia berlutut selama
menyalanya satu batang hio!”
Sam cun tidak berani berkata apa-apa lagi.
“Cepat tidur!” teriak Hai liong lo jin kembali.
Sam cun tergesa-gesa meninggalkan koridor panjang itu dengan kepala tertunduk. Terhadap
majikannya yang satu ini, tampaknya Sam cun takut setengah mati.

***

Malam itu Wan Fei Yang tidur dengan pulas. Obat yang diminumnya memang mengandung
khasiat yang dapat menenangkan diri dan dapat tidur dengan nyenyak.
Ketika dia terjaga, hari sudah terang. Di sekitarnya sunyi sekali. Demikian juga di liar. Tidak
terdengar suara sedikit pun. Di ruangan tamu tidak terlihat seorang pun. Jangan kata Hai liong
lo jin, Sam cun pun tidak kelihatan.
Pintu masih tertutup rapat. Wan Fei Yang mengulurkan tangannya dan mendorong pintu
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tersebut. Masalah mengenai Kuan Tiong Liu yang berlutut di luar tidak disimpannya dalam
hati. Ketika pintu sudah terbuka, dia baru teringat kembali…
Tepat pada saat itu, suara Kuan Tiong Liu langsung menyusup ke telinganya.
“Susiok!”
Bersama Jit Po dan Liok An, dia masih juga berlutut di tempat yang sama. Wan Fei Yang
segera terpana. Kuan Tiong Liu juga tertegun. Dalam waktu yang bersamaan, dia baru
tersadar bahwa yang mendorong pintu tadi bukan Hai liong lo jin.
“Wan Fei Yang…!” teriaknya dengan nada aneh.
“Kuan.. Kuan tayhiap…” Wan Fei Yang tidak sempat lagi mengundurkan diri. Dia terpaksa
menenangkan hatinya dan memanggil anak muda itu.
Sikapnya yang lugu masih terlihat jelas. Meskipun ilmu silatnya sudah demikian tinggi, tapi
kebiasaannya menghormati semua orang masih belum berubah. Kuan Tiong Liu langsung
bangkit dan berdiri tegak. Matanya mendelik ke arah Wan Fei Yang.
“Mengapa kau bisa ada di sini? Bilang!”
“Aku…” Wan Fei Yang benar-banr tidak tahu harus mulai menceritakan dari mana.
Kuan Tiong Liu juga tidak memberikan kesempatan. Dia tertawa dingin beberapa kali.
“Pantas Susiok begitu sentimen kepadaku! Rupanya kau yang menggosok-gosok sehingga dia
tidak bersedia mengajarkan tiga jurus terakhir dari Lok jit kiam hoat!”
“Kuan tayhiap, kau jangan salah paham…”
“Salah paham?” Kuan Tiong Liu mengulurkan tangannya. “Pedang!”
Jit Po cepat-cepat bangkit dan menyodorkan pedang ke tangan tuan mudanya. Kuan Tiong
Liu langsuyng menghunus pedang itu dan melesat ke depan menerjang Wan Fei Yang. Tentu
saja Wan Fei Yang kelabakan setengah mati.
Di tembok ruangan tergantung sebilah pedang. Sejak tadi Wan Fei Yang sudah melihatnya.
Dengan gerakan kilat dia menghambur ke arah pedang itu. Baru saja dia berhasil menyentuh
gaganngnya, pedang Kuan Tiong Liu sudah menerjang tiba.
Wan Fei Yang mencabut pedang itu dengan panik.
“Trang!”
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Dua perang saling berbenturan. Kuan Tiong Liu tentu tidak sudi mengalah begitu saja. Dia
menarik pedang tersebut dan menikam ke arah Wan Fei Yang kembali sebanyak tujuh belas
kali berturut-turut.
Luka Wan Fei Yang belum sembuh. Dia terdesak mundur beberapa langkah. Dia memang
tidak berniat bertarung dengan pemuda itu. Apalagi setelah tahu hubungannya dengan Hai
liong lo jin. Untung saja Kuan Tiong Liu juga baru berlutut semalam suntut. Kaki tangannnya
masih pegal. Semua itu membuat gerakannya agak kaku.
Setelah menyerang berkali-kali berturut-turut, tiba-tiba dia berhenti. Pemuda itu
memperhatikan Wan Fei Yang sejenak kemudian tertawa dingin. “Tampaknya luka yang kau
derita tidak ringan juga!”
Belum sempat Wan Fei Yang menjawab, Kuan Tiong Liu sudah meneruskan perkatannya:
:Kalau tidak salah Susiok sudah meninggalkan rumah sejak pagi tadi. Kali ini tidak akan ada
orang yang menolongmu lagi!”
Setelah mendengus dingin satu kali, dia menerjang lagi ke depan. Wan Fei Yang menyambut
beberapa kali serangannya. Dia sudah terdesak sampai ke luar rumah. Kuan Tiong Liu
menikam pedangnya ke depan. Dia tidak memberi kesempatan kepada Wan Fei Yang untuk
kabur.
Wan Fei Yang bergulingan di tanah. Baru saja dia berhasil menghindarkan sebuah serangan,
pinggangnya meluik, belum sempat bangkit berdiri, lukanya terasa nyario, dia jatuh terduduk
kembali. Namun pedang Kuan Tiong Liu sudah mengancamnya, terpaksa dia bergulingan dan
menghindari serangan yang satu itu.
Wan Fei Yang sudah terdesak jauh. Di belakangnya terdapat sebatang pohon. Dia tidak bisa
bergeser lebih jauh lagi, kepalanya mulai pusing. Tepat pada saat itu, Kuan Tiong Liu
berteriak lantang dan menikamkan pedangnya lurus ke depan. Dengan panik Wan Fei Yang
menundukkan kepalanya. Pedang Kuan Tiong Liu meluncur lurus menusuk batnag pohon di
belakangnya.
Anak muda itu tampak kesal sekali. Sudah terang lawan di hadapannya tidak berdaya lagi,
tapi beberapa kali serangannya masih bisa dihindarkan. Sekali lagi dia meraung murka dan
menyerang kembali. Wan Fei Yang menggertakkan giginya.
“Tranggg! Tranggg!”
Pedang ditangannya diangkat ke atas dan disapukan ke kiri dan kenan secara kalang kabut.
Tapi tampaknya keberuntungan masih terus berada di dekatnya. Meskipun dia menangkis
dengan gaya kelabakan, semua serangan Kuan Tiong Lkiu berhasil dihindarinya. Nafas anak
muda itu sudah tersengal-sengal.
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Tubuh Kuan Tiong Liu mencelat ke udara. Pedangnya berputar menimbulkan cahaya seperti
pelangi. Sekitar tempat itu dipenuhi hawa pedang yang tebal. Tampaknya tidak mudah bagi
Wan Fei Yang untuk menghindarkan diri dari serangan yang satu ini. Sebentar lagi dia pasti
akan mati atau paling tidak terluka parah. Sedangkan cahaya yang berpijar tadi tiba-tiba
berubah menjadi garis lurus. Tubuhnya menerjang ke depan.
Wan Fei Yang dapat melihat dengan jelas, matanya terbelalak. Pada saat yang tepat, tubuh
Hai liong lo jin melayang bagai seekor naga sakti. Tangan kanannya terulur dan telapaknya
menghantam pangkal lengan Kuan Tiong Liu sehingga serangannya meleset.
Kuan Tiong Liu segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Untung saja hantaman telapak
tangan Hai liong lo jin tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya. Kalau tidak, lengannya itu
apsti sudah hancur. Kakinya menutul tanah dan melesat lagi lalu berjungkir balik dua kali di
udara dan melesat lagi berjungkir balik dua kali di udara sebelum melayang turun.
“Susiok!” sapanya lalu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah.
Jit Po dan Liok An yang ada di ujung sana ikut menjatuhkan diri dan berlutut. Hai liong lo jin
sudah berdiri menghadang di depan Wan Fei Yang. Orang tua itu tertawa dingin. “Aku tidak
berani menerima panggilan Susiokmu. Aku juga tidak merasa punya keponakan yang suka
mengincar kesempatan ketika orang sedang terluka,” katanya ketus.
Kuan Tiong Liu terpana.
“Susiok, kau….”
“Untung saja aku keburu datang. Tapi malah mengacaukan rencanamu yang bagus, bukan?”
Hai liong lo jin masih juga tertawadingin. “Orang seperti aku ini paling benci melihat manusia
yang suka mencarti kesempatan ketika lawannya sedang terluka. Meskipun kau mempunyai
dendam sedalam lautan dengannya, kau jug harus menunggu sampai kesehatannya puluh
dulu, baru boleh mengadakan perhitungan. Itu baru tindakan enghiong ho han (Laki-laki jati).
“Tapi…”
“Jangan membantah lagi. Tindakanmu ini pokoknya tidak adil! Menghadapi orang licik
sepertimu, bagaimana aku bisa mengajarkan tiga jurus terakhir Lok jit kiam hoat dengan hati
lega?”
“Susiok!” Kuan Tiong Liu panik sekali. Dia menghampiri dengan kedua kaki tetap berlutut.
Orang tua itu tidak memperdulikan. Dia sudah mendekati Wan Fei Yang. “Bagaimana dengan
engkau? Banyakkah luka yang kau alami?” tanyanya penuh perhatian.
Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya. “Aku tidak apa-apa,” sahutnya dengan menahan
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rasa sakitnya. Dia malah membusungkan dadanya.
“Terang-terangan sedang kesakitan setengah mati, masih berlagak tidak apa-apa!” Hai liong
lo jin menepuk tempat luka Wan Fei Yang. “Buat apa kau menganggap dirimu sendiri gagah.”
Mendapat tepukan tepat di atas lukanya, Wan Fei Yang segera menekuk pinggangnya dan
menjerit kesakitan. Sam cun memutar keluar dari balik sebatang pohon, dia tergopoh-gopoh
mendekati Wan Fei Yang dan mengulurkan tangan untuk memapahnya. Hai liong lo jin
melirik Sam cun sekilas.
“Untuk apa kau memapahnya? Kalau memang bermaksud menolong, cepat pulang dan
buatkan obat untuknya!” bentak orang tua itu.
Sam cun melepaskan tangannya kembali dan lari terbirit=birit kembali ke rumah. Mata Kuan
Tiong Liu melotot heran.
“Susiok!” panggilnya sekali lagi.
“Tidak usah bicara!” tukas Hai liong lo jin. “Pokoknya aku tidak akan mengajarkan tiga jurus
terakhir Lok jit kiam hoat!”
“Sutit (murid keponakan) hanya ada sedikit masalah mengenai dunia kanouw, dan
mengharapkan petunjuk dari susiok,” kata Kuan Tiong Liu.
“Oh?” Hai liong lo jin menoleh kepadanya. “Siasat apa lagi yang sedang kau pikirkan?”
“Dalam dunia kanouw, partai mana saja yang paling disegani?”
“Tentu saja Bu Tong, Go bi, Siau lim!”
“Kalau begitu Bu ti bun…”
“Sebuah perguruan sesat, mana mungkin disegani orang bulim dan dapat dibandingkan
dengan ketiga partai tadi?”
“Apa yang Susiok katakan memang benar.” Kuan Tiong Liu menuding kepada Wan Fei
Yang. “Apakah Susiok tahu kalau dia merupakan anak murid Bu ti bun?”
“Apa?” Hai liong lo jin terkejut sekali. Tangannya segera terulur dan mencengkeram baju
Wan Fei Yang.
“Aku orang Bu tong pai!” sahut Wan Fei Yang gugup setengah mati.
Kening orang itu berkerut seketika. “Kalau melihat dari caramu bergerak tadi, jurus yang kau
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gunakan memang dari Bu tong pai.”
“Tapi hari itu di Bu tong san, terang-terangan aku sudah berhasil mendesak putri tunggal Tok
ku Bu ti, Tok ku Hong dan murid pertamanya Kongsun Hong, bahkan hampir berhasil
membunuh mereka, karena campur tangannya bocah ini, mereka jadi tertolong!” kata Kuan
Tiong Liu melaporkan.
Cengkeraman tangan orang tua itu dipererat lagi.
“Benarkah ada kejadian seperti itu?”
Wan Fei Yang tertawa getir.
“Aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya.”
Hai liong lo jin mengendurkan cengkeramannya lalu menghempaskan tubuh Wan Fei Yang
ke atas tanah. Melihat semua itu, Kuan Tiong Liu menyunggingkan senyuman bangga. Mata
Hai liong lo jin yang tajam tiba-tiba beralih kepadanya.
“Pada saat itu, tidak usah diragukan lagi, kau tentunya juga mengincar kesempatan ketika dua
orang itu terluka,” sindirnya.
Kuan Tiong Liu tertegun. Senyumnya hilang seketika.
“Aku….”
“Bu tong pai dapat menghasilkan murid yang bersedia menolong siapa saja yang
memerlukannya, tanpa pandang siapa pun orangnya, hal ini patut dikagumi. Tapi murid Go bi
pai hanya bisa menggunakan kesempatan ketika lawannnya sedang terluka, benar-benar hal
yang memalukan!” Hai liong lo jin menarik nafas panjang.
“Tidak heran Bu ti bun dapat maju sedemikian pesat.”
Wajah Kuan Tiong Liu merah padam. Wajahnya tertunduk. Hai liong lo jin mengalihkan
pandangannya dan mendelik ke arah Wan Fei Yang. “Kau tahu aku paling benci orang-orang
Bu ti bun. Mengapa kau masih mau menolong mereka?”
Wan Fei Yang tertegun.
“Pertama, karena mereka sedang terluka parah. Sama sekali tidak sanggup memberikan
perlawanan. Kedua, waktu itu aku toh masih belum mengenal locianpwe, bagaimana aku bisa
tahu kalau kau orang tua begitu membenci mereka?” tanyanya keheranan.
Hai liong lo jin merenung sejana, kemudian dia menganggukkan kepalanya. “Apa yang kau
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katakan ada benarnya.”
“Aku bukan anggota Bu ti bun. Aku menolong mereka juga atas perintah Suhu. Aku hanya
menjalankan tugas.
Hai liong lo jin mendelik sekali lagi kepada Wan Fei Yang. “Aku percaya,” katanya.
Wan Fei Yang berbalik menjadi heran. “Kau percaya?”
“Karena kau memang orang yang pantas dipercaya!”
“Aku hanya seorang bu beng siau cut di Bu tong pai…”
“Dalam pandangank, siapa orangnya yang bukan bu beng siau cut?”
Kuan Tiong Liu dapat melihat keadaan yang tidak menguntungkan dirinya. “Susiok, orang Bu
ti bun ini…!”
“Dia bukan orang Bu ti bun,” sahut Hai liong lo jin tenang.
“Tapi orang ini…”
“Aku puas sekali dengan penjelasannya. Sekarang giliranmu untuk menjelaskan mengapa kau
selalu mengincar kesempatan ketika orang sedang terluka? Tidakkah kau sadar bahwa dengan
berbuat demikian, sama saja kau menjatuhkan nama baik Go bi pai?”
“Pada saat itu aku hanya berpikir untuk membasmi kejahatan. Sama sekali tidak teringat
masalah ini,” Kuan Tiong Liu menundukkan kepalanya. Matanya mengerling kesana kemari.
Tiba-tiba dia menarik nafas panjang.
“Mengapa kau menarik nafas panjang?” tanya orang tua itu tiba-tiba.
“Aku lebih-lebih tidak menyangka bahwa aku tidak mampu menandingin seorang bu beng
siau cut dari Bu tong pai,” sahutnya sambil menarik nafas panjang sekali lagi.
Kening orang tua itu berkerut.
“Liong gi kiam hoat dari Bu tong pai dan Lok jit kiam hoat dari Go bi pai disebut Suang kiat
di dunia bulim. Tapi meskipun aku telah menggunakan Lok jit kiam hoat, aku masih bisa
dikalahkan seorang bu beng siau cut dari Bu tong pai. Mungkinkah Lok jit kiam hoat hanya
besar namanya saja tapi isinya kosong?”
“Omong kosong!” bentak orang tua itu dengan wajah kelam. “Dulu ketika diadakan
pertandingan pedang di Oey san, Ci Siong sendiri mengakui bahwa Lok jit kiam hoat dari Go
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bi pai tidak di bawah Liang gi kiam hoat dari Bu tong pai. Sedangkan dia yang seorang bu
beng siau cut dari Bu tong pai pun tidak berhasil kau kalahkan, hal ini karena…”
“Karena aku masih belum mempelajari tiga jurus terakhir dari Lok jit kiam hoat!” tukas Kuan
Tiong Liu cepat. “Susiok, maka dari itu kau harus menurunkan ilmu itu kepadaku!”
“Ini…”
“Juga hanya dengan cara itu, nama baik Go bi pai bisa dipulihkan kembali!” kata Kuan Tiong
Liu tanpa memberikan kesempatan kepada Susioknya untuk menukas panjang lebar.
Hai liong lo jin berpikir sejanak. Hatinya mulai tergerak, akhirnya dia menganggukkan
kepalanya.
“Baik. Aku akan menurunkan tiga jurus terakhir dari Lot jit kiam hoat. Setelah itu,” matanya
beralih kepada Wan Fei Yang. “Tunggu sampai luka bu beng siau cut dari Bu tong pai ini
sembuh, baru diadakan pertarungan yang adil sekali lagi. Lihat apakah Bu tong pai lebih
unggul atau Go bi pai lebih unggul.”
Baru Wan Fei Yang bermaksud mengatakan sesuatu, Kuan Tiong Liu sudah menyembah
dengan membentur kepalanya di atas tanah sebanyak tiga kali. “Terima kasih atas kebaikan
budi Susiok!” katanya.
Hai liong lo jin tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Wan Fei Yang cepat-cepat maju ke
depan dan menjura dalam-dalam. “Budi kebaikan Locianpwe menolong boanpwe tidak akan
terlupakan sampai kapanpun juga. Boanpwe tidak berani mengganggu lebih lama…”
“Apa? Mau lari? Tidak begitu mudah!” Hai liong lo jin mengibaskan tangannya.
“Kau harus tetap di sini sampai luka-lukamu sembuh!”
“Maksud baik Locianpwe…”
“Aku hanya ingin kau berduel dengan jujur menghadapi Kuan Tiong Liu, untuk membuktikan
mana yang lebih hebat antara Bu tong pai dan Go bi pai!”
Wan Fei Yang terpaku di tempat. Melihat keadaannya, Kuan Tiong Liu tertawa dingin dalam
hati. Namun bibirnya memberi perintah: “Jit Po, Liok An, kalian harus jaga Wan kongcu
baik-baik!”
Jit Po, Liok An mengiyakan serentak. Mereka langsung menghampiri Wan Fei Yang dan
berdiri di kiri kanannya. Sam cun yang melihat keadaan itu, merasa tidak senang. Dia juga
berjalan mendekati Wan Fei Yang dan menghadang di depan Jit Po dan Liok An.
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“Cukup aku sendiri yang mengurus Wan kongcu, kalian tidak diperlukan!” katanya.
Jit Po dan Liok An mengerling Sam cun sekilas. Mereka tidak memperdulikannya. Sam cun
malah menoleh kepada Hai liong lo jin. Orang tua itu juga tidak memperlihatkan sikap apaapa. Dia menggapai tangannyua kepada Kuan Tiong Liu.
“Ikut aku!”
Semangat Kuan Tiong Liu terbangun seketika. Dia langsung menghambur mengikuti Hai
liong lo jin. Wan Fei Yang menatap kepergian kedua orang itu. Dia tersenyum pahit. Sam cun
maju dan menarik tangannya.
“Kita juga pergi,” ajaknya.
Mereka kembali ke dalam rumah. Jit Po dan Liok An mengikuti dari belakang. Mereka sangat
setia kepada Kuan Tiong Liu. Sejak saat itu pula, di mana pun Wan Fei Yang berada, mereka
pasti mengiringi di belakang.
Wan Fei Yang segera menyadari, kedua orang ini bukan saja tidak selucu Sam cun, malah
menyebalkan. Dia sama sekali tidak mempunyai minat untuk berduel dengan Kuan Tiong Liu,
karena walaupun menang atau kalah, keduanya juga tidak menguntungkan dirinya. Oleh
karena itu juga, tiba-tiba dia berpikir untuk kaburdari tempat itu.
Jit Po dan Liok An lebih menjaga ketat Wan Fei Yang pada malam hari. Mereka bahkan tidur
di depan pintu kamar anak muda itu.

***

Tiga hari sudah berlalu, luka Wan Fei yang sudah hampir pulih. Dia tidak merasa sakit lagi
kalau menggerakkan kaki tangannya.
Lautan tidak berombak. Hari itu indah dan cerah. Suasana tenang. Langit bahai tiada
batasnya. Wan Fei Yang melangkahkan kakinya di pesisir pantai. Semangatnya menyalanyala. Sam cun menemani Wan Fei Yang di sampingnya. Tinggi badannya hanya mencapai
pinggang anak muda itu. Kedua kakinya pendek kecil. Apabila Wan Fei Yang berjalan satu
langkah, maka dia harus bertindak tiga langkah baru dapat menyamainya.
Terhadap Wan Fei Yang, kesannya sangat baik. Dia malah menaggil anak muda itu Siau fei
saja. “Siau fei, kau lihat kedua bocah Jit Po dan Liok An itu, mereka persis hantu gentayangan
yang mengikuti kita sepanjang hari. Kemana pun kota berada, mereka pasti mengikuti dari
belakang,” katanya.
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“Sungguh tidak mudah apabila ingin melepaskan diri dari kedua bocah tersebut.”
“Apakah kau sungguh-sungguh tidak ingin bertarung dengan bocah Kuan Tiong Liu itu?”
tanya Sam cun hati-hati.
“Tidak. Meskipun aku dapat mengalahkan majikanmu pasti akan sedih sekali.”
“Cu jin selamanya memang selalu ingin menang.”
“Justru itu.”
“Tapi Lok jit kim hoat dari Go bi pai tiada duanya di dunia ini. Kalau dia sudah berhasil
mempelajarinya, kemungkinan besar dia akan mengalahkanmu.”
“Lebih baik begitu.”
“Bocah Kuan Tiong Liu itu sangat tinggi hati. Apabila kau sampai dikalahkan olehnya,
kemungkinan dia akan turun tangan jahat.”
“Kan ada cu jinmu yang menyaksikan dari samping. Seandainya dia berhasil mengalahkan
aku, dia juga tidak akan berani berbuat apa-apa.”
“Kau tidak boleh dikalahkan olehnya,” kata Sam cun sambil membalikkan tubuhnya
menghadap Wan Fei Yang. “Aku hanya mempunyai engkau seorang teman. Bagaimana pun
aku akan berusaha sekuat kemampuan untuk membantumu meloloskan diri dari tempat ini.”
Wan Fei Yang terpana. Dia terharu mendengar kata-kata Sam cun. “Eh, Apakah kau
mempunyai akal yang baik?” tanyanya penuh semangat.
Sam cun menganggukkan kepalanya. “Kita pulang dulu.”
Dia membalikkan tubuh kembali dan berjalan ke arah yang mereka datang sebelumnya.
Wan Fei Yang terpaksa mengikuti. Jit Po dan Liok An segera menyusul dari belakang.

***

Setelah kembali ke kamar, Wan Fei Yang langsung mengunci pintu. Sam cun tidak ikut
masuk ke dalam. Dia memutar satu kali kemudian menghilang entah kemana. Jit Po dan Liok
An tidak memperdulikan Sam cun. Mereka duduk di depan pintu kamar Wan Fei Yang. Satu
di sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanan.
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“Kau lihat si kerdil itu memutar kembali ke tempat ini tadi. Entah permainan setan apa yang
sedang direncanakannya?” tanya Jit Po yang kecurigaannya mulai bangkit.
Liok An mengangkat bahunya. “Lalu mengapa bocah ini juga tiba-tiba kembali ke kamar?”
tanya Jit Po kembali.
“Mungkin lukanya tiba-tiba terasa sakit sehingga dia pulang ke kamar untuk beristirahat,”
sahut Liok An.
“Aku tetap merasa ada yang tidak beres terutama si kerdil itu.”
“Apa yang bisa dilakukan paku payung itu? Sudah… tidak usah dipikirkan.”
“Takutnya dia akan membantu Wan Fei Yang melarikan diri. Daerah sekitar sini, bagaimana
pun dia lebih jelas daripada kita.”
“Aku yakin dia tidak mempunyai nyali sebesar itu.”
“Apa ini?” Jit Po tiba-tiba terpana.
Segumpal asap yang tipis dan berwarna merah tiba-tiba berhembus keluar dari balik
gerombolan pohon menuju ke arah Jit Po dan Liok An. Belum sempat Liok An menyahut,
asap merah itu telah menyelimuti mereka berdua. Jit Po seakan baru sadar apa yang telah
terjadi.
“Celaka!” katanya. Dia baru bermaksud membuka mulut untuk berteriak ketika tubuhnya
terkulai ke tanah. Di sampingnya Liok An juga menyusul jatuh.
Dari balik gerombolan pohon dan bunga-bungaan terdengar suara tertawa cekikikan.
Seseorang keluar dari tempat itu. Siapa lagi kalau bukan Sam cun. Tangannya menggenggam
sebuah tabung bambu berbentuk kecil panjang. Mirip seruling yang biasa digunakan untuk
menyenandungkan irama. Wajahnya berseri-seri.
“Lihat lain kali apakah kalian masih berani meremehkan aku, Sam cun?”
Tabung bambu itu diselipkannya pada ikat pinggang. Dia melangkah ke depan. Pintu kamar
segera terbuka. Wan Fei Yang menyembulkan kepalanya. Kemudian dia memijit hidungnya
sendiri lalu melesat ke hadapan Sam cun.
Sam cun cepat-cepat menarik tangan Wan Fei Yang dan berlari menuju bagian belakang
kamar. Baru berjalan beberapa langkah, Wan Fei Yang menghentikan langkah kakinya.
“Sam cun, obat apa yang kau gunakan tadi?” tanyanya tiba-tiba.
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“Jangan khawatir. Bukan racun. Mereka hanya tidak sadarkan diri untuk beberapa saat,” sahut
Sam cun dengan bangga.
“Aku sudah mengikuti Cu jin sekian lama, sedikit-sedikit sih mengerti juga cara
menggunakan obat-obatan.” Sam cun semakin bangga. Dia mengeluarkan tabung bambu tadi.
“Obat ini bernama Pua jit hiong (harum setengah hari). Begitu terhirup, orang itu akan
pingsan selama setengah hari.”
Pada saat itu, mereka sudah smapai di ruangan utama. Wan Fei Yang yang menarik pintu
tersebut, tapi dia tertegun seketika. Demikian pula dengan Sam cu. Mulutnya terbuka lebar
dan matanya terbelalak.
Hai liong lo jin berdiri di depan pintu dengan berkacak pinggang.
“Masih berusaha untuk melarikan diri?” Hai liong lo jin menggelengkan kepalanya.
“Dengan susah payah aku menurunkan tiga jurus terakhir dari Lot jik kiam hoat kepada Kuan
Tiong Li, apabila kau pergi, siapa yang harus bertanding dengannya?”
Wan Fei Yang menundukkan kepalanya dalam-dalam.
“Ilmu silat boanpwe masih jauh dari sempurna. Mana mungkin boanpwe sanggup
mempetahankan diri dari Lot jit kiam hoat yang sudah terkenal itu? Boanpwe takut, janganjangan akan terluka semakin parah,” sahutnya merendahkan diri.
”Jangan banyak bicara. Biar aku buktikan dengan mata kepala sendiri. Masuk!”
Wan Fei Yang terpaksa mengundurkan diri. Mata Hai liong lo jin beralih kepada Sam cun
yang masih memegang tabung bambu di tangannya. Wajahnya berubah kelam seketika. “Pua
jit hiong. Apakah kau yang membuat kedua bocah itu pingsan?”
Sam cun terpaksa menganggukkan kepalanya.
“Berani-beraninya kau menggunakan obat milikku untuk melakukan hal semacam ini?”
bentak Hai liong lo jin marah.
“wan Fei Yang menghentikan langkah kakinya tatkala mendengar bentakan tersebut. Sam cun
ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar. Dia bersembungi di balik tubuh Wan Fei Yang.
“Kau kira aku tidak menghukummu dengan cara yang sama. Aku akan menggunakan Ban
nian cui (obat mabuk selaksa tahun) untuk menghadapimu. Biar kau mabuk selaksa tahun.”
“Cu jin, ampuni aku kali ini,” ratap Sam cun dengan wajah panik.
Baru saja Wan Fei Yang bermaksud membuka mulut untuk memohon pengampunan bagi
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Sam cun, orang tua itu sudah tertawa terbahak-bahak. Dan Sam cun pun menghela nafas lega.
Suara tawa Hai liong lo jin sirap beberapa detik kemudian. Dia mendelik ke pada Sam cun.
“Mulai sekarang, kau harus menjaga sahabat baikmu ini baik-baik. Kalau sampai dia
melarikan diri, maka akan kupatahkan sepasang kakimu.”
Sam cun terkejut setengah mati mendengar kata-katanya. Dia slaing pandang dengan Wan Fei
Yang.
“Paling lama setengah bulan Buan Tiong Liu sudah bisa menguasai tiga jurus terakhir Lok jit
kiam hoat. Buat apa panik?” Hai liong lo jin menatap Wan Fei Yang sambil menggelengkan
kepalanya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan tempat itu.
Wan Fei Yang hanya dapat tertawa getir.

***

Bu tong pai dalam keadaan goncang. Dari Bu ti bun malah tidak terdengar berita apa pun
yang mengejutkan. Sejak berdirinya perguruan itu, baru kali ini orang-orang mereka begitu
tenang dan tidak menimbulkan kekacauan di dunia kangouw. Hal ini disebabkan oleh
peristiwa yang terjadi secara beruntun sementara Tokku Bu ti masih menutup diri berlatih
ilmu.
Sebelum menutup diri, Tokku Bu ti sudah menyebarkan panji telapak darah dan berpesan
bahwa siapun anggotanya tidak boleh membuat keributan di luar selama dia masih belum
keluar dari ruangan di mana dia berlatih ilmu. Tentu saja tidak ada orang yang berani
melanggar perintah tersebut.
Oleh karena itu juga, keadaan dalam dunia kangouw menjadi tenang kembali. Tentu saja
mereka tahu, ketenangan seperti ini hanya untuk sementara. Persis seperti sebelum terjadi
hujan badai. Sementara itu aula tempat latihan dalam perguruan Bu ti bun malah tidak pernah
tenang. Apalagi sejak Tokku Hong kembali ke rumah. Di tempat latihan itu sekarang
bertambah sebuah barisan Pak tou jit sing ceng. Barisan ini sama seperti barisan di Bu tong
san, tapi juh lebih kaku dan tidak banyak perubahan.
Apa sebabnya? Karena barisan ini dibuat hanya berdasarkan ingatan Kongsun Hong dan Tok
ku Hong saja. Mereka hanya mengira-ngira. Padahal pada saat mereka benar-benar terkurung
oleh Pak tou jit sing ceng tempo hari, kepala mereka sudah pusing tujuh keliling diserang dari
kiri kanan. Bagaimana mereka dapat melihatnya dengan jelas?
Bagi mereka sendiri, latihan ini benar-benar menguji mental. Mereka bertekad mencari
kelemahan barisan tersebut. Sebetulnya ini merupakan ide Tok ku Hong, tapi Kongsun Hong
sudah pasti tidak berani membantah. Dengan demikian terbentuklah barisan Jit sing ceng
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kiam yang kacau balau di Bu ti bun.
Yang membentuk barisan tentu saja para anggota Bu ti bun. Sampai sekarang sudah berganti
sebanyak dua ratus tujuh puluh tiga kali. Dan orang yang terluka sudah sebanyak empat ratus
lima puluh enam orang. Sampai saat itu juga, Kongsun Hong dan Tok ku Hong dapat
menerobos keluar dari barisan tiruan tersebut dengan mudah.

***

Jit goat lun di tangan Kongsun Hong berputar menyapu angkasa. Sepasang golok Tok ku
Hong tidak memandang bulu. Cahaya pedang berpijaran. Tujuh batang pedang meluncur ke
depan. Tujuh orang anggota Bu ti bun mengikuti gerakan Jit sing ceng seperti yang
digambarkan oleh Tok ku Hong dan Kongsun Hong. Posisi mereka berubah-rubah. Sebatang
pedang tiba-tiba menyerang ke arah mereka berdua.
Gerakan mereka cepat sekali. Langkah kaki dan sapuan senjata di tangan juga sangat hidup.
Tampaknya tidak berbeda dengan jit sing kiam ceng yang asli. Tapi sayangnya persis pepatah,
yang kosong nyaring bunyinya. Hanya gayanya saja yang hebat, tapi sebetulnya tidak berisi.
Setelah terdengar suara benturan hebat yang memekakkan telinga, akhirnya Tok ku Hong
keluar dari barisan tersebut.
Mata Tok ku Hong menyorotkan sinar kemarahan. Sepasang goloknya diangkat ke atas.
“Apa yang kukatakan tadi? Apabila aku masih sanggup menerobos keluar sebelum jurus
kedua puluh lima, maka kalian semua harus mati!” bentaknya lantang.
Wajah ketujuh anggota Bu ti bun itu berubah pucat seketika. Salah seorang dari mereka
langsung menjatuhkan diri dan meratap…
“Tapi, Toa siocia… kau sudah menggunakan dua puluh tujuh jurus…”
Tok ku Hong tertegun.
“Pokoknya barisan ini masih jauh kalau dibandingkan dengan jit sing kiam ceng yang asli dari
Bu tong pai!”
Kongsun Hong segera maju ke depan satu langkah. “Sumoay…”
“Tidak perlu berlatih lagi!” Tok ku Hong melemparkan sepasang goloknya ke atas lantai. Dia
membalikkan tubuh dan menghambur meninggalkan tempat itu.
Kongsun Hong tergesa-gesa mengejarnya. Sampai di halaman luar, dia baru berhasil
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menyusul Tok ku Hong. “Sumoay, kalau Jit sing kiam ceng dari Bu tong pai demikian mudah
diterobos, mana mungkin disebut barisan nomor satu di dunia?” kata Kongsun Hong.
“Maksudmu, selama hidup ini aku tidak akan bisa memecahkan barisan itu?” tanya Tok ku
Hong sambil mendelikkan matanya lebar-lebar.
“Toh tidak lama lagi Suhu sudah dapat menyelesaikan latihannya. Untuk apa kita harus takut
lagi terhadap barisan itu?”
“Aku ingin memecahkannya sendiri!”
“Mungkin Suhu mempunyai rumus memecahkan barisan itu. Dengan demikian niatmu akan
terkabul. Berbeda dengan aku yang meninggalkan pedang di atas Bu tong san. Benar-benar
habis sudah harapanku untuk mengambil kembali pedang tersebut,” kata Kongsun Hong.
“Ci Siong tojin sudah mati. Apa kau harus menemuinya di neraka?”
Tok ku Hong mendengus dingin.
“Biar bagaimana pun, aku akan meminta Tia-tia menemani aku naik ke Bu tong san dan
mencuci kekesalanku dengan darah para muridnya!”
Tiba-tiba seorang pelayan berlari-lari mendatangni dan berhenti di depan sebatnag pohon.
“Toa siocia…” panggilnya.
“Ada apa?” tanya Tok ku Hong dengan nada dingin.
“Harap Toa siocia kemari sebentar, ada sedikit urusan…”
“Katakan saja… Buat apa plintat-plintut seperti setan gentayangan saja!” bentak Tok ku Hong
kesal.
Pelayan itu mengerling sekilas ke arah Kongsun Hong. “Tapi… tapi urusan ini menyangkut
Liong hong kek….”
Wajah Tok ku Hong berubah seketika. Dia menghampiri pelayan itu. “Apa yang terjadi di
sana?”
“Setiap hari bermuram durja, sudah beberapa hari tidak mau makan apa-apa. Kalau begitu
terus, budak takut.. Siocia…”
“Mengapa bisa begitu?”
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“Siocia, lebih baik kau ke sana dan menasihati…”
“Selamanya Tia melarang aku ke sana. Beberapa kali aku menyelinap ke sana, tampaknya Tia
sudah tahu. Sekarang sengaja dia suruh orang menjaga dengan ketat. Kalau tidak ada lencana
emas milik Tia, siapa pun dilarang masuk.”
“Coba Siocia pikirkan lagi, apakah masih ada cara yang lain. Kalau tidak….”
“Tidak usah dibicarakan lagi!” Wajah Tok ku Hong semakin kelam.
Kongsun Hong yang memperhatikan dari samping, tidak dapat menahan diriny lagi. Dia
segera mendekati Tok ku Hong. “Sumoay… apa yang telah terjadi?”
Pikiran Tok ku Hong segera tergerak.
“Suheng… Sebelum Tia menutup diri, apakah dia menyuruh kau menjaga aku baik-baik?
Tidak boleh ada sesuatu pun yang terjadi denganku?” tanyanya hati-hati.
“Tidak salah!”
“Seandainya ada orang yang berani menganggu aku?”
“Seandainya ada yang berani mengganggu seujung rambutmu saja, dia harus tanyakan dulu
pada kepalan tanganku ini!” Kongsun Hong membusungkan dadanya. Gayanya gagah sekali.
“Tentu saja sekarang belum ada orang yang berani mengganggu aku. Tapi ada satu persoalan
yang tidak dapat kuselesaikan.”
“Masalah apa? Serahkan saja kepadaku!” Dada Kongsun Hong semakin membusung.
“Sekarang aku ingin melakukan suatu pekerjaan yang sangat berbahaya,” kata Tok ku Hong
kembali.
Kongsun Hong tidak habis pikir.
“Aku akan ikut denganmu!”
“Benar?” Senyum Tok ku Hong merekah seketika. Wajahnya tampak semakin cantik.
Kongsun Hong hanya memperhatikan kecantikan wajah gadis itu, dia sama sekali tidak
memperdulikan hal lainnya. Kepalanya mengangguk terus menerus.
“Pokoknya kau tidak boleh menyesal.”
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“Laki-laki sejati tidak akan menjilat ludahnya kembali!” sahut Kongsun Hong tegas.
Wajah Tok ku Hong menjadi serius. “Aku akan pergi ke Liong hong kek.”
Kongsun Hong terkejut sekali. “Apa? Suhu sudah berpesan…”
“Apakah aku tidak boleh mengunjungi ibuku sendiri?”
“Ini… ini…”
“Sekarang kau menyesal dan tidak bersedia menemani aku?”
“Aku…” Keringat dingin membasahi kening Kongsun Hong.
“Sudahlah… Kau tidak mau menemaniku tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Aku tidak
percaya Tia akan mengapa-apakan diriku,” kata Tok ku Hong sambil melangkah pergi.
Kongsun Hong segera mengejarnya. “Sumoay, kau benar-benar mau ke sana?”
“Kau kira aku sama sepertimu, sudah berjanji tiba-tiba tidak jadi?”
Wajah Kongsun Hong merah padam. Dia menggertakkan giginya erat-erat.
“Baik! Aku juga pergi. Aku akan melindungimu.”
Tok ku Hong membalikkan tubuhnya dan tersenyum. “Kalau begitu, malam ini kentungan
ketiga, kau tunggulah aku di luar Liong hong kek.”
“Kau harus berhati-hati!” kata Kongsun Hong.
“Seharusnya kita berdua yang harus berhati-hati!”
Hati Kongsun Hong gembira sekali. Segala resiko tidak dipikirkan lagi olehnya.

***

Tinggi tembok kurang lebih empat depa. Ci Siong to jin telah mempelajari ‘hui hun cong’
dengan sempurna. Untuk memanjati tembok setinggi itu tidak jadi masalah baginya. Berbeda
dengan Tok ku Hong. Gadis itu tentu tidak dapat memanjat tembok itu dengan demikian
mudah. Tapi akhirnya dia bisa juga melakukannya.
Tok ku Hong adalah seorang gadis yang keras hatinya. Sesuatu yang ingin dicapainya akan
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

394

diusahakannya terus sampai berhasil. Dia bukan jenis manusia yang mudah menyerah begitu
saja.
Malam ini rembulan masih memancarkan cahaya yang dingin. Tok ku Hong berdiri
membelakangi cahaya rembulan. Sejenak kemudian dia berjalan melewati kolam yang di
atasnya mengapung bunga teratai. Dia menuju gedung kecil tersebut.

***

Cahaya rembulan menyorot masuk ke dalam kamar. Sinar lentera berpadu dengan cahaya
rembulan. Redup-redup bagai gulungan asap. Remang-remang bagai gumpalan kabut. Wanita
yang duduk sendirian di depan jendela persisi seperti rembulan di balik gulungan asap seperti
bunga tertutup kabut. Begitu sunyi menyendiri, begitu mengenaskan.
Usianya tidak muda lagi. Pad abagian kening dan di sekitar mata sudah tampak kerutan, tapi
kecantikannya masih belum pudar. Kalau diperhatikan dengan seksama, dapat terlihat bahwa
ada kemiripan antara wajahnya dengan wajah Tok ku Hong.
Di atas meja tergeletak sehelai lukisan. Lukisan itu sudah terbuka dan terpapar di hadapannya.
Gambar dalam lukisan itu merupakan seorang laki-laki berpakaian tosu dan usianya masih
cukup muda. Tidak diragukan lagi bahwa yang terlukis dalam gambar itu adalah Ci Siong
tojin semasa muda.
Mata wanita setengah baya itu menatap orang dalam lukisan itu lekat-lekat. Sinar matanya
sayu dan sendu. Di pipinya masih terlihat mengembang air. Tiga kali berturut-turut Ci Siong
to jin selalu menjumpai wanita ini sebelum mengadakan pertarungan dengan Tok ku Bu ti.
Tapi tempo hari dia tega membiarkan Ci Siong to jin berdiri di luar jendela sepanjang malam.
Apakah dia sekarang menyesal? Untuk apa berjumpa seandainya perjumpaan itu membuat
hati keduanya lebih sakit lagi? Bukankah lebih baik tidak usah bertemu sama sekali?
Akhirnya dia memang mengeraskan hati untuk tidak bertemu dengan Ci Siong to jin. Dalam
hatinya, wajah Ci Siong to jin masih seperti dalam lukisan itu. Dalam kenyataannya apakah
demikian, dia samak sekali tidak perduli. Memang banyak hal dalam dunia ini yang tidak
diperdulikannya lagi.

***

Tiba-tiba terdengar suar aketukan pintu. Wanit asetengah baya itu bagai tersadar dari mimpi.
Dia terkejut sekali.
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“Siapa?” tanyanya lirih.
“Aku.” Suara Tok ku Hong.
Wanita cantik berusia setengah baya itu mengerlingkan matanya. Cepat-cepat dia menggulung
kembali lukisan di atas meja dan memasukkannya ke dalam laci. “Pintu kamar tidak dikunci.
Masuk saja,” katanya.
Segera terdengar suara pintu didorong. Tok ku Hong melangkah ke dalam.
“Ibu…!”
Wanita cantik itu cepat-cepat menghampiri. “Hong ji, bagaimana kau bisa kemari?”
Tok ku Hong meletakkan keranjang yang dibawanya ke atas meja. Dia memeluk wanita
setengah baya itu erat-erat. “Ibu, Hong ji tidak berbakti. Sampai sekarang Hong ji baru datang
menjenguk ibu.”
Wanita setengah baya itu memapah Tok ku Hong duduk di samping meja. “Kau kurus sekali,”
katanya.
“Bukankah ibu lebih kurus lagi?”
“Bukankah ayahmu sudah menurunkan perintah bahwa siapapun tidka boleh datang kemari?”
“Kalau aku memang mau datang, siapa yang bisa menghalangi?”
“Bagaimana kalau ayahmu mengetahuinya?”
“Dia tidak akan tahu. Suheng juga tidak mungkin mengatakannya.
“Suheng? Maksudmu anak Hong?”
“Kali ini dia yang mengalihkan para penjaga sehingga aku bisa menyelinap ke sini.” Tiba-tiba
sebuah perasaan menyusup di hati gadis itu. “Ibu, tadi kau menangis?”
Wanita setengah baya itu cepat-cepat mengusap bekas air mata dengan lengan bajunya.
“Ada apa?” desak Tok ku Hong.
“Menangisi seorang teman yang baru meninggal.”
“Siapa orang itu?”
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“Ibu katakan kau juga tidak kenal,” Air matanya mengalir lagi.
“Ibu, beberapa hari kau tidak makan apa-apa. Sebetulnya apa yang terjadi?”
“Ibu hanya sedang tidak nafsu makan.”
“Apakah masakannya kurang enak, aku akan menyuruh orang bagian dapur lebih berhatihati…”
“Hong ji…” Wanita cantik itu menarik nafas panjang. “Kau sudah banyak menderita.”
“Menderita?” tanya Tok ku Hong tidak mengerti. “Aku sama sekali tidak menderita. Apa
yang aku inginkan selalu dikabulkan oleh Tia. Hanya satu, yaitu menjenguk Ibu. Aku benarbenar tidak habis pikir, mengapa kalian harus berpisah dan seperti orang asing saja?”
“Berulangkali ibu sudah mengatakan kepadamu. Jangan lagi mengungkit persoalan ini.”
Wajah wanita tua itu menjadi semakin kelam.
Melihat kesedihan wanita itu, Tok ku Hong cepat-cepat mengalihkan bahan pembicaraan.
“Ibu, aku membawakan sedikit bubur untukmu.” Dia segera mengeluarkan mangkok dan
sumpit dari keranjang yang dibawanya tadi. Setelah itu dia juga mengeluarkan sebuah panci
berisi bubur. Disendokkannya bubur itu semangkuk penuh kemudian disodorkan ke hadapan
ibunya.
Wanita setengah baya itu menerima mangkuk itu dan mencobanya sedikit. Dia tersenyumsenyum.
“Kau yang masak bubur ini?” tanyanya lembut.
“Kok Ibu bisa tahu?”
“Kecuali kau, siapa lagi yang masak bubur yang demikian tidak enak?”
“Ibu…” panggil Tok ku Hong seraya merajuk.
“Oh ya…. Bagaimana pelajaran silatmu akhir-akhir ini?”
“Rasanya lebih baik dari sebelumnya.”
“Usiamu juga tidak muda agi. Apakah kau sudah mempunyai…?”
“Ibu! Mulai lagi…”
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“Bagaimana orang yang di luar itu terhadapmu?”
“Lumayan. Kadang-kadang menurut saja seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kadangkadang takut setengah mati kalau aku marah sedikit saja. Tidak berguna!
“Lihat! Kau begini galak, siapa yang tidak takut terhadapmu?”
Tok ku Hong hanya tersenyum sebagai jawabannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu
yang kemudian disusul kumandangnya suara Kongsun Hong.
“Sumoay… waktunya sudah hampir habis.”
“Kalau kau takut mati, pergi saja kau duluan,” sahut Tok ku Hong dingin.
Wanita setengah baya itu tersenyum manis.
“Suruh dia masuk ke dalam.”
Tok ku Hong merenung sejenak.
“Suheng, Ibu menyuruh kau masuk ke dalam!”
“Aku….” Nada suara Kongsun Hong terdengar bimbang. “Lebih baik aku tunggu di luar
saja.”
“Benar-benar tidak berguna!” bentak Tok ku Hong sambil mendengus dingin. Kemudian dia
berjalan menuju pintu kamar danmenariknya. “Kalau disuruh masuk, cepat masuk!”
Kongsun Hong tidak berani membantah. Terpaksa dia mengeraskan hatinya dan melangkah
ke dalam. Sampai di hadapan wanita setengah baya itu dia menjura dalam-dalam. “Subo…!”
“Kau sudah tinggi sekali,” kata wanita itu sambil menarik nafas panjang. “Hong ji, hari sudah
larut, lebih baik kau kembali sekarang.”
“Ibu…” Tampaknya Tok ku Hong masih berat meninggalkan tempat itu.
“Kalau kau sampai kepergok para penjaga, lain kali kau datang lagi kemari, tentu akan lebih
banyak kesulitan.”
Tok ku Hong terpaksa melangkahkan kakinya dengan hati kecewa.
“Hong ji…!” panggil wanita setengah baya itu.
“Ibu, apalagi yang hendak kau sampaikan!”
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“Ingat! Lain kali jangan terlalu keras kepala!”
Tok ku Hong menganggukkan kepalanya. Bersama-sama Kongsun Hong, dia mengundurkan
diri. Wanita setengah baya itu memperhatikan sampai pintui kamar tertutup kembali. Dia
menarik nafas panjang. Setelah tertegun sejenak, dia mengeluarkan lagi lukisan yang
disimpannya dalam laci tadi. Matanya menatap gambar Ci Siong to jin di dalam lukisan.
Lama kelamaan air matanya menetes lagi.

***

Yang mengalir pada diri Tok ku Bu ti bukan air mata, tapi keringat. Pakaiannya sudah basah
semua. Di hadapannya ada sebuah tungku api yang sedang berkobar-kobar. Sinar matanya
lebih terang dari kobaran api.
Di dalam ruangan yang luas itu hanya terdengar letukan api dalam tungku. Tok ku Bu ti
merangkapkan sepasang tanyannya di depan dada. Dia duduk bersila di atas sebuah batu
berbentuk bundar dan pipih. Berkali-kali dia mengedarkan hawa murninya ke seluruh tubuh.
Hatinya tidak tenang sejak tadi. Banyak persoalan yang ingin dilupakannya kini justru
berkecamuk dalam benaknya. Bayangan seorang gadis yang cantik jelita melintas dalam
hatinya. Dialah Sen Man Cing. Gadis itu merupakan teman mainnya sejak kecil. Akhirnya
mereka dapat merangkap menjadi suami istri.
Lilin merah belum padam. Air mata Sen Man Cing masih membasahi bantal. Namun Tok ku
Bu ti merasa dirinya bagai orang yang sudah mati.
Latihan Mit kip sin kang mencapai tingkat enam, berarti kesempatan untuk mempunyai anak
pun tidak ada lagi. Inilah kenyataan, Tok ku Bu ti terpaksa menerimanya.
Sekarang menyesal pun tiada guna lagi. Semuanya sudah terlanjur. Latihan Mit kip sin kang
memang menghancurkan harapannya sebagai laki-laki. Dia tidak bis amenjalankan
kewajibannya lagi, lalu bagaimana mungkin punya anak. Tidak ada obat untuk
menyembuhkan keterlanjuran yang satu ini.
Wajah Tok ku Bu ti menyiratkan penderitaan yang dalam. Dia sudah mulai melupakan
persoalan yang satu ini. Tapi tiba-tiba ingatan itu bagai sebatang paku yang menusuk dirinya
perlahan-lahan.

***
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Kepala mengenakan mahkota. Berpakaian tosu. Dia adalah Ci Siong to jin.
Bagaimana Sen Man Cing bisa bersama-sama dengan Ci Siong?
Perut Sen Man Cing semakin hari semakin besar! Anak siapa itu? Anak Siapa?
Selamat Suhu, tutup diri kurang dari lima tahun saja sudah berhasil melatih ilmu Mit kip sin
kang sampai tingkat keenam.
Seorang bocah berusia sepuluh tahun. Dialah Kongsun Hong yang memberi selamat
kepadaku. Masih ada lagi seorang bocah perempuan berusia kruang dari empat tahun. Dia
adlaah Hong ji.
Tia! Mereka mengatakan kau adalah ayahku. Aku bukan ayahmu! Aku bukan ayahmu!

***

Kabut menyelimuti malam yang dingin. Gedung kecil itu dirayapi kesunyian.
Liong hong kek, itulah Liong hong kek!
Sen Man Cing dan Ci Siong berpelukan mengucapkan kata perpisahan.
Mereka masih berat satu sama lainnya.
Seseorang berdiri di antara gerombolan bunga. Pakaiannya sudah basah kuyup oleh embun
pagi. Siapa dia?
Akulah orangnya! Akulah orangnya!

***

Semua kenangan itu berputaran di pelupuk matanya. Semua itu merupakan penderitaan.
Penderitaan itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk-nusuk hatinya, seakan menyusup
sampai ke sukma Tok ku Bu ti.
Keingat bagai sumber air yang mengalir tidak hentinya. Matanya yang terpejam membuka
kembali. Tiba-tiba dia membuak mulutnya dan mengeluarkan jeritan yang menyeramkan dan
menyayat hati.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

400

***

Malam surah larut. Fajar tidak lama lagi akan menyingsing.
Kecuali para penjaga, seluruh penghuni Bu ti bun sedang lelap dalam mimpi. Tiba-tiba
mereka dikejutkan oleh suara teriakan yang mengerikan tadi. Semuanya terbangun seketka.
Para penjaga berhamburan dengan panik. Beramai-ramai mereka berlari ke arah asal suara,
yaitu tempat menutup diri Tok ku Bu ti. Suara jeritan masih berkumandang. Sekali lagi, dua
kali, terus menerus.

***

Setelah menjerit berulang kali, akhirnya Tok ku Bu ti bangkit berdiri. Sepasang telapak
tangannya diulurkan ke depan. Segulung angin yang menderu-deru menyelimuti ruangan itu.
“Blesss!” Kobaran Api dalam tungku padam seketika.

***

Suara jeritan histeris tidak terdengar lagi. Diganti dengan derita pintu yang terbuka.
“Krek! Krek! Krek!”
Pintu ruangan di man Tok ku Bu ti menutup diri selama dua tahun tertarik naik perlahanlahan. Ketua Bu ti bun itu berdiri di belakang pintu baru tersebut. Para murid Bu ti bun yang
menunggu di luar pintu sejak mendengar jeritan histeris tadi langsung menjatuhkan diri
berlutut.
“Wi tian wei toa, ju jit fang tiong!” teriak mereka serentak.
Kongsun Hong, Cian bin hud dan Tok Ku Hong bergegas maju menyambut. Baru kemudian
beberapa langkah, mereka menghentikan kakinya. Dalam bayangan mereka, Tok ku Bu ti
pasti akan melatih ilmu Mit kip sin kangnya sampai tingkat sembilan atau tingkat sepuluh
baru kelaur dari ruangan tersebut, tentunya laki-laki itu semakin gagah dan perkasa.
Suara teriakan sudah sirap. Tapi Tok ku Bu ti yang baru keluar dari ruangan di mana dia
menutup diri selama ini terlihat lesu dan lelah sekali. Wajahnya kuyu, lebih kurus daripada
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sebelum menutup diri. Juga tampangnya berubah jauh lebih tua. Tok ku Hong, Cian bin hud
dan Kongsun Hong memandangnya dengan terbelalak.
Tok ku Bu ti tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengedarkan pandangannya dan menatap
seluruh anggota Bu ti bun dengan datar. Kemudian dia berjalan menuju ruangan utama.
Tok ku Hong tidak dapat menahan dirinya lagi. “Tia…!” panggilnya sendu.
Mendengar suara itu, langkah kaki Tok ku Bu ti terhenti. Dia tidak menoleh tapi hanya
mengibaskan tangannya. “Satu kentungan lagi kita berkumpul di ruangan pertemuan,”
katanya datar.

***

Lilin yang belum lama dinyalakan kini hanya tinggal separuhnya saja. Saat itu dua kentungan
sudah berlalu sejak Tok ku Bu ti keluar dari ruangan di mana dia menutup diri. Sekarang dia
masih duduk di kursi tinggi di tengah-tengah ruangan dan mendengarkan laporan dari anak
buahnya.
Di atas meja yang terletak di sampingnya terdapat beberapa macam makan kecil juga sebuah
teko the lengkap dengan cangkirnya. Dia mendengarkan laporan dengan mata setengah
terpejam. Kadang-kadang dia mengangkat cangkir the dan minum satu dua teguk. Kadang
kala dia juga mengambil makanan kecil dan menyuapkannya ke dalam mulut. Terkadang
alisnya berkerut, terkadang wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Tidak mudah
menerka apa yang tersimpan dalam hati orang ini.
Bibirnya juga ada kalangan mengembangkan senyuman, namun tiba-tiba dia menarik nafas
panjang danmenggelengkan kepalanya berkali-kali. Setelah keluar dari ruangan di mana dia
menutup diri tadi, dia sempat kembali ke kamar untuk membasuh diri dan mengganti pakaian.
Kemudian dia beritirahat sejenak. Sekarang tampak Tok ku Bu ti bagai dua orang yang
berlainan dengan sebelumnya.
Di dalam ruangan pertemuan itu telah berkumpul lima orang Tongcu dari bagian dalam dan
luar. Dua orang hu hoat juga hadir di sana. Selain itu masiha da beberapa pelayan yang
bertugas mengantarkan minuman dan makanan. Mereka berdiri di samping menunggu
perintah. Bernafas pun tidak berani kuat-kuat.
Para hadirin juga hampir tidak menyentuh minuman dan makanan yang disediakan. Selain
menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi selama Tok ku Bu ti menutup diri, hal lainnya
tidak berani mereka ungkit sama sekali. Tok ku Hong pun hanya memperlihatkan sikap diam
dan menundukkan kepala, hal mana belum pernah terlihat sebelumnya. Apalagi Kongsun
Hong. Dia lebih-lebih tidak berani bergerak sama sekali.
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Sampai Kongsun Hong menyelesaikan laporannya, Tok ku Bu ti baru menghela nafas berkalikali. Dia mengangkat cangkirnya dan meminum beberaa teguk. Para hadirin lainnya juga
mengangkat cangkir masing-masing dan mengikuti tindakan ketua mereka. Orang-orang itu
seakan ingin meredakan ketegangan yang berlangsung dengan membasahi tenggorokan
mereka.
Tok ku Bu ti meletakkan cangkirnya di atas meja kemudian mengambil sebatang pit lalu
menulis beberapa huruf di atas sehelai kertas. Setelah agak lama dia baru membuka suara.
“Kalian semua mengira bocah bernama Wan Fei Yang itu yang membunuh Ci Siong to jin?”
Tanpa ragu lagi mereka semua menganggukkan kepalanya. Melihat semua itu, Tok ku Bu ti
menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Dia berdiri dari tempat duduknya
dan berjalan ke tengah ruangan.
“Han ciang tiau siu yang merupakan hu hoat dari perguruan kita mati di bawah tangan ‘hujan’
yang merupakan kelompok Angin, Kilat, Geledek dan Hujan dari Pit lok cik. Padahal waktu
itu, Hujan sedang mengadakan pertemuan dengan Manusia tanpa wajah. Toko obat itu sudah
dapat dipastikan merupakan tempat rahasia di mana mereka mengadakan pertemuan. Wanita
yang mengamar sebagai ibu Fu Giok Sujuga terdiri dari oprang-orang mereka. Dari hal ini,
kita dapat membuktikan bahwa Fu Giok Su adalah orang dari Siau yau kok yang merupakan
pelarian anggota Pit lok cik. Terbunuhnya seluruh keluarga bocah itu hanya sebuah tipuan
saja. Tujuannya tentu untuk mendapat kepercayaan CI Siong to jin agar dia dibawa ke Bu
tong san dan mencuri ilmu Bu tong liok kiat, sekaligus mencari kesempatan untuk
membebaskan Thian ti yang terkurung dalam telaga dingin,” kata Tok ku Bu ti sambil
mendongakkan kepalanya ke atas.
Para hadirin menganggukkan kepalanya serentak.
“Menurut berita yang berhasil diselidiki orang-orang kita,” kata Tok ku Bu ti selanjutnya.
“Wan Fei Yang justru dibawa oleh Ci Siong to jin ke Bu tong san sejak kecil. Sejak itu dia
bekerja serabutan di sana. Sanggup atau tidaknya dia membunuh Ci Siong to jin adalah
persoalan lain. Yang jadi masalah, seandainya Pit lok cik sudah menyusupkan orang ini ke Bu
tong san, maka mereka tidak perlu sekian tahun baru memasukkan seorang Fu Giok SU lagi
ke sana. Setelah peristiwa beruntun terjadi dan rahasia Wan Fei Yang terbongkar, Fu Giok Su
juga tidak turun tangan membantu. Kalau dugaanku tidak salah, terbunuhnya Ci Siong to jin
dan kemudian Wan Fei Yang yang dituduh, semuanya merupakan akal licik Fu Giok Su.”
Para hadirin mendengarkan keterangan tersebut sambil menganggukkan kepala mereka
berkali-kali.
“Pandangan Suhu sungguh tinggi!” tanpa sadar Kongsun Hong memuji.
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Tok ku Bu ti tertawa getir.
“Sekarang Fu Giok Su sudah menjabat sebagai Ciang bun jin Bu tong pai, dia pasti masih
mengandung niat tertentu. Kita tidak perlu memperdulikan dia. Setelah Bu Tong tidak
tertolong lagi, baru kita gunakan kesempatan itu untuk menyerbu ke sana dan ringkus bocah
Fu Giok Su dan paksa dia beritahukan dimana letak Siau yau kok yang misterius itu.”
“Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?” tukas Tok ku Hong.
“Kita serang dulu partai lainya. Pertama masuk menguatkan posisi kita. Kedua, agar musuh
gentar terhadap kita.”
“Siau lim pai mempunyai murid yang banyak, partai itu juga dihormati orang-orang bulim,
Tiam Cong pai dan Kun lun pai belum pernah ada permusuhan dengan pihak kita..”
“Menurut pendapatku, lebih baik kita serang dulu Go Bi pai,” kata Kongsun Hong
memberikan pendapatnya. Tinjunya terkepal erat-erat.
Mendengar ucapan itu, Tok ku Hong segera teringat Kuan Tiong Liu yang banyak lagak dan
menyebalkan. “Tia, aku juga mempunyai pendapat yang sama,” tukasnya segera.
Tok ku Bu ti merenung sejenak.
“Masalah ini biar kupertimbangkan lebih dahulu.” Dia menoleh ke arah Cu kek ming yang
mengepalai Pek hiong-tong (Ruangan gajah putih).” Laporkan penghasilan tahun belakang
ini,” katanya.
“Lapor Pangcu.” Cu kek Ming menjura dalam-dalam.” Penghasilan tahun lalu, seluruhnya
berjumlah sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus uang perak. Tapi karena pembantu
kita banyak, dan kita membuka cabang baru lagi, maka sisanya tinggal tiga juta tiga ratus
tujuh puluh empat uang perak.”
“Tidak begitu buruk…” kata Tok ku Bu ti sambil berjalan kembali ke tempat duduknya.
“Penghasilan toko, perlindungan, tanda tangan semuanya bertambah. Tapi kalau
dibandingkan, bagian pembunuh bayaranlah yang menghasilkan uang paling banyak.”
Tok ku Bu ti mengambil daftar yang terletak di atas meja. Dia meneliti sejenak. “Teruskan…”
“Dengan membunuh gubernur Kwang-tung yang diminta oleh Liau Ling siang sing, kita
dibayar seharga tiga juta uang perak. Sedangkan oleh Ki Lam Ong yang meminta membunuh
pengawal-pengawal di Sang su, kita bayar seharga tujuh juta uang perak.” Tiba tiba Cu kek
Ming tertawa lebar.
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”Ada lagi.”
Sen Tiong Seng yang berada di luar perbatasan meminta kita membunuh gubernur See ouw,
tidak membuka harga delapan juta uang perak.’’
“Oh?” Kongsun Hong terpana. “Sang Su tujuh laksa uang perak, yang di See ouw delapan
lakasa uang perak. Apa Sang su yang buka harga terlalu sedikit atau bagian See ouw yang
begitu royal?”
“Hal ini dikarenakan Sen Tiong Seng sendiri memang turunan hartawan. Dia sendiri
mempunyai usaha yang banyak, sehingga sanggup mengeluarkan uang sejumlah itu.” Cu kek
Ming cepat-cepat menjelaskan.
“Terhadap manusia semacam ini kita memang harus membuka harga tinggi,” kata Tok ku Bu
ti tersenyum datar.” Pokok kata, penghasilan Bu ti bun memang tidak kecil. Tapi cara Pek
hiong tong menangani pembukuan, aku masih kecewa juga.”
Wajah Cu kek Ming berubah hebat. Belum sempat dia mengatakan apa-apa, Tok ku Bu ti
sudah melanjutkan kata-katanya. “Bu ti bun kita mempunyai lima bagian di luar dan lima
bagian dalam. Jumlah cabang keseluruhan ada seratus tiga puluh tujuh tempat. Jumlah
anggota kurang lebih enam laksa orang. Dapat uang sejumlah itu apa gunanya? Bagaimana
kelak kita bias membentangkan sayap sampai samudra luar?”
Cu kek Ming menundukkan kepalanya dalam-dalam. Can Cian cin yang mengepalai bagian
Hek Pao tong yang berdiri di samping nya segera tampil ke muka.
“Hek Pao Tong telah mengadakan sebuah transaksi. Mungkin Buncu akan senang
mendengarnya,” kata Can cian cin sambil menjura dalam-dalam.
Tok ku Bu ti mengalihkan pandanganya. “Coba katakan!” sahutnya dingin.
“Seorang pejabat yang mengepalai tiga propinsi hendak pindah rumah. Karena perjalanan
jauh dan takut dihadang kaum perampok, maka meminta Yan Piauwsu yang menangani
ekspedisi kita untuk mengantarkan harta bendanya.Semuanya sudah ditukar dengan uang
emas. Jumlahnya delapan belas juta uang emas. Hamba mendapat keterangan dari Tong Gin
Hong-tong, maka hamba menugaskan tiga puluh ornag menyusul dengan cepat. Sampai di
propinsi Soa tang, hamba berhasil meracuni semua pengawal itu dan membawa pulang
hasilnya.”
“Bagus! Bagus sekali!” seru Tok ku Bu ti sambil menoleh kepada Cu kek Ming. ”Apakah
sudah menerimanya?”
“ Sudah, hamba juga sudah menghitungnya,” sahut Cu kek Ming cepat-cepat berdiri.
“Jumlahnya hanya enam belas juta uang emas.”
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“Kalau begitu, tentu berita tentang jumlahnya yang salah,” kata Can Cian cin panik.
“Sepanjang perjalanan hamba selalu berhati-hati. Tidak mungkin ada kehilangan. Lagi pula
peti uang ems itu semua terkunci rapat. Sampai di sini baru dibuka.”
Tok ku Bu ti mengangukkan kepalanya berkali-kali. Dia mengibaskan tanganya dan memberi
tanda agar Can Cian Cin duduk kembali. Dia sendiri langsung berdiri. Matanya mengedar,
“Selama bebeapa tahun ini kalian sudah bersusah payah segenap tenaga. Kelakuan aku pasti
akan membalasnya dengan baik.”
Semua yang hadir segera berdiri dan mengucapkan terima kasih sambil menjura. Wajah Tok
ku Bu ti berubah serius.
“Mengenai Murid Go Bi pai yang banyak lagak. Kuan Tiong Liu yang sudah membunuh
habis seluruh anggota cabang ketiga belas kita, Hutang piutang ini pasti akan diperhitungkan,
sampai jelas “
“Go Bi pai yang turun tangan terlebih dahulu kepada kita. Seandainya sekarang kita balas
menyerang mereka, para partai lain tentu tidak berani banyak tanya,” kata Kongsun Hong.
“Tapi ilmu silat ketua Go Bi pai, It im taisu sangat tinggi. Apalagi ilmu pedangnya. Kabarnya
tidak dibawah Ci Siong to jin.Lok jit kiam hoat dari Go Bi pai dan Liong gi kiam hoat dari Bu
Tong memang sejajar namanya didunia kangouw,” tukas kepala Kim Liong tong, Teng cecu.
Konsun Hong tertawa dingin.
“Mana masuk hitungan kalau dibandingkan dengan Mit kip sin kang Buncu kita?”
Tok ku Bu ti tertawa lebar.
“Tahu kekuatan sendiri dan tahu kekuatan musuh, pasti akan memenangkan pertarungan
dimana pun. Dapat mengetahui dengan jelas sampaidi mana ilmu yang dimiliki lawan selalu
menguntungkan kita sendiri. Tapi entah…” Can Cian cin cepat-cepat berdiri.
“Mengenai masalah ini, hamba tahu sedikit.”
Tok ku Bu ti tampaknya tertarik dengan keterangan tersbeut. “Aku tahu kau memang saling
banyak tahu tentang ilmu silat berbagai aliran, apa yang kau ketahui,’ katanya.
“Selaku ciang bun jin dari Go Bi pai, memang ilmu pedang Lok jit kiam hoatnya sudah
mencapai taraf yang cukup tinggi. Selain itu jangan lupa ilmu Kim kang cap sa ciang (tiga
belas jurus telapak baja)nya. Dia juga menguasai ilmu itu dengan baik. Dan satu lagi, yaitu
‘Jit cap ji lo hong mo cang hoat’ (Tujuh puluh dua langkah toya iblis gila)”.
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Tok ku Bu ti, menganggukkan kepalanya berkali-kali.”Apa yang dikatakan Can Tongcu
memang kenyataan. It im taisu sudah menguasai tiga macam ilmu pusaka Go Bi pai, pasti
tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Untung saja selama menutup diri, aku berhasil
menciptakan sebuah ilmu baru yang kuberi nama “Bu ti it sut” (satu jurus tanpa tandingan).”
Matanya berputar ke sekeliling dan berhenti pada Can cian cin.
Tongcu itu segera merasa ketajaman mata Tok ku Bu ti. Baru saja dia bermaksud
mengundurkan diri. Tok ku Bu ti sudah melangkah ke hadapannya, tangannya menggapai.
“Mari!”
Can cian cin terpaksa mengerakkan hatinya tampil ke depan. “Buncu harus berbelas kasihan
dalam turun tangan.”
“Belum bertarung sudah meminta pengampunan, bagaimana kau bisa menonjolkan diri di
dunia kangouw?” Tok ku Bu ti menarik nafas panjang.
Can cian Cin tampak serba salah. “Bagaimana mungkin hamba bisa menandingi Buncu?”
“Semua perhatikan baik-baik!” teriak Tok ku Bu ti. Tubuhnya melesat dan berputar. Sepasang
tanganya dikembangkan ke depan, gerakannya berubah tiga kali berturut-turut.
Tiga perubahan gerakannya tidak istimewa. Kepalan tangan Can cian cin meninju ke depan
dan menyambut tiga kali serangan telapak tangan Tok ku Bu ti.
“Plak! Plak! Plak!” Tok ku Bu ti menarik tangannya kembali, gerakannya tiba-tiba berubah.
Perubahan ini benar-benar di luar dugaan. Sekali putar, tangan Can cian cin sudah
mencengkeram olehnya.
Wajah Can cian Cin berubah hebat. “Bu ti it sut dari Buncu memang benar-benar hebat!”
katanya memuji.
Cengkeraman Tok ku Bu ti tidak dilepaskan. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. ”Ini bukan
Bu ti it su!” Tawanya terhenti. Bibirnya tersenyum.
Senyum itu demikian kakunya. Matanya menyorotkan sinar tajam. Can Cian cin yang tanpa
sengaja beradu pandang dengannya menggigil seketika. Tepat pada saat itu, dia menangkap
gemeretuk suara tulang patah, dan serangkum rasa nyeri segera terasa di pergelangan
tangannya!
Teryata pergelangan tangannya telah diremukkan oleh Tok ku Bu ti!
“Buncu!” panggil Can cian cin dengan suara bergetar. Wajahnya benar-benar berubah pucat.
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“Ini juga bukan Bu ti it sut!” Tok ku bu ti menggelangkan kepalanya. Kakinya mundur satu
langkah. Sebelah tanganya dilepaskan dari cengkeraman. Tangan yang satunya masih menarik
pergelangan tangan Can cian Cin. Sedangkan tangan yang terlepas tadi menekan di dadanya.
Tiba-tiba dia meraung dan menghentakkan tenaganya menarik dan mendorong. Lengan Can
cian cin terlepas dari sendirinya dan melayang keluar pintu. Sedangkan tangan yang tadi
menekan dada laki-laki itu segera mendorong dengan sekuat tenaga. Tidak ayal lagi, tubuh
Can cian cin segera menyusul kutungan lengannya yang sudah terlempar keluar terlebih
dahulu.
Begitu kuatnya tenaga Tok ku Bu ti sehingga tubuh Can Cian Cin terlempar sejauh empat
depa.
“Bluk!” Tubuh itu mendarat di tanah bagai seonggok sampah. Tok ku Bu ti menarik nafas
panjang. Dia menarik sepasang tangannya kembali.
“Yang ini baru Bu ti it sut.”
Tidak ada satu pun dari para hadirin yang tidak terkejut. Mata mereka terbelalak, mulut
terbuka lebar. Dengan termangu-mangu mereka memandang Tok ku Bu ti. Bahkan Tok ku
Hong dan Kongsun Hong juga tidak berbeda.
Tok ku Bu ti duduk kembali di kursinya seakan tidak terjadi apa pun. Dia mengangkat
cangkirnya dan meminum seteguk.”
“Can Cian Cin membujuk anggota cabang Wei hai. Dia ingin membentuk organisasi sendiri.
Dia tidak tahu bahwa aku sudah lama memperhatikannya. Ini bukti-bukti surat yang dikirim
oleh antek-anteknya.” Tok ku Bu tidak mengeluarkan setumpuk surat dari dalam sebuah
amplop besar.
“Kalian tentu tahu kalau ketua cabang Wei hai adalah murid Go Bi pai. Itulah sebabnya Can
Cian Cin tahu jelas ilmu yang dipelajari oleh It im taisu.”
Para hadirin merasa di luar dugaan.
“Salah seorang kepercayaan pejabat yang hendak pindah rumah itu memang komplotan Can
Cian Cin maka dia jelas sekali tentang masalah ini. Itulah sebabnya tanpa membuka peti itu
pun dia sudah tahu berapa jumlah uang emas yang ada dalam kereta. Sementara itu
kekurangan dua juta dari jumlah yang seharusnya, tidak salah lagi mereka pasti telah
membaginya rata.”
Cu kek Ming menarik nafas panjang. “Tahu orang, tahu wajah, tidak tahu hatinya. Pepatah ini
memang tepat sekali. Budi Buncu demikian besar kepada Can cian Cin, tidak tersangka dia
bisa melakukan hal demikian,” katanya.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

408

“Besok kau bawa uang sejumlah lima ribu perak kepada keluarganya. Sekalian undang
beberapa orang hwesio untuk menyembahyangi jenazahnya!” perintah Tok ku Bu ti.
“Baik!” sahut Cu kek Ming sambil mengundurkan diri.
Tok ku Bu ti mengalihkan pandangannya kepada Tengcu. “Teng tongcu buatkan sepucuk
surat yang sopan dan baik tata bahasanya. Utus orang dengan kuda tercepat dan antarakan ke
Go Bi san. Beri batas waktu tujuh hari pada It im taisu untuk menyerahkan Kuan Tiong Liu.
Kalau tidak, aku sendiri yang akan mendatangi Go Bi san dan meringkus anak itu!” katanya
memberi perintah.
Perkataannya diucapkan sepatah demi sepatah. Wajahnya menyiratkan kekejaman yang sulit
dilukiskan. Sebelum menutup diri tentunya dia sudah menyiapkan berbagai rencana dengan
tenang itu, dia dapat mengatur segalanya. Manusia semacam ini benar-benar keji dan
menakutkan.

Rembulan mulai memudar. Cahayanya menyorot di luar jendela gendung kecil itu. Meskipun
malam panjang belum berlalu, tapi pagi tidak lama lagi akan muncul.
Tangan memegang cawan, dalam cawan berisi arak. Tapi perasaannya bukan sedang
menikmati arak. Saat ini Tok ku Bu ti duduk di tempat peristirahatan di taman belakang,
Berhadapan dengan hanya Kongsun Hong seorang.
Minum arak seorang diri hampa rasanya. Tok ku Bu ti sengaja memilih Kongsun Hong untuk
menemaninya. Bukan hanya sekedar menemani saja. Tapi karena dia mempercayai Kongsun
Hong. Selama ini dia selalu mengangap Kongsun Hong sebagai anaknya sendiri.
Tiga cawan arak telah masuk ke dalam perut. Wajah Tok ku Bu ti agak murung.
“Tidak disangka hanya dalam waktu dua tahun saja, sudah terjadi berbagai peristiwa yang
tidak terduga.”
“Peristiwa yang terjadi dua tahun belakangan ini memang terlalu banyak,” sahut Kongsun
Hong.
“Masih lumayan hanya Han ciang tiau siu yang terbunuh dan juga para anggota cabang tiga
belas. Selain itu semuanya biasa-biasa saja.”
“Kau orang tua sudah lupa aku dan Sumoay terkurung dalam barisan Jit sing kiam ceng satu
hari satu malam. Meskipun tidak sampai mati tapi rasanya malu sekali. Sampai sekarang
kalau ada yang mengungkit persoalan ini kembali, sumoay masih merasa penasaran,” sahut
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

409

Kongsun Hong.
“Masalah ini tidak usah disimpan dalam hati. Pada suatu hari nanti aku pasti akan menemukan
titik kelemahan barisan tesebut. Pada saat itu aku akan mengutus kau dan Hong ji naik sekali
ke Bu tong san dan mencoba barisan itu. Kalian juga bisa melampiaskan kekesalan dengan
membunuh mereka habis-habisan!” kata Tok ku Bu ti dengan keyakinan penuh.
Kongsun Hong gembira sekali. ”Kalau Sumoay mendengar kata-kata Suhu tadi,dia pasti akan
senang sekali!”
Wajah Tok ku Bu ti berubah serius kembali. “Anak itu benar-benar terlalu kumanjakan.”
“Suhu, ada.. ada masalah yang aku tidak habis pikir.”
“Masalah apa?”
“Ketika kami terkurung dalam barisan Jit sing kiam ceng, kamisudah pasti tidak dapat
meloloskan diri lagi. Tapi tidak disangka sangka tua bangka Ci siong itu malah menurunkan
perintah kepada para muridnya agar melepaskan kami turun gunung.”
Wajah Tok ku Bu ti semakin kelam.
“Mungkin dia merasa bersyukur karena selama mengalami kekalahan sebanyak tiga kali di
tanganku, tidak pernah sekalipun aku mengancam akan membunuhnya. Maka dari itu dia
berlagak berjiwa besar. Kemudian dia mengalihkan pokok pembicaraan. “Jangan bicara akan
masalah ini lagi. Yang lain saja. Bagaimana sikap Hong ji belakangan ini?”
“Kecuali sifatnya yang cepat tersinggung, yang lainnya biasa saja.”
“Apakah ada sesuatu yang terjadi belakangan ini?”
“Cu jin di Liong hong kek beberapa hari yang lalu tidak mau makan apa-apa,” kata Kongsung
Hong tanpa sadar.
“Tidak makan sampai sekarang? Tentu sudah hampir mati kelaparan,” kata Tok ku Bu ti agak
khawatir.
“Suhu jangan cemas, kemarin sudah mulai mau makan lagi.”
Belum lagi kata-katanya selesai, Tok ku Bu ti sudah berdiri dan menempeleng pipi Kongsun
Hong. Anak muda itu tidak menghindar. Tamparan itu cukup keras. Kongsun Hong tertegun
beberapa saat.
“Suhu, mengapa kau…?”
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“Masih tanya?” Wajah Tok ku Bu ti merah padam karena marah.”Apa yang kupesankan
kepadamu sebelum aku menutup diri. Mengapa nyalimu begitu besarsehingga berani
membangkang?”
“Suhu, aku mana berani..”
“Masih berani membantah? Bilang! Siapa yang kau masukkan ke dalam Liong hong kek?”
bentak Tok ku Bu ti dengan suara keras.
Kongsun Hong kembali tertegun. Dia tidak berani bersuara.
“Hong ji bukan? Bilang!” Hardikan Tok ku Bu ti semakin keras. Matanya mendelik lebar
lebar kepada Kongsun Hong.
Tanpa sadar Kongsun Hong mundur dua langkah. Tok ku Bu ti malah mendesaknya.
“Bilang!”
Kongsun Hong terpaksa menganggukkan kepalanya.
Tok ku Bu ti tertawa dingin.
“Urusan apa pun tidak dapat mengelabui aku. Kalau wanita di Liong hong kek itu sampai
tidak mau makan, hanya Hong ji yang sanggup membujuknya,” sindirnya tajam.
Kongsun Hong segera menjatuhkan diri ke lutut di atas tanah. Tok ku Bu ti tidak
memperdulikannya. Matanya mengedar kemudian menatap sinar rembulan yang menyorot di
sebelah barat. Lama dia terpaku dalam lamunan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba tubuhnya
melesat bagaikan segumpal asap yang melayang di atap tempat peristirahatan itu.

Cahaya penerangan sangat redup. Wajah dan tubunya semakin kurus. Angin sepoi-sepoi
bertiup dari celah jendela. Tangan Sen Man cing sudah dingin sekali. Dia sama sekali tidak
perduli. Tangannya masih menggenggam lukisan Ci Siong to jin, tapi matanya justru
menerawang di kejauhan.
Matanya masih mengembang air. Tapi tidak mengalir turun. Entah sudah berapa lama dia
duduk di sana. Dia tidak ingat waktu lagi. Dia juga tidak perduli keadaan dirinya sendiri.
Di luar Liong hong kek kesunyian merayap. Tubuh Tok ku Bu ti bagai seekor burung elang
melayang turun tanpa menerbitkan suara sedikit pun. Meskipun dia berada di luar dan
memperhatikan Sen Man Cing, tapi wanita itu seperti tidak mengetahui kehadirannya.
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Sepasang tangan Tok ku Bu ti mengepal erat. Jari-jari tanganya sampai terlihat putih pucat.
Sepasang matanya mendelik ke arah lukisan Ci Siong to jin. Seakan ada bara api yang sedang
menyala di matanya.
Dia menarik nafas dalam-dalam. Hawa amarah dalam dadanya hampir meledak. Tiba-tiba dia
membalikkan tubuhnya dan menerjang ke luar. Baru beberapa depa, dia menghentikan lagi
langkah kakinya. Pada saat itu, wajahnya berkerut-kerut. Urat hijau menonjol di keningnya.
Tiba-tiba dia menjerit histeris, membalikkan tubuh dan menerjang ke arah pintu Liong hong
kek.
“Brak!” Pintu ruangan itu hancur seketika. Tok ku Bu ti menerjang ke dalam. Dengan kalap
dia menyerbu ke arah Sen Man cing. Mendengar suara dobrakan pintu, Sen Man Cing terkejut
sekali. Dia langsung bangkit beriri. Lima jari telapak tangan kanannya diulurkan. Hampir saja
dia mengerahkan tenaga menyerang.
“Siapa?” bentaknya lantang.
Baru saja kata-katanya selesai, dan sudah melihat bahwa orang yang menerjang masuk adalah
Tok ku Bu ti. Kelima jari tanganya terkulai kembali ke bawah.
“Brett!” Tok ku Bu ti merobek-robek gambar Ci Siong to jin. Dia masih belum puas. Kedua
telapak tangannya dirangkapnya dan…..
“Bles!” Lukisan itu berubah menjadi hancuran kecil-kecil dan bau hangus.
Sen Man Cing menatapnya dengan dingin. Dia tidak bergerak, juga tidak mencegah, Wajah
Tok ku Bu ti menyorotkan hawa amarah, Dia menginjak bekas hancuran lukisan tadi dengan
telapak kakinya. Dia juga tidak berkata apa-apa.
Setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya Sen Man Cing yang lebih dulu membuka suara.
“Dua puluh tahun yang lalu, aku memang mera bersalah sekali terhadapmu. Tapi kau tidak
pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk menjelaskannya.” Suaranya dingin sekali.
Sama sekali tidak mengandung perasaan apa-apa.
Tok ku Bu ti berdiam diri mendengarkan.
“Selama dua puluh tahun ini, sekilas pun kau tidak pernah melirik aku. Kau pisahkan aku
dengan putriku. Aku tidak mencaci maki atau pun mengatakan apa-apa. Juga karena ini
memang patut kuterima. Sampai malam ini kau datang kembali, aku kembali merasa bersalah
terhadapmu. Kalau melihat ilmu silatmu yang sudah mencapai taraf demikian tinggi.
Seharusnya kau tidak cepat menjadi tua, kuyu, pucat, hal ini membuktikan bahwa selama dua
puluh tahun ini kau pun cukup menderita.”
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Tok ku Bu ti masih tidak bersuara. Sen Man cing menatapnya lekat-lekat. Dia menggeleng
kepalanya.
“Meskipun kau menyebut dirimu seorang pendekar, tapi kau berat melepaskan, juga sangsi
menemuiku. Selama dua puluh tahun kau selalu bimbang,. Sampai malam ini kau baru berani
melangkahkan kaki ke Liong hong kek.”
Sepasang tangan Tok ku Bu ti mengepal erat-erat. Kobaran kemarahan di matanya semakin
membara. Tampaknya dia segera akan melayangkan tinjunya ke wajah Sen Man cing. Tapi
akhirnya dia membalikkan tubuh dan menerjang keluar.
Dari datang sampai pergi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kemarahan,
penderitaan dalam hatinya sudah tersirat jelas. Sen Man Cing menatap bayangan punggung
laki-laki itu sampai menghilang.air matanya mengalir juga. Menetes di atas robekan lukisan
Ci Siong to jin.

Setelah meninggalkan Liong hong kek, Tok ku Bu ti menghambur ke kamarnya sendiri Baru
saja dia mendorong pintu, tampak Tok ku Hong sedang merapikan selimut yang berantakan di
atas tempat tidur.
Mendengar suara dorongan pintu. Tok ku Hong segera menolehkan kepalanya. Melihat Tok
ku Bu ti yang masuk, dia bergegas menghampiri. “Tia, ke mana kau sejak tadi?”
Tok ku Bu ti memandang Tok ku Hong yang demikian memperhatikan dirinya. Entah
bagaimana perasaannya saat itu. Belum sempat dia menjawab, Tok ku Hong sudah menarik
tangannya dan mendudukkannya di kursi. Dia membalikkan tubuh dan menuangkan secangkir
teh.
Tok ku Bu ti hanya memandangi saja. Tok ku Hong sampai merasa heran. “Tia, mengapa kau
hanya memandangi aku saja? Sejak tadi kau tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Tampaknya Tia sedang tidak senang.”
Hawa amarah Tok ku Bu ti meluap kembali.
“Sebetulnya siapa yang membuat Tia demikian marah?” Tanya Tok ku Hong kembali.
Tiba-tiba Tok ku Bu ti berdiri. Dia menuding ke arah Tok ku Hong.
“Kau!”
Tok ku Hong tertegun.”Kesalahan apa yang telah aku lakukan?”
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“Coba kau katakan, apakah kau pernah ke Liong hong kek?”
Kepala Tok ku Hong tertunduk sebentar. Dia tidak berkata apa-apa.
“Bilang! Mengapa kau tidak berani mengaku?” bentak Tok ku Bu ti.
“Mengapa tidak berani? Aku toh tidak melakukan kesalahan apa-apa.” Sifat keras kepala tok
ku Hong bangkit kembali.
“Tidak melakukan kesalahan apa-apa?” teriak Tok ku Bu ti. “Tidak menurut apa yang aku
katakan sudah termasuk sebuah kesalahan!”
“Dia adalah ibuku. Aku pergi menjenguknya, memangnya tidak boleh?”
“Dia tidak pantas menjadi ibumu!”
“Seorang ibu tetap ibu bagi anaknya. Kalau kau dengan dia tidak cocok, kau tetap tidak dapat
memaksaku untuk tidak mengakuinya!”
Tok ku Bu ti marah sekali. Tangannya melayangkan sebuah tamparan yang keras ke pipi
gadis itu. Meskipun tenaganya tidak seberapa besar, namun tubuh Tok ku Hong sempat dibuat
berputaran satu kali.
Tangan Tok ku Hong meraba pipinya yang sakit. Matanya mendelik marah kepada ayahnya.
Tok ku Bu ti sendiri seperti baru tersadar apa yang telah dilakukannya tadi. Dia menatap
sepasang tangannya sendiri. Tanpa sadar, kedua tangannya gemetar. Tok ku Hong merandek
sejenak kemudian membalikkan tubuhnya dan menghambur keluar.
“Hong ji…! Panggil Tok ku Bu ti satu kali. Akhirnya dia menjatuhkan diri duduk di atas
kursi.

Tok ku Hong masih memegangi pipinya. Dia langsung kembali ke kamarnya. Diambilnya
pakaiannya lalu membungkusnya dengan sehelai kain dan kemudian menyandangnya di bahu,
terus berlari ke luar.
Dua gadis pelayan yang selalu melayaninya memandang apa yang dia lakukan dengan
termangu-mangu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Tok ku Hong, tapi
mereka juga tidak berani banyak bertanya.
Baru sampai di luar pintu, dia bertemu dengan Kongsun Hong. Melihat laki-laki itu, hawa
amarahnya meluap lagi. Belum sempat dia membuka mulut memaki, Kongsun Hong sudah
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mendahului berkata,”Sumoay. Tadi aku kesalahan bicara. Suhu langsung menangkap basah
bahwa aku pernah memasukkanmu ke Liong hong kek.”
“Bukan kau sengaja mengadu kepada Tia?” hanya Tok ku Hong dengan mata mendelik
marah.
“Bukan.” Tiba-tiba Kongsun Hong seperti tersadar. “Apakah Suhu baru saja memarahimu?”
“Marah? Dia malah menampar pipiku. Ini baru pertama kali dilakukannya sejak aku kecil!”
Kongsun Hong tertegun di tempat. Dia juga tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tok ku
Hong sendiri juga tidak berkata apa-apa. Dia meneruskan langkah kakinya. Laki-laki itu baru
sadar bahwa Tok ku Hong menyandang bungkusan di bahunya. Dengan tergesa-gesa dia
berlari menyusul.
“Sumoay.. hendak ke mana kau?”
“ Kemana juga sama saja. Apakah aku harus bertanya dulu kepadamu?” Tok ku Hong tertawa
dingin. Langkah kakinya tidak berhenti.
Kongsun Hong melesat ke depan menghalanginya. Tok ku Hong segera mengeluarkan
sepasang goloknya. “Minggir! Kalau tidak aku akan menikammu dengan golok ini!” Bentak
gadis itu.
Kongsun Hong malah membusungkan dadanya.
“Kau tikam saja aku!”
“Menikammu?” Tok ku Hong segera mendapat akal. “Aku akan menikam diriku sendiri,”
katanya sambil memutar golok ke arah lehernya sendiri.
Kongsung Hong terpana. Tok ku Hong tertawa dingin.
“Aku akan menggorok leherku sendiri atau paling tidak aku rela mencacatkan wajahku ini.
Aku ingin tahu, bagiamana jawabanmu kalau ditanya oleh Tia?” kata Tok ku Hong
selanjutnya.
“Sumoay, jangan menambah kesulitanku. Kalau kau pergi begitu saja. Aku tetap tidak dapat
memberi jawaban kepada suhu.” Suara Kongsun Hong berubah lembut dan menatap.
“Lucu! Tia toh tidak menyuruhmu menjaga aku. Lagipula aku sudah begini besar. Kau juga
tidak bisa menjaga aku terus menerus. Minggir? Sepasang golok Tok ku Hong semakin
menempel di leher.
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Kongsung Hong masih juga menghadang di depannya. Sepasang alis Tok Ku Hong bertaut
ketat. ”Aku suruh kau minggir! Terlingamu tuli,” bentaknya dengan suara yang lebih keras.
Kongsun Hong dibentak sampai mundur beberapa langkah. Akhirnya dia minggir juga. Tok
ku Hong juga tidak memperdulikannya. Sepasang goloknya ditarik kembali, kepala pun tidak
berpaling. Dalam sekejap mata, dia sudah lenyap entah ke mana.
Kongsun Hong serba salah. Mengejar salah, tidak mengejar salah. Benar-benar dia tidak tahu
mana baiknya. Berkali-kali kakinya sudah hendak dilangkahkan, tapi dia membatalkannya
lagi. Akhirnya dia hanya bisa menarik nafas panajng. Tepat pada saat itu, Tok ku Buti
berjalan menghampiri. Dia heran melihat tampang Kongsun Hong yang seperti orang tolol.
“Apa yang sedang kau lakukan/”
“Sumoay.. Sumoay…”
“Apa yang terjadi dengan Hong ji?” desak Tok ku Bu ti.
“Dia…. Pergi.” Wajah Kongsun Hong semakin kelam.
‘Pergi? Ke mana/”
Kongsun Hong menggelengkan kepalanya. Tok ku Bu ti memperhatikannya lekat-lekat.
Kemudian dia ikut-ikutan menarik nafas. “Aku yang salah. Aku membuatnya marah.”
“Suhu, menurutmu….”
“Kalau marahnya sudah hilang, dia akan pulang sendiri. Mata Tok ku Bu ti bersinar tajam.
“Lebih baik kau lihat apakah Teng cu sudah menyampaikan surat itu. Kalau sudah, cepat utus
orang membawanya ke Go Bi pai!”
Kongsun Hong terpaksa mengiakan. Padahal dalam hatinya dia sangat mencemaskan keadaan
sumoaynya. Tok ku Bu ti juga tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan kembali ke kamarnya
dengan berpangku tangan. Wajahnya sudah seperti biasa lagi. Tentang apa yang direncanakan
dalam hati, tentu hanya dia sendiri yang tahu.

Sepucuk surat yang sopan diantarkan oleh seorang laki-laki yang sopan pula. Tapi begitu
mendengar bahwa surat itu berasal dari Tok ku Bu ti. Empat orang murid Go Bi pai yang
menyambut pengantar suarat dari Bu ti bun langsung berubah wajahnya.
“Go Bi pai dan Bu ti bun belum pernah berhubungan. Tiba-tiba pihak Bu ti bun mengirim
orang mengantarkan surat ke tempat tersebut., tentunya isi surat itu tidak mungkin sekedar
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basa-basi atau menyampaikan salam saja. Apalagi peristiwa Kuan Tiong Liu yang membunuh
habis-habisan anggota Bu ti bun cabang tiga belas sudah diketahui oleh mereka.
Setelah menyerahkan surat tersebut, utusan Bu ti bun langsung berangkat lagi. Empat murid
Go Bi pai tidak sempat memperdulikanya Mereka panik sekali, semuanya berhamburan
menuju ruangan utama. Baru menaiki undakan batu, mereka sudah dihadang oleh sorang
pendeta berusia setengah baya.
“Kalian sudah lupa tempat apa ini?” bentaknya keras.
Empat murid Go Bi pai itu segara membungkukkan tubuhnya dengan hormat.
“Ce Kong suheng, ada sepucuk suart yang harus segera disampaikan ke tangan ciang bun
jin?” Sahut salah satu dari keemapt orang itu.
“Surat apa yang membuat kalian bagitu gugup?”
“Utusan Tok ku Bu ti dari Bu ti bun yang mengantarkannya.”
“Tok ku Bu ti?” Kening Ce Kong langsung bertaut ketat, “Iblis tua ini masih saja suka
menimbulkan masalah.”
“Ciang bun jin.”
“Dia orang tua sedang menyadarkan kepala perampok Li Jit yang menguasai tujuh propinsi
perampok Li jit yang menguasai tujuh propinsi . Orang semacam itu masih mau bertobat
benar-benar mengagumkan. Kita tak boleh mengusik mereka. Kalian tunggu sebentar di sini.”
Ce Kong melirik sekilas ke dalam ruangan. Setelah itu dia juga berdiam diri. Segumpal asap
tebal melayang keluar dari dalam ruangan.

***

Asap putih memenuhi ruangan. Suara bacaan doa terdengar lantang. Sepasang alis It im taisu
bagai awan putih. Pakaiannya berwarna merah dengan sulaman berwarna keemasan di
tepiannya. Wajahnya bersih dan suci. Persis seperti Buddha hidup. Membuat siapa pun yang
memandangnya dapat merasakan kewibawaan orang ini.
Li Jit justru berlutut di hadapannya. Dia adalah bekas kepala perampok yang menguasai tujuh
propinsi. Orang yang sudah dibunuhnya tidak terhitung lagi. Namun akhirnya dia berhasil
disadarkan oleh It im taisu engan jalan Buddha. Li Jit malah bersedia menyucikan diri
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menjadi pendeta.
“Sabda Buddha tidak dapat diuraikan sekaligus….
Mendengar tanpa meresapi tak akan membawa hasil….
Tidak berkata, tidak mendengar, sama juga tiada hati….
Lebih baik menemukan sendiri penerangan Buddha lewat cermin diri…” It im taisu
membalikkan tubuhnya perlahan-lahan.
Suara ketukan bokhi (ikan-ikanan dari kayu yang biasa diketuk-ketukkan sewaktu membaca
doa) dan bacaan doa segera terhenti. Li Jit menyembah sebanyak tiga kali.
“Berbahagialah engkau yang dapat berpaling dari tepian. Lautan Buddha tiada batasnya.” It
im taisu menggerakkan goloknya. “Tebasan golok memisahkan engkau dengan duniamu
sebelumnya. Sejak sekarang kau sudah melangkah masuk pintu Buddha. Tidak melanglang
buana dalam urusan duniawi terutama kejahatan. Sebagai guru aku memberimu gelar…. Bu
Tek.”
“Terima kasih, Insu (Guru yang berbudi),” Li Jit yang sudah berganti nama Bu Tek
menyembah lagi tiga kali.
Suara ketukan bokhi dan bacaan doa berkumandang kembali.

***

Agak lama juga mereka menunggu di luar. Akhirnya suara kumandang pembacaan doa dan
ketukan bokhi berhenti juga. Ce Kong yang sejak tadi sudah panik sekali segera merebut surat
Tok ku Bu ti dari tangan murid Go bi pai tadi dan menghambur ke dalam ruangan utama.
It im taisu terheran-heran melihat Ce Kong menghambur masuk dengan cara seperti itu.
Sepasang alisnya terangkat tinggi. Ce Kong demikian gugup sehingga tidak dapat mengatakan
apa-apa. Dia hanya menyodorkan surat ke tangan It im taisu. Ciang bun jin Go bi pai tersebut
menerima surat itu dan membacanya sampai selesai. Kemudian dia menarik nafas panjang.
“Siancai, Siancai…. Go bi pai sudah tenang selama tiga puluh tahun, rasanya sejak sekarang
akan datang lagi berbagai masalah.”
“Suhu…”
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“Ce Kong, kau segera turunkan perintah dan utus beberapa orang untuk mencari Kuan Tiong
Liu agar segera kembali ke Go bi san!” kata It im taisu.
“Suhu, Tok ku Bu ti…”
“Dia ingin memperhitungkan masalah cabang ketiga belasnya yang disapu bersih oleh Kuan
Tiong Liu. Dia memberi batas waktu selama tujuh hari. Apabila dalam waktu tujuh hari
kemudian kita tidak menyerahkan Kuan Tiong Liu, maka dia akan datang sendiri ke sini
untuk meringkusnya.”
Ce Kong terkejut sekali. “Tentu Suhu tidak akan menyerahkan Kuan sute, bukan?”
“Aku hanya ingin mengetahui dengan jelas kejadian ini.”
“Hanya tujuh hari, rasanya tidak mungkin menemukan Kuan sute dalam jangka waktu secepat
itu.”
“Tujuh hari kemudian aku akan mengirim surat menolaknya. Sampai Tok ku Bu ti datang
nanti, mungkin cukup waktu untuk mencari Kuan Tiong Liu kembali ke Go bi san.”
“Seandainya bukan Kuan sute yang bersalah…”
Wajah It im taisu berubah serius. “Aku pasti dapat membedakan mana yang benar dan mana
yang salah. Pergilah!”

***

Pada saat itu, utusan Bu ti bun sudah sampai di kaki gunung. Dia menolehkan kepalanya dan
memandang ke sekitar. Setelah yakin tidak ada yang mengejarnya, dia membelokkan kudanya
ke dalam sebuah hutan yang lebat.
Setelah melarikan kudanya kurang lebih setengah li, di hadapannya sekarang adalah sebidang
tanah kosong yang sangat luas. Dia bersiul satu kali. Ternyata sudah banyak anak buah Bu ti
bun yang bersembunyi di sekitar tempat itu.
Tok ku Bu ti sendiri berdiri di depan sebuah kuburan tua. Wajahnya angker. Dadanya
membusung. Lagaknya angkuh sekali. Di bagian kiri kanannya berdiri Cian bin hud, Cu kek
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Ming, Teng cu dan Kongsun Hong. Mereka tampaknya sedang merundingkan sesuatu.
Melihat utusan tadi sudah kembali, pembicaraan pun berhenti untuk sementara.
Utusan itu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tok ku Bu ti.
“Apakah suratnya telah diantarkan?” tanya Tok ku Bu ti datar.
“Hamba sudah menyelesaikan tugas.”
“Apakah mereka menyulitkan dirimu?”
“Tidak. Mereka juga tidak mengejar. Para murid o bi pai yang menerima surat tampaknya
panik sekali.”
“Yakin mereka juga tidak mempunyai nyali sebesar itu untuk menganggu utusanku.”
Tok ku Bu ti mendongakkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. “It im taisu pasti tidak
menduga bahwa kita sudah berkumpul di kaki gunung ini. Tepat tujuh hari kemudian, kita
menyerbu ke atas dan meminta orang. Kalau dia tidak menyerahkan Kuan Tiong Liu, bunuh
bersih semuanya, jangan ada yang tersisa.”
“Suhu, mungkinkah mereka mencari bantuan?”
“Waktunya hanya tujuh hari, siapa yang bisa mereka mintakan bantuannya dalam jangka
waktu sependek itu?”
“Rasanya mereka juga tidak berhasil menemukan Kuan Tiong Liu dalam jangka waktu tujuh
hari.”
“Buat apa peduli begitu banyak? Ada atau tidak ada, tidak akan merubah keputusan kita.”
“Betul! Kita toh bertujuan membasmi Go bi pai, bukan hanya Kuan Tiong Liu seorang saja!”
Kongsun Hong langsung mengerti maksud gurunya.
Kembali Tok ku Bu ti mendongakkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak.

***

Kuan Tiong Liu sama sekali tidak tahu bahwa bencana sudah berada di depan Go bi pai. Pada
saat ini dia sedang berdiri berhadapan dengan Wan Fei Yang di pesisir pantai. Jit Po dan Liok
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An sedang merapikan leher baju Kuan Tiong Liu. Sedangkan si kerdil Sam cun juga
merapikan pakaian Wan Fei Yang.
Hai Liong lo jin duduk di atas sebuah batu berbentuk persegi. Dia mulai tidak sabar
menunggu lebih lama. Dia menepuk tangannya berkali-kali.
“Cepat! Cepat!” serunya kesal.
“Ini hanya pertarungan main-main. Bukan pertarungan hidup dan mati. Hanya boleh saling
menyentuh saja. Siapa yang kalah dan siapa yang menang, aku orang tua akan memberikan
keputusan yang adil.”
Kuan Tiong Liu menyahut datar. Gayanya penuh percaya diri. Beberapa hari belakangan ini
dia berlatih dengan keras. Sekarang dia sudah benar-benar menguasai tiga jurus terakhir dari
Lok jit kiam hoat.
Wan Fei Yang masih tampak serba salah. Sampai saat ini dia masih mengharapkan Hai Liong
lo jin akan membatalkan maksudnya. Tentu saja dia kecewa. Orang tua itu menepuk
tangannya sekali lagi.
“Mulai!” teriak Hai Liong lo jin selaku wasit.
Kuan Tiong Liu segera memutar pedangnya menjadi dua buah rangkai bunga.
“Hunus pedangmu!” katanya kepada Wan Fei Yang.
Dengan tampang terpaksa Wan Fei Yang menghunus pedangnya.
“Lihat pedang!” teriak Kuan Tiong Liu sekali lagi. Tubuh dan pedangnya meluncur dalam
waktu yang bersamaan. Baru setengah jalan, pedangnya sudah bergerak tujuh kali.
Wan Fei Yang menggerakkan kakinya dengan langkah ajaib Bu tong pai. Berturut-turut dia
menghindari tujuh kali serangan Kuan Tiong Liu. Pedangnya meluncur dan menangkis
serangan ke delapan pemuda itu.
Kuan Tiong Liu kembali memutar pedangnya, gerak tubuhnya segera berubah. Dia mencelat
ke udara. Sejurus demi sejurus Lok jit kiam hoat dimainkannya dengan indah. Wan Fei Yang
terpaksa mengerahkan Liong gi kiam hoat. Menyambut satu kali, dia belas menyerang satu
kali juga. Dalam tusukan ketujuh puluh empat, dia berhasil menguasai keadaan. Tiga puluh
enam jurus lagi Kuan Tiong Liu mulai terdesak.
Si kerdil Sam cun yang menyaksikan pertandingan ini tersenyum terus. Sedangkan wajah Jit
Po dan Liok An semakin kelam. Hai Liong lo jin malah tidak menunjukkan perasaan apa-apa.
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Setelah mundur tujuh langkah, Kuan Tiong Liu segera merubah posisinya, dia menangkis
sembilan puluh tiga kali serangan Wan Fei Yang dengan cara membelakanginya. Akhirnya
Wan Fei Yang terdesak kembali ke tempatnya semula. Kemudian dia masih terdesak mundur
sebanyak tujuh langkah. Kedudukan masih seimbang untuk sementara.
Kali ini wajah Jit Po dan Liok An yang berseri-seri. Si kerdil Sam cun malah bersungutsungut. Dia tidak bisa tersenyum lagi. Hanya Hai Liong lo jin yang masih seperti sebelumnya.
Lama kelamaan bibirnya baru menyunggingkan seulas senyuman tipis. Tapi hanya sekejap
sudah menghilang kembali. Matanya tajam seperti seekor elang dan memperhatikan jalannya
pertarungan tanpa berkedip.
Hai liong lo jin menyaksikan jalannya pertarungan dengan seksama. Setiap perubahan gerak
yang dilakukan kedua anak muda itu terlihat jelas olehnya. Pedang Kuan Tiong Liu semakin
menyerang semakin gencar. Tiba-tiba berubah menjadi perlahan.
“Hati-hati!” teriaknya lantang.
Baru saja dia mengucapkan kata-katanya, tubuh dan pedang sudah berubah menjadi satu dan
menimbulkan cahaya yang berkilauan meluncur ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu
merubah gerakan kakinya dan bergulingan di atas pasir.
“Trang! Trang! Trang!” Entah berapa kali sudah dia menyambut serangan Kuan Tiong Liu.
Gerakan kakinya semakin kacau. Tapi makin lama makin cepat. Tubuhnya diselimuti cahaya
pedang tapi kakinya masih berdiri dengan kokoh.
Pedang Kuan Tiong Liu berubah lagi tiga kali berturut-turut. Tubuhnya melesat ke atas
kemudian melayang turun kembali. Pedang di tangannya bagai bintang yang bertaburan di
langit. Tiba-tiba tubuhnya menggeser dan menyatu dengan pedang lalu menerjang ke arah
Wan Fei Yang. Anak muda itu mengangkat pedangnya dengan kelabakan. Tampaknya dia
akan berhasil menghindarkan diri dari serangan itu, tapi masih juga terlambat tiga detik.
Pedang Kuan Tiong Liu terhenti di tenggorokan anak muda itu. Wan Fei Yang menarik nafas
perlahan. Pedang di tangannya terkulai ke bawah. Kuan Tiong Liu tidak menusukkan
pedangnya ke dalam tenggorokan Wan Fei Yang. Dia tertawa dingin.
“Kali itu kau tidak membunuh aku, kali ini aku juga melepaskan dirimu dari kematian. Apa
yang aku hutang kepadamu sudah kulunasi hari ini, iya bukan?”
Wan Fei Yang menganggukkan kepalanya. Kuan Tiong Liu menarik kembali pedang yang
menempel di leher anak muda itu. “Tapi aku harus memperingatkan dirimu. Lain kali kalau
kau bertemu lagi dengan aku, jangan harap aku akan melepaskanmu begitu saja!”
Wan Fei Yang tidak menyahut.
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Kuan Tiong Liu memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Pada saat itu, Jit Po dan Liok An
sudah berlarian mendatangi dan memegang lengan Kuan Tiong Liu dari kiri dan kanan.
Wajah mereka berseri-seri. Sam cun juga mendekati Wan Fei Yang. Wajahnya tampak
kecewa.
Kuan Tiong Liu segera mengibaskan tangannya. “Manusia she Wan, kau sudah boleh pergi
sekarang.”
Wan Fei Yang melirik Kuan Tiong Liu sekilas. Kemudian dia berjalan menghampiri Hai
liong lo jin dan berlutut di depannya. Dia menyembah sebanyak tiga kali, kemudian berdiri.
Hai liong lo jin memperhatikan Wan Fei yang lekat-lekat. Akhirnya dia menarik nafas
panjang. “Kau…. Kau baik sekali. Pergilah….”
Wan Fei Yang membalikkan tubuhnya. Dia menghampiri Sam cun kembali dan menepuk
bahunya beberapa kali. Setelah itu dia meneruskan langkah kakinya tanpa menoleh lagi.
Kuan Tiong Liu memandangi punggung Wan Fei Yang yang terus melangkah sampai jauh.
Dia menyerahkan epdangnya kepada Jit Po kemudian mendekati Hai liong lo jin.
Hai liong lo jin masih duduk termenung. Kemudian dia menarik nafas panjang lagi. Kuan
Tiong Liu memandangnya dengan heran.
“Susiok, mengapa kau menarik nafas panjang?”
“Susiok kecewa sekali. Juga sedih.”
“Tidak heran kau orang tua menjadi sedih,” kata Kuan Tiong Liu pura-pura menaruh
perhatian yang besar. “Kau orang tua memandang bocah Wan Fei Yang itu terlalu tinggi.
Tidak tahunya dia begitu tidak berguna. Baru bergebrak beberapa jurus sudah dikalahkan oleh
pedang Tecu.”
Hai liong lo jin mengerling ke arah Kuan Tiong Liu. “Kau yang membuat aku kecewa dan
sedih!” katanya sambil tertawa dingin.
“Aku?” Kuan Tiong Liu tertegun. “Bukankah aku sudah mengalahkan bocah Wan Fei Yang
itu?” tanyanya penasaran.
“Orang sengaja mengalah terhadapmu. Tidak malunya kai masih berani berbesar mulut!” Hai
liong lo jin mendengus dingin.
Kuan Tiong Liu tidak percaya. “Mengalah terhadapku? Tidak ada alasannya untuk mengalah
terhadapku!”
“Ini karena budinya luhur dan sama sekali tidak melupakan jasa orang lain.” Jai liong lo jin
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mengulurkan tangan menarik lengan baju Kuan Tiong Liu. “Lihat tiga lubang ini!”
Kuang Tiong Liu menundukkan wajahnya dan melihat apa yang ditunjuk oleh Hai liong lo
jin. Ternyata di pangkal lengan bajunya memang ada tiga lubang kecil. Dia terpaku seketika.
Wajahnya berubah hebat.
Orang tua itu mendengus sekali lagi.
“Tiga kali tusukan pedang ini sebetulnya bisa melukai pergelangan tanganmu dan
memaksamu melepaskan pedang, tapi dia tidak melakukannya.”
Kuan Tiong Liu masih penasaran. “Mengapa?”
“Untuk membalas budi pertolonganku kepadanya. Sayangnya kau masih tidak tahu, malah
tidak malunya membanggakan diri. Bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana aku tidak
sedih? Coba bilang!” bentak orang tua itu dengan wajah merah padam.
Hai liong lo jin begitu marah. Dia bangkit berdiri dan membalikkan tubuhnya meninggalkan
tempat itu lalu kembali ke rumah. Sam cun mengikutinya dengan ketat. Kuan Tiong Liu
masih berdiri termangu-mangu. Jit Po dan Liok An yang melihat keadaannya tidak berani
mengatakan apa-apa. Mereka hanya berdiri di samping tuan mudanya.
Tepat pada saat itu, dua orang murid Go bi pai berlarian mendatangi, melihat Kuan Tiong Liu,
mereka mempercepat langkah kakinya dan berteriak memanggil.
“Kuan suheng! Kuan suheng!”
Kuan Tiong Liu masih berdiri terpaku. Kedua murid Go bi pai itu sudah berdiri di depannya
dalam sekejap mata. “Kuan suheng, akhirnya kami berhasil menemukanmu. Suhu berpesan
agar kau kembali ke Go bi san secepatnya!”
Kuan Tiong Liu menatap kedua orang itu engan heran. “Ada apa sebetulnya?”
“Kita bicarakan sambil jalan saja. Kita tidak mempunyai waktu lagi!”
“Mengapa tidak kau katakan sekarang saja?” tanya Kuan Tiong Liu penasaran.
“Pokoknya masalah ini penting sekali. Kami tidak mempunyai cukup waktu. Sedangkan kami
sudah mencari Kuan suheng selama tiga hari tiga malam.”
Kuan Tiong Liu mengerutkan alisnya. Serangkum firasat buruk langsung menyelimuti
hatinya.
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***

Melintasi hutan yang lebat seakan tidak berbatas. Wan Fei Yang hanya tahu melangkah terus.
Suara langkah kakinya dari dekat perlahan-lahan menjauh. Sam cun mengejarnya dari
belakang. Mendengar suara langkah kaki berlari-lari, Wan Fei Yang menghentikan langkah
kakinya dan menoleh. Dia tersenyum melihat Sam cun yang datang.
Tidak lama kemudian Sam cun sudah sampai di depannya. Nafasnya tersengal-sengal. Wan
Fei Yang menunggu sampai nafasnya reda dan tenang kembali.
“Apa yang terjadi denganmu?” tanyanya heran.
Sam cun mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik sakunya. “Obat ini hadiah dari Cu jin
untukmu,” sahutnya.
Wan Fei yang semakin tidak mengerti. “Aku tidak terluka.”
“Cu jin bilang tidak ada apa-apa yang patut dihadiahkan kepadamu. Maka dia menyuruh aku
menyusulmu dan memberikan obat buatannya sendiri.”
“Ini…. “ Wan Fei Yang bermaksud menolak, tapi Sam cun malah menyusupkan botol obat itu
ke dalam tangannya.
“Kau toh bukan tidak tahu bagaimana sifat Cu jin. Cepat terima!” katanya.
“Obat ini untuk menyembuhkan penyakit apa?” Wan Fei Yang malah berbalik bertanya.
“Di permukaan botol ada tulisannya, kau baca saja sendiri.” Kemudian Sam cun
mengeluarkan lagi sebuah botol berwarna hijau dari selipan ikat pinggangnya. “Sebetulnya
obat milikku ini lebih berharga. Khusus untuk menyembuhkan luka dalam.”
Sam cun menyelipkan botol itu ke tangan Wan Fei Yang. Kemudian dia membalikkan
tubuhnya dan melangkah ke depan. Baru beberapa tindak dia berhenti dan menolehkan
kepalanya. “Sebetulnya obat itu aku curi dari kamar Cu jin. Lain kali kalau kau bertemu
dengan Cu jin, harap jangan mengatakan apa-apa,” katanya. Dia meneruskan langkahnya
kembali.
Wan Fei Yang menatap punggungnya sampai menghilang di kejauhan. Hatinya terharu sekali.
Setelah beberapa saat, dia baru meneruskan perjalanannya.
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***

Tujuh hari sudah berlalu. Kuan Tiong Liu belum sampai di Go bi san. It im taisu tampaknya
tidak panik. Dia memang tidak berniat menyerahkan Kuan Tiong Liu kepada Tok ku Bu ti.
Semua tetap seperti rencananya semula. Pagi-pagi sekali, dia memanggil hwesio terpandai
dalam baca dan menulis. Hong hoat. Dia menerangkannya secara lisan. Hong hoat disuruh
mengatur kata-katanya dan bersiap-siap mengantarkan ke Bu ti bun.
Siapa sangka, baru saja surat itu disampul rapi, bagian penerimaan tamu sudah melaporkan
bahwa Tok ku Bu ti sudah sampai di Go bi san meminta mereka menyerahkan Kuan Tiong
Liu. It im taisu terkejut sekali. Tapi segera dia menenangkan perasaannya.
“Bagus. Tepat tujuh hari… Silahkan dia masuk.”

***

Suasana dalam ruangan utama sangat mencekam. Apakah karena Tok ku Bu ti masuk dengan
membawa serombongan anak buahnya atau karena alasan yang lain. Hal ini mungkin tidak
akan ditemukan jawabannya.
Para angkatan tua Go bi pai sudah berkumpul di ruangan tersebut. Meliaht kehadiran mereka,
hati It im taisu menjadi terharu. Sejak dia menjabat sebagai Ciang bun jin, Go bi pai memang
merosot terus. Dalam generasi muda hanya Kuan Tiong Liu yang dapat diandalkan dan
berbakat. Yang lainnya biasa-biasa saja.
Apakah hal ini disebabkan oleh kewibawaan Go bi pai yang makin menurun? Meskipun It im
taisu tidak berani memastikan, tapi dia terlalu memusatkan perhatian dalam pelajaran agama.
Selama ini dia tidak bersungguh-sungguh mencari orang-orang pilihan untuk diajarkan ilmu
silat dengan teliti. Mungkin hal ini juga merupakan salah satu alasan bagi kemerosotan Go bi
pai.
Tok ku Bu ti sudah memberi batasan waktu selama tujuh hari. Pada hari terakhir dia langsung
naik ke Go bi san meminta orang. Tentu dia sudah merencanakan semuanya dengan matang.
Sedangkan apa maksud yang terkandung did alamnya, It im taisu tidak bisa menebaknya. Dia
hanya dapat merasakan bahwa urusan ini tidak sepele. Sedikit saja dia membuat kesalahan,
mungkin Go bi pai akan hancur hari ini juga. Oleh karena itu, meskipun penampilan wajahnya
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tenang sekali, namun hatinya sudah berdebar-debar sejak tadi.
Penampilan Tok ku Bu ti tetap sopan. Dia menunggu sampai It im taisu duduk di kursinya,
baru dia mengajukan pertanyaan. “It im taisu, mana Kuan Tiong Liu?”
It it taisu tertawa datar. “Tidaka da di sini.”
Mata Tok ku Bu ti menatap It im taisu dengan tajam. “Aku lihat taisu memang tidak berniat
menyerahkannya.”
It im taisu berusaha setenang mungkin. “Kalau Kuan Tiong Liu menyalahi Bu ti bun, Go bi
pai tetap ada peraturan untuk menghukumnya.”
“Bagaimana dengan seratus lebih nyawa cabang ketiga belas Bu ti bun kami?”
“Awal peristiwa ini, Pinceng…”
“Tidak usah banyak bicara!” Nada Tok ku Bu ti melengking tinggi. “Cepat serahkan Kuan
Tiong Liu!”
“Tok ku Sicu, Pinceng sudah mengatakan bahwa Kuang Tiong Liu tidak…”
“Baik. Kalau begitu, satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Go bi pai harus membawar
seratus tiga puluh enam jiwa anggota Bu ti bun!”
Bu Tek sejak tadi berdiri di samping. Mendengar kata-kata Tok ku Bu ti, dia tidak dapat
menahan amarahnya lagi. Dia segera melesat ke depan. “Tok ku Bu ti! Kau jangan terlalu
menghina!” teriaknya lantang.
Mendengar suara itu, Tok ku Bu ti mengalihkan pandangannya. Alisnya berkerut. “Rasanya
aku pernah melihat suhu ini,” katanya.
Belum lagi Bu Tek menyahut, Cian bin hud sudah maju ke depan dan tertawa lebar. “Kepala
perampok yang menguasai tujuh propinsi, Li Jit, tidak tersangka berdiam di sini dan
mengganti pakaiannya dengan pakaian hwesio.”
Bu Tek merangkapnya sepasang telapak tangannya. “Omitohud!” ujarnya mengucap nama
Buddha.
Cian bin hud mengibaskan tangannya.
“Di sini tidak ada urusanmu. Mengingat kita pernah saling mengenal, aku akan mengatakan
kepada Buncu untuk mengampuni jiwamu kali ini saja.”
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“Kalau memang teman satu aliran…”
“Li Jit sudah mati. Yang ada di hadapan kalian sekarang adalah murid Go bi pai, Bu Tek!”
sahut Li Jit tenang.
“Bagus!” kata Tok ku Bu ti sambil mendengus dingin.
Cian bin hud tertawa terkekeh-kekeh. “Supanya kau bergelar Bu Tek. Kalau demikian aku
akan meminta Bu Tek suhu ini pelajaran barang beberapa jurus.”
Bu Tek mulai marah. Pergelangan tangannya berputar. Goloknya sudah tergenggam di
tangan. It im taisu cepat-cepat mencegah.
“Bu Tek, tidak boleh kurang sopan terhadap tamu!”
Cian bin hud tertawa lebar.
“Kami lebih tidak sopan lagi!” Perkatannya selesai, sepasang gelang emasnya sudah berada
dalam genggaman. Suaranya menderu-deru.
Bu Tek ikut tertawa. Tubuh dan golok meluncur dalam waktu yang ebrsamaan. Dalam
sekejap mata, keduanya sudah bertarung dengan seru. Di tangan kanan Cian bun hud sudah
bertambah sebatang ruyung. Gelang emasnya diselipkan di pinggang. Senjatanya itu tampak
begitu berat, tapi dia dapat menggerakkannya dengan muda. Bayangan ruyung memenuhi
ruangan. Suaranya bagai hujan badai menerpa.
Sebelum mencukur rambut menyucikan diri, Bu Tek pernah menjadi kepala perampok dan
menguasai tujuh propinsi. Tentu bukan sembarang orang yang dapat melakukan hal seperti
itu. Dia pasti pernah melatih ilmu golok dalam waktu yang lama. Tapi kalau dibandingkan
dengan Cian Bin hud, kepandaiannya masih terpaut sedikit.
Tepat pada jurus keseratus tiga puluh tujuh, ruyung di tangan Cian bin hud berhasil
menghantam dada Bu Tek. Hantaman itu membuat tubuh Bu Tek terhuyung-huyung, kakinya
mundur beberapa langkah, kemudian memuntahkan darah segar. Akhirnya tubuhnya terkulai
ke atas dan nyawanya pun melayang.
Wajah para murid Go bi pai menyorotkan kemarahan. Wajah It im taisu berubah kelam.
Perlahan-lahan dia bangkit dari kursinya. Matanya menatap tajam ke arah Cian bin hud.
“Mengapa murid Buddha bisa melakukan hal yang begini kejam?”
“Murid Buddha yang satu ini memang lain dariapda yang lain,” sahut Cian bun hud sambil
tertawa terbahak-bahak.
It im taisu mengalihkan pandangannya kepada Tok ku Bu ti. “Tampaknya Tok ku Sicu hari
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ini benar-benar tidak mau mengerti lagi.”
“It im taisu, kejadian sudah terlanjur seperti ini, tidak perlu bercapai hati lagi,” katanya datar.
“Sicu, bagaimana kalau kita bertaruh saja?”
“Bertaruh?” Tok ku Bu ti hampir tidak percaya dengan pendengarannya. “Apa yang ingin kau
pertaruhkan?”
It im taisu mengalihkan pandangannya kepada Cian bin hud.
“Seandainya suhu ini sanggup menerima tiga jurus dariku, maka aku akan menyerahkan Kuan
Tiong Liu. Go bi pai akan dibubarkan hari ini juga,” katanya.
“Bagaimana kalau dia tidak sanggup?” tanya Tok ku Bu ti kembali.
“Pinceng meminta Tok ku sicu mendengarkan seratus delapan kali bunyi lonceng dan
beberapa patah nasihat dari pinceng,” kata It im taisu.
“Aku bukan Li Jit!” sahut Tok ku Bu ti tenang.
“Tok ku sicu tidak berani bertaruh?”
Belum lagi Tok ku Bu ti menyahut, Cian bin hud sudah menukas dari samping: “Buncu, biar
hamba menerima tiga jurus darinya.”
Tok ku Bu ti mengangguk. Dia berpaling kembali kepada It Im taisu. “Bagaimana kalau aku
sudah mendengarkan seratus delapan kali bunyi lonceng dan beberapa patah nasihatmu?”
tanyanya kembali.
“Sicu ingin melakukan apa, kami pun tidak sanggup menghalangi.”
“Baik!” Tok ku Bu ti tertawa dingin.
Cian bin hud segera maju ke depan. Dia menghentakkan duyungnya di atas tanah. “Silahkan!”
It Im taisu segera bangkit dari tempat duduknya. Dia mengambil pedang yang terletak di
samping lalu menutul kakinya dan berjungkir balik di udara. Dia melayang turun di hadapan
Cian bin hud.
Ruyung Cian bin hud langsung digerakkan. Suaranya bagai angin topan yang melanda seluruh
Go bisa san. Dengan keji dia menyerang ke arah It Im taisu. Pedang Ciang bun jin Go Bi pai
itu bergerak perlahan. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan melesat melakukan dua puluh tujuh
perubahan. Satu jurus sudah berlalu, dua jurus. Sekarang jurus ketiga.
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Cahaya dingin berkelebat. Sarung pedang sudah menempel di lengan atas Cian bin hud dan
apabila dia tadi menekannya dengan keras, pangkal lengan itu pasti sudah remuk.
“Terima kasih!” kata It Im taisu sambil menarik kembali sarung pedangnya dan mencelat
mundur ke belakang.
Wajah Cian bin hud berubah hebat. Dia tertegun di tempatnya. Tok ku Bu ti tidak mengatakan
apa-apa. Seakan tidak terjadi apa pun. “Di mana aku harus mendengarkan seratus delapan kali
bunyi lonceng itu?” tanyanya tenang.
Pedang It Im taisu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. “Sicu, harap ikut aku ke ruangan
pendopo.”

***

Ruangan pendopo dengan ruangan utama sama luasnya. Juga cukup menampung rombongan
Tok ku Bu ti yang berjumlah sembilan puluh sembilan orang. Kecuali Tok ku Bu ti, sisa
anggotanya yang berjumlah sembilan puluh delapan orang berpencar diri menjadi dua bagian
dan berbaris di kiri kanan pintu ruangan pendopo.
Tok ku Bu ti dan It Im taisu duduk berhadapan di tengah-tengah ruangan. Jarak mereka tidak
lebih dari satu depa. Di samping kanan It Im taisu terdapat sebuah lonceng besar yang terbuat
dari kuningan, sedangkan tangan kirinya menggenggam serenceng tasbih. Wajahnya
tersenyum dan penuh welas asih.
“It Im taisu, hati Tok ku Bu ti sekeras baja. Buat apa bercapai hati melakukan semua ini?”
tanya Tok ku Bu ti yang sengaja menyindir dengan tajam.
“Sicu duduk saja di hadapanku. Dengan demikian kau dapat mendengar dengan jelas apa
yang kukatakan.” Tangan It Im taisu mulai menghitung biji tasbih. “Orang yang mensucikan
diri seperti aku ini hanya mempunyai sedikit keinginan untuk mengajak sesamanya bertobat.
Tapi aku hanya seorang diri, berapa orangkah yang dapat kuajak menghadap pintu Buddha?”
Nafsu besar tenaga kurang, buat apa mencari susah untuk diri sendiri?”
“Namun kalau Pinceng bisa menasehati Tok ku sicu agar berpalingdari tepian dan kembali ke
jalan yang benar. Merubah hati yang hitam menjadi putih bersih, sama artinya aku telah
menasehati berjuta oran. Hal ini patut dicoba.”
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“Baik. Coba katakan saja…”
Tangan kanan It Im taisu digerakkan. Terdengar suara lonceng yang menggetarkan hati.
“Buddha bersabda, lepaskan golok, ber….”
“Paling ke tepian, bukan? Terlalu cetek,” sindir Tok ku Bu ti.
“Baik. Kita bciarakan ynag agak dalam.” It Im menggerakkan lonceng kembali. Dua orang
muridnya segera mengantarkan buku kitab suci.
It Im mulai membacakan ayat suci, meskipun Tok ku Bu ti meminta agar dia membacakan
ayat yang agak dalam maknanya, tapi bagi pendengarannya masih cetek juga. Suaara lonceng
susul menyusul. Semangat Tok ku Bu ti tanpa sadar ikut terhanyut. Ditambah dengan katakata dari It Im taisu. Berbagai kenangan melintas di otaknya.
Dia ingat semasa mudanya dia juga sering melepas budi, menolong orang, pernah dijadikan
kambing hitam, beberapa kali dihajar orang sampai pontang panting. Waktu itu dia masih juga
merasakan adanya kegembiraan dalam hati. Berpikir tentang itu, tanpa sadar bibirnya
mengulum senyum. Tampaknya dia mulai terpengaruh.
It im taisu masih melanjutkan kata-katanya.
“Buddha paling benci pembunuhan dan perampokan. Sedangkan engkau, sengaja mendirikan
Bu ti bun untuk melawan partai lurus. Anak buahmu membunuh, memperkosa kemudian
masih merampok juga. Kau membiarkan semua itu. Tidak ada hal baik yang pernah dilakukan
anak buahmu.”
Begitu mendengar kata memperkosa, tubuh Tok ku Bu ti langsung gemetar. Suara lonceng
kembali terdengar. Disusul ucapan It Im taisu…. “Hari ini kau membiarkan anak buahmu
memperkosa istri orang, kau anggap semua itu adalah suatu kebanggaan. Mungkin pada suatu
hari nanti, orang lain yang akan memperkosa istrimu. Bagaimana perasaanmu saat itu?”
Kening Tok ku Bu ti mulai basah oleh keringat dingin. Dalam benaknya segera terlintas
bayangan Ci Siong to jin dan Sen Man Cing yang duduk berdua dan bersenda gurau.
Keringatnya mengucur semakin deras.
Meskipun para anggota Bu ti bun tidak mengerti mengapa It Im taisu mau melalahkan diri
mengatakan semua itu, tapi kalau melihat tampang Tok ku Bu ti sekarang, mau tidak mau hati
mereka menjadi tegang. Tok ku Bu ti sedang membelalakkan mata lebar-lebar.
It Im tahu Tok ku Bu ti sudah mulai terpengaruh. Dia tidak tahu persis apa yang
mempengaruhinya. Dia masih juga mendesaknya dengan pertanyaan yang sama… “Coba
bayangkan, apa yang akan kau lakukan bila semua ini terjadi padamu?”
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“Aku… aku akan membunuh mereka. Membunuh mereka sampai tidak tersisa satu pun!”
teriak Tok ku Bu ti tiba-tiba.
Kemudian laki-laki itu meraung murka. Dia menjadi kalap seketika. Mungkin saat itu dia
membayangkan It Im taisu adalah Ci Siong to jin yang berzina dengan istrinya. Tubuhnya
melesat secepat kilat. Kedua telapak tangannya menghantam dada It Im Taisu.
“Blam!” Dia masih belum puas juga. Diserangnya It Im taisu tanpa pikir panjang lagi.
“Blam! Blam! Blam!” Entah berapa kali sudah dia menghantam It Im taisu. Tubuh hwesio tua
itu sudah hancur tidak karuan. Akhirnya terlempar sejauh satu depa.
Seandainya It Im taisu tahu peristiwa tentang jalinan hubungan antara Ci Siong to jin dengan
istri Tok ku Bu ti yang bernama Sen Man Cing, dia tentu tidak akan menggunakan kata-kata
itu untuk membujuk Tok ku Bu ti. Sayangnya dia tidak tahu sama sekali. Sebenarnya Tok ku
Bu ti memang sudah terpengaruh tapi mendengar kata-kata tentang memperkosa istri orang,
hatinya terpukul seketika. Peristiwa yang berusaha dilupakannya selama ini terbayang
kembali. Hawa amarahnya pun meluap seketika.
Tok ku Bu ti memandang sekejap mayat It Im taisu. Tinjunya terkepal erat.
“Anak-anak! Bunuh semua!” teriaknya lantang.
Para anggota Bu ti bun segera mengiakan. Mereka memang sudah menunggu perintah Tok ku
Bu ti yang satu ini. Senjata masing-masing segera dikeluarkan. Serentak mereka menyerbu
para murid Go Bi pai.
Tok ku Bu ti mendahului. Dia menerjang dan langsung menghantam siapa saja yang ada di
hadapannya. Dalam waktu sekejap kedua telapak tangannya telah membunuh puluhan orang.
Tongkat kepala naganya juga tidak mau ketinggalan. Darah segar bercipratan di mana-mana.
Sungguh suatu pemandangan yang mengerikan. Bahkan lebih menyeramkan daripada ketika
makhluk tua membunuh anak murid Bu Tong pai. Karena jumlah anak buah Tok ku Bu ti jauh
lebih banyak, waktu yang diperlukan pun lebih singkar. Cian bin hud mengikuti di
belakangnya. Ruyungnya menyapu ke kiri dan kanan. Suara jeritan ngeri terdengar di manamana. Boleh dibilang para murid Go Bi pai sama sekali tidak sempat melakukan perlawanan.
Satu demi satu murid Go Bi pai roboh bermandikan darah. Dalam waktu tidak berapa lama
mayat bergelimpangan di mana-mana. Darah mengalir bagai anak sungai.
Tengah hari, Kuan Tiong-liu baru sampai di Go-bi-san. Baru melihat pintu masuk saja dia
sudah tahu apa yang telah terjadi. Di mana-mana darah mulai mengering. Mayat-mayat
bergelimpangan. Tubuh It-im Taysu lebih merupakan seonggok daging yang hancur
ketimbang sesosok mayat manusia. Kalau bukan dari pakaiannya, siapa pun tidak bisa
mengenali wajahnya lagi.
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*****
Jit Po dan Liok An masih bocah cilik. Melihat pemandangan itu, mereka langsung saling
berpelukan dan menangis tersedu-sedu. Kuan Tiong-liu berdiri dengan mata menyorotkan
kemarahan. Meskipun dia tidak menangis, tapi justru di ujung pelupuk matanya terlihat darah
menetes.
Akhirnya mayat-mayat itu dikuburkan juga. Jumlah dua ratus tujuh puluh satu mayat.
Kuburan yang baru pun berjumlah sama. Dengan tangan sendiri, Kuan Tiong-liu mengubur
mayat yang terakhir. Dia berlutut di depan gundukan tanah di mana It-im Taysu
disemayamkan. Jit Po dan Liok An berlutut di kedua sisinya. Tidak ada pembacaan ayat suci,
tidak ada upacara sembahyang. Seorang Ciangbunjin partai terkemuka mati dalam keadaan
mengenaskan.
Sekarang sudah senja hari. Dua puluh delapan murid Go-bi-pay yang merantau di dunia
Kangouw baru menyusul tiba. Mereka melemparkan bungkusan di bahu masing-masing dan
menjatuhkan diri berlutut di depan makan It-im Taysu. Meskipun mereka terdiri dari laki-laki
yang sudah banyak melihat berbagai peristiwa, tapi menghadapi dua ratus tujuh puluh satu
gundukan tanah baru yang berisi tubuh rekan-rekan mereka, tidak usah dikatakan lagi
bagaimana rasa sedih yang menyelimuti hati mereka. Belum lagi rasa sakitnya karena mereka
tidak ada di tempat untuk memberi pertolongan. Mereka lebih rela mati bersama daripada
hidup tapi menyaksikan kematian rekan mereka.
Kuan Tiong-liu membenturkan kepalanya dan menyembah tiga kali. Kemudian dia berdiri.
Matanya mengedar pada saudara seperguruannya yang masih tersisa. "Para Suheng-te
sekalian, Go-bi-pay merosot sampai begini, rasanya sulit mengangkat kepala untuk
menonjolkan diri lagi di dunia Kangouw. Lebih baik kalian pilih saja jalan masing-masing,"
katanya.
"Kita harus membalaskan dendam para saudara dan Suhu kita. Go-bi-pay tidak akan hidup
pada masa yang sama dengan Bu-ti-bun!" teriak mereka serentak.
Mata Kuan Tiong-liu merah seketika mendengar kata-kata para saudaranya. "Baik! Kalau
begitu, untuk sementara kita menetap bersama Hay-liong Susiok. Kalian memang tidak
memalukan disebut murid Go-bi-pay. Kita harus mencari kesempatan untuk membentangkan
sayap kembali," sahutnya terharu.
Para murid Go-bi-pay itu juga tidak tahu harus ke mana lagi. Mendengar kata-kata Kuan
Tiong-liu, tentu saja mereka segera setuju. Tiga puluh satu orang yang menjadi satu
rombongan itu menuruni Go-bi-san. Cahaya mentari bersinar redup di atas kepala mereka.
*****
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Senja hari. Pemandangan di kedua tepian sungai menyejukkan mata. Burung-burung
beterbangan di angkasa.
Tok-ku Hong berjalan di bawah sinar matahari. Tampaknya begitu sunyi. Sekarang adalah
hari kedua puluh dia meninggalkan Bu-ti-bun. Dia tidak mempunyai tujuan. Asal di depannya
ada jalan, dia akan terus melangkah. Meskipun sepanjang perjalanan belum terjadi peristiwa
apa pun, tapi hatinya tetap merasa tidak enak.
Ini merupakan pertama kalinya dia berkelana seorang diri. Di sepanjang perjalanan tidak ada
orang yang menjaga atau pun melayaninya. Padahal sebelumnya sehari-hari dia adalah nona
besar. Apa pun yang diinginkannya tinggal perintah saja. Pada hari-hari pertama, dia merasa
sangat tersiksa. Namun hatinya memang keras. Dia malu untuk kembali ke Bu-ti-bun begitu
saja. Meskipun sekarang sudah agak terbiasa, tapi dalam hatinya diam-diam dia merindukan
rumahnya.
Sampai kapan kehidupan seperti ini akan berlangsung, dia tidak tahu. Ada tersirat keinginan
dalam hatinya untuk kembali ke rumah. Beberapa kali dia sudah menghentikan langkah
kakinya, namun begitu mengingat tamparan tangan Tok-ku Bu-ti, dia mengeraskan hati dan
melanjutkan perjalanannya kembali.
Wan Fei-yang juga tidak terbiasa hidup berkelana. Tapi kalau dibandingkan dengan Tok-ku
Hong, dia masih lebih bisa menahannya. Di Bu-tong-san dia sudah terbiasa bekerja serabutan.
Meskipun masih terlindung dari hujan dan angin, namun menghadapi cuaca hujan atau angin
besar pun baginya bukan sesuatu yang mengherankan lagi. Oleh karena itu, selama dua puluh
hari ini dia terus mengintil di belakang Tok-ku Hong. Dia tidak merasa apa yang
dilakukannya sebagai suatu penderitaan. Dia berjalan dengan santai, tapi tetap tidak
melepaskan diri dari gadis itu.
Sejak meninggalkan tempat kediaman Hay-liong Lojin, dia juga berjalan tanpa arah dan
tujuan. Siapa sangka dalam sebuah gang kecil di desa yang dia singgahi, dia melihat anak
gadis Tok-ku Bu-ti. Tiba-tiba saja dia teringat gurunya, Ci-siong Tojin pernah berpesan
apabila ada kesempatan dia harus bertandang ke Bu-ti-bun mencari seorang wanita bernama
Sen Man-cing. Tanpa sadar dia terus mengikuti Tok-ku Hong dan mencoba mencari
kesempatan untuk berkenalan dengan gadis itu. Siapa tahu dia bisa menyelinap ke dalam Buti-bun.
Tiga hari sudah berlalu, tapi kesempatan itu belum ada juga. Pikiran Tok-ku Hong sedang
melayang-layang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Wan Fei-yang
telah mengintil di belakangnya selama beberapa hari. Kedua orang itu berjalan terus, senja
hari mereka mencari penginapan dan beristirahat. Tentu saja Tok-ku Hong yang di depan dan
Wan Fei-yang mengikuti dari belakang. Setiap kali gadis itu berhenti, dia juga berhenti. Gadis
itu melanjutkan perjalanan, dia pun cepat-cepat menyusulnya. Dengan demikian, tiga hari
berlalu sudah.
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*****
Sungai mengalir sampai ribuan li. Apabila mata menerawang, sungai itu bagai tidak berbatas.
Pemandangan sangat indah, namun Kuan Tiong-liu dengan rombongannya yang berjumlah
tiga puluh satu orang sama sekali tidak menikmati keindahan pemandangan itu. Mereka
berjalan menyusuri tepi sungai. Hati mereka sama tertekan.
Jarak mereka dengan Tok-ku Hong dan Wan Fei-yang kurang lebih satu li. Arah mereka
berhadapan pula. Seandainya mereka sama-sama berjalan terus, tentu jaraknya akan semakin
pendek, dan akhirnya pasti bertemu satu sama lainnya.
Tentu saja Kuan Tiong-liu tidak tahu Tok-ku Hong sedang melangkah ke arahnya. Dia
berjalan terus. Tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya. "Tidak benar!" serunya.
Jit Po yang mengiringi di sampingnya merasa heran. "Kongcu, ada apa?"
Mata Kuan Tiong-liu berkilau sekilas. "Semua harap berhati-hati!" katanya tiba-tiba.
Baru saja ucapannya selesai, beratus-ratus anak panah meluncur ke arah mereka. Jit Po yang
berada paling depan langsung terkena sasaran. Para murid Go-bi-pay yang lain segera
mengeluarkan senjata masing-masing. Tapi tujuh orang segera roboh ke tanah. Sejak tadi
Kuan Tiong-liu sudah menghunus pedangnya. Dia segera menyapu ke kiri dan kanan. Liok
An berhasil dilindungi, namun dia terlambat menyelamatkan Jit Po.
Kuan Tiong-liu melesat ke depan dan menyambut tubuh Jit Po yang terjungkal. "Jit Po!"
panggilnya dengan suara parau.
Jit Po masih bernapas. Dia berusaha menahan sakit yang dideritanya. Matanya setengah
terbuka. Dia memandang Kuan Tiong-liu dengan mata sayu.
"Kongcu, aku tidak dapat melayanimu lagi." Kemudian dia merintih, "Li ... Liok ... An ...."
Liok An segera menghampirinya. Namun nyawa Jit Po sudah melayang. Liok An menangis
meraung-raung. Meskipun Jit Po bukan saudara kandungnya, namun hubungan mereka malah
lebih dari saudara sendiri. Hati Kuan Tiong-liu bagai disayat-sayat puluhan pisau. Jit Po dan
Liok An melayaninya selama bertahun-tahun. Dia sudah memandang mereka bagai adiknya
sendiri.
Panah masih meluncur terus. Seratus lebih anggota Bu-ti-bun menerjang keluar dari balik
gerombolan pohon. Mereka semua berpakaian serbahitam. Dalam sekejap mereka sudah
mengurung rombongan Kuan Tiong-liu. Seorang Tancu berpakaian putih keperak-perakan
melayang turun dari udara dan berhenti tepat di hadapan Kuan Tiong-liu.
"Lagi-lagi anggota Bu-ti-bun!" Kuan Tiong-liu tertawa dingin. "Sebutkan namamu!"
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Tancu itu tertawa datar. "Asal sekitar Kuil Kuan-se, naga sakti menyapu seluruh Wei Kiang."
"Rupanya Sen-po Lu Kin yang dulu membasmi Wei-kiang-pat-sou!"
"Eh? Kau juga mengenal aku?" Lu Kin tertawa terbahak-bahak. "Tidak disangka setelah
sekian tahun membersihkan tangan, hari ini aku dapat memancing seekor ikan besar dari Gobi-san!"
"Bagus! Kedatanganmu memang tepat sekali!" bentak Kuan Tiong-liu lantang. Tubuh dan
pedang berkelebat menjadi satu bayangan.
Lu Kin segera mengeluarkan senjata cambuknya yang berkepala tiga belas. "Serbu!" serunya
memberi perintah.
Para anggota Bu-ti-bun menerjang seperti orang kalap. Murid Go-bi-pay juga tidak tinggal
diam. Mereka menyambut terjangan orang banyak itu. Kedua pihak saling bertarung. Cahaya
golok dan pedang bertaburan. Darah memercik membasahi tanah. Meskipun jumlah anggota
Bu-ti-bun lebih banyak, tapi para murid Go-bi-pay melawan dengan kalap. Hati mereka masih
sedih karena kematian rekan yang begitu banyak. Semangat mereka bangkit untuk
membalaskan dendam bagi mereka. Perlawanan mereka lebih mirip mengadu nyawa.
Kuan Tiong-liu sudah memerhatikan situasi dengan saksama. Begitu berhasil melepaskan diri
dari belitan cambuk Lu Kin, dia langsung menerjang ke dalam kerumunan anggota Bu-ti-bun.
Sekali gerak dia langsung mengerahkan tiga jurus terakhir Lok-jit-kiam. Hanya terlihat
bayangan pedang berkelebat bersamaan dengan gerakan tubuhnya. Pedangnya menyapu ke
kiri dan kanan. Satu demi satu anggota Bu-ti-bun roboh bermandikan darah.
Melihat keadaan itu, Lu Kin segera maju mendekati. Kuan Tiong-liu tidak memedulikannya.
Tubuhnya melesat ke udara bagai seekor kupu-kupu beterbangan. Pedangnya menikam terus.
Empat puluh enam lagi anggota Bu-ti-bun mati di bawah sapuan pedangnya. Tentu saja Lu
Kin tidak sanggup menghalanginya.
Para anggota Bu-ti-bun mulai tergetar hatinya melihat kekejian anak muda itu. Saat itu Lu Kin
baru sadar kehebatan ilmu yang dikuasai Kuan Tiong-liu. Benar-benar di luar dugaannya. Dia
sendiri sudah pasti bukan tandingan anak muda tersebut. Pikirannya segera tergerak. Dia
mundur beberapa langkah. Siapa tahu Kuan Tiong-liu tiba-tiba melesat ke udara dan
melayang turun tepat mengadang di depannya.
Lu Kin mengeraskan hatinya. Cambuk di tangannya dikebaskan ke depan. Ilmu cambuknya
memang tinggi sekali, tapi ilmu silatnya jauh di bawah Kuan Tiong-liu. Mereka segera terlihat
dalam pertarungan yang seru. Dalam waktu sekejap saja dia sudah terdesak. Mana mungkin
dia sanggup menandingi Kuan Tiong-liu yang merupakan murid kesayangan It-im Taysu. Dia
sendiri hanya Tancu dari Bu-ti-bun. Sedangkan Hu-hoat Bu-ti-bun, Han-ciang-tiau-siu saja
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

436

bukan tandingan Kuan Tiong-liu. Apalagi dia!
Kedudukan dalam Bu-ti-bun ditentukan dari tingginya ilmu silat seseorang, sedangkan ilmu
silat Lu Kin hanya pantas menduduki jabatan Tancu. Tanpa sengaja dia menemukan jejak
Kuan Tiong-liu dan rombongannya. Hatinya segera berpikir untuk membuat jasa besar dan
mendapat hadiah dari Tok-ku Bu-ti. Dia tidak menilai kepandaiannya sendiri apakah mampu
mengalahkan-Kuan Tiong-liu. Apalagi Go-bi-pay dengan mudah berhasil disapu bersih oleh
anggota Bu-ti-bun yang lain. Oleh karena itu dia segera mengumpulkan anak buahnya dan
mengadang rombongan Kuan Tiong-liu. Jumlah mereka memang jauh lebih banyak. Hal ini
tentu saja membesarkan hatinya. Melihat dari keadaan luarnya, mereka pasti akan meraih
kemenangan. Baru meluncurkan beberapa batang anak panah, delapan orang pihak lawan
sudah jatuh roboh bermandikan darah.
Sayangnya, dia terlalu meremehkan ilmu silat Kuan Tiong-liu. Sebelum berhasil berlatih tiga
jurus terakhir dari Lok-jit-kiam-hoat saja, Kuan Tiong-liu sudah berhasil mengalahkan Hanciang-tiau-siu. Apalagi tiga jurus terakhir Lok-jit-kiam-hoat sudah dikuasainya dengan baik,
Lu Kin lebih-lebih bukan tandingannya lagi. Seandainya Han-ciang-tiau-siu hidup kembali,
belum tentu dia dapat menerima dua puluh jurus dari Kuan Tiong-liu sekarang ini.
Pada jurus keempat belas, cambuk di tangan Lu Kin sudah terlepas. Sekali lagi Kuan Tiongliu meluncurkan pedangnya, dia langsung berhasil menusuk dada Lu Kin. Kuan Tiong-liu
mengentakkan pedangnya. Tubuh Lu Kin melayang di udara dan mencelat sejauh dua depa,
lalu jatuh di antara kerumunan anggota Bu-ti-bun yang masih tersisa.
Pedang Kuan Tiong-liu tidak berhenti, berturut-turut dia membunuh puluhan lagi anak murid
Bu-ti-bun. Rekan-rekannya dari Go-bi-pay agak lega mendapat bantuan darinya. Meskipun di
pihak mereka sendiri telah roboh lagi sepuluh orang lebih, tapi korban di pihak Bu-ti-bun
jangan dikatakan lagi. Bagaimanapun mereka pernah berlatih dengan giat di atas Go-bi-san.
Ilmu mereka memang lebih tinggi dari anggota Bu-ti-bun. Kalau bertanding satu lawan satu
saja, tidak ada satu pun yang sanggup menandingi Liok An, si bocah pembawa harpa.
Setelah melihat kematian pemimpin mereka, Lu Kin, hati anggota Bu-ti-bun lainnya semakin
ciut. Nyali mereka terbang entah ke mana. Mereka segera mengambil langkah seribu. Gerakan
mereka kalang kabut. Tidak peduli lagi arah mana yang harus diambilnya.
"Jangan sisakan satu orang pun!" teriak Kuan Tiong-liu lantang. Dia segera mencelat ke udara
dan melayang turun di hadapan empat anggota Bu-ti-bun yang sedang lari pontang-panting.
Dalam tiga kali sapuan pedang saja, keempat orang itu sudah roboh bermandikan darah.
Para murid Go-bi-pay mengejar sisa anggota Bu-ti-bun yang lain. Sebentar saja hanya tersisa
satu orang yang masih hidup. Orang itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kuan
Tiong-liu. "Tayhiap! Ampuni jiwaku ...." ratapnya dengan tubuh gemetaran.
Kuan Tiong-liu menoleh kepada para rekannya. Berikut Liok An, semuanya hanya tinggal
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sembilan orang yang hidup. Hatinya sakit sekali. Sisa anggota Bu-ti-bun yang hanya sendirian
itu mengira Kuan Tiong-liu bersedia melepaskannya. Dia segera menyembah satu kali,
pedangnya diletakkan di tanah, dia berdiri dan berjalan perlahan.
"Mau ke mana?" Tiba-tiba Kuan Tiong-liu berteriak. Tubuhnya melesat lalu mengadang di
depan orang itu.
Mata orang itu menyorotkan sinar ketakutan. Belum sempat dia mengucapkan apa-apa,
pedang Kuan Tiong-liu sudah menikam jantungnya. Pedang ditarik kembali. Orang yang
sudah menjadi mayat itu terkulai ke tanah. Mata Kuan Tiong-liu menatap tajam ke arah
seseorang yang sedang berlari mendekati.
Dia adalah Tok-ku Hong. Dari jauh dia mendengar suara benturan senjata. Segera dia
menghambur menghampiri. Saat itulah dia sempat melihat Kuan Tiong-liu membunuh orang
terakhir tadi. Tentu saja dia mengenali bahwa mayat-mayat yang bergelimpangan itu adalah
anggota Bu-ti-bun. Dia teringat ketika Kuan Tiong-liu berusaha membunuhnya ketika dia dan
Suhengnya sedang terluka di kaki gunung Bu-tong-san. Hawa kemarahan segera memenuhi
dadanya. Sepasang golok segera dikeluarkannya. "Kuan Tiong-liu!" bentaknya nyaring.
Kuan Tiong-liu tidak menyahut.
"Tok-ku Hong ada di sini. Kemungkinan besar dia datang bersama Tok-ku Bu-ti. Laki-laki
sejati harus berani menerima hinaan. Lebih baik menghindarkan diri untuk sementara," pikir
Kuan Tiong-liu dalam hati.
Begitu ingatan tersebut melintas, dia segera menoleh kepada rekan-rekannya. "Liok An dan
lainnya cepat tinggalkan tempat ini. Aku akan menyusul belakangan!" katanya.
Liok An tidak berani membantah. Dia menghampiri mayat Jit Po dengan maksud
membawanya sekalian, tapi Kuan Tiong-liu sudah mencegah lagi. "Jangan pedulikan yang
lainnya, cepat pergi!"
Para rekan seperguruan yang melihat keseriusan Kuan Tiong-liu, dapat merasakan gentingnya
suasana, mereka tidak berani berlambat-lambat lagi. Semuanya meninggalkan tempat itu
dengan tergesa-gesa.
Tok-ku Hong juga tidak memedulikan mereka. Dia hanya mendelikkan matanya lebar-lebar
kepada Kuan Tiong-liu. "Bagus sekali kau ini! Lagi-lagi membunuhi anggota Bu-ti-bun
kami!"
"Ayahmu naik ke Go-bi-san dan membunuh dua ratus tujuh puluh satu jiwa anak murid kami.
Apakah kau tidak tahu masalah ini?"
Sepanjang perjalanannya tadi, Tok-ku Hong memang sudah mendengar berita ini. Dia juga
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merasa tindakan ayahnya kali ini agak keterlaluan. Tapi setelah memandang mayat yang
bergelimpangan di sana dan kebanyakan terdiri dari anggota Bu-ti-bun, hawa kemarahannya
meluap kembali.
"Hari itu di kaki gunung Bu-tong-san aku sudah terluka parah, tapi kau tetap ingin membunuh
aku. Kali ini aku akan bertanding sekali lagi denganmu untuk menentukan siapa yang lebih
unggul di antara kita," kata Tok-ku Hong datar.
"Pertarungan hidup dan mati?" Pedangnya bergetar langsung meluncur ke arah Tok-ku Hong.
Sepasang golok Tok-ku Hong dibentangkan dan menyambut datangnya serangan Kuan
Tiong-liu. Golok dan pedang saling berkelebatan. Golok Tok-ku Hong cepat, pedang Kuan
Tiong-liu lebih cepat lagi. Meskipun dia baru saja bertarung melawan sekian banyak musuh,
tapi tenaganya tidak banyak terkuras. Ilmunya memang jauh lebih tinggi daripada Tok-ku
Hong. Kira-kira sepuluh jurus kemudian, dia mulai menguasai keadaan.
Tok-ku Hong sendiri juga merasakan bahwa dia bukan tandingan Kuan Tiong-liu, tapi
adatnya keras. Sepasang goloknya bergerak makin cepat. Serangannya makin lama makin
gencar. Dengan tidak memedulikan bahaya, dia menebas Kuan Tiong-liu berulang kali. Tapi
tebasannya selalu berhasil dihindari oleh anak muda itu. Tok-ku Hong semakin kalap.
Sepasang goloknya dengan nekat menjepit pedang Kuan Tiong-liu.
"Lepaskan!" teriaknya lantang.
Tanpa dapat dipertahankan lagi, pedang Kuan Tiong-liu terlepas. Baru saja Tok-ku Hong
merasa bangga akan hasilnya, tahu-tahu tubuh Kuan Tiong-liu sudah mencelat di udara dan
melayang turun di belakang punggung Tok-ku Hong. Gadis itu belum sempat membalikkan
tubuhnya ketika telapak tangan Kuan Tiong-liu menghantam tiga kali berturut-turut. Blam!
Blam! Blam!
Tubuh Tok-ku Hong mencelat sejauh dua depa, kemudian jatuh berdebum di atas tanah.
Mulutnya terbuka, segumpal darah segar terlihat muncrat keluar. Tubuh Kuan Tiong-liu
melesat lagi secepat kilat, dia menyambut pedangnya yang masih melayang di udara. Semua
itu terjadi dalam sekejap mata. Dia melayang turun di hadapan Tok-ku Hong. Matanya
mendelik ke arah gadis itu.
"Tok-ku-siocia, bagaimana keadaanmu!" tanyanya pura-pura menaruh perhatian.
Wajah Tok-ku Hong pucat sekali. Dia mendelik kembali kepada Kuan Tiong-liu.
"Membokong secara gelap, apakah kau termasuk laki-laki sejati?"
"Dalam bertarung siasat memang diperlukan. Menghadapi komplotan penjahat seperti kalian,
untuk apa menuruti peraturan dunia Kangouw? Juga tidak memerlukan tindakan laki-laki
sejati!"
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"Manusia jenis apa kau ini, kau kira aku tidak tahu. Kau hanya menutupi rasa malumu
sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu!" sahut Tok-ku Hong sambil berusaha bangkit.
Namun baru saja tubuhnya bergerak sedikit, kembali dia memuntahkan darah segar.
Tubuhnya terkulai ke tanah. "Mau bunuh, silakan. Tidak usah banyak bicara!"
"Mau mati? Tidak begitu mudah?"
"Apa yang kau inginkan?"
"Aku akan mengoyak-ngoyak tubuhnya menjadi berkeping-keping, kemudian akan
kukirimkan kepada Tok-ku Bu-ti!" Kuan Tiong-liu tertawa terbahak-bahak.
Tok-ku Hong terkejut sekali. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Kuan Tiong-liu. Hal
ini terbukti dari kekejiannya membantai para murid Bu-ti-bun.
"Saat itu ada Wan Fei-yang yang menolongmu. Kali ini aku ingin lihat siapa yang akan
datang menolongmu?"
"Wan Fei-yang?" Tok-ku Hong malah tertegun.
Kuan Tiong-liu tertawa terbahak-bahak. Selangkah demi selangkah dia menghampiri Tok-ku
Hong. Gadis itu panik sekaligus marah. Dia berusaha untuk bangun, namun lukanya cukup
parah. Akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri. Melihat keadaan gadis itu, tawa Kuan Tiong-liu
semakin keras. Tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat. Seseorang sudah berdiri
mengadang di depan Tok-ku Hong.
Dia adalah Wan Fei-yang! Suara tawa Kuan Tiong-liu sirap seketika. "Lagi-lagi kau
mengacau!" bentaknya marah.
Wan Fei-yang tertawa getir. Wajah Kuan Tiong-liu menghijau.
"Kali ini apa maksudmu datang kemari?"
"Aku ... aku hanya kebetulan lewat ...." Wan Fei-yang menarik napas panjang.
"Tidak usah berpura-pura lagi. Apa yang tersirat di dalam hatimu? Bilang!"
Pedang Kuan Tiong-liu menuding Wan Fei-yang. "Dia toh sudah terluka parah, buat apa kau
harus turun tangan keji lagi?" Wan Fei-yang melirik sekilas ke arah Tok-ku Hong.
Tok-ku Hong sama sekali tidak bergerak. Hati Wan Fei-yang malah menjadi tenang.
"Apa hubunganmu dengannya?" bentak Kuan Tiong-liu kembali.
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"Dia ... dia tidak ada hubungan apa-apa denganku."
Kuan Tiong-liu mendengus dingin. "Aku rasa kau adalah anak buahnya. Kau adalah anggota
Bu-ti-bun!"
"Bukan ... aku bukan ...." Wan Fei-yang gugup sekali.
"Tidak perlu mungkir lagi. Tempo hari kau menolong dia. Aku sudah curiga kau adalah
anggota Bu-ti-bun. Hanya Susiokku saja yang tetap tidak percaya."
"Aku benar-benar bukan ...."
"Tutup mulut!" Kuan Tiong-liu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia malah tertawa
dingin. "Ya juga tidak apa-apa, bukan juga tidak apa-apa. Kau mau menolongnya? Tanyakan
pada pedangku dulu!"
"Apakah kau hendak memaksa aku turun tangan?"
"Di tempat Susiok tempo hari, aku sudah mengampuni jiwamu. Sekarang tidak lagi! Aku
menginginkan nyawamu!"
"Anggaplah aku memohon kepadamu, ampunilah dia kali ini."
"Omong kosong! Susiok mengatakan bahwa kau mengalah terhadapku tempo hari. Sekarang
kau boleh keluarkan seluruh kepandaianmu!" Perkataannya selesai, tubuh dan pedang Kuan
Tiong-liu meluncur dalam waktu yang bersamaan.
Sekali gerak dia langsung mengerahkan tiga jurus terakhir Lok-jit-kiam-hoat. Wan Fei-yang
tidak dapat menghindar dari pertarungan ini. Kakinya segera menjalankan langkah ajaib.
Jurus yang digunakan tentu saja Liong-gi-kiam-hoat. Sebetulnya dia segan bertarung dengan
Kuan Tiong-liu.
Ketika bertarung di pesisir pantai, dia sudah memerhatikan Lok-jit-kiam-hoat yang dipelajari
Kuan Tiong-liu. Kesannya masih mendalam. Kali ini dia dapat menghadapinya dengan santai.
Pandangan Hay-liong Lojin memang tidak salah. Ilmunya memang lebih tinggi setingkat
daripada Kuan Tiong-liu. Begitu anak muda itu mengerahkan tiga jurus terakhir Lok-jit-kiamhoat, pedang Wan Fei-yang sudah berhasil menempel di depan tenggorokan Kuan Tiong-liu.
Perasaan Kuan Tiong-liu saat itu bagai terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Dia berdiri
terpaku.
"Mengapa setiap kali kau harus memaksa aku turun tangan?" tanya Wan Fei-yang sambil
tertawa getir.
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Kuan Tiong-liu memandang Wan Fei-yang dengan pandangan menusuk. "Pertarungan di
pesisir pantai tempo hari, kau benar-benar mengalah terhadapku?"
Wan Fei-yang tidak menyahut.
"Mengapa kau masih tidak membunuh aku?" teriak Kuan Tiong-liu marah.
"Antara kau dan aku sama sekali tidak ada dendam apa-apa," kata Wan Fei-yang sambil
menyimpan pedangnya kembali.
"Kalau kau tidak membunuh aku, kelak kau pasti akan menyesal!" sahut Kuan Tiong-liu
sambil menggertakkan giginya erat-erat.
Wan Fei-yang mengibaskan tangannya. "Lebih baik kau pergi saja."
Hampir saja Kuan Tiong-liu muntah darah karena jengkelnya. Dia mengentakkan kakinya,
kemudian membalikkan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Wan Fei-yang
memandangnya sampai menghilang di kejauhan. Dia sendiri termenung serta berulang kali
menarik napas.
*****
Ketika Tok-ku Hong sadarkan diri, matahari sudah tenggelam. Pada saat itu Wan Fei-yang
sedang membuka mulutnya dan meminumkan air yang diambilnya dengan sarung pedang.
Tok-ku Hong hanya merasa lidahnya menjadi pahit, tapi setelah rasa pahit berkurang, dia
malah merasa segar dan nyaman. Akhirnya dia dapat melihat Wan Fei-yang.
Tok-ku Hong mengejap-ngejapkan matanya.
"Jangan bergerak. Yang ada dalam mulutmu itu obat. Cepat telan!" kata Wan Fei-yang
menyarankan.
Kesadaran Tok-ku Hong mulai pulih sedikit demi sedikit. Tanpa sadar dia mengikuti perintah
Wan Fei-yang dan menelan obat itu. "Siapa kau?" tanyanya kemudian.
"Aku hanya kebetulan lewat," sahut Wan Fei-yang. Tangannya masih memegangi bahu Tokku Hong. Akhirnya gadis itu merasakan. Dia menepiskan tangan Wan Fei-yang.
"Lepaskan tanganmu!"
Wan Fei-yang tertegun. Dia menyingkirkan tangannya. Tubuh Tok-ku Hong hampir terjatuh,
tapi gadis yang keras hati itu bertahan sekuatnya. Dia menumpukkan kedua telapak tangannya
di atas tanah. Matanya mencari-cari.
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"Mana manusia she Kuan itu?" tanyanya tiba-tiba.
"She Kuan?" Wan Fei-yang pura-pura tidak mengerti.
"Pemuda yang mengenakan pakaian putih ...."
"Oh .... Pemuda berpakaian putih itu yang kau maksudkan? Dia sudah kabur."
"Kabur?" Tok-ku Hong kurang begitu percaya. "Siapa yang sanggup membuatnya kabur?
Kau?"
"Aku mana punya kesanggupan sehebat itu," Wan Fei-yang menjawab sambil memutar
otaknya. "Seorang Hwesio bergebrak dengannya, pemuda itu tampaknya kalah, terus kabur."
"Hwesio?" Tok-ku Hong semakin penasaran. "Bagaimana tampangnya?"
"Usianya sudah lanjut, di kepalanya yang gundul ada sembilan lubang, orangnya agak
pendek, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya panjang menjuntai. Tampaknya ilmu
Hwesio itu tinggi sekali. Baru bertarung beberapa saat, pemuda berpakaian putih itu sudah
kabur."
"Kira-kira siapa yang mempunyai kepandaian setinggi itu?" Tok-ku Hong seperti bertanya
kepada dirinya sendiri. Dia merenung beberapa saat. Kemudian dia menoleh lagi kepada Wan
Fei-yang. "Ke mana Hwesio itu sekarang?"
"Dia memerhatikan engkau sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian lengan bajunya
dikibaskan lalu tubuhnya melesat dan menghilang begitu saja."
"Oh?" Tok-ku Hong merenung kembali. "Siapa gelar Hwesio itu?"
"Dia tidak mengatakannya," Wan Fei-yang menggelengkan kepalanya. "Bagaimana
perasaanmu setelah meminum obat tadi?"
Tok-ku Hong mencoba menghimpun hawa murninya, walaupun belum begitu lancar, tapi rasa
sakitnya tidak seperti sebelum pingsan tadi lagi. Malah terasa sekulum hawa yang sejuk
menguap naik lewat tenggorokannya. Dia merasa heran. "Obat apa yang kau berikan
kepadaku?"
"Aku juga kurang paham," Wan Fei-yang mengeluarkan botol obat dari balik pakaiannya.
"Obat ini merupakan resep turunan keluarga. Dibuat dari bermacam-macam daun obat-obatan.
Menurut apa yang kudengar, obat ini khusus untuk menyembuhkan luka dalam."
Tok-ku Hong memerhatikan Wan Fei-yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. "Siapa kau
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sebetulnya?"
"Aku? Kurang jelas juga," Wan Fei-yang benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab
pertanyaan itu.
"Apa?" Tok-ku Hong semakin kebingungan. "Yang aku maksudkan siapa namamu?"
"Aku she Yang. Orang-orang selalu memanggilku Siau Yang. Yang dari huruf Yang Ciu,"
sahut Wan Fei-yang seakan takut gadis itu kurang paham.
"Tidak ada nama?"
"Ada nama kecil, yaitu A Ha. Tapi lebih baik kau memanggilku Siau Yang saja."
Tentu saja Tok-ku Hong tidak tahu Wan Fei-yang sedang berdusta. Dia malah merasa anak
muda ini lucu sekali dan menarik. "Di mana rumahmu?" tanyanya kembali.
"Sebuah desa kecil tanpa nama yang kira-kira jaraknya keberapa puluh li dari sini. Di desa
kami itu hanya ada belasan keluarga."
"Untuk apa kau datang ke tempat sejauh ini?"
"Cari pekerjaan," Untung saja otak Wan Fei-yang cukup encer.
"Bagaimana dengan kedua orang tuamu?" tanpa sadar Tok-ku Hong bertanya terus.
"Semuanya sudah mati," Wajah Wan Fei-yang tampak menyiratkan kesedihan. Dia cepatcepat mengalihkan bahan pembicaraan. "Kouwnio, aku rasa lukamu tidak ringan. Kalau kau
diam di sini terus, nanti bisa masuk angin. Celakalah kau saat itu."
"Siapa yang memerlukan perhatianmu?"
"Jangan berkata demikian. Sekarang kau ibarat pasienku. Kalau sampai terjadi apa-apa pada
dirimu, aku tentu tidak bisa makan tidur lagi."
"Aku tidak meminta kau bertanggung jawab atas diriku."
"Menolong orang merupakan kewajiban dalam hidup. Mana mungkin sementara aku melihat
kau di ambang kematian lalu membiarkan saja?" sahut Wan Fei-yang seenaknya.
"Baru membawa obat keluarga saja sudah berani mengobati orang. Nyalimu tidak kecil juga!"
Tok-ku Hong mengomelinya, namun bibirnya menyunggingkan senyuman.
"Kalau nyaliku tidak besar, melihat begini banyaknya mayat yang bergelimpangan, pasti aku
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sudah kabur sejak tadi."
"Tahukah kau apa yang telah terjadi?"
"Aku tidak tahu. Tapi aku mengenali sebagian besar dari mayat itu adalah anggota Bu-ti-bun."
"Kau kenal dengan mereka?"
"Tidak kenal. Tapi, sudah pasti itu dandanan anggota Bu-ti-bun."
"Tampaknya kau memerhatikan sekali."
"Karena aku memang pernah masuk menjadi anggota Bu-ti-bun."
"Mengapa?" kecurigaan Tok-ku Hong bangkit kembali.
"Bu-ti-bun tiada tandingannya di kolong langit. Coba kau perhatikan, mana ada murid Bu-tibun yang tidak terlihat gagah?" Wan Fei-yang sengaja menarik napas panjang. "Sayangnya
harus ada yang memperkenalkan dan ada orang yang menjamin. Aku sudah pergi ke kantor
cabang mereka tiga kali, tapi setiap diuji, aku selalu tidak lulus dan tidak diterima."
"Tahukah kau siapa aku?" tanya Tok-ku Hong kembali.
"Siapa juga tidak jadi masalah," Wan Fei-yang menggelengkan kepalanya.
"Siapa tahu aku musuh Bu-ti-bun."
Wan Fei-yang pura-pura terkejut. Kemudian dia menggelengkan kepalanya kembali.
"Apa boleh buat? Melihat kematian tanpa menolong, aku tidak bisa melakukan hal seperti
itu," dia seakan teringat sesuatu. "Oh ya .... Di depan sana ada kuil yang tidak terpakai, mari
aku papah kau beristirahat di sana sejenak," katanya.
Tangan Wan Fei-yang terulur. Sudah pasti Tok-ku Hong menolaknya.
"Tidak perlu. Aku bisa berjalan sendiri!" Dia menggunakan goloknya sebagai tongkat dan
memaksakan dirinya bangun.
Bagian telapak tangannya masih sakit, walaupun tidak senyeri tadi lagi. Dia memaksakan
dirinya berjalan keberapa langkah, tapi bekas lukanya sakit sekali. Langkahnya limbung,
tubuhnya terhuyung-huyung, hampir saja dia jatuh ke tanah.
Wan Fei-yang yang mengikuti dari samping, cepat-cepat memapahnya. Tapi Tok-ku Hong
masih bermaksud menolak, namun segulungan rasa pening tiba-tiba menyerang kepalanya.
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Dia tahu dirinya tidak kuat berjalan, terpaksa dia membiarkan Wan Fei-yang memapahnya.
Diam-diam dia mengatur hawa murninya. Sejenak kemudian rasa pusingnya agak berkurang.
Dia baru bisa melanjutkan langkahnya perlahan.
Melihat semua itu, diam-diam Wan Fei-yang merasa kagum. Gadis yang keras hatinya seperti
Tok-ku Hong memang tidak banyak.
*****
Jarak kuil kosong itu dari tepi sungai tadi sebetulnya tidak terlalu jauh. Tapi Wan Fei-yang
memapah Tok-ku Hong dan melangkah perlahan. Ketika mereka sampai di tempat tujuan,
malam sudah merayap.
Namanya memang kuil bobrok. Tapi beberapa hari sebelumnya Wan Fei-yang sudah
menghabiskan waktu setengah harian untuk membersihkannya. Dia juga pernah menginap
satu malam di kuil tersebut.
Wan Fei-yang memapah Tok-ku Hong duduk di atas lantai. Sebentar saja dia sudah
mengambil setumpuk kayu kering dan menyalakan api unggun. Tok-ku Hong memandangnya
dengan tatapan heran. Wan Fei-yang merasa dirinya diperhatikan. Dia tertawa lebar.
"Kau tidak perlu heran. Aku pernah tinggal di sini," katanya seakan menjelaskan.
Setelah api menyala, dia mengambil sebuah mangkuk yang sudah somplak.
"Kau istirahat dulu sebentar. Aku akan mengambil air dan kau harus minum obat sekali lagi."
Tanpa menunggu jawaban dari Tok-ku Hong, Wan Fei-yang segera menghambur keluar.
Tok-ku Hong terpaksa memandangi punggungnya sampai menghilang. Setelah merenung
sesaat, dia berusaha menegakkan badannya dan menghimpun kembali hawa murninya. Obat
yang diberikan Wan Fei-yang kepada Tok-ku Hong, sudah tidak perlu diragukan lagi
merupakan obat racikan Hay-liong Lojin. Memang bagus sekali untuk menyembuhkan luka
dalam. Sayangnya Wan Fei-yang tidak mengerti bagaimana cara meminumkannya sehingga
obat itu tidak banyak menunjukkan reaksinya. Sekarang Tok-ku Hong membantunya dengan
menyalurkan hawa murni ke seluruh tubuh, tentu saja obat itu segera buyar dan bekerja. Tokku Hong merasakan kesegaran dan kenyamanan dalam waktu singkat.
Tok-ku Hong meminum obat itu sekali lagi. Setelah beristirahat sejenak, tidak lama kemudian
dia tertidur dengan pulas. Ketika dia terbangun kembali, hari sudah pagi. Cahaya matahari
menyorot dari luar kuil.
Tok-ku Hong mengejapkan matanya. Tiba-tiba dia tersentak, cepat-cepat dia memerhatikan
tubuhnya sendiri. Tapi dia tidak merasakan sesuatu yang tidak beres. Hatinya menjadi lega.
Kemudian dia melihat Wan Fei-yang membawa sebuah mangkuk di tangan dan
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menghampirinya.
"Apa lagi itu? Obat?"
"Bubur .... Aku sengaja memasakkannya untukmu."
Di atas tungku api terdapat sebuah panci rombeng. Di dalamnya terdapat bubur yang masih
mengepulkan asap. Tok-ku Hong memerhatikan Wan Fei-yang sekali lagi. Pelupuk matanya
mulai merah. Dapat dipastikan bahwa pemuda itu tidak tidur sepanjang malam. Hati Tok-ku
Hong terharu sekali. Dia menyambut mangkuk dari tangan Wan Fei-yang, kemudian
mencicipnya sedikit, rasanya manis dan gurih. Kalau dibandingkan dengan masakannya
sendiri, jelas jauh lebih enak.
"Bubur apa ini?" tanyanya tanpa sadar.
"Bubur ikan lele." Tampaknya Wan Fei-yang gembira sekali.
"Dari mana kau mendapatkan ikan lele?" tanya Tok-ku Hong yang keheranannya bangkit
kembali.
"Aku menceburkan diri ke dalam sungai dan menangkapnya." Wan Fei-yang balik bertanya,
"Bagaimana rasanya?
"Enak sekali," kata Tok-ku Hong memuji. "Kepandaianmu banyak juga."
"Sejak kecil aku harus mengurus diriku sendiri, kalau yang beginian saja tidak bisa, sejak dulu
aku sudah mati kelaparan."
Mendengar ucapannya, hati Tok-ku Hong semakin terharu. Dia merenung sejenak.
"Bukankah kau tadi mengatakan bahwa kau ingin sekali bergabung dengan Bu-ti-bun?
"Sekarang tidak lagi." Jawaban Wan Fei-yang malah di luar dugaan gadis itu.
"Eh? Mengapa?"
"Aku sekarang sudah yatim piatu. Tidak punya siapa-siapa lagi. Siapa yang akan menjamin?
Lagi pula di mana aku harus mencari orang yang bisa mengenalkan aku masuk Bu-ti-bun?
"Aku!" Tok-ku Hong menyuap sesendok bubur.
"Kau? Kenapa kau?" tanya Wan Fei-yang seakan curiga.
Tok-ku Hong mendengus dingin.
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"Tok-ku Bu-ti adalah ayahku. Coba kau pikir, bisa atau tidak aku yang menjaminmu? Dan
aku juga yang akan memperkenalkanmu."
Wan Fei-yang sengaja menatap Tok-ku Hong dengan pandangan kurang percaya.
"Anggaplah aku membalas budimu karena sudah merawatku," kata Tok-ku Hong selanjutnya.
"Aku tidak mengharap balas budimu. Aku juga bukan jenis manusia yang sudah menolong
orang lalu mengharapkan pembalasanmu," sahut Wan Fei-yang bersungut-sungut.
"Kau kira aku jenis manusia yang sudah menerima pertolongan lalu melupakan begitu saja."
Tok-ku Hong meletakkan mangkuknya di atas tanah. "Segala hal yang sudah aku tetapkan,
tak dapat diubah oleh siapa pun juga!"
Wan Fei-yang tampak serbasalah.
"Ini ...."
"Ini itu apa lagi? Plintat-plintut, seperti bukan anak laki-laki saja!"
"Baik. Tapi kau tidak boleh sedikit-sedikit gembar-gembor pada semua orang dengan
mengatakan bahwa aku mengandalkan engkau baru bisa menjadi anggota Bu-ti-bun." Wajah
Wan Fei-yang serius sekali ketika mengucapkan kata-kata ini.
"Siapa yang kebanyakan waktu menceritakan engkau?" Tok-ku Hong geli melihat lagak Wan
Fei-yang yang ketolol-tololan. Dia tertawa cekikikan kemudian menghabiskan sisa buburnya.
Wan Fei-yang sendiri ikut tertawa geli. Tiba-tiba tawanya sirap. Dia sedang memikirkan
apakah pantas dia mengelabui Tok-ku Hong dengan cara demikian. Dia sudah berniat
mengatakan dengan terus terang, tapi kata-kata yang sudah dipersiapkan dan sudah sampai di
ujung lidah ditariknya kembali. Akhirnya dia memutuskan untuk meneruskan sandiwaranya.
Tok-ku Hong sama sekali tidak menyadari. Dia sudah memutuskan untuk kembali ke Bu-tibun. Bukan karena Wan Fei-yang saja. Tetapi dia sudah merasa jenuh dengan kehidupan
semacam ini.
*****
Hay-liong Lojin orang yang periang. Setiap hari dia selalu tertawa bebas. Tapi ketika
mendengar musibah yang terjadi pada Go-bi-pay, wajahnya berubah hebat. Dia tidak sanggup
tertawa lagi. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Kuan Tiong-liu. Apalagi luka yang
diderita setiap murid Go-bi-pay yang mengiringi kedatangan Kuan Tiong-liu. Kepala mereka
tertunduk dalam-dalam. Berkali-kali mereka menarik napas panjang. Semangat mereka entah
terbang ke mana.
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Di atas meja yang terdapat di hadapannya ada sebuah kantong kecil yang berlumuran darah.
Itulah benda peninggalan It-im Taysu. Darah sudah mengering. Warnanya pun sudah mulai
memudar. Mata Hay-liong Lojin menatap benda itu lekat-lekat. Hatinya semakin berduka.
"Benarkah si tua bangka It-im itu sudah mampus?" kata-kata itu memang tidak sopan, tapi
mengandung kesedihan yang dalam.
Kuan Tiong-liu menganggukkan kepalanya tanpa menyahut. Hay-liong Lojin menarik napas
dalam-dalam.
"Betul kan? Sejak dulu aku sudah sering mengatakan, tidak perlu melelahkan diri menasihati
manusia-manusia jahat seperti itu. Tempo hari Kui-kiam (Pedang Setan) Bu-tiang datang
untuk membalas dendam. Dia masih mengatakan bahwa pada dasarnya orang itu masih
mempunyai sifat yang baik. Untung saja aku keburu datang, kalau tidak waktu itu saja Pedang
Setan Bu-tiang sudah mengantarnya ke neraka, tidak perlu menunggu sampai sekarang," Hayliong Lojin merandek sejenak. Kemudian dia mengomel lagi panjang lebar, "Tua bangka itu
memang terlalu lugu. Sama sekali tidak melihat kenyataan hidup. Sedikit-sedikit Omitohud.
Sekarang baru dia rasakan, sekaligus dua ratus tujuh puluh lebih anak muridnya mati
penasaran!"
Kuan Tiong-liu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata
pun. Para murid Go-bi-pay lainnya juga menundukkan kepala mereka. Berkali-kali masih
terdengar helaan napas panjang. Hay-liong Lojin mengedarkan pandangannya kepada mereka
sekilas, "Untung kalian masih sempat melarikan diri."
Hay-liong Lojin mendongakkan wajahnya ke langit biru. "Dapatkah Go-bi-pay tampil
kembali ke dunia Kangouw, semuanya tergantung kepada kalian." Orang tua itu berdiri dan
menatap Kuan Tiong-liu. "Terutama kau manusia she Kuan. Aku tahu bakatmu melebihi
orang lain. Kau harus berlatih lebih giat lagi!"
"Susiok, jangan khawatir, aku pasti akan menonjolkan kembali nama Go-bi-pay!" sahutnya
dengan suara berat.
"Bagus! Ada semangat!" Orang tua itu menepuk bahu Kuan Tiong-liu dua kali kemudian
mengambil benda peninggalan It-im Taysu dan berjalan pergi.
Kuan Tiong-liu mengikuti dari belakang. Sesampainya di luar rumah, dia berkata, "Susiok,
apa yang kau katakan memang benar! Aku bukan tandingan Wan Fei-yang."
"Akhirnya kau percaya juga bahwa tempo hari Wan Fei-yang memang mengalah
terhadapmu."
"Liong-gi-kiam-hoat dari Bu-tong-pay dan Lok-jit-kiam-hoat kita sama-sama terkenal di
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dunia Kangouw. Mengapa kita bertarung, terpautnya demikian jauh?"
"Untuk mengembangkan Lok-jit-kiam-hoat diperlukan paduan Im dan Yang. Ciangbunjin
generasi lalu keburu meninggal, lagi pula kami baru tahu sesudahnya. Maka dari itu, Lok-jitkiam-hoat yang kulatih bersama It-im Taysu hanya mengandung kekerasan tenaga Yang,
namun kekurangan kelembutan daya Im. Ciangbunjin generasi pendahulu tidak sempat
mewariskannya kepada kami. Tentu saja kita tidak bisa mengerahkan Lok-jit-kiam-hoat
dengan sempurna," kata Hay-liong Lojin menjelaskan.
Kuan Tiong-liu tertegun. "Kalau begitu, Susiok juga tidak dapat mencapai kesempurnaan
dalam berlatih Lok-jit-kiam-hoat."
Hay-liong Lojin tidak mengingkari. Kuan Tiong-liu menarik napas panjang.
"Apakah tidak ada jalan untuk membantu agar Lok-jit-kiam-hoat dapat terlatih sampai
sempurna?"
"Bukannya tidak ada ...." Wajah Hay-liong Lojin menjadi kelam.
"Susiok, katakanlah kepadaku. Bagaimana pun susahnya, aku bertekad untuk melatih Lok-jitkiam-hoat sampai sempurna."
"Jalan satu-satunya adalah mempelajari kelembutan daya Im."
"Oh?" Kuan Tiong-liu kurang paham maksud orang tua itu.
Hay-liong Lojin terpaksa menjelaskan lebih terperinci.
"Seandainya kau dapat mempelajari Sim-hoat dari Si-im-kung (Istana Akhirat) maka
semuanya akan menjadi mudah. Tapi tempo dulu, Si-im-kung pernah diserbu oleh sembilan
partai besar sehingga terdesak keluar dari Tionggoan. Sejak itu mereka tidak pernah muncul
lagi di dunia Kangouw. Tentu saja Lwekang Sim-hoat dari Si-im-kung tidak ada pewarisnya
di daerah Tionggoan."
"Dari mana asal Si-im-kung sebenarnya?"
"Po-se (Portugis). Mereka pernah menggetarkan Bu-lim dalam jangka waktu yang cukup
lama. Tapi karena mereka tergolong aliran sesat dan banyak membuat kericuhan, akhirnya
tidak mampu menahan keroyokan sembilan partai besar dan menghilang begitu saja. Apakah
mereka kembali ke negerinya sendiri atau hijrah ke tempat lain, tidak ada yang tahu lagi."
"Kecuali Lwekang Sim-hoat dari Si-im-kung, apakah tidak ada Sim-hoat lain yang dapat
menggantikannya?" desak Kuan Tiong-liu.
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"Bukan begitu juga. Menurut cerita, Hek-pay-suang-mo (Sepasang Iblis Putih dan Hitam) dari
India juga mempelajari ilmu yang sama. Malah ada yang mengatakan bahwa tadinya mereka
merupakan satu aliran dengan Si-im-kung., Sedangkan Han-ling-cu (Sukma Dingin) dari
Tionggoan juga mempunyai semacam ilmu yang menggunakan Lwekang daya lembut ini.
Tapi mereka semua terdiri dari golongan sesat. Seandainya iman kita tidak kuat, sifat kita
akan terpengaruh menjadi jahat. Lebih baik kita cari akal lain, lihat saja, siapa tahu kita akan
dapat menemukan Sim-hoat Go-bi-pay yang hilang itu." Hay-liong Lojin menarik napas
panjang. "Mungkin dari angkatan pendahulu kita ada yang mempelajari ilmu ini dan ada
beberapa, dari mereka yang menurunkan kepada ahli warisnya."
Kuan Tiong-liu tidak bersuara. Entah apa yang sedang dipikirkannya.
"Aku menyimpan sebuah daftar nama yang di dalamnya tertera nama-nama anak murid Gobi-pay angkatan pendahulu. Nanti aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi kau harus
keliling dunia untuk mencari mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mengerti Simhoat ilmu Lok-jit-kiam-hoat," kata Hay-liong Lojin selanjutnya.
Kuan Tiong-liu masih juga tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Akhirnya orang tua itu
menyadarinya juga. Kakinya berhenti melangkah. "Apa lagi yang kau pikirkan!"
"Tidak ada." Kuan Tiong-liu mengertakkan giginya erat-erat. "Sejak sekarang, Tecu akan
mengelilingi dunia ...."
Hay-liong Lojin tidak menunggu sampai kata-kata Kuan Tiong-liu selesai, dia mengangkat
jempolnya memuji. "Sejak tadi aku sudah mengatakan bahwa kau memang bersemangat
besar."
"Biar Liok An berdiam di sini saja, juga para rekan yang lain, Tecu harap Susiok bersedia
menampung mereka."
"Omongan apa itu?" Hawa kemarahan Hay-liong Lojin meluap lagi. "Aku juga murid Go-bipay, tentu saja aku juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga mereka."
Liok An sejak tadi mengintil di belakang Kuan Tiong-liu. Dia tidak dapat menahan dirinya
lagi. "Kongcu, biar aku melayani ...."
Kuan Tiong-liu memalingkan wajahnya menatap Liok An sekilas. "Ilmu silatmu masih rendah
sekali. Lebih baik kau berdiam di sini saja." Kemudian dia menjura kepada Hay-liong Lojin.
"Susiok, aku berangkat."
"Baik. Kau pergilah!" Orang tua itu menarik napas panjang sekali lagi. Setelah itu dia
melempar kantong kecil peninggalan It-im Taysu dengan tenaga sekuatnya. Kantong kecil itu
melayang ke tengah lautan.
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Ombak putih bergelombang, sebentar saja kantong kecil itu terombang-ambing semakin jauh.
Di bawah aliran air mata para murid Go-bi-pay, Kuan Tiong-liu meneruskan langkahnya
untuk mencapai cita-cita membangun kembali Go-bi-pay.
*****
Kesunyian malam semakin merayap. Dari luar tampaknya Bu-tong-san begitu tenang.
Kenyataannya sejak Wan Fei-yang meninggalkan tempat itu, di Bu-tong-san tidak pernah
terjadi kericuhan lagi. Penjagaan pada malam hari juga tidak begitu diperketat lagi.
Namun malam itu Fu Giok-su masih berhati-hati ketika meninggalkan kamarnya menuju
bagian belakang gunung di mana terdapat hutan yang lebat. Angin bertiup melambaikan
dedaunan. Dengan membelakangi rembulan, manusia tanpa wajah berdiri tegak di antara
pepohonan yang lebat. Dia melihat Fu Giok-su menghampiri ke arahnya.
"Kongcu ...."
"Lagi-lagi kau datang ke Bu-tong-san. Sebetulnya ada keperluan apa?" tanya Fu Giok-su
dengan nada datar.
"Cujin tidak sabar lagi untuk membalas dendam. Orang tua itu meminta kau segera
bertindak," sahut manusia tanpa wajah sambil menyodorkan sepucuk surat kepada Fu Gioksu.
Fu Giok-su mengeluarkan surat tersebut. Dia berdiri membelakangi rembulan agar mendapat
cahaya dan bisa membaca surat itu. Setelah membaca dengan saksama, dia mengeluarkan
batu api lalu menyalakannya. Surat itu dibakar hingga menjadi abu. Dia memang seorang
yang teliti. Kemudian dia merenung sejenak.
"Kau pulang ke Siau-yau-kok dan laporkan kepada Yaya. Dalam jangka waktu sepuluh hari
aku akan melakukan semuanya sesuai rencana. Pokoknya aku akan memancing Yan Congtian ke Ci-liong-ceng."
"Kongcu sudah menemukan akal yang baik?"
Fu Giok-su menganggukkan kepalanya. Sambil berjalan dia menjelaskan apa yang sudah
direncanakannya. Manusia tanpa wajah mendengarkan dengan saksama. Kepalanya manggutmanggut terus. Fu Giok-su adalah pemuda yang sangat cerdas. Siasat yang terpikir olehnya
pasti rapi sekali. Kali ini Yan Cong-tian tentu akan terjebak dalam perangkap yang berbahaya.
*****
Fu Giok-su mengantarkan kepergian manusia tanpa wajah. Dia kembali ke kamarnya. Belum
lagi dia mendorong pintu kamar itu, hatinya sudah merasa curiga. Tadinya pintu itu dibiarkan
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sedikit terbuka, sekarang malah tertutup rapat. Dia menempelkan tangannya pada pintu
kamar. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia mendorong pintu itu dengan hati-hati.
Cahaya rembulan menyorot lewat jendela. Keadaan di dalam kamar remang-remang. Tapi dia
dapat melihat ada seseorang duduk di atas tempat tidurnya. Meskipun tidak jelas sekali, tapi
dia sudah dapat menerka siapa gerangan orang itu. Dia merapatkan pintu kamarnya kembali.
Fu Giok-su bergegas mendekati tempat tidur.
"Wan-ji, mengapa kau datang pada waktu seperti ini?
Orang itu memang Lun Wan-ji. Tangan kanannya mendekapi ulu hati, seperti ingin muntah,
tapi dia bertahan sebisanya jangan sampai muntah di tempat itu. Kemudian dia berdiri,
kepalanya menyusup ke dalam dada Fu Giok-su. Dia menangis terisak-isak.
"Wan-ji, ada apa?" tanya Fu Giok-su lembut.
"Giok-su, aku ... aku ada beberapa patah kata yang ingin kukatakan kepadamu."
"Tentang apa?" Fu Giok-su memandangnya dengan heran.
Tubuh Lun Wan-ji semakin merapat ke dalam pelukan pemuda itu. Setelah beberapa saat baru
dia membuka suara .... "Beberapa hari belakangan ini, badanku terasa tidak enak. Aku muntah
setiap kali mengisi perut, kepala juga pusing terus. Jangan-jangan ...."
Baru mendengar setengahnya saja, wajah Fu Giok-su sudah berubah hebat. Dia termangumangu sekian lama.
"Coba katakan, apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai orang tahu aku mengandung
anakmu, maka ...." suara Lun Wan-ji menjadi serak dan tidak jelas.
Dalam waktu singkat hati Fu Giok-su tenang kembali. Dia menepuk bahu Lun Wan-ji dengan
lembut. "Jangan takut. Aku akan mengatur segalanya."
Lun Wan-ji mendongakkan kepalanya. Air mata mengalir deras. Fu Giok-su mengulurkan
tangan mengusap pipi gadis itu. "Tidak perlu khawatir," katanya sepatah demi sepatah.
Kemudian dia mengusap air mata Lun Wan-ji.
Air mata itu terasa dingin di tangan. Perasaan hati Fu Giok-su pun menjadi sejuk.
*****
Malam panjang berakhir jua. Pagi-pagi sekali Fu Giok-su sudah mendatangi kamar batu di
mana Yan Cong-tian berlatih diri. Setelah berpikir semalam suntuk akhirnya dia mendapat
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akal untuk memancing Yan Cong-tian terperangkap dalam jebakannya.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa para murid yang berada di kaki gunung
menyampaikan berita bahwa Wan Fei-yang dan Thian-ti terlihat di desa Ci-liong. Dia sudah
dapat meraba sifat Yan Cong-tian. Kalau mendengar berita ini, dia pasti akan segera
menyusul ke desa Ci-liong untuk mengadakan perhitungan dengan Wan Fei-yang.
Ternyata apa yang diduganya memang tidak meleset. Mendengar kabar itu, Yan Cong-tian
langsung bersemangat. "Mengapa Wan Fei-yang bisa bersama-sama dengan makhluk tua
itu?"
"Apakah Susiok sudah lupa. Sebelum meninggalkan Bu-tong-san, makhluk tua itu pernah
berkata bahwa Wan Fei-yang adalah hasil didikannya."
"Betul! Tidak heran mereka bisa bersama-sama." Yan Cong-tian bertanya lagi. "Dari mana
kau mendapatkan berita ini?"
"Bekas murid Bu-tong-pay yang membuka perusahaan pengawalan dekat desa Ci-liong.
Orang itu she Suma ...."
"Kim-to (Golok Emas) Suma?" Suatu ingatan terlintas di benak Yan Cong-tian. "Apakah
Suma Hong?"
"Suma-susiok sudah meninggal. Penggantinya yang sekarang adalah putranya yang bernama
Suma Tian."
"Suma Hong juga sudah meninggal?" Yan Cong-tian menarik napas dalam-dalam. "Kami
adalah sahabat karib. Satu keluarga itu sangat menarik. Mereka semua menggunakan tangan
kiri dalam menggenggam golok. Ilmu golok tangan kiri Bu-tong-pay juga hanya mereka yang
bisa menguasai dengan baik."
Dalam hati Fu Giok-su agak terkejut. Dia tidak menyangka Yan Cong-tian sedemikian
paham. Namun dia tidak menunjukkan perasaan apa-apa. "Susiok, apa yang harus kita
lakukan?"
"Masih perlu tanya? Aku akan segera menyusul ke desa Ci-liong. Aku akan menghancurkan
tubuhnya hingga berkeping-keping!"
"Susiok, aku akan menemani kau orang tua ke sana!"
"Tidak perlu! Aku sendiri sudah cukup." Mata Yan Cong-tian mengerling sekilas. "Kau
sekarang merupakan Ciangbunjin Bu-tong-pay. Kau harus berdiam di sini mengurus hal yang
lainnya."
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"Justru karena Tecu sekarang sudah menjadi Ciangbunjin, maka Tecu harus ikut pergi ke
sana."
"Kalau kau ikut pergi, siapa yang mengurus Bu-tong-pay?" Yan Cong-tian menggelengkan
kepalanya. "Lebih baik kau tetap di sini saja."
"Susiok ...!"
"Apakah perkataanku saja sudah tidak kau dengar lagi?" Wajah Yan Cong-tian berubah
kelam.
"Tidak .... Tapi Suhu dibokong oleh murid murtad itu. Sekarang sebagai murid, aku sudah
menemukan jejak pembunuh tersebut. Masa aku tidak memberi bantuan sedikit pun? Hati
rasanya tidak puas. Lagi pula apa yang harus Tecu kemukakan di depan umum apabila
mereka mengetahui kejadian ini?" kata Fu Giok-su dengan wajah sendu. Dia langsung
menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yan Cong-tian. "Harap Susiok kabulkan permintaan
Tecu."
Yan Cong-tian merasa apa yang dikatakan Fu Giok-su memang beralasan. Dia memandang
wajah anak muda itu. Penampilannya tulus sekali. Akhirnya dia menganggukkan kepalanya.
"Baik. Kalau kau memang sudah bertekad untuk ikut."
Fu Giok-su menunjukkan tampang gembira. Cepat-cepat dia menyembah sebanyak tiga kali.
Yan Cong-tian buru-buru memapahnya bangun. Wajah Fu Giok-su menghadap ke bawah.
Yan-susiok itu tidak dapat melihat bibir pemuda itu yang menyunggingkan senyuman licik.
*****
Di atas gunung hujan turun dengan lebat. Angin membawa rintikan hujan menerobos lewat
jendela yang memercik membasahi wajah Fu Giok-su. Dia sedang membereskan perbekalan
untuk kepergian. Tanpa terasa sebuah dompet kecil yang memancarkan keharuman terjatuh
dari dalam tumpukan pakaian.
Dompet kecil itu pemberian Lun Wan-ji Dia sering membawanya ke mana-mana. Kadangkadang dia suka mengeluarkan dompet itu dan menatapnya sampai lama. Secercah kesunyian
merayap dalam hatinya.
Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Fu Giok-su masih memegangi dompet kecil tersebut.
Pikirannya melayang-layang. Dia tidak menyadari suara ketukan di pintu. Sekali lagi
terdengar suara ketukan. Fu Giok-su tersentak dari lamunannya. Cepat-cepat dia memasukkan
dompet kecil itu di balik pakaiannya, berjalan menuju pintu dan membukanya.
Lun Wan-ji berdiri di depan pintu. Tampangnya kusut. Tidak kelihatan semangat hidup
sedikit pun. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang dalam. Fu Giok-su menariknya ke dalam.
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"Apakah kau sudah mengatakannya kepada Susiok?"
Lun Wan-ji memandang Fu Giok-su dengan matanya yang sayu.
"Suhu mengatakan bahwa ilmu silatku masih rendah, kalau pergi malah akan merepotkan.
Jadi aku tidak boleh ikut."
Fu Giok-su membimbing Lun Wan-ji duduk di atas tempat tidur. Lun Wan-ji menatapnya
lekat-lekat. Hatinya perih kembali. Tanpa sadar, air mata sudah menetes dengan deras. Fu
Giok-su menggenggam tangan Lun Wan-ji erat-erat. Dia duduk di sampingnya. Lun Wan-ji
mengibaskan tangannya, sambil mengusap air mata dia berdiri. "Biar aku membantumu
membereskan perbekalan ...."
Fu Giok-su menarik tangan gadis itu dan memeluknya dalam dekapan. Lun Wan-ji tidak
dapat menahan kesedihannya lagi. Dia menangis tersedu-sedu. Fu Giok-su menggelengkan
kepalanya berkali-kali. "Wan-ji ... jangan bersedih. Aku masih mempunyai akal yang lain."
Lun Wan-ji masih terisak-isak. "Kita toh tidak mungkin menceritakan masalah ini kepada
Suhu." Semakin dipikirkan, hatinya semakin sedih. Air matanya mengalir semakin deras.
"Aku tidak akan meninggalkan kau telantar begitu saja," kata Fu Giok-su sambil mengetatkan
pelukannya.
Rintik air hujan terempas lagi ke dalam melalui jendela. Mata Fu Giok-su mengembang.
Hujankah atau air mata yang membasahi pelupuk matanya itu?
*****
Hujan turun lagi. Juga pada senja hari.
Senja pada hari ketujuh. Fu Giok-su dan Yan Cong-tian sudah jauh dari Bu-tong-san. Senja
hari ini, mereka masuk ke dalam sebuah penginapan kecil di daerah Pek-ka-cik.
Yan Cong-tian duduk bersandar di atas tempat tidur. Dia menarik napas berulang-ulang. Hari
ini mereka baru mendengar tentang diserbunya Go-bi-pay oleh Tok-ku Bu-ti. It-im Taysu dan
dua ratus tujuh puluh satu murid Go-bi-pay mati dalam satu hari. Mereka mati penasaran.
Apalagi Yan Cong-tian pun ada jodoh bertemu muka beberapa kali dengan It-im Taysu.
Hatinya terpukul juga menerima berita tersebut.
Fu Giok-su menuangkan secangkir teh. Yan Cong-tian menerimanya, kemudian menarik
napas lagi. "Tidak disangka sebuah partai besar seperti Go-bi-pay, bisa mengalami
kemerosotan yang demikian mengenaskan."
Fu Giok-su ikut-ikutan menarik napas. "Seandainya ada beberapa saja murid Go-bi-pay yang
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dapat diandalkan, Tok-ku Bu-ti juga tidak dapat menghancurkannya dengan demikian
mudah."
"Jangan kata Go-bi-pay, bukankah Bu-tong-pay kita juga makin merosot hari demi hari?" Yan
Cong-tian menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Matanya
mengerling tajam lalu melesat menuju pintu.
Fu Giok-su juga mendengar sedikit suara. Tubuhnya berkelebat, melesat menuju samping
pintu kemudian menariknya dengan cepat. Seseorang rupanya sejak tadi berdiri di depan pintu
tersuruk masuk.
Fu Giok-su mengulurkan telapak tangannya untuk menghantam. Yan Cong-tian cepat-cepat
mencegahnya. "Orang sendiri!"
Fu Giok-su juga sudah melihat orang itu. Telapak tangannya terhenti di tengah udara. Orang
yang tersuruk jatuh ke dalam rupanya Lun Wan-ji. Bahunya menyandang sebuah bungkusan.
Wajahnya tampak tersipu-sipu.
"Kau rupanya? Untuk apa kau ke sini?" tanya Fu Giok-su pura-pura marah.
Lun Wan-ji tidak menyahut. Kepalanya tertunduk. Melihat tampang gadis itu, Yan Cong-tian
mengerutkan alisnya ketat.
"Susiok tidak mengizinkan kau ikut serta, tentu ada alasannya. Kami toh bukan pergi
berpesiar, tapi kami sedang menyelidiki jejak pembunuh. Ilmu silatmu masih rendah. Bukan
menolong akhirnya malah merepotkan. Kalau sampai terjadi apa-apa, kau suruh aku
Ciangbunjin ini bagaimana harus bertanggung jawab? Kalau kau tidak berpikir demi dirimu
sendiri, paling tidak kau harus berpikir demi Bu-tong-pay. Mengapa adatmu selalu begitu
keras?" Fu Giok-su masih mengomel panjang lebar.
Apa yang dikatakan Yang Cong-tian hari itu kepada Lun Wan-ji, hampir dikeluarkan semua
oleh Fu Giok-su. Bahkan nada suaranya lebih keras lagi. Kepala Lun Wan-ji tertunduk
semakin rendah.
"Masih tidak cepat pulang?" bentak Fu Giok-su sekali lagi.
Lun Wan-ji menatap Fu Giok-su dengan termangu-mangu. Kebetulan Fu Giok-su memang
sengaja berdiri membelakangi Yang Cong-tian. Dia mengedipkan matanya kepada Lun Wanji sebagai isyarat. Lun Wan-ji segera mengerti. Dia melirik sekilas ke arah Yang Cong-tian,
kemudian membalikkan tubuh dan meninggalkan tempat itu.
Yang Cong-tian memang sayang sekali kepada Lun Wan-ji. Dia tidak sampai hati melihat
keadaan gadis itu. Akhirnya dia membuka suara .... "Wan-ji, kembalilah." Suaranya begitu
lembut sampai di luar dugaan Fu Giok-su.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

457

Fu Giok-su pura-pura memandang Yang Cong-tian dengan tampang penasaran.
"Sudahlah ...." kata Yang Cong-tian tidak sabar.
"Susiok ...." Fu Giok-su seperti masih ingin membantah.
"Kau pergi mencari pelayan, katakan padanya agar menyiapkan sebuah kamar lagi," katanya
datar.
Fu Giok-su tampak masih bimbang.
"Cepat pergi!" bentak Yang Cong-tian sekali lagi.
Wajah Lun Wan-ji berseri-seri seketika. Meskipun Fu Giok-su tidak memperlihatkan apa-apa,
tapi dia juga tidak membantah lagi. Dia mengayunkan langkah lebar keluar dari kamar
tersebut.
Yang Cong-tian menggapaikan tangannya. "Wan-ji, kemarilah," katanya.
Perlahan-tahan Lun Wan-ji menghampiri. Dia berhenti di depan meja dan tidak berani maju
lagi. Yang Cong-tian memerhatikan dia lekat-lekat. "Apakah kau sudah makan?" tanyanya
lembut.
Lun Wan-ji menganggukkan kepalanya. Yang Cong-tian menarik napas panjang.
"Maksud hatimu, Suhu mengerti sekali. Tapi kekukuhan Giok-su demi kebaikanmu juga. Kali
ini mungkin kami akan menyerbu ke dalam Siau-yau-kok, bahaya atau selamat masih sulit
diduga." Dia berhenti sejenak. "Pemuda seperti Giok-su ini sungguh sulit ditemukan duanya.
Sudah tahu Bu-tong-pay tidak dapat kehilangan dia, dia malah rela mengorbankan cinta
asmaranya. Seharusnya kau meneladani kebaktiannya."
Mendengar kata-kata itu, hati Lun Wan-ji getir sekali. Dia tidak tahu apa yang harus
dikatakannya. Yang Cong-tian kembali menarik napas panjang. "Suhu bukan sengaja
bermaksud memisahkan kalian. Tapi Giok-su sendiri yang sudah bertekad demikian. Kau
harus memadamkan harapan hatimu dan restui niat baiknya."
Lun Wan-ji menatap Yang Cong-tian dengan pandangan sayu.
"Nasib Bu-lim di masa yang akan datang, juga tergantung di tangan generasi muda seperti
Giok-su. Kau harus mengerahkan segenap tenaga untuk membantunya. Paling tidak kau bisa
mengorbankan cinta di hatimu untuk masa depan semua orang. Ini adalah perbuatan yang
mulia. Jangan karena luapan emosi sesaat, malah terjadi hal yang memalukan nama perguruan
kita."
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Tubuh Lun Wan-ji gemetar mendengar kata-kata itu.
"Semangat pahlawan hanya sebentar saja. Asmara perempuan hidup sepanjang masa," gumam
Yang Cong-tian. Kemudian dia menghela napas berkali-kali. Setelah itu dia mengusap kepala
Lun Wan-ji dengan penuh kasih sayang. "Kau sudah tahu apa yang harus kau perbuat,
bukan?"
Air mata Lun Wan-ji semakin deras. Dia menundukkan kepalanya dengan hati galau.
*****
Siang pada tujuh belas hari kemudian, Yang Cong-tian, Fu Giok-su dan Lun Wan-ji
menunggang kuda. Akhirnya mereka sampai juga di desa Ci-liong. Saat ini mereka memasuki
Kian-wei-piaukiok. Sepanjang perjalanan, Yang Cong-tian sangat terharu. Pada waktu
pembukaan perusahaan itu dulu, dia juga diundang dan hadir. Siapa yang membuat papan
mereka Kian-wei-piaukiok yang tergantung di atas pintu, masih berkesan dalam ingatannya.
Tata ruangan dan daerah sekitar tidak tampak banyak perubahan, hanya orang-orangnya saja
yang dia tidak merasa kenal satu pun. Terhadap Congpiauthau (kepala pengawal) Suma Tian,
dia pun merasa asing. Ketika pertama kali melihat Suma Tian, dia masih seorang bocah
berusia tujuh-delapan tahun. Tapi dia mempunyai perasaan bahwa Suma Tian yang ada di
hadapannya rada tua sedikit dari usia yang sebenarnya.
Yang paling dikenalinya justru golok bergagang emas yang tergenggam di tangan Suma Tian.
“Golok ini merupakan senjata yang mengangkat nama besar ayahmu di zaman dulu.” Ketika
mengucapkan kata-kata ini, Yan Cong-tian sudah duduk di tengah ruangan utama. Kian-weipiaukiok. Suaranya sampai serak karena terkenang sahabat baiknya yang sudah tiada. “Kau
juga menggunakan golok ini sebagai senjata?”
Suma Tian tertawa lebar.
“Seluruh keluarga kami menggunakan golok sejenis ini sebagai senjata,” sahutnya.
“Oh?” Yan Cong-tian tersenyum. “Samsiokmu tidak menggunakan Swipoa besi lagi sebagai
senjata?”
Suma Tian tertegun. “Akhir-akhir ini ilmu goloknya juga sudah dilatih dengan hebat,”
sahutnya cepat.
“Mengagumkan!” Yan Cong-tian menghela napas. “Aku ingat tempo dulu dia pernah
mengatakan bahwa Swipoa besinya merupakan senjata yang paling ideal untuk melawan
golok emas ayahmu. Dia tidak bersedia melatih ilmu golok. Urusan ini malah menjadi awal
pertengkaran antara mereka. Tidak disangka ketika usianya sudah lanjut malah dia baru
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berniat melatih ilmu golok. Hati manusia memang tidak disangka-sangka, kadang-kadang
perubahan seseorang sering mengejutkan.”
Suma Tian tertawa lebar sambil mengangkat cawan araknya dan mengajak Yan Cong-tian
minum. Belum lagi Yan Cong-tian menghabiskan araknya sampai kering, dari luar terdengar
teriakan lantang.... “Kim-to Suma, di mana kau bersembunyi?”
Yan Cong-tian segera meletakkan cawan araknya di atas meja. Keningnya berkerut. Wajah
Suma Tian berubah hebat. Tidak urung wajah Fu Giok-su juga ikut berubah. Seseorang
menyibak kerumunan anak buah Piaukiok dan menerjang masuk. Orang itu sudah tua sekali,
tapi sikapnya masih berangasan, suaranya juga besar. Matanya mendelik ke arah setiap orang
yang ada dalam ruangan.
“Suma Tian, keluar kau!” teriaknya sekali lagi.
Seseorang Piausu maju mengadangnya. “Lopek ini ... Congpiauthau kami sedang ada urusan
penting. Lebih baik Lopek pulang dulu, besok ....”
“Besok? Ada urusan apa yang lebih penting daripada barang titipanku?” Hawa kemarahan
orang tua itu seakan hampir meledak. “Bagaimana dengan anakku?” teriaknya semakin keras.
“Sebetulnya bagaimana duduk persoalan Lopek ini?” tanya Suma Tian sambil berjalan ke
depan.
“Tidak usah berpura-pura lagi. Aku datang untuk menagih barang titipan dan menagih
nyawa!”
“Eh!” Suma Tian tertegun.
“Suruh Suma Tian keluar!” Kata-kata orang tua ini membuat para hadirin tercengang. Mata
Yan Cong-tian menyorot tajam. Dia mendelik ke arah Suma Tian.
“Suma Tian sekarang sudah berdiri di hadapanmu,” sahut Suma Tian cepat.
Mata orang tua itu membelalak. “Kau adalah Suma Tian?” Dia menggelengkan kepalanya.
“Kau bukan Suma Tian!”
“Apa maksud ucapanmu itu?” tanya Suma Tian sambil menenangkan hatinya.
Mata orang tua itu mengedar ke sekeliling. “Hari itu ketika aku datang menitipkan barang
untuk dikawal, Suma Tian yang kutemui jauh lebih muda. Di pipi kanannya ada guratan
luka!”
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Suma Tian tertegun. Kening Yan Cong-tian berkerut ketat. Lun Wan-ji menatap dengan
penuh kecurigaan. Fu Giok-su malah tegang sekali.
“Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bergurau!” wajah Suma Tian berubah kelam.
“Lopek, aku belum pernah bertemu muka denganmu. Aku juga tidak pernah menerima titipan
barang darimu. Coba bayangkan, aku Suma Tian mengurus Piaukiok ini kurang lebih sudah
tujuh tahunan. Dalam jarak beberapa ratus li, siapa yang tidak kenal aku.”
“Aku justru tidak mengenalmu!”
“Masih ingatkah kapan Lopek datang ke Piaukiok ini?”
“Tanggal lima belas bulan kemarin!” Ucapan orang itu sangat yakin. Tidak tampak seperti
sedang berdusta.
Suma Tian juga tidak mirip sedang berdusta. Dia tertawa dingin.
“Kalau begitu kau salah mengenali orang. Tanggal lima belas bulan lalu aku sedang berada di
Say Pak mengawal barang titipan Lie-wanggwe.” Tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya
menatap tiga orang Piausu yang berdiri di sudut ruangan. “Ketika itu hanya kalian tiga kakak
beradik yang ada di sini. Apakah kalian yang bermain setan di belakangku?”
Tiga orang Piausu itu saling melirik sekilas. Ketiganya tampak tertegun. Kemudian salah satu
yang paling tua segera maju ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, “Budak
memang pantas dihukum ....”
“Tio Liong, jelaskan semuanya!” bentak Suma Tian.
“Budak menyuruh orang menyamar sebagai Congpiauthau.” Kepala Tio Liong tertunduk
dalam-dalam.
“Nyalimu besar sekali! Untuk apa kau melakukan semua ini?”
“Pada waktu itu Piauthau dari Peng-a-piaukiok yang berasal dari desa Tung Pen datang
bertandang. Dia adalah To-hen-houw (harimau yang mempunyai cacat bekas tebasan golok).
Melihat kedatangan Lopek ini, dia mengajak kami berunding dan menyamar sebagai
Congpiauthau. Pada saat itu, hati kami dipenuhi keserakahan.”
“To-hen-houw?” Suma Tian mendelikkan matanya lebar-lebar. “Seret dia kemari!”
“Dia sudah mati!” sahut Tio Liong gugup. “Ketika gerobak kita melewati Sat-houw-ko,
mereka diadang oleh tentara kerajaan.”
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“To-hen-houw tidak mengukur kekuatan sendiri. Dengan mengandalkan ilmu silatnya yang
begitu rendah, mana bisa dia melewati Sat-houw-ko?” sindir Suma Tian.
“Budak tahu salah!” kata Tio Liong sambil membenturkan kepalanya di atas tanah.
Orang tua itu tampaknya tidak sabar lagi melihat keadaan itu.
“Siapa yang salah di antara kalian, aku tidak mau tahu. Pokoknya ganti kerugian untukku.”
“Lopek ....” Wajah Suma Tian serius sekali. “Jangan khawatir. Kami pasti akan mengganti
kerugianmu. Berapa jumlah nilai karang titipanmu itu?”
“Jumlah seluruhnya lima ribu tiga ratus tahil uang perak!”
Suma Tian merenung sejenak. Dia mengeluarkan selembar Ginbio (semacam cek) dan
meliriknya sekilas.
“Ginbio ini bernilai enam ribu tahil. Masih ada kelebihan sebanyak tujuh ratus tahil. Anggap
saja sebagai pengganti kerugian dari kami.”
Orang tua itu menggelengkan kepalanya. “Aku hanya ingin lima ribu tiga ratus tahil saja!”
Suma Tian menyodorkan Ginbio tersebut ke dalam genggaman tangan orang tua itu. “Lopek,
kesalahan ada di pihak kami. Kalau kau tidak bersedia menerimanya, kami tentu merasa tidak
enak hati.”
Akhirnya orang tua itu menganggukkan kepalanya.
“Dengan melihat ketulusan hatimu, Lohu akan menerima uang ini. Tapi nyawa anakku ikut
melayang karena ikut dalam pengawalan tersebut. Hal ini tidak bisa disudahi begitu saja.”
Suma Tian tertegun.
“Lopek, To-hen-houw sudah mengganti selembar nyawanya, belum lagi para Piausu lain yang
ikut berkorban ....”
“Aku tidak peduli. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kesalahan ada di pihakmu.
Seandainya kau tidak memberi keadilan, kita sama-sama menghadap jaksa untuk
menyelesaikan masalah ini.”
Para hadirin tertegun seketika. Suma Tian menarik napas panjang. Tiba-tiba tangannya terulur
dan menghantam ubun-ubun kepala Tio Liong. Laki-laki itu sama sekali tidak menyangka,
tentu saja dia juga tidak sempat menghindar. Dalam sekejap mata dia roboh dengan kepala
remuk. Nyawanya juga melayang seketika.
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Yan Cong-tian langsung berdiri. Lun Wan-ji dan Fu Giok-su berubah hebat. Dua orang Piausu
yang tadi berdiri berjejer dengan Tio Liong terkesiap. Mereka segera menghampiri tubuh
saudaranya itu dan memapahnya.
Orang tua itu juga terkejut. Kakinya sampai mundur dua langkah. Suma Tian segera
berjongkok di depan mayat Tio Liong.
“Hengte, jangan kau kira aku berhati keji. Hubungan kita selama ini sangat erat, bagai jari
tangan layaknya. Sebetulnya aku tidak tega turun tangan seperti ini, tapi kau benar-benar
semakin berubah. Tempo hari ketika mengawal barang ke Ci-si-ling, kau mencuri uang titipan
sebesar dua ratus tahil. Aku sudah memaafkanmu. Sekali lagi ketika mengawal barang ke
Pek-hua-lin, tiga peti barang titipan hilang di bawah kawalanmu. Aku tahu semua itu hasil
tanganmu sendiri. Namun aku tidak mengatakan apa-apa. Aku masih berusaha memaafkanmu
dengan harapan kau akan bertobat. Tapi kali ini .... Aih ... dosamu sudah terlalu besar!” Air
matanya mengucur dengan deras. Sesaat kemudian dia mendongakkan wajahnya menatap
orang tua itu. “Lopek, apakah kau sudah merasa puas sekarang?”
Orang tua itu tersurut mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. “Baik ... baik. Anggap
saja aku yang sial!” Selesai berkata, orang tua itu cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut.
“Susiok, Tecu tidak becus mengurus bawahan. Hanya menjadi bahan tawaan kau orang tua
saja.”
Yan Cong-tian tidak menyahut.
“Dalam hal ini, kau juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya.” Malah Fu Giok-su yang
menjawab.
Suma Tian membungkukkan badannya dalam-dalam. “Samwi harap masuk dulu ke ruangan
dalam. Tecu akan membersihkan tempat ini. Nanti baru masuk dan menemani Samwi lagi.”
“Congpiauthau, silakan ....” sahut Fu Giok-su cepat.
“Terima kasih.” Suma Tian menepuk tangannya dua kali. “Kalian antarkan tamu ke ruangan
dalam!” perintahnya.
Dua orang Piausu segera maju ke depan.
“Silakan!” kata mereka serentak.
Yan Cong-tian menggelengkan kepalanya sekali. Dia melangkah ke dalam. Lun Wan-ji dan
Fu Giok-su tentu saja mengiringi dari belakang.
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Suma Tian memandang mereka masuk ke ruangan dalam. Setelah itu dia mengalihkan
pandangannya pada mayat Tio Liong yang masih dipeluk oleh dua orang Piausu lainnya.
Kedua orang itu mendelik ke arah Suma Tian. Mata mereka merah dan mengembeng air mata.
Mereka telah mengangkat saudara dengan Tio Liong. Yang satu bernama Li Bu. Sedangkan
yang satunya lagi bernama Kiang Cin. Mereka telah mengucapkan sumpah sehidup semati.
Hubungan mereka ibarat saudara kandung.
Suma Tian melirik mereka sekilas. “Tidak usah bersedih lagi. Cepat kejar orang tua itu!”
katanya dengan suara berbisik.
Li Bu dan Kiang Cin menganggukkan kepala mereka dengan terpaksa. Mayat Tio Liong
diletakkan kembali di atas tanah.
“Jangan mengambil tindakan apa-apa. Yakinkan kalau dia benar-benar sudah meninggalkan
kota ini.”
Li Bu dan Kiang Cin menyahut datar. Dengan tidak bersemangat mereka membalikkan tubuh
dan meninggalkan tempat itu.

*****

Begitu masuk ke dalam ruangan dan terlepas dari kedua Piausu tadi, wajah Yan Cong-tian
berubah semakin kelam.
“Membunuh orang seenaknya! Apa pantas disebut sebagai murid Bu-tong? Apakah ia
memang Suma Tian yang pernah kukenal?”
“Aku pernah mendengar bahwa Suma Tian Suheng seorang manusia yang baik budi dan
pekertinya. Seharusnya dia tidak begitu keji dan membunuh sesama saudara Piausu dengan
cara demikian,” tukas Lun Wan-ji.
“Kalau dipikir-pikir, memang mencurigakan. Seluruh keluarga Kim-to Suma selalu
menggunakan tangan kiri. Tapi dia memegang sumpit dengan tangan kanan. Lagi pula
Samsioknya yang selalu menggunakan swipoa besi sebagai senjata tidak mungkin berganti
haluan dan mempelajari ilmu golok. Mungkinkah dia sama sekali tidak tahu adanya Samsiok
yang satu itu? Dan mungkinkah jawabannya hanya asal menerka saja?”
Fu Giok-su yang mendengarkan dari samping segera merasakan ketegangan. “Dia memang
Suma Tian.” Akhirnya dia memberanikan diri berkata.
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“Oh?” Yan Cong-tian terpana.
“Sebelum masuk perguruan Bu-tong, aku sudah pernah bertemu muka dengannya. Pada saat
itu sifatnya sudah berangasan. Dia paling benci ketidakadilan dan perbuatan yang semenamena,” kata Fu Giok-su menjelaskan.
Tanpa sadar Yan Cong-tian menganggukkan kepalanya berkali-kali. “Murid Bu-tong
selamanya memang paling benci perbuatan yang semena-mena.”
“Mengenai menggunakan tangan kanan ketika memegang sumpit, mungkin dia takut
dianggap kurang sopan dalam menjamu tamu,” kata Fu Giok-su selanjutnya.
“Memang beralasan,” Yan Cong-tian merenung sesaat. “Tapi perbuatannya itu masih rada
keterlaluan. Kau sebagai Ciangbunjin Bu-tong-pay harus menasihatinya baik-baik.”
“Saat ini kita masih memerlukan tenaga orang banyak,” Fu Giok-su merandek sejenak. “Nanti
kalau kita sudah berhasil membereskan Wan Fei-yang, Tecu akan menghukumnya sesuai
peraturan kita.”
Yan Cong-tian menganggukkan kepalanya dengan wajah menyiratkan kepuasan. Tiba-tiba dia
mengalihkan pokok pembicaraan, “Kapan kita mulai bergerak?”
“Lebih baik malam hari,” Giok-su merapikan pakaiannya yang kusut. “Kita bisa
menggunakan waktu ini untuk beristirahat.”
Sekali lagi Yan Cong-tian menganggukkan kepalanya. “Jalan pikiranmu memang selalu
tepat,” katanya.
Sampai saat itu, Fu Giok-su baru bisa bernapas lega.

*****

Suma Tian sejak tadi menunggu di luar ruangan. Mendengar kata-kata Fu Giok-su, akhirnya
dia baru bisa mengusap keringat yang membasahi keningnya. Suma Tian yang satu ini sudah
dapat dipastikan palsu. Tetapi dia juga she Suma. Hanya nama sebetulnya ialah Suma Hung.
Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kim-to Suma yang dikenal Yan Cong-tian.
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*****

Satu kentungan telah berlalu. Li Bu dan Kiang Cin sudah kembali dan masuk ke dalam kamar
mereka. Kiang Cin agak khawatir. Dia menutupkan pintu kamar itu rapat-rapat.
“Kita disuruh jangan mengambil tindakan apa-apa. Tapi kau malah menganjurkan agar kita
membereskan tua bangka itu. Coba kau kira-kira, apakah Suma Hung akan mengetahui
kejadian ini?” tanyanya cemas.
“Dia yang menyebabkan kematian Toako kita. Mengapa kita tidak boleh membunuhnya?
Apalagi dia membawa Ginbio sebesar enam ribu tahil,” sahut Li Bu sambil tertawa dingin.
“Benar juga. Kalau dia tidak minta penggantian nyawa anaknya, Toako juga tidak akan mati,”
kata Kiang Cin.
“Aku lihat Suma Hung juga menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan kebencian
dalam hatinya. Ingatkah kau ketika Toako melaporkan Su-tangke bahwa dia telah meracuni
salah seorang anak murid Siau-yau-kok? Kali itu dia mendapat hukuman yang berat. Oleh
sebab itu dia meminjam golok membunuh orang.”
Kiang Cin menganggukkan kepalanya berulang kali. Belum lagi dia berkata apa-apa, dari luar
pintu terdengar suara langkah kaki seseorang. Pembicaraan mereka pun terhenti untuk
sementara.
Pintu didorong dari luar. Suma Hung masuk dengan langkah lebar. Dia memerhatikan kedua
orang itu sekilas. “Apakah kalian sudah mengikuti tua bangka itu? Sampai di mana?”
“Sampai lima li di luar kota Say Pak,” sahut Li Bu.
Mata Suma Hung mengedar. Dia menatap ke bawah. Tiba-tiba tangannya terulur dan
mencengkeram pergelangan tangan Li Bu. Jari tengah Li Bu memakai sebuah cincin giok
yang warnanya sudah tua sekali. Wajah Li Bu segera berubah. Demikian pula wajah Kiang
Cin.
“Kalian membunuhnya?” hardik Suma Hung.
“Tidak ....” nada suara Li Bu yakin sekali.
“Lalu dari mana datangnya cincin giok ini?”
“Beli di toko,” suara Li Bu sudah mula gugup.
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“Masih menyangkal?” urat hijau bertonjolan di kening Suma Hung. “Aku ingat dengan jelas,
cincin batu giok ini tadi dipakai oleh orang tua itu.”
“Kami tidak membunuhnya,” sahut Li Bu tetap tidak mau mengaku.
Suma Hung melepaskan cengkeramannya. Dia tertawa dingin. “Urusan ini, sekembalinya kita
ke lembah biar Cujin yang putuskan. Kalau kalian mau membantah, membantahlah pada
waktu itu.” Setelah itu dia mengibaskan tangannya dan meninggalkan kamar tersebut.
Li Bu dan Kiang Cin memandangi kepergian Suma Hung. Wajah mereka berubah pucat.
“Suma Hung memang merasa sentimen kepada kita. Sekembalinya kita ke Siau-yau-kok, dia
pasti akan membuat kita mati kutu di depan Cujin. Aku tidak berani membayangkan hukuman
yang akan diberikan kepada kita pada saat itu,” kata Li Bu dengan kebencian yang meluap.
“Kalau menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang?” tanya Kiang Cin yang
kebanyakan menurut saja.
“Daerah sekitar ini sampai sejauh seratus li, masih ada saja orang-orang Siau-yau-kok.
Apabila kita melarikan diri, tentu akan tertangkap kembali dalam waktu yang singkat,” Li Bu
mengertakkan giginya. “Satu-satunya jalan keluar bagi kita hanyalah memihak kepada musuh
....”
“Musuh? Siapa?”
“Yan Cong-tian!” Li Bu mengepalkan tinjunya. “Biar Yan Cong-tian membuka kedok orang
itu dan membunuhnya. Dengan demikian tidak akan ada orang yang mengadukan kita lagi.
Kita bisa bebas kembali ke Siau-yau-kok dan juga sekaligus sudah membalaskan kematian
Toako kita ....”
Kiang Cin tersadar mendengar kata-kata Li Bu. Matanya bersinar terang.

*****

Siasat Li Bu dan Kiang Cin memang bagus sekali. Sayangnya Fu Giok-su tetap berdiam di
kamar Yan Cong-tian. Dia melakukan semua ini untuk menghindari kecurigaan Yan Congtian dan agar Yan Cong-tian tidak keluar dari kamar seorang diri lalu bertanya macam-macam
pada orang-orang lainnya.
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Perbuatannya ini malah menyulitkan Li Bu dan Kiang Cin. Mereka menunggu selama
beberapa saat, tapi kesempatan tidak pernah ada. Akhirnya mereka teringat akan Lun Wan-ji.
Selembar kertas kecil yang diikat dengan batu dilempar ke dalam kamar gadis itu. Saat itu,
waktu sudah memasuki kentungan pertama. Dalam waktu yang bersamaan, Fu Giok-su
melangkah keluar dari kamar Yan Cong-tian. Mengapa tiba-tiba dia meninggalkan kamar itu?
Karena dia mendengar isyarat Suma Hung yang berupa kicauan burung sebanyak dua kali.
Dia segera menyadari ada sesuatu yang telah terjadi.
Fu Giok-su mendengarkan dengan baik-baik ketika Suma Hung melaporkan bahwa Li Bu dan
Kiang Cin telah membunuh orang tua yang datang mengacau tadi. Dia juga diberi tahu bahwa
tindak tanduk kedua orang itu agak mencurigakan. Fu Giok-su segera menduga akan terjadi
perubahan pada rencananya. Dia langsung memutuskan bahwa kedua orang itu tidak boleh
dibiarkan hidup lebih lama. Jangan sampai mereka keburu mengambil tindakan yang
merugikan. Oleh karena itu Suma Hung diperintahkan untuk membunuh kedua orang itu
secepatnya. Dia sendiri harus segera kembali ke kamar Yan Cong-tian. Jangan sampai Li Bu
serta Kiang Cin menggunakan kesempatan ketika dia tidak ada, menceritakan siasat mereka
kepada Supeknya itu.
Setelah kembali ke kamar, dia memerhatikan dengan saksama tingkah laku Yan Cong-tian.
Tidak ada hal yang mencurigakan. Hatinya menjadi tenang kembali. Tapi untuk menjaga
segala kemungkinan. Dia harus mengambil tindakan yang positif, yaitu mengajak Yan Congtian bergerak secepatnya. Kalau ditilik dari bakatnya dalam berbicara, mana mungkin Yan
Cong-tian tidak sampai terbujuk?

*****

Setelah melemparkan kertas surat itu ke dalam kamar Lun Wan-ji, hati Kiang Cin dan Li Bu
menjadi agak tenang. Siapa sangka baru saja mereka mendorong pintu kamar, terlihat Suma
Hung sudah menunggu di dalam.
Mereka terkejut sekali, tapi agak lega juga ketika melihat Suma Hung tersenyum. Baru saja
mereka melangkah mendekati, tiba-tiba tangan Suma Hung sudah terulur. Hanya dengan satu
gerakan saja, urat tenggorokan Kiang Cin sudah tercengkeram putus. Tangan dan tubuhnya
berkelebat, Li Bu bermaksud berteriak sekencang-kencangnya, namun mulut belum sempat
membuka, telapak Suma Hung kembali bergerak menghantam dadanya.
“Ke mana kalian tadi?” bentak Suma Hung.
Sebetulnya dia tidak perlu mengajukan pertanyaan itu. Isi perut Li Bu sudah terhantam
hancur. Untuk membuka mulut saja sudah tidak bisa, apalagi bersuara. Dengan susah payah
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dia berusaha mengangkat kakinya dengan maksud menendang selangkangan Suma Hung.
Tapi tenaganya sudah habis. Dia jatuh terkulai. Sedangkan untuk berjaga-jaga Suma Hung
tidak kepalang tanggung dalam turun tangan. Tangannya kembali mencekik leher Li Bu
sampai terdengar suara gemertukan tulang patah.
Sekejap kemudian dia mengempas tubuh Li Bu ke atas tanah. Bibir orang itu
menyunggingkan senyuman tipis. Melihat senyuman itu, tanpa terasa tubuh Suma Hung
menggigil.

*****

“Kim-to Suma yang Anda lihat palsu. Yang aslinya sudah terbunuh dan dikuburkan di
belakang gunung. Hitung pohon Pek Hua-su yang ketiga. Di bawahnya terkubur mayat Suma
Tian yang asli.”
Dalam kertas kecil itu hanya ada beberapa baris tulisan. Tapi itu sudah cukup bagi Lun Wanji untuk membuktikan kecurigaannya. Sekarang dia justru berada di bawah pohon yang
dimaksudkan. Tanah yang menggunduk di sana sudah digalinya. Terlihat sesosok mayat yang
mulai membusuk, tanpa peti mati ataupun kain untuk menutupinya. Pada bagian kanan
pipinya terlihat bekas guratan luka. Persis seperti yang dikatakan oleh orang tua itu.
Inilah Suma Tian yang asli!
Lun Wan-ji menatap wajah itu lekat-lekat. Tanpa terasa, tubuhnya bergetar. Di sampingnya
dinyalakan sebatang lilin. Apinya bergoyang-goyang, menambah keseraman yang terlihat
pada wajah Suma Tian yang sudah menjadi mayat. Namun yang membuat Lun Wan-ji takut
bukan wajah mayat ini, tapi seraut wajah lain yang tampan dan memesona. Seraut wajah yang
berhubungan erat dengannya. Fu Giok-su!
Ternyata Kim-to Suma yang ini palsu. Namun Fu Giok-su kukuh mengatakan bahwa sebelum
naik ke Bu-tong-san dia sudah pernah berjumpa dengan Suma Tian yang ini. Apa arti
ucapannya itu?
Tiba-tiba serangkum rasa nyeri menusuk di hati Lun Wan-ji. Ketika menerima surat tersebut
tadi, dia bermaksud mencari Fu Giok-su merundingkan hal ini. Toh dia sudah menjadi milik
Fu Giok-su. Tentu dia lebih memercayai anak muda daripada siapa pun. Kemudian ia
melangkah keluar dari kamarnya untuk mencari Fu Giok-su. Tiba-tiba dia melihat anak muda
itu sedang berkasak-kusuk dengan Suma Tian palsu. Kecurigaan kembali menyelinap dalam
hatinya. Gerak-gerik Fu Giok-su tidak seperti biasanya.
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Setelah mempertimbangkan berkali-kali, akhirnya dia mengambil keputusan untuk
menyelidiki dulu kebenaran kata-kata yang tertulis dalam surat. Sedangkan siapa yang
melemparkan surat itu ke kamarnya, dia sama sekali tidak tahu. Sekarang dia sudah tahu
bahwa apa yang tertulis dalam surat itu memang kenyataan.
Perasaannya saat itu sungguh sulit diuraikan dengan kata-kata. Dia tertegun beberapa saat.
Kemudian rasa takut menyelinap dalam dirinya. Tubuhnya bergetar bagai lilin putih yang
melambai-lambai di sampingnya. Dengan sepasang tangannya yang gemetar, dia menguruk
kembali tanah di hadapannya dengan gagang pedang. Setelah selesai, dia berdiri dan berjalan
kembali dari arah datangnya semula. Bukit yang naik-turun ibarat perasaan hatinya yang tidak
menentu. Tampangnya seperti orang yang terserang penyakit ayan dan menjadi idiot
mendadak. Pada saat itu, otaknya bagai baru dicuci dan kosong melompong.

*****

Sekembalinya ke kamar, Lun Wan-ji membersihkan tangannya yang kotor, banyak tanah yang
melekat. Dia duduk termenung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga tidak
tahu bagaimana perasaan hatinya sekarang. Sedihkah? Kecewakah? Dia seperti sedang
bermimpi.
Tepat pada saat itu, Fu Giok-su mendorong pintu kamar dan melangkah ke dalam "Wan-ji ....”
panggil Fu Giok-su dengan suara lirih. Nadanya masih begitu lembut dan penuh perhatian.
Wajahnya masih demikian tampan serta meyakinkan.
Lun Wan-ji meliriknya sekilas. Diam-diam dia merasa hatinya bergetar. Kata-katanya sudah
disiapkan di ujung lidah, tapi akhirnya dia tidak sanggup membuka suara. Fu Giok-su tidak
curiga sama sekali, dia mengira gadis itu masih sedih memikirkan kehamilannya. Dia
mengulurkan tangannya dan memeluk bahu Lun Wan-ji lembut. "Wajahmu tampak kurang
sehat. Mengapa tidak beristirahat saja?" katanya.
Air mata Lun Wan-ji mengalir dengan deras, padahal dia sudah menguatkan diri untuk
bertahan sebisanya. Fu Giok-su mengusap air mata di pipinya.
"Apakah kau khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan diriku?"
"Apakah kau akan menemui bahaya?" Lun Wan-ji balik bertanya dengan suara gemetar.
"Mungkin saja," Fu Giok-su tidak merasa curiga. "Menurut cerita orang-orang, barang siapa
yang masuk ke dalam Siau-yau-kok, di antara sepuluh orang, sembilan yang mati dan hanya
satu yang mempunyai kemungkinan hidup."
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"Kalau begitu, Suhu ....” tanpa sadar Lu Wan-ji mengucapkan kata itu.
"Wan-ji, apabila aku dan Suhumu sudah berangkat, kau berdiam saja di sini baik-baik dan
tunggu sampai kami kembali. Aku sudah berpesan kepada Kim-to Suma untuk menjagamu
selama kami tidak ada," kata Fu Giok-su.
"Kim-to Suma?"
"Hati orang ini sebetulnya baik. Aku merasa cocok juga bergaul dengannya."
Lun Wan-ji melirik sekilas kepada Fu Giok-su. Anak muda itu tidak menyadarinya.
"Kau sudah mengandung. Harus baik-baik menjaga diri," kata Fu Giok-su selanjutnya.
Lun Wan-ji bagai disambar petir. "Aku akan berhati-hati." Kemudian dia menarik napas
panjang. "Kelak nasib anak ini tidak berbeda denganku. Apakah dia terhitung orang Bu-tong
atau terhitung keluarga Fu kalian."
Fu Giok-su sama sekali tidak menyadari ada maksud lain dalam ucapan gadis itu. Dia malah
tertawa lebar. "Terhitung golongan apa juga sama saja. Pokoknya kau harus berjanji padaku.
Meski apa pun yang terjadi, kau harus mengingat nyawa anak yang sedang tumbuh dalam
rahimmu ini."
Lun Wan-ji menganggukkan kepalanya. "Hari sudah larut. Lebih baik kau kembali ke
kamarmu," sahutnya.
"Wan-ji, penderitaanmu ....” kembali Fu Giok-su menarik napas panjang.
Kepala Lun Wan-ji tertunduk semakin dalam. "Kata-kata itu, lebih baik tidak usah diulangi
lagi!" Perlahan-lahan dia membalikkan tubuhnya menghadap ke arah lain.
Fu Giok-su memandangnya lekat-lekat. Hatinya terharu sekali. "Jaga dirimu baik-baik,"
katanya kemudian seraya mengundurkan diri dari kamar itu.
Lun Wan-ji mendengar suara pintu dirapatkan di belakangnya. Dia membalikkan tubuh dan
berdiri. Baru berjalan satu langkah, dia menghentikan kakinya. Air matanya tidak dapat
dibendung lagi. Ratapannya begitu menyayat. Tapi dia berusaha jangan sampai bersuara
keras. Pakaiannya sudah basah kuyup. Kenangan pertemuan antara dirinya dengan Fu Giok-su
melintas di depan mata.
Cahaya lilin remang-remang. Pandangan mata Lun Wan-ji semakin sayu. Wajah Fu Giok-su
yang terlintas di benaknya tiba-tiba berubah kelam. Lun Wan-ji segera tersadar. Suara
kentungan berkumandang dari luar gedung itu. Kentungan kedua. Semakin didengarkan, Lun
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Wan-ji semakin panik. Dia bingung mengambil keputusan. Terbayang olehnya kasih sayang
Suhunya selama ini. Teringat olehnya nasihat dan bujukan Yan Cong-tian kalau dia berbuat
kesalahan ataupun marah. Air matanya berlinang semakin deras. Akhirnya dia mengertakkan
giginya erat-erat dan menghambur keluar dari kamar. Dia berlari ke kamar Yan Cong-tian.

*****

Lentera belum padam, pintu kamar setengah terkatup, tapi manusianya sudah tidak ada di
dalam. Lun Wan-ji menerjang ke dalam kamar. Matanya memandang ke sekeliling. Dia
melihat di atas meja terdapat sebuah cangkir yang isinya tinggal setengah. Tangannya
menggenggam cangkir tersebut. Rasa putus asa tersirat di wajahnya.
Air teh sudah dingin seperti air es. Yan Cong-tian pasti sudah cukup lama meninggalkan
kamar itu. Mungkin saat ini dia sudah terperangkap dalam bahaya.
Lun Wan-ji memandangi cangkir itu dengan termangu-mangu. Masih adakah kemungkinan
bagi Suhunya untuk meloloskan diri dari maut? Kesempatannya mungkin hanya satu di antara
seribu.

*****

Malam sudah larut. Gua di gunung itu sama sekali tidak gelap. Dalam jarak beberapa depa,
pasti ada sebuah lampu batu yang aneh. Lampu batu itu berpijar-pijar. Entah bahan apa yang
membuatnya menyala. Warnanya kehijauan. Membuat perasaan semakin tegang.
Fu Giok-su berjalan di muka. Langkahnya tidak cepat. Dia bahkan merambat perlahan bagai
orang yang pertama kali masuk ke dalam gua itu.
"Suma Tian justru melihat Wan Fei-yang dan makhluk tua itu masuk ke dalam gua ini. Tidak
tersangka di dalam gua masih ada gua lainnya. Juga ada penerangan. Rasanya pencarian kita
kali ini tidak akan salah lagi," suaranya tidak keras, tapi masih juga bergema di dalam gua.
Yan Cong-tian cepat-cepat memperingatinya, "Jangan bersuara! Mungkin saja ini jalan masuk
ke Siau-yau-kok!"
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Diam-diam Fu Giok-su menertawakan dalam hati. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Gua itu
dalam sekali. Setelah melewati beberapa kelokan akhirnya di hadapan mereka terlihat sebuah
pintu masuk. Di situ pula batas perjalanan mereka.
Fu Giok-su berhenti di depan pintu batu. Dia pura-pura mengulurkan tangannya dan mencoba
mendorong. Tahu-tahu pintu batu itu terangkat ke atas. Suara gesekan batu memekakkan
telinga. Yan Cong-tian mengira terbukanya pintu hanya kebetulan saja.
"Aneh!" kata Fu Giok-su tetap memerankan sandiwaranya.
"Mungkin kebetulan tanganmu menyentuh alat pembuka pintu itu," sahut Yan Cong-tian,
setelah tertegun beberapa saat.
Fu Giok-su melongokkan kepalanya dalam. Dia tidak masuk.
"Suara apa itu?" tanya Yan Cong-tian.
Dia bertanya dengan suara keras. Tapi tetap tidak dapat menutupi suara gemuruh yang
terpancar dari dalam gua di balik pintu. Fu Giok-su menggelengkan kepalanya.
"Mari kita lihat," kata Yan Cong-tian.
Dia mempercepat langkahnya mendahului. Melihat itu, Fu Giok-su sudah merasa gembira
dalam hatinya.
"Susiok, hati-hati!" mulutnya pura-pura mengingatkan.
"Kau sendiri juga harus berhati-hati!" sahut Yan Cong-tian. Dia memasang sepasang telapak
tangannya di depan dada untuk berjaga-jaga. Setindak demi setindak dia melangkah ke dalam.
Fu Giok-su mengikuti dari belakang. Seandainya saat itu dia bermaksud membokong
Supeknya itu, tentu bisa saja. Tapi dia tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia sama sekali
tidak tahu bagaimana hasil latihan Tian-can-kiat Yan Cong-tian selama berpuluh tahun ini.
Bagaimana kalau sekali serangannya gagal, dan Yan Cong-tian masih mempunyai kekuatan
untuk melawan?
Selamanya dia tidak pernah melakukan hal yang tidak diyakininya seratus persen. Ia juga
bukan jenis manusia yang terburu nafsu. Apalagi sekarang Yan Cong-tian sudah berhasil
dipancingnya ke sarang Siau-yau-kok. Di dalam sana sudah menunggu Hujan, Angin, Kilat,
dan Geledek. Apabila mereka tidak berhasil merobohkan Yan Cong-tian, masih ada kakeknya
yang akan turun tangan. Apabila masih gagal juga, masih belum terlambat baginya untuk
membokong Yan Cong-tian.
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Tentu saja Yan Cong-tian tidak tahu apa yang sudah direncanakan oleh Fu Giok-su. Dia juga
tidak pernah mencurigai anak muda itu. Itulah sebabnya dia bisa terpancing ke dalam sarang
harimau ini.
Hati Yan Cong-tian tegang sekali. Dia juga semakin bersemangat. Dapat menemukan sarang
gerombolan Thian-ti sudah pasti suatu hal yang membuatnya bersemangat. Namun dia sama
sekali tidak berpikir panjang. Bagaimana mungkin lembah Siau-yau-kok yang misteri dapat
ditemukan dengan begitu mudah oleh seorang Piausu seperti Suma Tian? Tetapi dia memang
tidak menyangka gua ini akan menembus pintu masuk Siau-yau-kok. Karena di luar
dugaannya itulah, maka dia menjadi bersemangat.
Malah demikian bersemangatnya dia sehingga melupakan bahwa sejak melatih ilmu Tiancan-kiat, tenaganya kadang-kadang ada dan kadang-kadang hilang. Seandainya tempat itu
benar-benar Siau-yau-kok dan waktu bertarung dengan penjahat itu tenaganya tiba-tiba
hilang, apa akibat yang akan diterimanya?
Pada dasarnya dia memang seorang manusia yang terburu nafsu dalam membasmi kejahatan.
Dia juga selalu membanggakan dirinya sendiri. Kalau tidak, tentu tidak demikian mudah Fu
Giok-su berhasil memancingnya masuk ke dalam Siau-yau-kok ini.
Semakin maju, suara gemuruh itu semakin jelas. Seluruh gua seakan bergetar dibuatnya.
Setelah membelok sebuah tikungan lagi, di hadapan mereka terlihat tirai yang berkilauan.
Tirai tersebut tidak hentinya berkilauan, tidak hentinya bergerak. Ibarat ada angin yang
bertiup terus-terusan dan menjadi jalan keluar dari gua tersebut.
"Ternyata sebuah air terjun!" seru Yan Cong-tian yang langsung mengerti suara gemuruh apa
yang didengarnya sejak tadi. Tirai itu memang sebuah air terjun yang deras.
Tubuh Yan Cong-tian melesat ke dalam air terjun itu. "Benar-benar sebuah air terjun yang
indah. Juga merupakan pintu keluar yang mengagumkan!" kata Yan Cong-tian memuji.
Fu Giok-su maju beberapa langkah dan berdiri di samping Yan Cong-tian. "Susiok, aku
merasa kita sudah berhasil mengetahui Siau-yau-kok yang misterius ini. Lebih baik kita
mengundurkan diri sekarang," sahutnya menyarankan.
Suaranya keras sekali, tapi tidak dapat mengalahkan suara gemuruh air terjun itu. Yan Congtian menolehkan kepalanya dan mendelikkan matanya lebar-lebar.
"Apa? Sudah sampai tahap begini, kau baru memikirkan untuk mundur!" bentaknya marah.
"Kita hanya berdua. Keadaan di balik air terjun ini belum kita ketahui dengan jelas. Lebih
baik kita pulang dulu ke Bu-tong-san dan mengerahkan para murid lainnya baru menyerbu ke
sini," sahut Fu Giok-su. Padahal dia memang sengaja memancing kemarahan Yan Cong-tian.
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Dia sudah paham sekali sifat orang ini, mana mungkin dia mau menuruti nasihatnya untuk
mengundurkan diri. Malah semangatnya semakin menyala.
"Seberapa tinggi kepandaian bocah-bocah Bu-tong itu, meminta mereka menyerbu kemari
sama saja menyuruh mereka menyambut kematian. Kau dan aku berdua saja sudah lebih dari
cukup!" wajah Yan Cong-tian terlihat kurang senang. "Pihak lawan hanya gerombolan tikus.
Apa yang kau takuti?"
Fu Giok-su tertawa getir. Padahal dalam hatinya senang sekali.
"Susiok, setidaknya nama orang-orang ini pernah menggetarkan dunia Kangouw," Fu Giok-su
masih pura-pura bimbang mengambil keputusan.
"Hanya lagak mereka saja yang besar. Kalau tidak, buat apa menyembunyikan diri di tempat
kura-kura seperti ini. Tidak usah terlalu khawatir!"
Akhirnya Fu Giok-su tampak seperti mengalah. Dia menganggukkan kepalanya berkali-kali.
"Ada Susiok yang menemani, Tecu sama sekali tidak khawatir, Susiok, siapa tahu di balik air
terjun itu ada daratan atau rumah. Mari kita menerjang ke sana!" katanya menyarankan.
"Aku memang bermaksud demikian!" Yan Cong-tian berteriak lantang. Tubuhnya tiba-tiba
mencelat dan menerobos melewati air terjun tersebut. Sebentar saja bayangan tubuhnya sudah
menghilang dari pandangan.
Fu Giok-su tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak usah
khawatir suaranya akan terdengar karena gemuruh air terjun itu pasti dapat menutup suaranya.
"Tua bangka, hari ini kau benar-benar terperangkap!" sambil tertawa tubuhnya berkelebat dan
ikut menerobos melewati air terjun yang deras.
Gerakan tubuh Fu Giok-su demikian ringan. Air terjun yang deras itu sama sekali tidak
memengaruhinya.

*****

Bunga air memercik ke mana-mana. Setelah menerobosi air terjun itu, tubuh Yan Cong-tian
masih melesat ke depan. Sinar matanya mengedar dengan tajam. Tubuhnya mendarat di atas
batu persegi di mana Thian-ti berdiri tempo hari.
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Suasana sekitarnya mencekam. Rembulan semakin pudar. Di bawah cahaya rembulan, air
terjun itu tampak semakin berkilauan. Dalam pandangan mata malah menambah ketegangan
di hati. Air yang mengalir turun bagai makhluk aneh yang bergulingan lalu jatuh ke dalam
sungai. Suara gemuruh air terjun, suara aliran sungai, bagai irama yang membetot sukma.
Di kedua tepian terdapat hutan yang lebat. Mata Yan Cong-tian mengedar. Suara terjangan air
terjun terdengar di belakangnya. Fu Giok-su melayang turun di sampingnya. Anak muda itu
ikut-ikutan celingak-celinguk. Seakan merasa asing dengan keadaan sekitarnya.
"Giok-su, di sini benar-benar ada daratan lain. Tapi tidak terlihat seorang pun," nada suara
Yan Cong-tian terdengar rada penasaran.
"Mungkin mereka masih belum sadar kalau kita sudah mengetahui rahasianya. Oleh karena
itu mereka juga tidak mengadakan persiapan apa-apa. Tetapi kalau ditilik dari suasananya,
mungkin tidak salah lagi, inilah Siau-yau-kok yang misterius bagi orang-orang dunia
Kangouw," sahut Fu Giok-su dengan wajah kelam.
"Setitik penerangan pun tidak ada. Apakah tempat tinggal mereka juga persis seperti mereka
sendiri yang tidak berani menghadapi terang!" sindir Yan Cong-tian sambil tertawa sumbang.
Belum lagi tawanya sirep, di kedua tepian terdengar suara "bles!" Tiba-tiba tempat itu
menjadi terang. Beberapa obor menyala sekitar tempat itu. Seratus lebih anak buah Siau-yaukok muncul dalam waktu yang bersamaan.
Di tanah bebatuan yang terdapat di bawah air terjun juga menyala beberapa batang obor.
Thian-ti berdiri berkacak pinggang di tengah-tengah. Di kiri-kanannya berdiri Hujan, Angin,
Geledek, dan Kilat. Cahaya api yang menerangi sekitar itu bagaikan sebuah lukisan putih.
Tanpa dapat menahan diri lagi, Thian-ti, Hujan, Angin, Geledek, dan Kilat tertawa terbahakbahak.
Suara tawa mereka berbeda-beda, tapi sama memekakkan gendang telinga. Gemuruhnya
ibarat kilat menyambar, mengalahkan suara air terjun yang deras. Yan Cong-tian
mendongakkan wajahnya. Alisnya bertaut sekilas kemudian biasa kembali. Thian-ti masih
tertawa terbahak-bahak beberapa saat. Tiba-tiba suara tawanya terhenti.
"Tua bangka! Kami sudah menunggu sejak tadi!"
Wajah Yan Cong-tian tidak memperlihatkan rasa gentar sedikit pun. "Aku yang tua hanya
dapat mengucapkan sepatah kata. Maaf kalau menunggu terlalu lama!" sahutnya tenang.
Thian-ti tertawa lebar. "Kau hanya mencari kematian bagi dirimu sendiri!" katanya.
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Yan Cong-tian tertawa dingin. "Kau sendiri yang terkurung dalam telaga dingin selama dua
puluh tahun saja masih belum mati-mati. Bagaimana aku bisa mati dengan demikian mudah?"
sindirnya tajam.
Diingatkan akan penderitaannya selama terkurung dalam telaga dingin, hawa kemarahan
Thian-ti meluap seketika. "Tua bangka! Kalau hari ini kau bisa meloloskan diri hidup-hidup
dari tempat ini, maka Lohu akan bunuh diri sebagai rasa malu terhadap leluhur kami!"
"Manusia sepertimu mati juga tidak perlu disayangkan!" Sepasang telapak tangan Yan Congtian terangkat. "Siapa duluan yang ingin menerima kematian?" bentaknya garang.
"Aku dulu yang pertama-tama menyambut kedatanganmu!" terdengar sahutan dari hutan
sebelah kanan. Manusia tanpa wajah menerjang keluar dari kerumunan anak buah Siau-yaukok. Tubuhnya meluncur dengan pedang panjang di tangan.
Yan Cong-tian tertawa dingin.
"Seorang Bu-beng-siau-cut juga berani banyak lagak di hadapanku?" serunya sambil
merentang sepasang telapak tangan. Deru angin keras segera terpancar dari kedua telapak
tangannya. Dia tidak menunggu sampai manusia tanpa wajah itu mencapai ke dekatnya. Dia
sudah mengerahkan tenaga membalas menyerang.
Tubuh manusia tanpa wajah yang sedang melayang terhantam deruan angin telapak tangan
Yan Cong-tian. Tubuhnya terpental ke belakang sejauh satu depa. Cepat-cepat dia berjungkir
balik dan menutul di atas sebuah batu yang terdapat di tengah sungai. Untung saja dia sempat
mendarat dengan selamat dan tidak terpeleset jatuh ke dalam air sungai.
Thian-ti segera menggunakan kesempatan itu untuk melesat ke depan. Sepasang telapak
tangannya mengembang. Yan Cong-tian tertawa terbahak-bahak. Secepat kilat dia menarik
kembali tangannya dan mengumpulkan hawa murni. Dalam waktu sekejap telapak tangannya
sudah terentang kembali menyambut hantaman Thian-ti. Tubuh Thian-ti tergetar dan mencelat
mundur terkena getaran dari benturan sepasang telapak tangan Yan Cong-tian. Ilmunya lebih
tinggi dari manusia tanpa wajah. Dengan mudah dia hinggap kembali di atas batu semula.
"Yan Cong-tian! Kalau berani naik ke atas ini dan kita buktikan siapa yang lebih hebat di
antara kita!" tantangnya.
Dua kali berturut-turut Yan Cong-tian berhasil mendesak pihak mereka. Semangatnya
semakin menyala. Pada dasarnya dia memang selalu ingin menang. Tentu saja dia menerima
tantangan tersebut. Tubuhnya berkelebat, sekejap mata sudah sampai di daratan tempat Thianti berdiri.
Hujan, Angin, Geledek, dan Kilat bergerak dalam waktu yang bersamaan. Gerakan tubuh
Angin paling cepat. Dia sampai duluan di hadapan Yan Cong-tian. Lengan bajunya dikibas ke
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arah wajah Yan Cong-tian. Pada saat itu juga Thian-ti mengembangkan sepasang telapak
tangannya mengincar dada Yan Cong-tian.
Dengan menggeser sedikit tubuhnya Yan Cong-tian berhasil menghindari kibasan lengan baju
Angin, kemudian berjungkir balik dan menyambut sepasang telapak tangan Thian-ti. Kali ini
Thian-ti hanya terdesak mundur dua langkah.
Rupanya tenaga telapak tangan Thian-ti lebih keras satu kali lipat dari sebelumnya. Makhluk
itu langsung tertawa "Tua bangka! Apakah kali ini kau tidak terjerat dalam jebakan kami?"
Baru saja ucapannya selesai, tubuhnya sudah membentuk bayangan mencelat mundur
beberapa tindak. Yan Cong-tian bermaksud mengejar, tapi Hujan, Angin, Geledek, dan Kilat
sudah mengadang di depannya.
"Sekarang biar kau rasakan dulu kehebatan barisan Hujan, Angin, Geledek, dan Kilat ini!"
kata Thian-ti sambil tertawa terbahak-bahak.
Kibasan lengan baju Angin, jarum beracun Hujan, pedang Kilat, dan golok Geledek
menyerang dari empat arah. Yang ini maju, yang itu menggeser. Yang ini menggeser, yang itu
maju. Empat orang dengan ilmu dan senjata yang berbeda mengeroyok Yan Cong-tian.
Golok Geledek mengandung kekejian, pedang Kilat bergerak berubah-ubah, kibasan lengan
baju Angin datang dengan cepat, dan yang paling mengerikan justru jarum beracun Hujan
yang memercik bagai bunga salju. Jenis senjata rahasia yang digunakannya kecil tapi
jumlahnya banyak. Sulit sekali menghindarkan diri dari hujan senjata rahasia tersebut.
Apalagi dari bagian kiri, kanan, dan belakang ada pihak lawan yang menunggu kesempatan
pula. Beberapa kali Yan Cong-tian hampir terkena timpukan senjata rahasia Hujan.
Sejak kembalinya Thian-ti ke Siau-yau-kok, keempat orang ini berlatih keras membentuk
barisan Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek. Tujuannya memang untuk menghadapi Yan Congtian. Meskipun belum mencapai kesempurnaan, tapi kekompakan keempat orang itu sudah
lumayan. Mereka sudah bisa membagi tugas dengan rata. Siapa yang menyerang dan siapa
yang berjaga-jaga.
Keempat orang itu menyerang secara bergiliran bagai kincir angin yang berputar tanpa
berhenti. Yan Cong-tian tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenak pun. Siapa pun
di antara Hujan, Angin, Geledek, dan Kilat, apabila turun tangan sendiri-sendiri menghadapi
Yan Cong-tian, tidak ada satu pun dari mereka yang dapat menandinginya. Tapi dengan
bergabung, kekuatan mereka bagai terpadu. Yan Cong-tian malah lama-kelamaan terdesak di
bawah angin. Apalagi gabungan mereka demikian kompak! Sementara di sebelah sana masih
ada Thian-ti. Dia selalu mencari tempat lowong dari serangan keempat orang anak buahnya.
Setiap ada kesempatan, dia langsung menyerang Yan Cong-tian.
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Di lain pihak, Yan Cong-tian sendiri menyadari. Apabila bertarung dengan cara begini terusmenerus, yang rugi tentu diri sendiri. Tapi setiap kali dia berusaha menerobos keluar, selalu
terdesak kembali di dalam kurungan barisan tersebut.
Di sebelah sana Fu Giok-su sedang bertarung seru dengan manusia tanpa wajah. Tentu saja
pertempuran itu hanya sebuah kamuflase yang dipertunjukkan untuk Yan Cong-tian. Dua
macam senjata saling berbenturan. Beberapa kali terlihat Fu Giok-su berusaha mendekati
tempat Yan Cong-tian untuk memberikan bantuan, tapi selalu berhasil diadang oleh manusia
tanpa wajah.
Sementara itu para anak buah Siau-yau-kok sebelumnya memang sudah dapat kisikan dari
Thian-ti. Mereka menerjang mengeroyok Fu Giok-su. Yan Cong-tian mana tahu semua itu
hanya siasat yang dijalankan anak muda itu sendiri. Melihat keadaan Fu Giok-su, hatinya
semakin panik.
Mereka hanya berdua saja. Apalagi mereka berada di tempat musuh. Tampaknya lebih banyak
bahaya daripada menguntungkan. Yan Cong-tian juga tidak lupa, bahwa tenaga dalamnya
kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Dia tidak boleh bertempur terlalu lama. Apabila
kelemahannya itu menyerang secara mendadak, tamatlah riwayatnya. Tadinya dia mengira di
dalam Siau-yau-kok hanya Thian-ti yang ilmu silatnya paling tinggi. Selain makhluk tua itu,
tidak ada jago lainnya. Dengan mengandalkan kepandaiannya dan Fu Giok-su berdua, sudah
lebih dari cukup untuk menghadapi mereka.
Sambil menghindar dan balas menyerang, otaknya juga bekerja terus. Dia harus mencari akal
untuk menerobos keluar dari kepungan barisan tersebut dan bergabung dengan Fu Giok-su.
Thian-ti, Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek seakan dapat membaca pikiran Yan Cong-tian.
Serangan mereka semakin gencar. Kepungan semakin diperketat. Yan Cong-tian sudah
menerima serangan sebanyak tujuh ratusan jurus. Napasnya mulai tersengal-sengal. Dia
segera mencari kesempatan. Telapak tangannya dibentangkan dan tenaga dikumpulkan.
Senjata rahasia yang dilemparkan oleh Hujan, diempas oleh deruan angin dari telapak
tangannya dan menggeser mengancam Geledek.
Golok Geledek berputaran. Dia menyapu senjata rahasia yang tadinya ditujukan kepada Yan
Cong-tian dengan kalang kabut. Yan Cong-tian segera mempergunakan sedikit celah yang
terbuka itu. Kedua lengan bajunya dikibaskan dan menangkis hantaman telapak tangan Thianti. Angin segera membuka serangan. Tapi karena Geledek yang sedang memutar goloknya
mengibaskan senjata rahasia Hujan berdiri di sampingnya, gerakan Angin menjadi terhalang.
Hanya pedang Kilat yang meluncur mengancam punggung Yan Cong-tian yang sudah melesat
ke depan.
Yan Cong-tian sudah berhasil menerobos barisan tersebut. Dia mendengar deru suara angin
mengancam di belakang punggungnya. Dia tidak berani ayal. Kakinya menutul dan
mengentak ke udara. Tubuhnya berjungkir balik dua kali lalu mendarat turun. Serangan
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pedang Kilat menemui kekosongan. Dia hanya sempat menyayat sedikit lengan baju Yan
Cong-tian.
Tiba-tiba terdengar teriakan Fu Giok-su. Dia menerjang keluar dari kerumunan anak buah
Siau-yau-kok. Lengan kanannya berdarah. Rupanya dia sempat tergores pedang manusia
tanpa wajah. Anak muda itu mencelat ke udara dan melayang turun di samping Yan Congtian. Sekarang mereka berdiri bahu-membahu. Para anak buah Siau-yau-kok berteriak lantang
dan menyerbu bagai kesetanan.
Fu Giok-su membelakangi Yan Cong-tian. Punggung mereka saling menempel. Anak muda
itu membalikkan tubuhnya.
"Susiok, bagaimana keadaanmu?" tanyanya menyelidik.
Yan Cong-tian menggelengkan kepalanya. Dia menatap bahu Fu Giok-su yang berdarah.
"Apakah bahumu terluka?" nada suaranya rada bergetar.
Sekarang Fu Giok-su yang menggelengkan kepalanya. "Hanya luka kecil." Dia sudah melihat
tubuh Yan Cong-tian yang bergetar. Anak muda itu pura-pura cemas sekali. "Susiok, apakah
kau terserang senjata rahasia mereka?" tanyanya dengan penuh perhatian.
"Tidak ....” sahut Yan Cong-tian. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itulah, dia
merasakan hawa murninya sudah buyar. Dia tidak bertenaga sama sekali.
Pada saat itu para anak buah Siau-yau-kok sudah mengepung dari sekitar. Hujan, Angin,
Geledek, dan Kilat berada di hadapan orang-orang itu. Thian-ti berdiri kira-kira lima langkah
dari hadapan Yan Cong-tian. Makhluk tua itu tertawa terkekeh. "Tua bangka, meskipun
sekarang kau tumbuh sayap, tetap tidak dapat meloloskan diri lagi dari tempat ini!" bentaknya
lantang.
Yan Cong-tian tidak menyahut. Dia pura-pura tidak memandang sebelah mata. Tapi tubuhnya
bergetar semakin hebat. Keringat dingin pun mulai menetes. Hal ini tidak luput dari
pandangan Fu Giok-su. Dia segera merasa heran.
Tiba-tiba Yan Cong-tian membisikinya, "Giok-su, seandainya mereka menyerang, tolong
hadapi dulu beberapa jurus."
Fu Giok-su semakin heran. "Susiok, sebetulnya apa yang terjadi denganmu?" desaknya
penasaran.
"Sejak berlatih ilmu Tian-can-kiat, tenaga dalamku kadang-kadang ada dan kadang-kadang
menghilang. Hawa murni tidak dapat dikumpulkan. Apalagi setelah melalui pertarungan
panjang, aku harus beristirahat sejenak baru dapat mengumpulkan hawa murniku kembali,"
kata Yan Cong-tian dengan suara semakin rendah.
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Mendengar kata-kata itu, Fu Giok-su tertegun. Sejenak kemudian terlihat senyuman licik
tersungging di ujung bibirnya.
"Baik, Susiok. Kau atur saja hawa murnimu tenang-tenang, aku akan menghadapi mereka,"
mulutnya berkata demikian, tapi tubuhnya mencelat ke udara lalu melayang turun untuk
menghantam punggung Yan Cong-tian dengan sepasang telapak tangannya.
Selama ini diam-diam Fu Giok-su berlatih Bu-tong-liok-kiat dengan giat. Ilmu Pik-lek-ciang
miliknya bahkan jauh lebih matang dari Cia Peng. Tenaga dalamnya terlebih-lebih tidak usah
diragukan lagi. Hantaman Fu Giok-su kali ini disertai tenaga sebanyak sepuluh bagian,
sedangkan pada saat itu hawa murni Yan Cong-tian sedang buyar, bagaimana orang tua ini
dapat menahan hantaman sekeras itu. Dalam saat yang bersamaan, tubuhnya terpental jauh ke
depan.
Mencelatnya tubuh Yan Cong-tian ternyata mencapai beberapa depa dan jatuh tepat di
hadapan Thian-ti. Mulutnya terbuka dan segumpal darah kental langsung muncrat keluar.
Tubuhnya bahkan bergulingan di tanah beberapa kali.
Sayangnya di belakang punggung Yan Cong-tian tidak tumbuh mata. Tapi para anak buah
Siau-yau-kok dapat melihat jelas perbuatan Fu Giok-su. Hati Thian-ti saat itu langsung
berbunga-bunga. Perlu diketahui bahwa dua puluh tahun yang lalu saja dia bukan tandingan
Yan Cong-tian. Apalagi selama dua puluh tahun ini dia berlatih ilmu Tian-can-kiat. Meskipun
belum kebal terhadap senjata tajam, tapi ilmunya tentu sudah tinggi sekali dan hampir tidak
berani dibayangkan olehnya. Dengan mengandalkan ilmu Fu Giok-su yang masih rendah itu
ternyata berhasil membokong Yan Cong-tian sampai terluka demikian parah, bagaimana
hatinya tidak menjadi senang dan bangga? Tentu saja dia tidak tahu bahwa hawa murni Yan
Cong-tian sedang buyar. Kalau tidak meskipun bokongan Fu Giok-su berhasil mencapai
sasaran, tapi tenaga dalam orang itu sudah hampir mencapai taraf kesempurnaan. Asalkan dia
masih mempunyai sedikit tenaga dan langsung membalikkan tubuh lalu menyerang Fu Gioksu kembali, tentu anak muda itu lebih banyak celakanya daripada selamatnya.
Hujan, Angin, Geledek, dan Kilat juga sudah memikirkan kemungkinan itu. Sekarang melihat
Fu Giok-su berhasil dengan mudah dan Yan Cong-tian malah tidak memberikan perlawanan,
mereka malah termangu-mangu. Rasa terkejut mereka masih belum sirna, bayangan tubuh Fu
Giok-su sudah berkelebat kembali dan sekaligus menutuk dua puluh tujuh jalan darah penting
di tubuh Yan Cong-tian. Sedikit pun hawa murni Yan Cong-tian belum dapat dihimpun,
sudah tergetar kembali oleh tutukan Fu Giok-su. Isi perut dan empat anggota tubuhnya
terguncang parah. Dia jatuh terkulai kembali di atas tanah. Sama sekali tidak mampu
memberikan perlawanan.
Meskipun sempat ceroboh beberapa waktu, sekarang dia sudah mengerti apa yang telah
terjadi. Matanya mendelik lebar-lebar ke arah Fu Giok-su. Anak muda itu sama sekali tidak
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gentar. Dia bahkan mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. "Susiok,
bagaimana pendapatmu tentang Pik-lek-ciang yang kulatih ini?"
Yan Cong-tian tambah mengerti beberapa bagian. "Ternyata selama ini kau yang main gila.
Siapa kau sebenarnya?"
"Cucuku!" Thian-ti yang menyahut pertanyaan itu.
Yan Cong-tian menolehkan kepalanya memandang Thian-ti. Wajahnya berubah hebat. Dia
memaling kembali memandang Fu Giok-su. "Sejak semula seharusnya aku sudah melihat
bahwa kau ini rada kurang beres. Lalu siapa Wan Fei-yang? Apa dia merupakan komplotan
kalian juga?"
"Masa? Bukankah sejak semula kau justru yang paling percaya padaku? Malah kau sendiri
yang memaksa untuk datang ke tempat ini. Mengenai Wan Fei-yang, bocah tolol itu,
sayangnya dia hanya pantas menjadi kambing hitam. Kalau kau mau tahu siapa dia, nanti saja
di akhirat kau tanyakan kepada Ci Siong si hidung kerbau," sahut Fu Giok-su seraya tertawa
dingin.
Yan Cong-tian tertegun.
"Murid murtad!" bentaknya marah.
Fu Giok-su pura-pura tidak mendengar. Dia membalikkan tubuhnya menghadap Thian-ti.
"Kali ini keinginan Yaya benar-benar terkabul. Sun-ji seharusnya mengucapkan selamat!"
"Bagus, bagus!" Thian-ti tiba-tiba memandang Fu Giok-su dengan heran, "Bagaimana kau
bisa merobohkannya dengan cara semudah itu?"
"Rupanya sejak tua bangka ini berlatih ilmu Tian-can-kiat, tenaga dalamnya kadang-kadang
ada dan kadang-kadang menghilang. Dia tidak bisa bertarung lama-lama. Hawa murninya
akan buyar seketika kalau terlalu dipaksakan."
"Kalau sejak semula kau sudah tahu, mengapa tidak cepat-cepat membokongnya? Malah
membiarkan kami menguras tenaga begitu lama," gerutu Thian-ti kesal.
"Benar, mengapa?" tukas Hujan.
"Sebetulnya ini sebuah rahasia besar. Di Bu-tong-san, mungkin kecuali Ci Siong Tojin yang
sudah mampus itu, tidak ada orang kedua lagi yang mengetahuinya. Kalau tadi hawa
murninya tidak tiba-tiba buyar dan meminta Sun-ji menghadapi kalian untuk sementara,
sampai sekarang pun masih aku belum tahu."
"Tua bangka ini memang licik sekali!"
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"Biar bagaimana pun liciknya orang ini, sekarang dia tidak bisa apa-apa lagi. Dan tidak ada
lagi yang perlu kita khawatirkan," kata Fu Giok-su sambil menarik ikat pinggang Yan Congtian. Tubuh Tosu tua itu segera terangkat dan menghadap ke arah Thian-ti.
Yan Cong-tian sama sekali tidak ada tenaga lagi untuk melawan. Apalagi seluruh jalan
darahnya yang penting sudah ditutuk oleh Fu Giok-su. Thian-ti tidak mengulurkan tangannya
menyambut. Dia mengangkat sebelah kakinya dan menendang tubuh Yan Cong-tian. Orang
itu mental ke arah Angin. Lengan baju Angin dikibaskan. Belum lagi tubuhnya mendarat di
tanah, gagang golok Geledek sudah menyambutnya. Orang itu kembali mengentakkan tubuh
Yan Cong-tian ke udara, sedangkan Hujan di sebelah sana sudah menunggu.
Yan Cong-tian tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk melawan. Dia menjadi bulanbulanan kelima orang tersebut. Hanya Fu Giok-su yang menyaksikan dari samping. Dari
wajah sampai seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah, tapi dia masih sadar. Matanya
menatap Fu Giok-su dengan penuh kebencian. Tanpa sadar tatapan anak muda itu juga
kebetulan sedang menoleh ke arahnya. Tubuhnya tergetar seketika melihat tatapan dingin dan
marah Yan Cong-tian yang menatapnya penuh kebencian.
Thian-ti dan empat anak buahnya malah kesenangan. Mereka menjadikan tubuh Yan Congtian sebagai permainan yang mengasyikkan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi.
Tampaknya gerakan mereka sangat ringan, tapi bagi orang yang ilmu silatnya sudah tidak
berfungsi seperti Yan Cong-tian, menjadi bulan-bulanan mereka merupakan penderitaan yang
tidak terkirakan. Beberapa saat kemudian, Yan Cong-tian sudah muntah darah sebanyak lima
kali.
Akhirnya Thian-ti menyadari keadaan itu. Dia tertegun sesaat. "Berhenti semuanya!" bentak
makhluk tua itu lantang.
Pada saat itu, tubuh Yan Cong-tian sedang mendarat ke arah Geledek. Mendengar bentakan
Thian-ti, golok Geledek segera ditarik kembali. Tidak tertahan lagi, tubuh Yan Cong-tian
ibarat seonggok daging bergabrukan di atas tanah.
"Kita toh sedang bersenang-senang, mengapa harus dihentikan?" tanya Geledek penasaran.
Thian-ti menggelengkan kepalanya. "Kalau kita permainkan dia dengan cara demikian, dalam
waktu yang singkat tua bangka ini pasti akan mampus!" katanya.
Hujan merasa tidak mengerti. "Memangnya kita akan membiarkan tua bangka ini hidup
terus?"
Thian-ti menganggukkan kepalanya. "Membiarkan dia mati dengan cara seperti ini, bukankah
terlalu enak baginya?"
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"Maksudmu ....?"
Thian-ti tidak menjelaskan, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sungguh
menggidikkan hati. Kesadaran Yan Cong-tian masih ada. Mendengar suara tawa itu, dia
menyadari bahwa masih banyak cara kejam yang harus dilaluinya sebelum menerima
kematian.
Thian-ti maju menghampirinya. Dia langsung menarik Yan Cong-tian bangun dari atas tanah.
"Tua bangka! Tahukah kau apa yang akan kulakukan terhadapmu?" tanyanya seraya tertawa
licik.
Yan Cong-tian mengertakkan gigi-giginya menahan rasa sakit. Dia tidak mengucapkan
sepatah kata pun. Thian-ti menunggu beberapa saat kemudian dia tertawa dingin.
"Seharusnya kau sudah dapat menduganya!" bentak Thian-ti sambil mengguncangguncangkan tubuh Yan Cong-tian.
Segumpal darah kembali muncrat dari mulut Tosu tua itu. Dia berusaha mempertahankan diri
sebisanya. "Kalau mau bunuh, silakan. Tidak usah banyak bicara!" sahutnya sambil meludah
ke arah pipi Thian-ti.
Sayangnya semburan ludah itu tidak cukup kuat untuk mengenai Thian-ti. Kalau tidak,
mungkin pada saat itu juga Thian-ti sudah membunuhnya. Dengan demikian dia juga
terhindar dari berbagai siksaan. Rupanya Thian memang menghendaki lain.
Thian-ti tertawa terkekeh-kekeh.
"Aku pasti akan membunuhmu!" dia merandek sejenak. "Tapi, paling tidak kau harus
menderita dulu selama dua puluh tahun!" kembali dia tertawa terbahak-bahak.
Dalam waktu yang bersamaan, Yan Cong-tian jatuh tidak sadarkan diri.

*****

Entah berapa lama sudah berlalu, akhirnya Yan Cong-tian tersadar juga dari pingsan. Tibatiba dia merasa kaki dan tangannya terikat dengan rantai. Rasa nyeri dan ngilu segera
menyerang. Tenaganya hilang sama sekali. Yan Cong-tian langsung sadar bahwa urat kaki
serta tangannya sudah diputuskan semua. Sedangkan sepasang kakinya terendam dalam telaga
dingin.
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Setelah memerhatikan keadaan sekitarnya dengan saksama, tanpa sadar dia tertawa getir.
Telaga itu bukan telaga dingin, tapi dibuat persis dengan telaga dingin yang terdapat di Butong-san. Hal ini membuktikan bahwa Thian-ti memang sudah merencanakan untuk
meringkusnya hidup-hidup lalu menyiksanya dengan cara yang sama. Tentu memerlukan
waktu yang cukup lama untuk membuat telaga seperti ini.
Segulungan suara tawa yang aneh tertangkap oleh telinganya. Yan Cong-tian mengedarkan
pandangannya mencari. Akhirnya dia melihat Thian-ti duduk di atas sebuah batu berbentuk
persegi. Letaknya di seberang telaga buatan tersebut.
Suara tawanya lebih mirip suara anak kecil yang bersorak kegirangan. Sepasang telapak
tangannya terus menepuk tiada henti. Mulutnya menyeringai. "Tua bangka! Bagaimana
penilaianmu atas hasil karyaku? Miripkah dengan telaga dingin di Bu-tong-san?"
Yan Cong-tian mulai merasa putus asa. Sepasang giginya mengertak erat-erat. Dia tidak
menyahut sepatah kata pun.
"Kau tidak boleh terlalu kesal. Kalau sampai mati karena jengkel, bukankah menyia-nyiakan
hasil karya kami yang besar ini?" kata Thian-ti selanjutnya.
Yan Cong-tian sengaja menundukkan kepalanya. Dia enggan melihat tampang makhluk tua
yang menyebalkan itu.
"Meskipun aku harus sembahyang memasang hio menyembah Buddha agar kau dapat diberi
kehidupan dua puluh tahun lagi, aku rela melakukannya. Aku ingin kau merasakan bagaimana
penderitaanku selama dua puluh tahun terkurung dalam telaga dingin," Thian-ti masih juga
tertawa terbahak-bahak.
Tiba-tiba tangannya bergerak. Seutas cambuk panjang sudah tergenggam olehnya. Dia
menggerakkan cambuk itu untuk memecut tubuh Yan Cong-tian. Rasa sakit tidak terkirakan.
Tubuhnya tergetar hebat. Kulitnya terkelupas dan mengeluarkan darah. Rasa nyeri bahkan
menyusup ke dalam tulang sumsum. Dia tidak merintih sedikit pun. Sebisanya dia menahan
diri.
Cambuk di tangan Thian-ti bergerak terus. Ratusan kali sudah berlalu. Pakaian Yan Cong-tian
compang-camping tidak keruan. Darah mengalir membasahi seluruh tubuhnya.
"Tua bangka! Tidak pernah tersangka bahwa kau akan mengalami semua ini, bukan?"
Cambuknya diletakkan di samping. Thian-ti berdiri tegak dan kembali tertawa terbahakbahak. Suaranya bergema di seluruh gua buatan itu. "Hari ini cukup sekian permainan kita,
besok aku akan kembali lagi untuk melayanimu sebaik-baiknya. Harap jangan bosan menjadi
tamu agung di sini."
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Yan Cong-tian mendongakkan wajahnya. Matanya mendelik ke arah Thian-ti. Seakan ada
bara api yang berkobar-kobar di mata Tosu tua itu. Melihat sinar mata Yan Cong-tian, Thianti semakin senang. Sepasang tangannya dilipat di belakang. Dia melangkah keluar dari tempat
itu sambil tertawa terbahak-bahak tiada hentinya.
Yan Cong-tian memandangi kepergian Thian-ti. Hatinya merasa putus asa. Terkurung di
tempat seperti ini, entah kapan baru dia dapat melihat sinar matahari lagi. Apalagi kalau dia
mengingat keselamatan Lun Wan-ji yang dianggapnya belum tahu apa-apa, hatinya semakin
cemas.
Sejak kecil Lun Wan-ji sudah yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal karena desa
kelahiran mereka tertimpa bencana alam. Sejak kecil dia diasuh oleh Yan Cong-tian. Laki-laki
itu sudah menganggap Lun Wan-ji seperti anak kandungnya sendiri. Kalau melihat cara Fu
Giok-su yang demikian keji, tentu dia juga tidak akan melepaskan Lun Wan-ji begitu saja.
Dia semakin mengkhawatirkan keadaan gadis itu.
Pikirannya melayang kepada Wan Fei-yang. Seharusnya dia sadar bahwa bocah itu selalu
jujur. Namun satu hal yang membingungkan hatinya, kenyataannya Wan Fei-yang juga
menguasai Bu-tong-liok-kiat. Dari mana bocah itu mempelajarinya? Dia tidak habis pikir.
Rasanya dia juga tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengetahui semua hal yang tidak
dimengertinya lagi. Sedangkan nyawanya sendiri saat ini sulit dipertahankan.
*****
Thian-ti kembali ke ruang utama, Fu Giok-su sudah menunggu di sana. Pakaiannya masih
yang tadi juga. Semakin diperhatikan, hati Thian-ti semakin senang terhadap Fu Giok-su.
Bibirnya tersenyum terus. Dia merasa bangga mempunyai cucu seperti Fu Giok-su.
Fu Giok-su segera berdiri menyambutnya, “Yaya, bagaimana keadaan tua bangka Yan Congtian itu?”
Thian-ti tertawa lebar. “Hm .... Tua bangka itu? Paling tidak aku akan mengurungnya selama
dua puluh tahun. Biar dia rasakan penderitaan yang Yaya alami. Dengan demikian
kejengkelan hati Yaya baru bisa terlampiaskan.”
Fu Giok-su tersenyum manis. “Terserah Yaya saja. Sun-ji hanya menurut apa yang Yaya
anggap baik.”
Thian-ti kembali tertawa terbahak-bahak.
“Bagaimanapun, kau memang cucu yang paling bisa diandalkan. Bukan saja kau berhasil
menyelamatkan Yaya keluar dari telaga dingin malah sanggup memancing Yan Cong-tian
masuk dalam perangkap kita sehingga Yaya bisa melampiaskan dendam kesumat ini.” Dia
merandek sejenak. “Sekarang kau sudah menjadi Ciangbunjin Bu-tong-pay. Kau harus bisa
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mempergunakan kesempatan ini baik-baik untuk menonjolkan kembali partai kita kelak.
Suruh para murid Bu-tong itu berlatih dengan giat. Kelak kita akan memerlukan tenaga
mereka.”
“Yaya ingin menggunakan tenaga mereka untuk menggempur Bu-ti-bun?” tanya Fu Giok-su
yang langsung dapat menerka maksud hati Thian-ti.
“Tidak salah!” Thian-ti meremas-remas jari tangannya sendiri dengan wajah penuh semangat.
“Biar mereka saling membunuh dengan pihak Bu-ti-bun. Dan kita tinggal memungut hasilnya
saja.”
“Sun-ji juga mempunyai niat yang sama.”
“Oleh sebab itu, untuk sementara ini kau harus tetap merahasiakan asal usulmu.” Sinar mata
Thian-ti menerawang jauh. “Aku dengar, budak perempuan yang bernama Lun Wan-ji itu
juga ikut datang. Di mana dia sekarang?”
Fu Giok-su terperanjat mendengar pertanyaan itu. Dia berusaha menenangkan hatinya.
“Masih ada di Piaukiok.” Diam-diam Fu Giok-su mengerling sekilas kepada Thian-ti. Hatinya
tergetar.
“Budak perempuan itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kelak akan menjadi masalah bagi kita.
Lebih baik kau membunuhnya saja!”
“Yaya ....” Fu Giok-su hanya dapat memanggil kakeknya saja. Dia tidak dapat meneruskan
kata-katanya.
“Kenapa? Kau tidak sampai hati?” bentak Thian-ti dengan wajah berubah.
“Yaya, Wan-ji sudah ....”
“Sudah apa?”
“Pokoknya, Sun-ji memohon Yaya melepaskannya ....” Fu Giok-su menjatuhkan diri berlutut
di depan Thian-ti.
Makhluk tua itu tertegun sekian lama. Matanya menyorotkan kemarahan. “Kalau tidak keji,
tidak pantas disebut laki-laki sejati. Lihat tingkah lakumu ini, bagaimana kau bisa menangani
urusan besar. Kalau kau tidak tega, biar Yaya yang turun tangan sendiri!”

Fu Giok-su terpaku di tempat. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada kakeknya.
Hatinya galau sekali. Bagaimanapun hubungannya dengan Wan-ji sudah demikian dalam. Dia
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tidak tega turun tangan membunuh gadis itu. Apalagi kalau mengingat anak dalam perut Wanji yang merupakan darah dagingnya sendiri.
Fu Hiong-kun juga tertegun. Saat itu dia berada di luar ruangan utama. Setiap patah kata yang
mereka ucapkan sudah didengarnya dengan jelas. Soal Yan Cong-tian yang dipancing ke
Siau-yau-kok lalu dibokong dengan cara yang keji juga sudah diketahuinya. Hal itu memang
sedang hangat dibicarakan setiap anak buah Siau-yau-kok. Otomatis dia juga ikut mendengar
kabar itu. Justru karena hal inilah, dia bermaksud mencari Fu Giok-su dan menanyakannya.
Dalam hati kecilnya, Koko yang selama ini dikenalnya adalah orang yang tahu membalas
budi dan tidak sekeji Hujan, Angin, dan Geledek maupun Kilat.
Kembali dia mendengar suara bentakan Thian-ti, “Coba kau pertimbangkan baik-baik. Budak
perempuan itu adalah murid Bu-tong-pay. Lagi pula dia adalah murid Yan Cong-tian. Kalau
dia sampai tahu bahwa kau adalah orang Siau-yau-kok, biarpun kau tidak membunuhnya, ia
juga tidak akan melepaskan dirimu begitu saja!”
Mendengar ucapan itu, Fu Giok-su sadar tidak ada gunanya banyak bicara. Bukan saja Thianti tetap tidak mau mengerti, malah kakeknya itu akan marah besar dan kemungkinan akan
pergi ke Kian-wei-piaukiok lalu membunuh Lun Wan-ji saat ini juga. Pikirannya bekerja
dengan cepat. Tiba-tiba dia membusungkan dadanya dan pura-pura tersadar. “Apa yang Yaya
katakan memang benar!”
Fu Hiong-kun mana tahu isi hati Fu Giok-su. Dia terkejut sekali mendengar jawaban
abangnya itu.
“Begitu baru betul,” kata Thian-ti memuji. “Tidak usah khawatir kekurangan kaum
perempuan. Yaya bisa mencarikan istri yang tercantik di dunia ini untukmu. Sekarang kau
harus segera kembali ke sana dan jangan menunda waktu lagi. Bunuh gadis itu lalu kembali
ke Bu-tong serta persiapkan apa yang Yaya katakan tadi.”
Fu Giok-su menganggukkan kepalanya lalu mengundurkan diri.
*****
Sesampainya di luar ruangan, dia langsung melihat Fu Hiong-kun yang berjalan dengan
tergesa-gesa meninggalkan tempat itu.
“Hiong-kun ....” panggilnya seraya mengejar.
Fu Hiong-kun pura-pura tidak mendengar. Dia meneruskan langkah kakinya. Fu Giok-su
tertegun sesaat, kemudian mengejarnya lebih cepat. Dia melesat dan mengadang di depan
gadis itu.
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Akhirnya Fu Hiong-kun menghentikan langkah kakinya. Dia menatap Fu Giok-su dengan
pandangan dingin. Seakan melihat seorang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Fu Gioksu semakin heran. “Hiong-kun, kau tidak mengenali Toako lagi?” tanyanya lembut.
Fu Hiong-kun tertawa dingin. Dia tidak menyahut.
“Baru dua tahun tidak bertemu. Lagi pula wajah Toako juga rasanya tidak berubah banyak,”
kata Fu Giok-su kembali.
“Wajah memang tidak berubah, hatinya bagai orang yang berbeda!”
“Oh?” Giok-su tampaknya masih tidak mengerti apa yang diucapkan Hiong-kun.
“Ciangbunjin Bu-tong-pay seperti engkau ini rasanya terlalu keji dan tidak berperasaan sama
sekali,” sindir Hiong-kun.
Fu Giok-su menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana harus menyahut makian
adiknya itu. Dia merasa sunyi dan tak berdaya. Hiong-kun menatapnya lekat-lekat. Kemudian
gadis itu menarik napas panjang.
“Rasanya aku tidak mungkin menemukan Toakoku yang dulu lagi. Oh ya, kau sudah berhasil
menjabat sebagai Ciangbunjin Bu-tong-pay, seharusnya aku mengucapkan selamat
kepadamu,” Dia menjura satu kali kemudian mengibaskan tangannya dan melenggang pergi.
Fu Giok-su terpaku di tempatnya. Setelah beberapa saat baru dia melangkahkan kakinya
menuju ke luar. Meskipun di mulut dia mengabulkan permintaan Thian-ti untuk membunuh
Lun Wan-ji, tapi dalam hatinya dia sudah merencanakan bagaimana mengungsikan gadis itu
ke tempat yang aman agar bayinya dapat terlahir dengan selamat dan mereka masih bisa
berhubungan tanpa diketahui oleh pihak ketiga.
Harimau yang buas saja tidak pernah memangsa anaknya sendiri, apalagi manusia. Meskipun
hatinya sangat keji dan licik, tapi dia toh masih mempunyai perikemanusiaan. Di dalam
hatinya masih tersisa sedikit kesadaran. Sambil berjalan dia memikirkan rencananya.
Akhirnya dia berhasil menemukan jalan keluar yang baik. Satu hal yang tidak tersangka
olehnya ialah Lun Wan-ji sudah mengetahui rahasianya dan meninggalkan Kian-weipiaukiok.
*****
Lun Wan-ji termenung di atas tempat tidur. Hatinya gelisah memikirkan keselamatan Yan
Cong-tian. Sedikit banyak dia sudah dapat meraba siapa adanya Fu Giok-su. Wajah Wan Feiyang yang ketolol-tololan melintas di depan pelupuk matanya. Dulu dia selalu mengagumi
anak muda itu sebagai orang yang jujur. Sejak kedatangan Fu Giok-su, kepercayaannya mulai
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luntur. Mungkinkah orang seperti Wan Fei-yang sampai hati membunuh Susioknya, Ci-siong
Tojin?
*****
Bagaimana kalau Fu Giok-su yang membunuh orang tua itu? Hatinya sakit sekali, juga
dibayangi ketakutan. Apa jadinya kalau yang dibayangkan semua merupakan kenyataan?
Apakah benar anak yang dikandungnya ini merupakan darah daging dari seorang pembunuh
berdarah dingin?
Seribu pertanyaan menggelayuti pikiran Lun Wan-ji. Setelah mempertimbangkan bolak-balik
akhirnya dia bangkit dari tempat tidurnya dan membereskan perbekalannya. Dia tidak
sanggup berpikir panjang lagi. Dia merasa menyesal menuduh Wan Fei-yang sebagai
pembunuh. Tapi dia juga merasa tidak ada muka lagi untuk mencari anak muda itu dan
menjelaskan segalanya. Nasi sudah menjadi bubur. Hanya satu hal yang dapat dilakukannya
sekarang. Hatinya pun bertekad mengambil keputusan tersebut.
*****
Sesampainya Fu Giok-su di Kian-wei-piaukiok, hari sudah menjelang senja. Suma Hung
segera menceritakan peristiwa menghilangnya Lun Wan-ji kepada anak muda itu. Tadinya Fu
Giok-su curiga jangan-jangan Suma Hung secara diam-diam telah menerima perintah dari
Thian-ti untuk membunuh gadis itu. Tapi setelah dia mendengarkan dengan saksama dan
menyelidiki secara teliti, kenyataannya bukan.
Di dalam kamar Lun Wan-ji, dia menemukan sepucuk surat. Surat itulah yang dilemparkan
oleh Kiang Cin dan Li Bu ke dalam kamar gadis itu. Fu Giok-su segera sadar bahwa gadis itu
sudah mengetahui rahasianya. Malah sebelum dia meninggalkan Piaukiok tersebut bersama
Yan Cong-tian. Saat itu dia baru mengerti sikap Lun Wan-ji yang aneh tadi malam.
Di atas meja hanya terdapat surat dari Kiang Cin dan Li Bu. Lun Wan-ji sendiri tidak
meninggalkan sepatah kata pun untuk Fu Giok-su. Anak muda itu berdiri di dalam kamar
termangu-mangu. Dia seperti kehilangan sesuatu yang amat berharga bagi hidupnya.
Dia sama sekali tidak dapat menerka ke mana perginya Lun Wan-ji, tapi dia ragu apakah dia
masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dengan gadis itu selama hidupnya ini. Yang
pasti gadis itu tentu sangat membencinya sekarang.
*****
Senja hari yang sama. Tok-ku Hong mengajak Wan Fei-yang kembali ke kantor pusat Bu-tibun. Mengetahui kepulangan gadis itu, yang paling gembira tentu saja Kongsun Hong. Tapi
gadis itu tidak memedulikannya. Sikapnya masih dingin dan angkuh.
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Kongsun Hong yang melihat Tok-ku Hong membawa pulang Wan Fei-yang merasa tidak
senang, namun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Entah mengapa, semakin memerhatikan
Wan Fei-yang, hatinya semakin tidak suka. Belum sempat dia menanyakan apa-apa, Tok-ku
Hong sudah menjelaskan. “Dia bernama Siau Yang. Dia pernah menolongku. Kau cari salah
seorang anak buah kita dan suruh dia urus Siau Yang baik-baik.”
“Tapi ... selamanya kita belum pernah melayani tamu di sini ....”
“Tamu?” sifat pemarah Tok-ku Hong meledak lagi. “Orang yang kuajak pulang apa terhitung
tamu. Ada urusan apa, aku yang tanggung jawab!”
Kongsun Hong mana berani banyak bicara lagi. Kepalanya tertunduk. Seorang anggota Bu-tibun menghampiri dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa Buncu mengundang Tok-ku
Hong masuk ke dalam kamar pribadinya.
Tok-ku Hong tampak bimbang sesaat, namun akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan
berjalan pergi. Baru beberapa langkah dia menolehkan kepalanya kepada Wan Fei-yang.
“Sebentar aku akan kembali lagi,” katanya sambil tersenyum.
Hati Kongsun Hong semakin mendongkol. Dia melengos ke arah lain.
*****
Matahari mulai tenggelam. Cahayanya menyorot lewat jendela sebelah barat. Tok-ku Bu-ti
berdiri membelakangi jendela. Seluruh wajahnya hampir tidak kelihatan karena
memunggungi cahaya.
Tok-ku Hong sudah melihatnya dari luar pintu ruangan pribadi tersebut. Langkah kakinya
terhenti. Hatinya angkuh dan cepat tersinggung. Dia paling tidak sanggup mendengar ocehan
orang. Mengingat Tok-ku Bu-ti mungkin akan memakinya habis-habisan, rasanya dia sudah
enggan masuk ke dalam.
Dia mempertimbangkan sesaat, akhirnya mengertakkan gigi dan membalikkan tubuhnya.
Baru saja dia berniat meninggalkan tempat itu, Tok-ku Bu-ti sudah memandang ke arahnya.
Sinar matanya demikian lembut.
Cahaya mentari pudar. Rambut di kepala Tok-ku Bu-ti yang setengahnya sudah memutih
berkilauan. Walaupun dilihat dari sudut mana, dia tampak seperti orang yang penuh perasaan.
Dua pasang mata saling menatap. Tok-ku Hong tertegun. Sedangkan Tok-ku Bu-ti segera
mengembangkan seulas senyuman. Seulas senyuman yang penuh kerinduan dan kesepian.
Tok-ku Hong mengeraskan hatinya menghampiri. “Tia ....” sapanya dengan suara lirih.
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“Kau sudah pulang,” Tok-ku Bu-ti tersenyum lagi. “Bagaimana rasanya bermain-main di luar
sana?”
“Lumayan,” suara Tok-ku Hong masih dingin dan datar.
“Kadang-kadang berjalan-jalan keluar rumah ada baiknya juga.”
Tok-ku Hong tidak menyahut.
“Apa kau sanggup menghadapi berbagai penderitaan di luar sana?” tanya Tok-ku Bu-ti
kembali.
“Apanya yang menderita?” sahut Tok-ku Hong kurang senang. Dia menganggap Tok-ku Bu-ti
sedang menertawakannya.
“Sifatmu persis dengan orang itu. Baik ....” nada suara Tok-ku Bu-ti berubah menjadi kurang
sabar.
Perasaan Tok-ku Hong menjadi kurang senang seketika. Tok-ku Bu-ti malah tersenyum lagi.
Kadang-kadang Tok-ku Hong sendiri kurang mengerti sikap ayahnya.
“Tia lain kali tidak akan memarahimu lagi,” dia menarik napas panjang. “Anak sudah besar.
Dimarahi sedikit saja langsung bertekad pergi dari rumah,” dia berhenti sejenak kemudian
menarik napas lagi.
Tok-ku Hong semakin tidak tenang. Tok-ku Bu-ti juga tidak mengatakan apa-apa lagi.
Keduanya terdiam beberapa saat. Akhirnya Tok-ku Hong juga yang membuka suara. “Apakah
tidak ada hal lainnya lagi?”
Kepala gadis itu tertunduk rendah-rendah. Tok-ku Bu-ti memandangnya lekat-lekat. “Masih
marah kepada Tia?” tanyanya apa boleh buat.
Tok-ku Hong menggelengkan kepalanya. Tok-ku Bu-ti menghampiri dan mengelus-elus
kepala gadis itu.
“Tahukah kau bahwa Tia sangat merindukanmu?”
Mendengar kata-kata itu, tanpa dapat menahan keharuan hatinya lagi Tok-ku Hong
menyusupkan kepalanya ke dalam dada Tok-ku Bu-ti. Kemudian dia terbatuk-batuk beberapa
kali. Alis Tok-ku Bu-ti segera berkerut mendengar suara batuk itu. “Apakah kau pernah
mendapatkan luka dalam?”
Tok-ku Hong menganggukkan kepalanya. “Sudah hampir sembuh,” sahutnya.
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“Siapa yang turun tangan terhadapmu?”
“Bocah Kuan Tiong-liu dari Go-bi-pay itu!” Nada suaranya terdengar marah.
“Lagi-lagi bocah itu!” wajah Tok-ku Bu-ti menjadi kalem. “Suatu hari nanti, aku akan
memberi pelajaran pahit kepadanya.”
“Kali ini untung saja ada Hwesio itu yang kebetulan lewat dan menolong aku.”
“Hwesio yang mana?”
“Dia tidak menyebutkan gelarnya. Tapi tampangnya aneh sekali. Tubuhnya pendek,
kepalanya ada sembilan lubang dan jenggotnya sudah putih semua ....” Apa yang dikatakan
Tok-ku Hong sebenarnya hanya meniru keterangan Wan Fei-yang saja.
Tok-ku Bu-ti mengerutkan keningnya. “Mungkinkah ....”
“Siapa?” desak Tok-ku Hong.
“Apa yang dilakukannya setelah berhasil menolongmu?” tanya Tok-ku Bu-ti kembali.
“Tanpa mengucapkan apa-apa langsung pergi.”
“Kalau begitu bukan dia,” Tok-ku Bu-ti menggelengkan kepalanya. “Kong-kong Hwesio dari
Siau-lim-pay memang mempunyai tampang seperti yang kau uraikan tadi. Tapi orang ini
terkenal hidung belang. Tidak mungkin dia akan melepaskanmu begitu saja.”
Wajah Tok-ku Hong menjadi merah padam mendengar keterangan itu.
“Lalu bagaimana?” tanya Tok-ku Bu-ti masih penasaran.
“Kebetulan seorang bocah laki-laki lewat di tempat itu. Dia melihat aku terluka cukup parah.
Tanpa pikir panjang lagi dia mengeluarkan obat buatan resep keluarganya dan
meminumkannya padaku. Sepanjang perjalanan sampai pulang, dia pula yang merawat aku,”
Tok-ku Hong tertawa. “Meskipun tampangnya ketolol-tololan, tapi hatinya sangat baik.”
“Kau membawanya pulang ke kantor pusat kita?” Tok-ku Bu-ti mengerutkan keningnya.
“Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia tidak mempunyai rumah tinggal lagi. Lagi pula
dia sangat mengagumi Bu-ti-bun kita. Oleh karena itu, akhirnya aku mengambil keputusan
untuk mengajaknya pulang. Hitung-hitung sebagai balas budi atas perawatannya selama aku
terluka.”
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Tok-ku Bu-ti seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah keburu ditukas kembali oleh Tokku Hong. “Aku sudah mengujinya beberapa kali. Ilmu silatnya biasa-biasa saja. Dalam hal
pengobatan dia punya minat yang cukup besar. Paling bagus kalau ditempatkan di toko obat
dan klinik tabib Cai.”
Tok-ku Bu-ti diam merenung.
“Tia ... bagaimana pendapatmu itu? Aku sudah mengatakan iya kepadanya.”
“Kalau kau sudah mengiakan, buat apa tanya aku lagi?” Tok-ku Bu-ti tertawa lebar. “Kau
lakukan saja apa yang menurutmu baik. Katakan kepadanya jangan bermalas-malasan, siapa
tahu aku akan mengangkatnya sebagai murid.”
Mendengar kata-kata itu, Tok-ku Hong merasa gembira demi Wan Fei-yang.
“Cepat ke sana. Nanti dia kebingungan,” kata Tok-ku Bu-ti kembali.
Tok-ku Hong segera membalikkan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Tapi sampai di pintu,
dia teringat sesuatu. “Tia ... ketika Kuan Tiong-liu melukai aku, dia baru saja membunuh
seratus lebih orang-orang kita. Bocah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja!”
“Tia sudah mendapat laporan tentang hal itu,” wajah Tok-ku Bu-ti berubah kelam.
Tok-ku Hong melanjutkan langkah kakinya.
*****
Pada saat itu Wan Fei-yang merasa sebal sekali. Kongsun Hong mengajaknya ke ruangan
utama. Di sana ia menanyakan segala macam. Kongsun Hong juga menanyakan ciri-ciri
Hwesio yang katanya menyelamatkan Tok-ku Hong. Malah dia bertanya dengan cara yang
jauh lebih terperinci daripada Tok-ku Bu-ti. Wan Fei-yang hanya menjawabnya dengan
samar-samar.
Semakin didengar, Kongsun Hong semakin merasa entah di mana dia pernah mendengar
suara Wan Fei-yang. Tapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya. Dia masih bertanya terus,
“Dari mana asalmu?”
Wan Fei-yang tertegun. Baru saja dia ingin menyahut nama sebuah tempat secara
serampangan, Kongsun Hong sudah menukasnya kembali.
“Rasanya aku pernah dengar nada suaramu!”
“Eh?” hati Wan Fei-yang tergetar.
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“Kau belum menjawab pertanyaanku. Dari mana asalmu?” desak Kongsun Hong.
Baru saja perkataannya selesai, Tok-ku Hong sudah melangkah masuk dari ruangan tersebut.
Wajahnya berseri-seri. “Tia sudah mengatur kau bekerja di tempat tabib Cai. Dia masih
berpesan agar kau jangan bermalas-malasan. Kelak mungkin dia akan mengangkatmu sebagai
murid. Mari ikut aku!” katanya dengan nada senang.
Wan Fei-yang cepat-cepat berdiri. Kongsun Hong juga ikut berdiri.
“Kau belum menjawab pertanyaanku ....” desaknya.
Wajah Tok-ku Hong langsung berubah serius. “Dia toh bukan pesakitan. Untuk apa kau
bertanya panjang lebar?” bentaknya marah.
Kata-kata Kongsun Hong terhenti seketika. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan lagi.
Entah kenapa, dia memang selalu tidak berdaya di hadapan Tok-ku Hong. Matanya
memandang kepergian kedua orang itu. Saking kesalnya, perut Kongsun Hong langsung
menjadi mual. Biar dia sudah menguras ingatannya, dia masih tetap lupa di mana dia pernah
mendengar suara Wan Fei-yang.
*****
Tabib Cai disebut oleh orang-orang sekitar sana sebagai Cai Hua-to (Hua-to adalah seorang
tabib sakti pada zaman lampau). Menurut keterangan Tok-ku Hong, ilmu pengobatannya
lumayan juga. Tapi sikapnya malah tidak terpuji sama sekali. Apalagi dia juga terkenal
hidung belang dan mata duitan.
Justru karena kegenitannya itu, dia pernah menyalahi beberapa partai lurus di Bu-lim.
Akhirnya dia melarikan diri dan berlindung di bawah panji Bu-ti-bun. Dia memohon kepada
Tok-ku Bu-ti agar menerimanya sebagai anggota. Tok-ku Bu-ti tahu ilmu pengobatan orang
ini boleh juga. Dia juga tahu Bu-ti-bun memerlukan orang semacam ini. Oleh karena itu
permintaannya segera dikabulkan dan resmilah dia menjadi anggota perguruan tersebut.
Setelah masuk menjadi anggota Bu-ti-bun, penghasilannya semakin banyak. Tentu saja dia
tidak berani terang-terangan memeras anggota Bu-ti-bun yang lain apabila berobat kepadanya.
Rakyat daerah itulah menjadi sasaran empuk. Apalagi terhadap Tok-ku Hong, hormatnya
bukan kepalang.
Usianya masih belum terlalu tinggi. Baru memasuki kepala empat. Tentu saja dia masih ingin
hidup lebih lama lagi. Oleh sebab itu juga pada penampilan luarnya dia selalu mematuhi
semua peraturan yang berlaku di Bu-ti-bun.
Sedangkan Wan Fei-yang dibawa oleh Tok-ku Hong, tentu saja dia tidak berani banyak
bertanya atau menolak. Dia langsung menerima anak muda itu. Bahkan dia tidak mengizinkan
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Wan Fei-yang melakukan pekerjaan kasar. Diam-diam dalam hatinya dia berpikir janganjangan anak muda itu diutus sebagai mata-mata untuk menyelidiki gerak-geriknya. Wan Feiyang ditugaskan mencatat nama-nama pasien. Kadang-kadang menimbang takaran obat atau
menemaninya ke kota untuk membeli persediaan obat yang sudah hampir habis.
Apabila dia membeli obat-obatan seharga seratus tahil, paling tidak dia mencatut dua puluh
tahil untuk masuk ke kantongnya sendiri. Wan Fei-yang juga kebagian tidak sedikit. Hal ini
dilakukannya karena dia takut Wan Fei-yang adalah bawahan Tok-ku Hong. Seandainya dia
membagi sedikit keuntungan kepada anak muda itu, mungkin dia tidak akan menceritakan
apa-apa kepada Tok-ku Hong meskipun dia melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya.
Sebetulnya Wan Fei-yang juga tidak peduli. Sayangnya tabib Cai tidak tahu. Yang paling
menarik perhatian Wan Fei-yang adalah racikan obat-obatan dan nama pasien serta penyakit
yang mereka derita. Setiap kali anggota Bu-ti-bun berobat kepada tabib Cai, orang itu pasti
menyimpan arsipnya di dalam lemari besar. Wan Fei-yang berminat membongkar arsip
tersebut. Maka setiap hari, apabila tidak banyak pekerjaan, dia pun pura-pura membersihkan
semua perabotan dan membereskan surat atau resep-resep yang tidak terpakai lagi lalu
ditumpukkan menjadi satu. Dengan demikian, tabib Cai sama sekali tidak curiga. Hanya
sayangnya, meskipun dia sudah membongkar sampai capek, dia tidak berhasil menemukan
apa yang dicarinya. Orang yang mempunyai she Sen memang banyak juga. Tapi tidak ada
satu pun yang bernama Sen Man-cing.
Dia tidak putus asa. Sekarang dia mulai memerhatikan setiap pasien yang datang. Setelah
memerhatikan kurang lebih satu bulan, akhirnya dia menemukan seorang dayang yang aneh.
Dayang itu bernama Goat Ngo. Pernah satu kali dia datang untuk mengambil obat. Wan Feiyang biasa mencatat nama pasien dan apa penyakitnya. Dia malah dihalangi oleh tabib Cai
dan ditertawakan oleh dayang itu yang mengatakan bahwa dia tidak tahu aturan.
Setelah itu tabib Cai mengantar Goat Ngo sampai di luar toko. Sekembalinya ke dalam orang
itu masih berpesan kepadanya, apabila Goat Ngo datang lagi kelak, seberapa banyak saja obat
yang dimintanya, Wan Fei-yang harus memberikan dan tidak perlu dicatat. Wan Fei-yang
berusaha mendesaknya dengan berbagai pertanyaan, tapi tabib Cai tidak memberi penjelasan.
Dia hanya menoleh kepada Wan Fei-yang dan berkata, “Semakin sedikit urusan Bu-ti-bun
yang kau ketahui, semakin baik untuk dirimu sendiri. Jangan mencampuri urusan orang lain!”
Meskipun di mulut Wan Fei-yang mengiakan, tapi hatinya mempunyai pikiran yang lain.
Sedangkan mengenai main gilanya tabib Cai dengan Su Sam-ko, dia pura-pura tidak
melihatnya. Sepatah kata pun dia tidak menyebarkan kepada orang lain.
Su Sam-ko sebetulnya merupakan selir kesayangan salah satu Hu-hoat Bu-ti-bun, yaitu Cianbin-hud. Seandainya Cian-bin-hud sampai mengetahui peristiwa ini, rasanya nyawa tabib Cai
tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Tabib Cai sendiri bukannya tidak tahu sampai di
mana kelihaian Cian-bin-hud. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan kesempatan tatkala Su
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Sam-ko turun ke kota membeli bedak ataupun gincu. Di saat itulah mereka mengadakan
pertemuan rahasia di salah satu penginapan setempat.
Perasaan Cian-bin-hud selalu sukar diraba. Apalagi ketika dia ingin membunuh seseorang.
Namun dalam keadaan apa pun, wajahnya selalu tersenyum. Entah berapa banyak orang yang
mati penasaran di bawah senyumannya. Maka dari itu juga, banyak orang yang menyebutnya
Siau-li-jan-to (di dalam tawa tersimpan golok). Tentu saja sebutan ini hanya diucapkan di
belakangnya.
Meskipun hatinya kejam dan tampangnya garang, tapi dia paling patuh terhadap kaum
perempuan. Dia sama sekali tidak menduga kalau selirnya akan mengkhianatinya. Wan Feiyang yang belum lama di tempat itu saja sudah dapat meraba hubungan istimewa antara tabib
Cai dengan Su Sam-ko. Tapi Cian-bin-hud tidak tahu sama sekali.
Tabib Cai Hua-to tentu sudah menyadari kelemahan ini. Dia juga tidak berani sembrono.
Tindakannya selalu hati-hati. Kalau bukan Wan Fei-yang yang demikian teliti, tentu sampai
saat ini dia juga tidak mengetahuinya. Namun kalau dibandingkan dengan ketajaman telinga
dan keawasan mata Manusia Tanpa Wajah, Wan Fei-yang masih belum nempil seujung
kukunya.
Dia mendapat perintah untuk menyuap beberapa anggota Bu-ti-bun sebagai mata-mata. Bukan
saja dia tahu hubungan antara tabib Cai dengan Su Sam-ko, dia juga tahu bahwa Wan Feiyang sudah menyelundup ke dalam Bu-ti-bun.
Dia langsung mengambil tindakan. Pertama-tama dia menangkap basah tabib Cai yang sedang
mengadakan pertemuan dengan Su Sam-ko di sebuah penginapan. Di bawah ancamannya,
tabib Cai diharuskan menandatangani perjanjian sebagai mata-mata Siau-yau dan mengawasi
gerak-gerak Wan Fei-yang. Karena bersalah, kedua orang itu terpaksa menandatangani
perjanjian tersebut. Manusia Tanpa Wajah menanyakan dengan saksama bagaimana caranya
Wan Fei-yang bisa masuk ke dalam Bu-ti-bun. Tapi dia tidak menceritakan asal usul anak
muda itu sedikit pun.
Terhadap cara Wan Fei-yang menyelundup ke dalam Bu-ti-bun, Manusia Tanpa Wajah
menaruh perhatian yang besar. Dia tidak menanyakan apa-apa lagi kepada tabib Cai dan dia
juga tidak mengganggu-gugat kedudukan Wan Fei-yang. Dia tidak ingin Wan Fei-yang tahu
bahwa gerak-geriknya sudah diperhatikan oleh orang Siau-yau-kok. Tapi Manusia Tanpa
Wajah segera mengirim surat lewat merpati pos ke Siau-yau-kok dan Bu-tong-san.
Sedangkan di pihak Wan Fei-yang sendiri, dia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya
sudah di depan mata. Di pihak lain, Kongsun Hong juga mulai mengawasi Wan Fei-yang. Dia
masih penasaran, di mana sudah pernah mendengar suara anak muda itu. Sedangkan
kecurigaan Kongsun Hong sejak semula sudah dapat diduga oleh Wan Fei-yang. Tapi dia
tenang-tenang saja. Tindakannya semakin berhati-hati. Sebisa mungkin dia menghindari
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pertemuan dengan Kongsun Hong. Dan setiap kali menjawab pertanyaan Kongsun Hong, dia
jauh lebih berhati-hati lagi.
Beberapa hari belakangan ini, hasil yang didapatkan Kongsun Hong tidak banyak. Tapi dia
tidak melepaskan Wan Fei-yang begitu saja. Untung waktunya juga tidak banyak. Dia masih
mencari kesempatan untuk mendekati Tok-ku Hong. Dia juga harus menemani gadis itu
membahas cara memecahkan barisan Jit-sing-kiam-ceng.
Yang membentuk barisan tentu saja para murid Bu-ti-bun lagi. Mereka sebetulnya sudah
merasa jenuh. Barisan Jit-sing-kiam-ceng yang mereka bentuk belum pernah sanggup
menahan Kongsun Hong dan Tok-ku Hong. Gerakan Jit-goat-lun Kongsun Hong selalu
berhati-hati. Sedangkan Tok-ku Hong tidak peduli banyak. Setiap kali dia selalu turun tangan
dengan keras. Oleh karena itu, hampir puluhan jumlah anggota Bu-ti-bun yang terluka setiap
harinya. Tentu saja mereka berobat ke klinik tabib Cai Hua-to. Tabib itu menjadi kelabakan
saking repotnya. Untung saja luka semacam ini tidak sulit diobati. Untunglah Wan Fei-yang
adalah anak muda yang cerdas. Belajar sekali saja dia langsung mengerti. Tabib Cai Hua-to
sisa menghemat tenaganya karena ada bantuan dari Wan Fei-yang.
Hati Wan Fei-yang sangat baik. Dia tidak pernah mengeluh mengobati orang sebanyak itu.
Siapa pun yang terluka dan datang kepadanya, selalu diobati tanpa dibeda-bedakan. Dia tidak
tahu ada beberapa anggota Bu-ti-bun yang dianggap malas oleh Tok-ku Hong dan sengaja
dilukai lebih berat. Dan dia tidak mengharapkan ada orang yang mengobati mereka.
Sebagian dari anggota Bu-ti-bun juga menyadari kebaikan hati Wan Fei-yang. Mereka
menolak diobati olehnya. Tapi Wan Fei-yang tidak peduli. Dia berkeras menyembuhkan luka
mereka. Baginya menolong orang lebih penting dari segalanya. Hal ini tidak luput dari
pengawasan Kongsun Hong.
Melihat hal itu, Kongsun Hong senang sekali. Dia cepat-cepat melaporkan kejadian itu
kepada Tok-ku Hong. Dia merupakan teman bermain Tok-ku Hong sejak kecil. Bagaimana
adat gadis itu, dia paling paham. Dia malah berharap Tok-ku Hong akan berang mendengar
kejadian ini dan sekali tebas goloknya akan membunuh Wan Fei-yang.
Dia sendiri juga merasa aneh. Mengapa dia bisa begitu membenci Wan Fei-yang ....?
*****
Mendengar berita tersebut, ternyata Tok-ku Hong benar-benar marah besar. Dia segera
menemui Wan Fei-yang. Kongsun Hong yang melihat dari kejauhan tersenyum lebar. Tapi
ketika Tok-ku Hong membalikkan tubuhnya menghampirinya, wajahnya segera berubah
serius kembali.
Pertanyaan Tok-ku Hong yang pertama tentu saja masih menyangkut masalah itu. “Benarkah
Siau Yang sedang mengobati para murid yang tidak tahu mampus itu?”
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Kongsun Hong cepat-cepat menganggukkan kepalanya. “Sejak semula aku kan sudah
mengatakan .... Bocah itu tidak memandang sebelah mata pun kepadamu.”
Tok-ku Hong mendengus dingin. “Siau Yang! Keluar kau!” teriaknya lantang.
Dari dalam terdengar sahutan suara Wan Fei-yang, tapi kata-katanya justru membuat Tok-ku
Hong semakin marah. “Aku sedang mengobati anak murid kita, aku tidak ada waktu!”
Tok-ku Hong mengentakkan kakinya berang. “Aku perintahkan agar kau menggelinding
keluar sekarang juga!” bentaknya sekali lagi.
Wan Fei-yang tidak menyahut. Tok-ku Hong menunggu sesaat. Baru saja dia hendak
menerjang masuk, pintu sudah terbuka. Wan Fei-yang melangkah keluar dengan tampang
terpaksa. Tok-ku Hong mendelikkan matanya kepada anak muda itu. Sekali lagi dia
mendengus.
“Nyalimu mulai besar sekarang!”
Kepala Wan Fei-yang tertunduk.
“Ikut aku!” kata Tok-ku Hong sambil berjalan keluar. Wan Fei-yang terpaksa mengikuti dari
belakang.
Melihat keadaan itu, Kongsun Hong semakin senang. Diam-diam dia mengikuti dari
kejauhan.
*****
Setelah keluar dari halaman toko obat itu, wajah Tok-ku Hong masih memperlihatkan
kemarahan. Sedangkan kepala Wan Fei-yang tetap tertunduk rendah-rendah. Dia tidak
mengucapkan sepatah kata pun.
Tok-ku Hong mengulurkan tangannya memetik sekuntum bunga. Kemudian dicampakkannya
ke atas tanah. Akhirnya dia membuka suara, “Dalam Bu-ti-bun, belum pernah ada orang yang
berani membangkang perintahku. Kau merupakan orang pertama.”
Kepala Wan Fei-yang tertunduk semakin rendah. Dia bahkan tidak berani melirik gadis itu.
Entah sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura.
“Aku yang membawa kau masuk menjadi anggota Bu-ti-bun. Sekarang kau malah terangterangan membantah perintahku,” kata Tok-ku Hong kembali.
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“Aku melihat mereka kesakitan setengah mati, jadi tidak sampai hati ....” suara Wan Fei-yang
lebih menyerupai bisikan.
“Mereka kesakitan, apa hubungannya denganmu? Toh bukan kau yang kesakitan!”
“Aku mengerti. Mereka kesakitan tapi tidak boleh diobati. Hal ini karena kau menganggap
mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan dalam membentuk barisan,” sahut Wan Feiyang mulai berani.
“Bagus kalau kau mengerti!” Tok-ku Hong menghentikan langkah kakinya.
“Biarlah aku dianggap kurang ajar. Tapi coba kau bayangkan, seandainya mereka
mengerahkan segenap kemampuan dan tanpa sadar melukaimu, mereka sudah pasti akan
menerima kematian. Sedangkan kau hanya merasa bahwa mereka tidak mengerahkan segenap
kemampuan saja, sudah mengharapkan kematian mereka ....”
“Orang-orang itu semuanya kantong nasi. Mati juga tidak perlu disayangkan!”
“Salah besar. Seandainya tidak ada mereka, hari ini Bu-ti-bun tidak mungkin sehebat ini. Lagi
pula, kau begini kejam. Salah sedikit saja sudah main bunuh. Siapa yang berani
mendekatimu? Seandainya suatu hari kau terancam bahaya, siapa pula yang akan
menolongmu? Mungkin mereka malah membiarkan kau mati di tangan musuh!”
Tok-ku Hong tertawa dingin. “Ini adalah salah satu peraturan Bu-ti-bun, siapa yang menerima
perintah lalu tidak dituruti, maka ....”
“Peraturan hanya buatan manusia, mengapa tidak bisa diubah? Biar bagaimana aku tetap akan
mengobati mereka. Paling banter, sehabis mengobati mereka, kau akan menebas aku dengan
golokmu,” sahut Wan Fei-yang tegas.
“Kau ....” mata Tok-ku Hong mendelik penuh kemarahan kepada Wan Fei-yang.
“Aku menolong mereka sebetulnya bukan maksud tertentu. Semua ini demi kebaikanmu
juga,” sahut Wan Fei-yang kembali.
“Apa lagi yang kau ocehkan?”
“Mereka sudah lama mengikutimu. Seandainya mereka menaruh dendam dalam hati ....
Musuh terang mudah dihadapi, takutnya justru musuh yang membokong dari belakang.”
“Kau kira mereka berani?”
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“Semut saja melawan kalau diinjak, apalagi manusia. Mungkin di hadapanmu mereka tidak
berani mengambil tindakan apa-apa. Tapi kalau kau sampai menemui bahaya, dia akan
melihat kau mati tanpa niat menolong.”
“Aku juga tidak memerlukan pertolongan mereka!”
“Biar bagaimanapun, tindakanku ini hanya menguntungkan dirimu dan sama sekali tidak ada
ruginya. Aku hanya memerhatikan dirimu ....” Wan Fei-yang menatap gadis itu kemudian
menarik napas panjang.
“Mengapa kau harus memerhatikan aku?” tanya Tok-ku Hong heran.
“Aku sendiri tidak mengerti.” Kenyataannya Wan Fei-yang memang tidak mengerti.
Tok-ku Hong diam termenung. Wan Fei-yang menatapnya sampai lama.
“Ada lagi. Kalau begini terus, aku dan tabib Cai Hua-to akan mati lemas. Seandainya kami
kurang tidur dan salah memberi obat, maka pasti ada nyawa manusia yang akan melayang.
Sudah tentu nama baik tabib Cai pun tidak dapat dipertahankan lagi.”
Tanpa dapat menahan diri lagi, Tok-ku Hong tertawa terkekeh-kekeh. “Anggap saja mulutmu
pandai berbicara. Tapi kau harus berhati-hati. Suatu hari nanti, mungkin aku akan melukaimu.
Pada waktu itu aku ingin lihat bagaimana caranya kau mengobati dirimu sendiri.”
Selesai berkata, dia langsung membalikkan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Wan Fei-yang
menatapnya sampai menghilang di kejauhan. Dia masih tertegun di tempat itu. Di sebelah
sana, Kongsun Hong seakan tidak memercayai pandangannya. Ternyata bukan saja Tok-ku
Hong tidak membunuh Wan Fei-yang, malah sebelum pergi tadi dia tertawa terkekeh-kekeh.
Biar sebodoh apa pun, dia langsung dapat menerka bahwa kesan Tok-ku Hong terhadap Wan
Fei-yang sudah dalam sekali.
Kongsun Hong masih terpaku di tempat itu agak lama. Matanya menyorotkan sinar yang
dingin dan menakutkan. Akhirnya dia melangkahkan kakinya. Tampaknya orang itu sudah
mempunyai rencana tertentu. Wan Fei-yang sama sekali tidak menyadari kehadirannya.
*****
Sekembalinya ke toko obat, seorang anak buah Bu-ti-bun sudah menunggunya di sana.
Melihat dia masuk ke dalam, orang itu segera berteriak, “Cepat periksa aku!”
Dia menaikkan lengan bajunya. Tangannya kekar sekali. Wan Fei-yang memeriksa sekilas.
Dia tidak menemukan luka ataupun penyakit apa-apa. Mungkin dia kurang teliti, pikirnya
dalam hati. Oleh karena itu, dia memeriksa sekali lagi dengan saksama.
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“Apa sebetulnya yang kau lakukan? Tanganku terpukul beberapa kali. Uratnya saja terasa
hampir putus. Kau masih tidak mengatakan apa-apa sejak tadi!” teriak orang itu kembali.
Wan Fei-yang segera memegang lengan orang itu. Tapi orang itu langsung menjerit seperti
kesakitan. “Tenagamu begitu keras, apakah kau sengaja ingin membuat aku menjadi cacat?
Apakah kau belum pernah mendengar siapa adanya Cao Pao?”
Padahal Wan Fei-yang hanya menyentuhnya. Sama sekali tidak menggunakan tenaga keras.
Dia sampai tertegun mendengar makian itu.
“Aku ingin nyawamu!” teriak Cao Pao lantang.
Tangan yang menurutnya sudah hampir cacat itu tiba-tiba memutar. Sebatang golok sudah
tergenggam di tangannya. Dia menerjang maju dan berniat membacok anak muda itu. Tangan
itu bergerak dengan gesit, sama sekali tidak seperti tangan yang sedang kesakitan. Wan Feiyang adalah orang yang cerdas. Dia segera mengerti apa maksud orang itu. Cepat-cepat dia
memegang kepalanya dengan sepasang tangan dan lari terbirit-birit.
Caranya menghindar benar-benar seperti orang yang kelabakan. Kadang-kadang dia sampai
bergulingan di tanah. Napasnya tersengal-sengal. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil
juga menghindarkan diri dari tiga puluh enam kali serangan golok Cao Pao.
Golok Cao Pao terus mengejar Wan Fei-yang. Tampaknya laki-laki kasar itu tidak ingin
melepaskan Wan Fei-yang begitu saja. Goloknya menyapu ke kiri dan kanan. Sambil berlari
Wan Fei-yang berteriak-teriak. Sebentar dia berteriak minta tolong, sebentar lagi dia berteriak
meminta ampun lalu meminta Cao Pao menghentikan serangannya. Dia terjatuh dan
merangkak bangun beberapa kali. Keadaannya sungguh mengenaskan. Pakaiannya sudah
kotor semua. Dia berlari ke arah taman belakang.
Dari antara gunung buatan yang tertebar di seluruh taman, tiba-tiba terlihat bayangan
berkelebat. Kongsun Hong muncul di sana. Matanya menatap lekat-lekat pada Wan Fei-yang.
Wajahnya tersirat rasa penasaran. Dari gerak-gerik Wan Fei-yang yang jatuh pontang-panting
seperti itu, ia tidak tampak seperti orang yang mengerti ilmu silat. Akhirnya dia mengambil
keputusan untuk menguji sendiri. Tubuhnya melesat ke udara. Sebilah golok terbang
meluncur ke arah dada kanan Wan Fei-yang. Pada saat itu, Wan Fei-yang sedang melangkah
mundur dengan serabutan. Masih jatuh-bangun seperti tadi. Tampaknya golok terbang itu
dalam waktu sekejap sudah akan mengenainya, tapi tiba-tiba dia menggeser tubuhnya seperti
terhuyung-huyung, golok terbang itu pun melesat mengenai bahu kanannya.
Tubuh yang terkena golok itu terjatuh d atas tanah. Cao Pao sampai menghentikan
gerakannya dengan tertegun. Hatinya panik sekali. Siapa tahu Wan Fei-yang merangkak
bangun secara tiba-tiba. Sedangkan golok terbang tadi tertinggal di atas tanah.
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Kongsun Hong sudah panas-dingin. Dengan melukai Wan Fei-yang, dia tidak tahu bagaimana
harus menjelaskan kepada Tok-ku Hong. Ketika melihat anak muda itu merangkak bangun,
dia juga ikut tertegun. Sedangkan golok Cao Pao sudah bergerak lagi menyerang anak muda
itu. Wan Fei-yang membalikkan tubuhnya. Tampaknya dia begitu ketakutan sehingga kalang
kabut. Ilmu Wan Fei-yang yang satu ini tidak usah diragukan lagi. Dulu di Bu-tong-san
berkali-kali dia menjadi bulan-bulanan para Suhengnya. Toh sampai sekian tahun mereka
tidak tahu bahwa Wan Fei-yang mengerti ilmu silat. Seperti juga saat ini, gerakannya lebih
mirip orang mabuk daripada bermain silat. Beberapa kali dia seperti tersandung jatuh tapi
sekejap kemudian dia bisa merangkak bangun dan berlari lagi.
Cao Pao semakin penasaran. Sifatnya memang berangasan. Sudah beberapa kali dia yakin
bisa mengenai Wan Fei-yang, tapi begitu dekat selalu luput lagi. Dia mengejar terus. Setelah
melalui dua kali loncatan, akhirnya dia berhasil mencapai belakang punggung anak muda itu.
Tampaknya kali ini Wan Fei-yang tidak mungkin menghindar lagi. Dia menggenggam
kesempatan itu baik-baik. Terdengar raungannya yang marah dan goloknya menebas ke
depan.
“Tang!”
Sebilah golok lain menangkis golok Cao Pao. Golok yang menangkis itu bentuknya pipih dan
melengkung. Melihat golok ini, hati Cao Pao langsung kecut seketika. Golok muncul,
orangnya pasti ada. Ternyata memang Tok-ku Hong. Belum lagi dia membuka mulut, Cao
Pao sudah bertekuk lutut di hadapannya.
“Toasiocia ....”
Wajah Tok-ku Hong tampak kelam. “Apa yang kau lakukan?” bentaknya keras.
Wan Fei-yang cepat-cepat menukas. “Entah kerasukan setan apa orang ini, tiada hujan tiada
angin, tiba-tiba ingin membunuhku. Dia mengejar aku dengan golok yang tajam itu dari toko
obat sampai kemari.”
Tok-ku Hong terpana. Matanya menatap Cao Pao tajam. “Oh? Tampaknya kau ini seorang
mata-mata,” katanya sinis.
Cao Pao terkejut sekali. Dia membenturkan kepalanya beberapa kali di atas tanah.
“Ampun, Toasiocia. Aku bukan mata-mata. Kejadian ini tidak ada urusannya denganku!”
sahutnya terbata-bata.
Sepertinya dia masih ingin melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba Kongsun Hong yang keluar
dari bagian samping sudah membentaknya, “Tutup mulut!”
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Melihat kedatangan Kongsun Hong, mata Cao Pao langsung bersinar terang. “Kongsuntongcu, kau ....”
“Aku suruh kau tutup mulut!” bentak Kongsun Hong dingin.
Mata Tok-ku Hong mengerling sekilas. “Suheng, sebetulnya apa yang telah terjadi?”
“Bocah ini tadi minum arak terlalu banyak. Dia rada mabuk sehingga tidak dapat
mengendalikan dirinya,” sahut Kongsun Hong.
“Dia mana ma ....” tukas Wan Fei-yang.
“Di sini tidak ada tempat bagimu untuk bicara!” bentak Kongsun Hong sebelum Wan Feiyang sempat meneruskan kata-katanya.
Wan Fei-yang tidak berani berkata apa-apa lagi. Tok-ku Hong tidak tahu duduk persoalan
yang sebenarnya. Dia menatap tajam kepada Kongsun Hong. “Suheng, mengapa kau begitu
memanjakan anak buah? Membiarkan mereka minum lalu bertindak yang bukan-bukan.
Menurut peraturan perguruan kita .....”
“Sekembali ke kantor pusat aku akan menghukumnya dengan keras.” Dia langsung
mencengkeram leher baju Cao Pao.
“Toasuheng, jangan ... jangan ....!” teriak Cao Pao kalang kabut.
“Kau masih berani banyak bicara. Aku akan potong lidahmu terlebih dahulu!” dia tidak
berkata apa-apa lagi. Ditariknya Cao Pao meninggalkan tempat itu.
Tok-ku Hong juga segera menghampiri Wan Fei-yang dan membimbingnya bangun. Melihat
perhatian gadis itu, Wan Fei-yang sampai tertegun sesaat. “Terima kasih atas pertolongan
Toasiocia ....”
Tok-ku Hong tertawa dingin. “Aku baru saja merasa menyesal.” Dia melepaskan tangannya.
Wan Fei-yang semakin terpana. “Menyesal?”
“Bukankah aku pernah mengatakan bahwa suatu hari apabila kau terluka, aku ingin lihat
bagaimana caranya kau mengobati dirimu sendiri?”
Wan Fei-yang tertawa getir.
“Aku lihat, kau boleh juga!”
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Sekali lagi Wan Fei-yang tertawa getir. “Boleh juga apanya? Kau tidak lihat bagaimana aku
dikejar sampai kelabakan?”
Pikiran Tok-ku Hong langsung tergerak. “Tia pernah mengatakan bahwa dia akan
menerimamu sebagai murid. Sekembalinya nanti aku akan menanyakan kapan waktunya.
Kalau kau sudah bisa ilmu silat, tentu tidak takut dihina lagi oleh siapa pun,” katanya sambil
memandang Wan Fei-yang lekat-lekat.
Wan Fei-yang hanya dapat menganggukkan kepalanya. Tok-ku Hong mengantarnya sampai
ke toko obat. Kebetulan Goat Ngo, si dayang yang misterius itu ada di sana. Tok-ku Hong
langsung menariknya ke samping. Entah apa yang dibicarakan mereka. Setelah Goat Ngo
pergi, ternyata air mata Tok-ku Hong sudah berderai dengan deras.
Melihat keadaan itu, Wan Fei-yang heran sekali. Bagaimana sifat Tok-ku Hong, dia sudah
mulai paham. Dia bukan tipe gadis yang cengeng. Sedangkan selama ini, baru kali ini dia
melihat Tok-ku Hong menguraikan air mata dengan keadaan begitu sedih.
Tok-ku Hong memandangi kepergian Goat Ngo sambil berdiri termangu-mangu. Akhirnya
dia mengusap air mata yang membasah di pipinya. Wan Fei-yang cepat-cepat menghampiri
dan bertanya dengan maksud menyelidik, “Toasiocia, apakah Goat Ngo membuat kau
marah?”
“Mana ada hal seperti itu?” sahut Tok-ku Hong tanpa sadar.
“Eh?” Wan Fei-yang masih melanjutkan. “Dia tamu yang paling aneh. Kedudukannya hanya
seorang dayang, tapi sampai-sampai tabib Cai juga rada takut dan segan terhadapnya. Obat
apa saja yang dia minta selalu dipenuhi. Tabib Cai tidak berani banyak bertanya, juga tidak
pernah mendaftar nama pasien yang menyuruhnya membeli obat.”
Tok-ku Hong mendengus dingin. “Apa yang kau ketahui?”
“Kalau begitu Siocia pasti lebih jelas dari aku.”
“Urusan ini lebih baik kau jangan banyak tanya. Dengan kedudukanmu di Bu-ti-bun, semakin
sedikit yang kau ketahui semakin baik untuk dirimu sendiri. Nyawamu juga bisa
dipertahankan lebih lama!”
Wan Fei-yang meleletkan lidahnya dan mengangguk berulang kali. Tiba-tiba dia merenung
dan menarik napas panjang. “Memang seharusnya aku tidak usah banyak bicara. Lebih baik
giat bekerja. Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa menonjolkan diri dan menjadi orang
terkenal. Dengan demikian roh kedua orang tua di alam baka juga gembira melihat
keberhasilan anaknya.”
Tok-ku Hong menatapnya dengan mata sayu. “Kapan kedua orang tuamu meninggal?”
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“Kapan juga tidak ada bedanya. Pokoknya aku belum sempat berbakti kepada mereka sedikit
pun,” sahut Wan Fei-yang sedih.
“Oh?” wajah Tok-ku Hong berubah menjadi kelam.
“Tentu saja Toasiocia jauh lebih baik nasibnya daripada aku.”
“Kali ini dugaanmu salah,” sahut Tok-ku Hong sambil tertawa getir.
Wan Fei-yang menatap Tok-ku Hong dengan wajah keheranan. Tok-ku Hong menarik napas
panjang.
“Dalam Bu-ti-bun, setiap orang hanya tahu bagaimana menghormati aku dan mencari muka.
Mereka semua takut kepadaku. Tidak ada yang berani berkata jujur di hadapanku. Tidak ada
pula yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi seperti engkau.” Gadis itu berhenti
sejenak. “Aku tidak seberuntung yang kau bayangkan.”
Wan Fei-yang menyorotkan sinar mata kurang percaya. “Bukankah Buncu sangat baik
terhadapmu?”
“Sebetulnya dia juga belum pernah mengasuhku atau menjagaku sepenuhnya.”
“Kalau begitu, ibumu ....”
“Dia dikurung oleh ayahku. Ingin menemuinya sekali dalam satu tahun saja, sulitnya setengah
mati.”
“Kenapa bisa demikian?”
Kembali gadis itu menarik napas panjang. Lama dia tidak bersuara.
“Di mana dia sekarang?” desak Wan Fei-yang.
“Liong-hong-kek.” Tok-ku Hong merandek sejenak. “Di situ merupakan tempat terlarang.
Siapa saja yang menginjakkan kaki ke tempat itu, boleh dibunuh di tempat. Bukan mainmain!”
Wan Fei-yang pura-pura ketakutan mendengar keterangan tersebut. Pikirannya bergerak terus.
“Oh ya .... Siapa nama ibumu?”
“Namanya Sen Man-cing,” Tok-ku Hong menghentikan kata-katanya. Dia memandang
sekilas ke arah Wan Fei-yang. “Untuk apa kau menanyakannya?”
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Wan Fei-yang bagai tersadar dari mimpi. “Ti ... tidak apa-apa. Aku hanya sekadar bertanya
saja.”
Tujuan Wan Fei-yang menyelundup ke dalam Bu-ti-bun justru karena ingin mencari tahu
tentang Sen Man-cing. Dia sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi hasilnya sia-sia. Tidak
tersangka dia malah mengetahui jejak Sen Man-cing dengan mudah dari mulut Tok-ku Hong
sendiri. Ternyata Sen Man-cing adalah istri Tok-ku Bu-ti. Hal ini benar-benar di luar
dugaannya.
“Dayang yang bernama Goat Ngo tadi adalah gadis yang selalu melayani ibuku. Justru dari
dialah, kadang-kadang aku bisa mendapat sedikit keterangan tentang keadaan ibuku.”
“Mengapa ayahmu harus melakukan semua ini?” tanya Wan Fei-yang tanpa dapat menahan
diri lagi.
Tok-ku Hong menggelengkan kepalanya. “Tia tidak bersedia menjelaskannya. Pokoknya dia
melarang aku menanyakan urusan tentang ibu. Sedangkan ibu juga selalu tutup mulut setiap
aku mengajukan pertanyaan yang sama.”
“Apakah dia menyalahkan atau membenci ayahmu?”
“Tidak .... Padahal ibu bukan jenis perempuan yang kolot dan mematuhi apa saja yang
diperintahkan oleh suaminya. Hal inilah yang membuat aku tidak mengerti.”
“Mungkinkah ibumu pernah melakukan sesuatu hal yang bersalah terhadap ayahmu?”
“Omong kosong!” baru memaki dua kata, Tok-ku Hong langsung terdiam. Pada dasarnya, dia
sendiri pernah mempunyai pikiran yang sama.
Wan Fei-yang merasa ucapannya memang rada keterlaluan. Dia tidak berani mengajukan
pertanyaan apa-apa lagi. Diam-diam dia memerhatikan Tok-ku Hong. Setelah terdiam
beberapa saat, akhirnya Tok-ku Hong dapat menenangkan dirinya kembali. Dia melirik ke
arah Wan Fei-yang.
“Sekarang aku akan menemui ayahku. Kau jangan ke mana-mana. Tunggu kabar dariku!”
tanpa menunggu jawaban dari Wan Fei-yang, dia langsung membalikkan tubuh dan
meninggalkan tempat itu.
Pada saat yang sama, Kongsun Hong muncul di ruangan tamu kediaman Cian-bin-hud.
Cian-bin-hud sedang duduk di kursi goyang sambil minum arak. Dia baru minum beberapa
teguk, sama sekali belum mabuk. Melihat kedatangan Kongsun Hong, wajahnya langsung
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berseri-seri. Dia tertawa lebar. “Kebetulan aku sedang tidak punya teman. Minum arak
seorang diri sungguh tidak enak. Mari ... mari!”
Kongsun Hong menggelengkan kepalanya. “Aku sedang ada keperluan yang ingin minta
tolong pada Hud-heng.”
“Ada urusan apa bisa kita bicarakan kalau sudah selesai meminum arak,” sahut Cian-bin-hud
sambil menuang secawan arak dan menyodorkannya ke depan Kongsun Hong.
Kongsun Hong menolaknya dengan halus. “Urusan ini penting sekali. Harap Hud-heng
meletakkan dulu cawan arakmu.”
“Oh?” Cian-bin-hud menjadi penasaran. Rasa ingin tahunya timbul seketika. “Sebetulnya
urusan apa yang membuat kau begitu panik?”
“Setahu kami, Hud-heng merupakan orang yang paling luas pengetahuannya. Apalagi
menyangkut ilmu silat setiap partai dan aliran yang ada di dunia Kangouw.”
“Tidak usah memuji seribu bahasa. Kita toh orang sendiri. Ada urusan apa, katakan saja
langsung!”
“Aku hanya ingin tahu, dalam ilmu menangkis dan menghindarkan diri dari serangan musuh,
apakah ada semacam ilmu yang gerakannya jatuh-bangun, lari pontang-panting seperti orang
yang kebingungan dan kalang kabut?”
“Kau hanya menguraikan secara lisan, mana aku bisa mengerti?” Cian-bin-hud merenung
sejenak. “Kalau kau masih ingat dengan baik, coba perlihatkan padaku. Secara kasar saja,
tidak apa-apa.”
“Baik,” sahut Kongsun Hong. Dia mulai mengingat-ingat dan meniru gerakan Wan Fei-yang
ketika diserang oleh Cao Pao tadi. Juga gerakan anak muda itu ketika menghindarkan diri dari
golok terbangnya.
Semakin memandang wajah Cian-bin-hud semakin kelam. Dia menunggu sampai gerakan
Kongsun Hong berhenti. “Kalau tidak salah, itu adalah jurus Ping-wei-ma-po.”
“Taysu, gerakan jurus apa yang kau katakan itu?”
“Ping-wei-ma-po (gerak langkah penyakit ayan),” suara Cian-bin-hud serius sekali.
Sebetulnya gerakan itu diambil dari Tian-li-sian-hua (bidadari menaburkan bunga), tapi
karena gerakan ilmu yang satu ini khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan karena
gerakannya yang mirip tarian, maka diubah sedikit dan diberi nama Ping-wei-ma-po. Ilmu ini
dipelajari kaum laki-laki. Ilmu ini merupakan salah satu dari tujuh puluh dua ilmu pusaka
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Siau-lim. Sudah lama menghilang dari dunia Kangouw, tapi tiga puluh tahun kemudian, ilmu
yang serupa muncul di Bu-tong-pay. Tapi ilmu ini tidak pernah diwariskan kepada siapa pun.”
Kongsun Hong terpana. Sebuah ingatan melintas di benaknya.
“Rupanya dialah orangnya yang mengalahkan Kuan Tiong-liu di kaki gunung Bu-tong-san
dan menolong kami berdua,” gumamnya perlahan.
“Siapa yang kau maksudkan?” tanya Cian-bin-hud heran.
“Siau Yang!” tinju Kongsun Hong terkepal erat-erat.
Cian-bin-hud semakin terpana. “Maksudmu Siau Yang mengerti ilmu Ping-wei-ma-po?”
Kongsun Hong menganggukkan kepalanya seperti orang linglung. “Itulah sebabnya aku selalu
merasa pernah mendengar suaranya. Hm ... bocah ini ....” dengan kemarahan meluap-luap dia
menerjang keluar.
“Hai! Ke mana kau?” tanya Cian-bin-hud sambil mengejar ke depan.
“Aku akan menemui Suhu!” suaranya masih berkumandang, orangnya sudah lenyap di balik
tembok yang tinggi.
*****
Ruangan utama merupakan tempat di mana Tok-ku Bu-ti biasa menerima tamu-tamunya, juga
merupakan tempat di mana bawahannya melaporkan hasil perolehan mereka dalam masingmasing usaha. Dulu Kongsun Hong juga diterima murid di ruangan ini.
Kecuali Kongsun Hong, sampai detik ini dia tidak pernah menerima murid lain secara resmi.
Oleh karena itu, Tok-ku Hong sendiri merasa di luar dugaan. Dia cepat-cepat pergi mencari
Wan Fei-yang. Jangan sampai Tok-ku Bu-ti menyesal dan membatalkan niatnya. Itulah
sebabnya Tok-ku Bu-ti baru duduk sebentar, Tok-ku Hong sudah mengajak Wan Fei-yang
menghadapnya.
Sejak masih menjadi anggota Bu-ti-bun, baru kali ini Wan Fei-yang bertemu muka dengan
Tok-ku Bu-ti. Maka dari hatinya agak tegang. Sebetulnya dia sama sekali tidak berminat
mengangkat Tok-ku Bu-ti sebagai guru. Tujuannya masuk ke dalam Bu-ti-bun hanya untuk
mencari Sen Man-cing. Sekarang urusan sudah telanjur sampai tahap sedemikian rupa. Dia
menjadi khawatir ... khawatir risiko yang akan dihadapinya nanti.
Tok-ku Bu-ti memandanginya dengan wajah tersenyum. Wan Fei-yang meremas-remas jari
tangannya gugup.
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“Tia, dialah yang bernama Siau Yang,” Tok-ku Hong menjawil lengan baju Wan Fei-yang.
“Cepat panggil Buncu!” katanya dengan suara lirih.
“Harap Buncu banyak rezeki!” Wan Fei-yang mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh
Tok-ku Hong sebelumnya.
“Bagus!” mata Tok-ku Bu-ti memandangnya dengan tatapan menyelidik. “Aku dengar kau
pernah menolong nyawa Hong-ji!”
“Hal itu juga berkat keberuntungan Buncu!”
“Bagus sekali!” Tok-ku Bu-ti tertawa lebar. “Apa tujuanmu mempelajari ilmu dari Bu-tibun?” tanyanya kemudian.
“Siaujin (aku yang rendah) sejak kecil selalu dihina orang. Maka dari itu aku berharap dapat
mempelajari ilmu silat barang beberapa jurus agar dapat mendongakkan kepala di hadapan
orang lain.”
“Punya semangat!” mata Tok-ku Bu-ti mengerling. “Hong-ji mengharap aku menerimamu
sebagai murid ....”
Ucapannya belum selesai, terdengar sebuah suara menyahut lantang dari luar, “Suhu, orang
ini jangan sekali-kali diterima sebagai murid!”
Kongsun Hong menerjang masuk dengan wajah merah padam. Melihat kedatangan orang itu,
hawa marah Tok-ku Hong langsung meluap. “Suheng, lagi-lagi kau mengacau!”
Kongsun Hong maju selangkah. “Orang ini pasti mata-mata. Ilmunya sangat tinggi!” kata
Kongsun Hong.
Wan Fei-yang tertegun seketika.
“Omong kosong!” bentak Tok-ku Hong.
“Sumoay, tahukah kau bahwa dia adalah manusia bertopeng yang mengalahkan Kuan Tiongliu di kaki gunung Bu-tong tempo hari?” kata Kongsun Hong sambil menuding ke arah Wan
Fei-yang.
Wan Fei-yang menjadi termangu-mangu. Tok-ku Hong merasa heran Kongsun Hong bisa
mengungkit kejadian itu.
“Kau memang paling pintar mengoceh yang bukan-bukan. Dia sama sekali tidak mengerti
ilmu silat. Malah tadi hampir saja terbunuh oleh orangmu!” bentaknya marah.
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“Dia tadi ....” Kongsun Hong menjadi gagap-gugup.
“Kau kira aku tidak tahu bahwa orang yang membawa golok itu adalah orang suruhanmu.
Karena kau adalah Toasuheng dan Siau Yang sama sekali tidak terluka, maka aku tidak
berniat memperpanjang urusan ini. Sekarang kau malah ....”
“Sumoay ... apa yang aku katakan benar adanya,” wajah Kongsun Hong merah padam. “Dia
memang manusia bertopeng itu. Apakah kau tidak merasakan kemiripan suara mereka?”
Tok-ku Hong tertegun. Agaknya sampai saat ini dia baru teringat urusan tersebut.
“Tadi aku memang menyuruh Cao Pao mencari gara-gara dengannya. Maksudku ialah ingin
memaksanya mengeluarkan kepandaian yang dia miliki,” kata Kongsun Hong kembali.
“Tapi dia sama sekali tidak melawan. Malah lari pontang-panting ketakutan.”
“Dia memang sengaja berpura-pura di depan kita. Sebetulnya gerak-geriknya yang jatuh
bangun itu merupakan semacam ilmu yang disebut Ping-wei-ma-po. Oleh karena itu,
meskipun Cao Pao berusaha mengejar dan menggerakkan goloknya dengan gencar, dia tetap
dapat menghindar.”
Tok-ku Hong menatap Wan Fei-yang lekat-lekat. Wajahnya berubah menjadi kelam. Kongsun
Hong menoleh kepada Tok-ku Bu-ti. “Suhu, Ping-wei-ma-po adalah ilmu Bu-tong-pay yang
tidak boleh diwariskan kepada siapa pun juga. Cian-bin-hud sudah mengatakannya dengan
jelas!” katanya.
Tok-ku Bu-ti tertawa datar. “Kau kira Suhu tidak ada ilmu gerakan langkah seperti itu? Justru
karena ilmu itu masih menjadi pertanyaan apakah milik sah Siau-lim-pay atau milik Bu-tongpay, maka tidak boleh dipelajari oleh siapa pun,” sahutnya tenang.
Kongsun Hong menggelengkan kepalanya sambil menuding ke arah Wan Fei-yang. “Orang
ini pasti mata-mata yang diutus oleh Bu-tong-pay.”
“Apa yang kau ketahui?” suara Tok-ku Bu-ti semakin datar.
Kongsun Hong tertegun. “Apakah Suhu tetap ....?”
“Sejak semula aku sudah tahu!” tiba-tiba Tok-ku Bu-ti merentangkan tangannya. Sepasang
telapak tangannya menghantam pintu ruangan tersebut. Terdengar suara “blam!” pintu itu
tertutup seketika. Wang Fei-yang memalingkan wajahnya. Dia terkejut sekali melihat
kenyataan itu.
Wajah Tok-ku Hong juga berubah hebat, “Tia ....!” serunya panik.
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“Kau minggir ke sana!” kata Tok-ku Bu-ti sambil mengeluarkan sepucuk surat dari balik
pakaiannya. “Kongsun-ji, kau bacakan surat dengan suara keras!” Surat itu dientakkannya.
Lembaran kertas itu menjadi kaku seketika seperti lempengan besi.
Kongsun Hong segera maju menerima surat tersebut. Dia membacanya keras-keras:
“Ciangbunjin generasi baru dari angkatan Ciok menyampaikan salam kepada Buncu dari Buti-bun, Tok-ku Bu-ti ....
“Bu-tong-pay sedang tertimpa kemalangan. Generasi pendahulu Ci-siong Tojin dibokong oleh
seorang murid sehingga tewas. Kami masih dalam suasana berkabung. Apabila menggerakkan
senjata dalam keadaan demikian, tentu akan menjadi gunjingan kawan-kawan di dunia
Kangouw. Dengan demikian, kami mohon pengertian Tok-ku Buncu untuk memundurkan
tanggal pertarungan selama setengah tahun. Tok-ku Buncu adalah orang yang penuh
pengertian. Kami yakin permintaan ini tidak akan ditolak ....”
Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak.
“Benar-benar alasan yang tepat. Dengan demikian orang tidak bisa mengatakan bahwa murid
Bu-tong-pay adalah orang-orang yang takut mati.” Dia memberi isyarat kepada Kongsun
Hong agar meneruskan kata-kata dalam surat itu.
“Mengenai murid murtad Wan Fei-yang yang membunuh Suhu, sekarang sudah mengganti
nama menjadi Siau Yang. Orang ini masuk menjadi anggota Bu-ti-bun dan bekerja di toko
obat. Entah dia mengandung maksud tertentu atau memang sebetulnya orang dari pihak kalian
yang diperintahkan untuk membunuh Suhu. Kami mengharap Tok-ku Buncu tidak keberatan
menyerahkan orang ini agar dapat kami hukum sesuai peraturan ....”
Mendengar sampai di sini, hati Wan Fei-yang langsung tergetar. Dia merasa heran sekali.
“Mengapa Fu-toako bisa tahu?” gumamnya seorang diri.
Kembali Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak. “Kau yang bernama Wan Fei-yang?” tanyanya
tenang.
Sinar mata Wan Fei-yang terangkat ke atas. Dia mengertakkan giginya erat-erat. “Betul!”
sahutnya nekat.
“Orang-orang Bu-tong-pay menuduh kau yang membunuh Ci-siong Tojin, bagaimana
pendapatmu sendiri?” tanya Tok-ku Bu-ti kembali.
“Aku tidak membunuhnya!”
“Sebetulnya siapa Suhumu, Ci-siong Tojin atau Yan Cong-tian?” sinar mata Tok-ku Bu-ti
semakin tajam.
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Hati Wan Fei-yang kembali tergetar. Dia benar-benar kagum akan ketajaman mata Tok-ku
Bu-ti dan kecepatan anak buahnya dalam mencari berita. Namun dia juga tidak habis pikir
bagaimana tebakannya begitu tepat.
Dia tidak menyahut. Tok-ku Bu-ti juga tidak mendesaknya. Dia masih tertawa lebar. “Aku
malah tidak habis pikir apa tujuanmu menyelinap ke dalam Bu-ti-bun!”
“Suhu, aku rasa dia ingin menyelidik rahasia ilmu yang kau pelajari sehingga kelak ada
pegangan dalam menghadapimu,” tukas Kongsun Hong.
“Mungkin saja ....” sahut Tok-ku Bu-ti datar.
“Kalau begitu, kita terlebih-lebih tidak boleh melepaskannya. Lebih baik langsung dibunuh
saja!” Sepasang Jit-goat-lun Kongsun Hong langsung berputaran. Dia tidak menunggu izin
dari Tok-ku Bu-ti. Tubuhnya segera melesat ke depan menyerang Wan Fei-yang.
Tentu saja Wan Fei-yang melihat dengan jelas bahwa Kongsun Hong sedang menerjang ke
arahnya. Dia tertawa getir. Jarak Kongsun Hong semakin dekat. Sepasang Jit-goat-lun di
tangannya mengancam dada Wan Fei-yang.
Anak muda itu melirik Tok-ku Hong sekilas. Tapi gadis itu memalingkan wajahnya. Wan Feiyang menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat beberapa kali. Gerakannya seperti hantu
gentayangan. Tahu-tahu serangan Kongsun Hong sudah mengenai tempat yang kosong.

Kongsun Hong tertawa terbahak-bahak.
“Akhirnya ekor musangmu terlihat juga!” Sepasang Jit-goat-lun menari-nari ke atas dan ke
bawah. Tentu saja bukan benar-benar menari namun gerakan senjatanya yang hampir mirip
dengan tarian. Berturut-turut dia menyerang Wan Fei-yang.
Tok-ku Bu-ti sama sekali tidak mencegah. Dia hanya duduk tenang menyaksikan jalannya
pertarungan. Wan Fei-yang menjalankan langkah barisan Jit-sing. Dia menerobos ke dalam
cahaya Jit-goat-lun milik Kongsun Hong. Dengan gencar dan berturut-turut dia berhasil
menghindarkan diri dari serangan Kongsun Hong sebanyak empat puluh sembilan kali. Tibatiba tubuhnya mencelat ke udara. Ibarat seekor naga sakti meluncur ke arah Kongsun Hong
dan menghantam tepat pada bahu anak muda tersebut.
“Plak!”, tubuh Kongsun Hong tergetar dan mencelat mundur sejauh setengah depa. Wajahnya
merah padam. Meskipun dia tidak terluka parah, tapi hantaman telapak tangan Wan Fei-yang
terasa nyeri juga. Dia menahan kakinya agar jangan terhuyung-huyung. Kemudian dia bersiap
menyerang kembali. Belum sempat dia menerjang, Tok-ku Hong yang sejak tadi berdiri di
sudut sudah mendahuluinya.

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

513

Sepasang goloknya sudah dikeluarkan. Tangannya menuding Wan Fei-yang. “Siau Yang ....
Wan Fei-yang! Aku tidak menyangka kalau kau adalah seorang manusia yang rendah. Kau
sengaja memperalat aku agar dapat menyelinap ke dalam Bu-ti-bun!”
Matanya sudah mengembang air. Melihat tampang gadis itu, Wan Fei-yang terharu sekali. Dia
menatapnya dengan pandangan bersalah. Kemudian dia menarik napas panjang. “Sebetulnya
aku mempunyai kesulitan yang tidak dapat kujelaskan ....”
“Tidak perlu banyak bicara! Lihat golok!” teriak gadis itu. Belum lagi goloknya bergerak, air
matanya sudah jatuh bercucuran.
Dalam seumur hidupnya, baru kali ini dia berniat menolong orang setulus hati. Siapa tahu
Wan Fei-yang malah memperalatnya. Bagaimana dia tidak menjadi sedih dan sakit hati? Hati
Wan Fei-yang sendiri semakin tertekan. Akhirnya sepasang golok Tok-ku Hong mulai
menyerang. Wan Fei-yang hanya menghindar terus. Dia sama sekali tidak membalas.
Tindakannya malah seperti orang yang terpaksa dan apa boleh buat.
Meskipun gerakan golok Tok-ku Hong cukup cepat, tapi dalam seratus delapan kali serangan,
tidak sekali pun dia sanggup menyentuh tubuh Wan Fei-yang. Tentu saja dia sama sekali tidak
mengira bahwa Wan Fei-yang terus-terusan mengalah kepadanya. Gadis itu masih menyerang
dengan gencar.
Tok-ku Bu-ti melihat semua itu dengan jelas. “Berhenti!” bentaknya lantang.
Tok-ku Hong menarik kembali goloknya. “Tia ....?”
Tok-ku Bu-ti mengibaskan tangannya. “Tidakkah kau sadari bahwa sejak tadi dia hanya
mengalah terus? Kau memang bukan tandingannya!”
Tok-ku Bu-ti memalingkan wajahnya menghadap Wan Fei-yang. “Kungfu bagus!” pujinya.
Wan Fei-yang sedang memandang ke arah Tok-ku Hong. Dia tidak menyahut.
“Aku akan memberimu waktu sepeminuman teh untuk beristirahat. Jangan sampai kau
mengatakan bahwa kami menghadapimu dengan cara bergilir supaya tenaga dalammu
terkuras habis!” kata Tok-ku Bu-ti kembali.
“Tok-ku Bu-ti memang tidak malu menjadi Buncu sebuah perguruan yang terkemuka,” Wan
Fei-yang tertawa datar. “Aku tidak perlu beristirahat, kau boleh turun tangan sekarang juga!”
Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak.
“Berdasarkan kedudukanku sebagai seorang Buncu, seandainya aku dapat mengalahkanmu,
orang-orang dunia Kangouw pasti akan mengatakan aku yang tua menghina yang muda.”
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“Suhu, bagaimanapun kau harus memberi pelajaran pahit kepadanya!” teriak Kongsun Hong
yang takut Tok-ku Bu-ti terlalu gengsi untuk menghadapi Wan Fei-yang.
Tok-ku Bu-ti tertawa dingin. “Aku mempunyai perhitungan sendiri.” Dia menoleh kembali
kepada Wan Fei-yang. “Baiklah .... Aku akan menguji sampai sepuluh jurus saja. Seandainya
sanggup menerima sepuluh jurus seranganku, kau boleh pergi dari tempat ini sesuka hatimu.
Urusan hari ini tidak akan kami perpanjang lagi!” katanya tegas.
Wan Fei-yang tertegun sesaat. “Aku terima syarat yang kau ajukan,” sahutnya kemudian.
“Aku tidak pernah mengingkar janji!” teriak Tok-ku Bu-ti. “Kongsun-ji, kau yang
menghitung!”
Kongsun Hong segera mengiakan.
“Satu!” teriaknya lantang.
Tubuh Tok-ku Bu-ti mencelat dari atas kursi dan melayang di udara. Gerakannya demikian
cepat laksana seekor burung rajawali yang mengincar mangsanya. Tiba-tiba telapak
tangannya terulur dan meluncur ke arah Wan Fei-yang.
Wan Fei-yang segera mengembangkan sepasang telapak tangannya, kakinya bergerak maju
dan kedua pasang telapak pun saling berbenturan.
“Blam!”, tubuh Tok-ku Bu-ti berjungkir balik kemudian melayang turun dengan mantap. Wan
Fei-yang tergetar mundur setengah langkah. Di atas tanah tempatnya berdiri tadi terlihat dua
bekas telapak kaki yang melesak ke dalam.
“Ternyata kau memang bakat yang langka!” mata Tok-ku Bu-ti bersinar tajam. “Hati-hati!”
teriaknya sambil kembali menyerang. Telapak tangannya sudah mengancam kembali.
Wan Fei-yang menggeser tubuhnya secepat kilat. Pergelangan tangannya memutar.
Tangannya sudah menggenggam sebatang toya, sedangkan tubuh Tok-ku Bu-ti meluncur
balik dan mengambil tongkat kepala naga yang letak di samping kursinya tadi.
Menggunakan kesempatan itu, tubuh dan toya Wan Fei-yang meluncur dalam waktu yang
bersamaan. Sekaligus dia mengerahkan tiga belas serangan, semuanya mengancam
tenggorokan Tok-ku Bu-ti. Tidak syak lagi, ilmu yang digunakan adalah Sou-hou-cang yang
dipelajari juga oleh Fu Giok-su.
“Bagus! Sou-hou-cang!” seru Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak.
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Tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu tiga puluh tahun dia pernah mengalahkan Cisiong Tojin yang merupakan guru Wan Fei-yang. Tentu saja dia tidak memandang sebelah
mata pun kepada bocah yang masih bau ingus itu. Tongkat kepala naganya bergerak gencar.
Wan Fei-yang tentu saja tidak ingin mati konyol di tempat itu. Dia mengerahkan segenap
kemampuannya. Dengan toya di tangan, dia memainkan Bu-tong-liok-kiat. Hal inilah yang
tidak terduga oleh Tok-ku Bu-ti. Bocah ini rupanya seorang yang mempunyai bakat besar
dalam mempelajari ilmu silat. Pada suatu hari kelak, apabila dia masih mempunyai
kesempatan hidup, belum mencapai usia sebaya dengan Ci-siong Tojin, ilmunya pasti sudah
jauh lebih tinggi daripada almarhum Ciangbunjin Bu-tong-pay tersebut.
Meskipun dengan kalang kabut dan rada kewalahan, Wan Fei-yang masih bisa menghindar
beberapa serangan Tok-ku Bu-ti. Sedangkan hitungan Kongsun Hong sudah mencapai angka
sembilan. Kali ini senjata Wan Fei-yang terdesak oleh Tok-ku Bu-ti sampai senjatanya
terlepas dari tangan. Namun dia tidak mengalami luka apa-apa.
Tok-ku Hong yang sudah berdiri dan menyaksikan jalannya pertarungan sampai melongo,
apalagi Kongsun Hong dan para anggota Bu-ti-bun lainnya. Meskipun senjatanya sudah
terlepas dari tangan, penampilan Wan Fei-yang masih demikian tenang. Dia merangkapkan
sepasang telapak tangannya untuk melindungi bagian dada. “Tinggal satu jurus lagi,” katanya
datar.
Wajah Tok-ku Bu-ti beku seperti balok es.
“Aku tahu!” dia melemparkan tongkat kepala naganya di atas tanah. Senyumnya sudah sirna
sejak tadi. Wajahnya tampak kelam. Ilmu silat Wan Fei-yang benar-benar di luar dugaannya.
“Aku tidak menyangka kau sudah menguasai Bu-tong-liok-kiat dengan sempurna. Benarbenar hal yang mengagumkan!” katanya serius.
“Aku yang rendah masih belum diberi kesempatan untuk melihat Mit-kip-sin-kang Buncu
yang terkenal itu,” sahut Wan Fei-yang.
Tok-ku Bu-ti tertawa dingin. “Apakah kau sudah mempelajari ilmu pusaka Bu-tong-pay yang
ketujuh, Tian-can-kiat?” tanyanya menyelidik.
“Belum,” sahut Wan Fei-yang tanpa sadar.
Tok-ku Bu-ti tertawa terbahak-bahak. Justru sejak tadi dia merasa ragu apakah Wan Fei-yang
sudah mempelajari ilmu Tian-can-kiat yang kesaktiannya menggetarkan dunia Kangouw.
“Belum mempelajari Tian-can-kiat, kau sudah berani menantang Mit-kip-sin-kangku?”
Wan Fei-yang menarik napas dalam-dalam. “Silakan!”
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Tiba-tiba lengan baju Tok-ku Bu-ti menghempas-hempas meskipun tiada angin yang bertiup,
kemudian berubah kaku seperti lempengan baja. Seiring dengan teriakan Kongsun Hong,
“Sepuluh!” Tok-ku Bu-ti ibarat seekor naga yang mengamuk dan melesat ke tengah-tengah
udara. Sepuluh jari tangannya berubah merah membara. Suaranya menderu-deru.
Wan Fei-yang segera terkurung oleh kibasan lengan baju Tok-ku Bu-ti. Sejak mempelajari
Mit-kip-sin-kang, belum pernah ada orang yang dapat mengalahkannya. Bagaimana hatinya
tidak besar. Sementara itu Wan Fei-yang sendiri hampir menyesal telah memancing Tok-ku
Bu-ti mengerahkan ilmu yang satu itu. Namun sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sepasang
telapak tangan Tok-ku Bu-ti yang berwarna merah membara sudah di depan mata. Dengan
nekat Wan Fei-yang mengembangkan sepasang telapak tangannya dan menyambut hantaman
Mit-kip-sin-kang milik Tok-ku Bu-ti.
Tok-ku Hong yang melihat jalannya pertarungan segera menjadi panik. Dia memang marah
sekali. Tapi saat ini dia justru mengkhawatirkan keadaan Wan Fei-yang.
“Blammm!”, terdengar suara benturan yang memekakkan telinga. Tubuh Wan Fei-yang
terbang ke udara dan jatuh sesudah menghantam pintu besi. Dia menggelinding di tanah
sebanyak dua kali. Tangannya menopang berat tubuhnya dan berusaha berdiri. Wajahnya
berubah menjadi merah padam. Itulah kehebatan Mit-kip-sin-kang. Tubuhnya bergetar dengan
hebat. Siapa pun dapat melihat bahwa dia sudah terluka oleh getaran tenaga Mit-kip-sin-kang
Tok-ku Bu-ti. Sepasang Jit-goat-lun di tangan Kongsun Hong segera digetarkan menerjang ke
depan.
“Biar aku yang menghabisinya!” teriak laki-laki itu penuh semangat.
Tok-ku Hong segera menghambur ke depan dan mengadang di depan tubuh Wan Fei-yang.
“Tia ....!” panggilnya sendu.
Pada saat itu tubuh Tok-ku Bu-ti baru melayang kembali di tanah. Dia mengembuskan napas
panjang. Ia lalu menoleh kepada Tok-ku Hong. “Kau ingin Tia melepaskannya?”
Tok-ku Hong mengangguk dengan kepala tertunduk. “Biar bagaimana, dia juga pernah
menyelamatkan nyawa Hong-ji!”
“Suhu ....” Kongsun Hong segera memanggil.
Tok-ku Bu-ti tertawa dingin. “Di kaki gunung Bu-tong-san, kalau bukan karena dia yang
menghalangi Kuan Tiong-liu, kau juga sudah menjadi mayat saat ini. Apakah kau sudah
lupa?” sindirnya tajam.
Kongsun Hong tertegun, sementara itu kepala Tok-ku Bu-ti manggut-manggut berulang kali.
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“Tidak salah. Jadi manusia, hal yang paling penting adalah jangan melupakan budi yang
pernah dilepaskan oleh seseorang kepada kita!”
Mendengar kata-kata Tok-ku Bu-ti, Kongsun Hong tidak berani mengucapkan apa-apa lagi.
Tok-ku Bu-ti mengibaskan lengan bajunya.
“Baik. Wan Fei-yang, pergilah!” kemudian ia menepuk tangannya satu kali.
Wan Fei-yang tidak berkata apa-apa. Dia membalikkan tubuhnya. Pintu besi itu pun segera
terbentang lebar. Wan Fei-yang melangkahkan kakinya perlahan. Tampaknya dia akan
terjungkal jatuh. Namun dia mempertahankan diri sekuatnya dan akhirnya dia berhasil juga
menegakkan tubuhnya dan melangkah terus.
Tok-ku Hong bermaksud mengejar. Tapi tangannya ditarik oleh Tok-ku Bu-ti. Kongsun Hong
seperti sedang merenungkan sesuatu.
“Suhu, sekarang saja ilmu bocah ini sudah sedemikian tinggi. Sebetulnya dia tidak boleh
dilepaskan begitu saja!” dia langsung menggerakkan kakinya dengan maksud mengejar.
“Aku sudah bilang melepaskannya! Jangan membuat aku malu!” bentak Tok-ku Bu-ti.
Kongsun Hong segera menghentikan langkah kakinya. Namun dia masih merasa penasaran,
“Mengapa tidak dibunuh ....?”
“Orang yang masih bisa menegakkan tubuhnya sambil berjalan setelah terkena ilmu Mit-kipsin-kang sama sekali tidak banyak. Wan Fei-yang ini benar-benar tergolong laki-laki sejati.
Aku suka orang yang keras hatinya seperti dia,” kata Tok-ku Bu-ti. Dia menarik napas
panjang, “Dalam hal memilih murid, Bu-ti-bun memang kalah jauh dengan Bu-tong-pay.”
Wajah Kongsun Hong merah padam mendengar sindiran yang tajam itu. Tok-ku Bu-ti
menarik napas panjang lagi, “Sayangnya ....”
Hati Tok-ku Hong tergetar.
“Tia, sayangnya apa?” desaknya segera.
“Dia menyambut pukulanku dengan kekerasan. Urat nadi tubuhnya sudah tergetar. Meskipun
tidak sampai mati, tapi untuk selanjutnya dia sudah menjadi orang cacat. Seorang cacat yang
tidak bisa ilmu silat lagi sama sekali, buat apa kita membunuh orang semacam dia?”
Mendengar keterangan Tok-ku Bu-ti, Kongsun Hong baru mengembangkan seulas senyuman
di bibirnya. Sedangkan wajah Tok-ku Hong menjadi pucat seketika.
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Seharusnya dia lebih jelas sifat ayahnya sendiri. Tidak mengancam ketenangannya di dunia
Kangouw. Jadi inilah sebabnya dia membiarkan Wan Fei-yang tetap hidup di dunia ini.
*****
Wan Fei-yang melangkah perlahan, namun akhirnya dia berhasil juga keluar dari pintu Bu-tibun. Pintu itu masih tertutup rapat. Dia tidak punya tenaga lagi untuk mempertahankan diri.
Segumpal darah segar muncrat dari mulutnya dan dia jatuh berlutut di atas tanah. Tepat pada
saat itu, wajahnya sudah berubah sepucat lembaran kertas. Keringat sebesar-besar kacang
kedelai menetes dari keningnya. Penderitaannya benar-benar tidak usah dikatakan lagi. Perut
dan dadanya bagai dihunjam oleh berbagai senjata tajam.
Dengan susah payah dia mengeluarkan botol obat yang diberikan oleh si kerdil Sam-cun dari
balik pakaiannya. Dia menuangkan beberapa butir di tangan lalu menelannya sekaligus.
Setelah mengatur napas beberapa saat, dia memaksakan dirinya untuk berdiri dan melangkah
perlahan. Kadang-kadang dia tersuruk jatuh kemudian bangun lagi. Dengan cara demikian,
dia menuruni gunung tersebut.
Kalau biasanya dia hanya memerlukan waktu kurang dari satu kentungan untuk mencapai
kota terdekat, maka sekarang dia terseret-seret hampir tiga kentungan baru akhirnya dapat
mencapai sebuah penginapan di kota tersebut. Matahari sudah hampir tenggelam. Wan Feiyang berjalan dengan tangan merambat di tembok rumah orang. Dia melangkah masuk ke
dalam penginapan tersebut dengan susah payah.
Walaupun seluruh tubuhnya kotor berlumuran tanah tapi bagaimanapun dia masih membawa
uang yang cukup banyak. Di mana pun seseorang berada, uang memang bisa berkuasa atas
segalanya. Seandainya saat itu Wan Fei-yang berpakaian perlente tapi tidak mempunyai uang,
dia pasti tidak dilayani oleh pemilik penginapan. Maka dari itu, akhirnya Wan Fei-yang
berhasil menyewa sebuah kamar.
Seorang pelayan merapikan dulu selimut dan menyediakan berbagai keperluannya kemudian
baru meninggalkan kamar tersebut. Wan Fei-yang tidak dapat mempertahankan diri lagi, dia
terjatuh di atas tempat tidur.
Sampai pagi hari kedua pelayan mengetuk pintu kamarnya. Tetap tidak terdengar sahutan. Dia
memberanikan diri mendorong pintu dan masuk ke dalam. Dia melihat Wan Fei-yang
terbaring di tempat tidur dengan darah yang masih mengalir di sudut bibirnya. Napasnya
sudah lemah sekali.
Pemilik penginapan yang mendapat laporan dari sang pelayan cepat-cepat datang melihat
keadaannya. Orang itu terkejut sekali. Dia tidak tahu apakah Wan Fei-yang masih dapat
bertahan lebih lama, tapi kalau sampai tamu ini meninggal di penginapannya, tentu akan
banyak masalah. Akhirnya dia mengambil keputusan.
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Malam harinya dia menyuruh beberapa orang pelayan masuk ke kamar Wan Fei-yang secara
diam-diam dan menggotong anak muda itu. Mereka membawanya ke tempat yang terpencil
dan menggeletakkan tubuhnya dekat sebuah lorong kecil. Selama itu Wan Fei-yang tetap
tidak sadarkan diri.
*****
Lorong kecil itu benar-benar sepi dan terpencil. Di sebelah kiri dan kanan banyak terdapat
bangunan yang masih belum jadi. Wan Fei-yang digeletakkan oleh para pelayan penginapan
di tempat tersebut. Seandainya dia tidak sadar sendiri, akibatnya benar-benar tidak dapat
dibayangkan, karena pada saat itu hujan turun dari langit.
Angin tidak seberapa kencang. Hujan pun tidak deras sekali. Suara curahannya yang bagai
irama tak menentu memecahkan keheningan malam. Seluruh tanah telah basah tergenang air
hujan. Betul-betul di pinggir lorong juga seperti tercuci bersih. Tubuh Wan Fei-yang juga
sudah basah kuyup.
Di bawah terpaan hujan angin itulah Wan Fei-yang akhirnya sadarkan diri. Pikirannya mulai
terang sedikit demi sedikit. Melihat keadaannya sendiri pada waktu itu, dia segera dapat
menduga apa yang telah terjadi. Rasa nyeri dalam perut dan dadanya masih belum hilang. Dia
merasa heran. Apakah obat pemberian Sam-cun yang menurutnya dapat menyembuhkan luka
dalam tidak manjur lagi? Atau dia yang meminumnya terlalu sedikit? Namun perlahan-lahan
dia mulai mengerti. Lukanya beda dengan luka biasa. Dia terhantam pukulan Mit-kip-sinkang milik Tok-ku Bu-ti. Tentu bukan sembarang obat yang bisa menyembuhkan luka
semacam itu.
Bibir Wan Fei-yang menyunggingkan seulas senyum yang pahit. Apakah dia akan mati
sebentar lagi? Dia tidak takut mati. Tapi bayangan kematian Ci-siong Tojin yang ternyata
ayah kandungnya berputaran di benaknya. Tidak! Dia tidak boleh mati sebelum namanya
tercuci bersih. Apabila dia mati begitu saja, sia-sialah jerih payah Suhu sekaligus ayahnya
yang telah mendidiknya dengan segala cara. Oleh sebab itu Wan Fei-yang memberontak. Dia
merangkak di bawah curahan hujan sambil menahan rasa nyeri. Perlahan-lahan dia maju.
Bagai seekor binatang yang sedang merayap, akhirnya dapat juga dia keluar dari lorong kecil
tersebut. Apa yang masih dimilikinya saat itu hanya setitik semangat untuk mengejar
kehidupan. Masih begitu banyak urusan yang belum berhasil diselesaikan. Masih begitu
banyak misteri yang belum sempat dipecahkan. Dia benar-benar tidak ingin mati sekarang ini.
Lorong itu tidak seberapa panjang, tapi dia memerlukan waktu nyalanya sebatang hio baru
bisa mencapai ujungnya. Dengan berpegangan pada tembok, dia berusaha duduk. Tepat pada
saat itu, seekor kuda dilarikan dengan cepat dari depan sana. Penunggangnya seorang pemuda
gagah berpakaian putih. Siapa lagi kalau bukan Kuan Tiong-liu dari Go-bi-pay.
Pandangan Wan Fei-yang sudah berkunang-kunang. Kuan Tiong-liu juga tidak menaruh
perhatian. Kuda itu terus dipacu dengan kencang. Lumpur dan percikan tanah menciprat
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wajah Wan Fei-yang. Dia tidak peduli. Juga tidak punya tenaga untuk peduli lagi. Dengan
bertumpu pada tembok rumah dia berdiri. Perlahan-lahan dia menyeret kakinya melangkah
terus. Entah sudah berapa lama dan sudah berapa jauh dia berjalan dengan cara demikian.
Akhirnya dia melihat setitik sinar.
Yang dilihatnya merupakan lentera yang tergantung di depan rumah. Cahayanya cukup
terang. Empat orang pelayan sedang menjalankan perintah majikannya membagi-bagi nasi
dan bubur kepada para pengemis dan fakir miskin. Tentunya pemilik rumah ini seorang yang
sangat dermawan, pikir Wan Fei-yang dalam hati.
Membagi-bagi makanan kepada para pengemis dan fakir miskin adalah perbuatan mulia.
Kebaikan hati pemilik rumah ini tampaknya tidak usah diragukan lagi. Orang yang datang
juga cukup banyak, namun setelah mendapat bagian masing-masing, akhirnya mereka
meninggalkan tempat itu satu per satu.
Keempat pelayan itu membereskan sisa nasi dan bubur yang masih cukup banyak. Pada saat
itulah mereka melihat Wan Fei-yang menumpu pada tembok dan melangkah dengan susah
payah. Tampaknya anak muda itu mendatangi ke arah mereka.
Wan Fei-yang justru mencium harum nasi dan bubur. Dia sudah pingsan selama dua hari.
Belum lagi diterpa hujan dan angin. Perutnya tentu sudah kelaparan. Tanpa sadar dia terus
maju mengikuti kata hatinya. Secara samar-samar dia dapat menangkap suara panggilan para
pelayan itu yang memintanya mendekat untuk menerima nasi dan bubur yang sudah
disediakan.
Niat hatinya sendiri memang demikian, tapi tenaganya sudah hampir habis. Baru saja
tangannya melepas dari pegangan tembok dan bermaksud menyeberang ke arah rumah
tersebut, dia sudah terkulai jatuh dan pingsan seketika.
Keempat pelayan yang melihat keadaan itu segera menghampiri. Dengan panik dan kalang
kabut mereka memapah tubuh Wan Fei-yang ke depan pintu rumah. Wan Fei-yang tidak
memperlihatkan reaksi sama sekali. Salah seorang pelayan itu mendekatkan jari tangannya di
depan hidung Wan Fei-yang. Dia masih merasakan embusan napasnya yang sudah lemah.
“Masih bernapas ....!” teriak pelayan itu.
“Kalau dilihat dari tampangnya, rasanya tidak mirip orang jahat. Apakah dia bertemu dengan
kaum perampok dan dibegal habis-habisan?”
“Toh-loya (majikan) setiap hari memikirkan bagaimana caranya berbuat kebaikan sebanyak
mungkin. Kita gotong saja dia ke dalam. Setelah itu meminta Loya memanggil tabib untuk
memeriksanya.”
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Rekannya yang lain segera menganggukkan kepalanya. Beramai-ramai mereka menggotong
Wan Fei-yang ke dalam. Pada lentera besar yang tergantung di atas pintu tertera huruf “Lu”
yang berwarna merah terang. Di samping pintu juga terdapat kayu berukiran yang tertera
“Kediaman keluarga Lu”. Kalau ditilik dari mewahnya rumah tersebut dan gayanya yang
unik, kemungkinan besar pemilik gedung ini adalah seorang pejabat pemerintahan.
*****
Tiga kentungan kemudian, Wan Fei-yang baru tersadar kembali. Ternyata obat pemberian si
kerdil Sam-cun mulai menunjukkan reaksinya. Meskipun tubuhnya lemas tidak bertenaga,
namun kesadaran dan semangatnya sudah pulih banyak.
Wajahnya masih pucat pasi, tapi darah yang mengering di ujung bibir sudah dicuci bersih.
Pakaiannya pun sudah diganti. Dia terbaring atas sebuah tempat tidur yang mewah. Kamar itu
sendiri juga sangat bersih dan indah. Seorang laki-laki berusia lanjut yang rambut serta
jenggotnya sudah memutih berdiri di pinggir tempat tidur. Saat itu ia sedang memandangi
Wan Fei-yang lekat-lekat.
Di samping orang tua berdiri dua orang pelayan. Melihat Wan Fei-yang membuka matanya,
mereka segera berseru, “Sudah sadar!”
Wan Fei-yang memerhatikan sekitarnya kemudian menunduk memerhatikan keadaannya
sendiri. Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Dia berusaha menegakkan badannya
untuk menjura tapi segulung rasa nyeri yang tidak terkirakan menyerangnya seketika. Orang
tua itu cepat-cepat memegang tangannya.
“Lukamu parah sekali, jangan sembarang bergerak!” katanya.
Nada suaranya keras dan berwibawa namun penampilan wajahnya welas asih serta lembut.
Wan Fei-yang menarik napas dalam-dalam berulang kali.
“Tempat ini ....”
“Di sini gedung keluarga Lu. Tadi malam kau jatuh tidak sadarkan diri di depan pintu. Untung
saja ditemukan oleh kami,” sahut salah seorang pelayan.
“Ini adalah Loya kami,” tukas pelayan yang satunya.
Sinar mata Wan Fei-yang beralih kepada orang tua tadi. “Terima kasih atas pertolongan Luloya ....” katanya dengan suara serak.
Orang tua itu mengibaskan tangannya. “Tidak usah banyak peradatan.” Dia berhenti sejenak
kemudian bertanya, “Sebetulnya apa yang telah terjadi? Apakah kau dirampok oleh kaum
penjahat?”
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Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya tanpa menyahut.
“Para perampok itu benar-benar kejam,” kata orang itu kembali.
“Kalau mendengar aksen bicaramu, tampaknya kau bukan orang sekitar sini?”
“Cayhe berasal dari Bu Ciu.”
“Daerah itu bagus sekali. Aku mempunyai seorang kenalan yang tinggal di daerah itu.
Pendidikannya malah lebih tinggi dariku.”
Wan Fei-yang tertawa getir. “Cayhe sejak kecil sudah meninggalkan rumah. Mungkin tidak
kenal dengan sahabat Loya itu.”
Orang tua menganggukkan kepalanya.
“Sahabatku itu orang yang jujur. Dia tidak suka mengejar kekayaan atau pun nama besar.
Sudah lama pula dia mengundurkan diri dari dunia ramai dan hidup menyepi. Tidak heran
kalau kau yang masih demikian muda tidak mengenalnya.”
“Cayhe masih belum tahu nama besar Loya, biar kelak Cayhe mendapat kesempatan untuk
membalas budi ini.”
Orang tua itu tersenyum lembut. “Ini soal kecil. Jangan kau simpan di hati.”
“Loya kami merupakan mantan gubernur di wilayah ini. Hatinya selalu tulus dan baik
terhadap siapa juga,” tukas seorang pelayan.
“Jangan banyak mulut!” tegur orang tua itu.
Wajah Wan Fei-yang menyiratkan perasaan curiga. “Apakah Loya bernama Lu Wang, Lutayjin.”
Orang tua itu tertegun. “Bagaimana kau bisa mengetahui nama Lohu?”
“Gwakong Boanpwe she Wan, namanya Hai-tian,” sahut Wan Fei-yang.
Orang tua itu tertegun sekali lagi. Tiba-tiba dia tertawa lebar. Wajahnya berseri-seri.
“Ternyata Gwakongmu adalah sahabat yang Lohu katakan tadi.” Dia berhenti sejenak
kemudian bertanya lagi. “Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih suka duduk
santai di depan rumah sambil menikmati arak?”
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Wajah Wan Fei-yang langsung berubah kelam. “Gwakong Boanpwe sudah meninggal
beberapa waktu yang lalu,” sahutnya sendu.
Orang tua bernama Lu Wang itu menarik napas panjang. “Setahu Lohu, kesehatannya sangat
baik. Badannya kuat dan jarang sakit. Ternyata dia malah mendahului Lohu menghadap Yang
Kuasa.”
Wan Fei-yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lu Wang menggenggam tangan Wan
Fei-yang erat-erat, kemudian dia menepuk-nepuk bahunya.
“Kau tidak perlu bersedih lagi. Orang sudah tua lalu mati karena sakit adalah hal yang lumrah.
Siapa pun tidak bisa menghindarkan diri dari kematian. Tinggallah di sini dan beristirahat
sampai pulih. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya,” kata Lu Wang dengan maksud
menghibur.
Belum sempat Wan Fei-yang mengucapkan terima kasih, Lu Wang sudah melanjutkan katakatanya. “Hubungan Lohu dengan Gwakongmu sudah seperti saudara sendiri. Kau juga
jangan sungkan. Anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri.” Dia merenung sejenak,
kemudian tertawa sumbang, “Lohu benar-benar sudah pikun, sampai sekarang Lohu masih
belum menanyakan nama keponakan.”
“Boanpwe bernama Wan Fei-yang ....”
“Oh? Keponakan juga she Wan?”
Wan Fei-yang tertawa getir. “Boanpwe mengikuti she ibu.”
Mata Lu Wang meliriknya sekilas. Dia tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan anak muda
itu dalam hal yang menyangkut keluarganya. Tapi dia tidak bertanya banyak. Dia menolehkan
kepalanya ke arah salah seorang pelayan dan memerintahkan, “A Fuk, cepat kau undang tabib
di gedung kejaksaan. A Cang ....” dia kembali memberi perintah agar pelayan yang satu itu
membereskan ruang perpustakaan di sebelah timur.
Sebelum pensiun, Lu Wang merupakan pegawai pemerintahan yang kedudukannya cukup
tinggi. Dia menyadari banyak hal tidak pantas yang telah dilakukannya. Tapi semua itu
terhitung tugas yang harus dilaksanakannya. Setelah tua, dia ingin menebus dosanya di masa
lalu dengan berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Dia takut terhadap apa yang disebut hukum
karma. Apalagi dia tidak mempunyai keturunan satu orang pun. Dia merasa semua ini
merupakan hukuman yang dijatuhkan Thian kepadanya. Oleh karena itu, seandainya dia tidak
mengenal Gwakong Wan Fei-yang, dia tetap akan menerima anak muda itu dan menolong
sebisanya. Apalagi antara mereka ternyata ada hubungan meskipun tidak secara langsung,
maka dia merasa terlebih-lebih harus mengulurkan tangan menolong Wan Fei-yang.
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Oleh sebab itulah, Wan Fei-yang pun menetap di gedung keluarga Lu. Saat itu dia sudah
menyadari bahwa urat nadi seluruh tubuhnya sudah tergetar putus. Dia tidak bisa
mengumpulkan hawa murninya lagi. Keempat anggota tubuhnya lemas tidak bertenaga.
Meskipun dia masih bisa bergerak dan berjalan, tapi ilmu silatnya sudah punah.
Hal ini merupakan suatu pukulan yang besar baginya. Tapi, meskipun dia bersedih, dia tidak
mau berputus asa. Walaupun kehidupannya sekarang berkecukupan dan tidak perlu bekerja
keras seperti di Bu-tong-pay, namun baginya hal itu tidak begitu menyenangkan.

*****
Kuda berhenti di depan sebuah penginapan. Kuan Tiong-liu baru turun dari kudanya ketika
seorang pelayan datang menyambutnya. Penginapan itu merupakan tempat di mana Wan Feiyang menginap tempo hari.
Tentu saja kedatangan Kuan Tiong-liu bukan untuk mencari Wan Fei-yang. Meskipun ia
sangat membenci anak muda itu, tapi dia tidak mempunyai minat khusus untuk mencari jejak
Wan Fei-yang. Karena baginya sekarang bukan waktu yang tepat. Dua kali berturut-turut
dikalahkan oleh Wan Fei-yang, baginya sudah cukup. Dan kedatangannya bukan tanpa tujuan,
tapi tujuannya bukan kota ini melainkan Yi-sa-peng.
“Ke mana arah yang harus kuambil apabila ingin menuju Yi-sa-peng?” baru duduk saja Kuan
Tiong-liu sudah buru-buru mencari keterangan dari pelayan penginapan tersebut.
“Dari sini ambil arah timur kurang lebih dua puluh li lebih,” sahut sang pelayan. Mimik
wajahnya menyiratkan kecurigaan dan keheranan, karena setahunya, dalam jarak sepuluh li di
daerah sekitar Yi-sa-peng hanya ditumbuhi lalang yang tinggi. Sama sekali tidak berpenghuni.
Kuan Tiong-liu juga tidak bertanya apa-apa lagi. Setelah mengalami berbagai kejadian, dia
sudah berubah banyak. Paling tidak dia tidak membawa perabotan makan sendiri sekarang.
Tidak seperti sebelumnya yang mana ada Liok An dan Jit Po yang membersihkan meja,
menghamparkan kain wol di atas kursinya dan menyediakan sumpit serta mangkuk yang
mewah.
Perubahan ini baginya bukan tidak menguntungkan. Setidaknya perubahan ini membuatnya
sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlangsung di depan mata.
Kenyataannya Yi-sa-peng bukan tempat yang bagus. Seputar daerah itu tidak ada yang dapat
dinikmati. Batu-batu berserakan di mana-mana. Rumput dan lalang menghalau pemandangan.
Malam hari dingin menggigil, siang hari malah panas bagai terbakar api. Mungkin telur ayam
saja akan menjadi matang kalau dijemur di tempat itu.
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Daerah seperti ini, tentu tidak ada manusia yang sudi menetap. Saat itu tepat tengah hari.
Matahari bersinar terik. Di luar hutan tandus daerah Yi-sa-peng berdiri lima orang. Ada yang
tinggi, ada yang tubuhnya pendek, ada yang kurus, dan ada pula yang gemuk. Dua di
antaranya memakai pakaian berwarna hijau, sedangkan ketiga orang lainnya mengenakan
pakaian kuning panjang.
Sekitar dada terbuka lebar. Tangan masing-masing menggenggam golok yang bentuk
ujungnya melengkung. Golok semacam itu berbeda dengan golok biasa. Bagi orang dunia
Kangouw yang sudah berpengalaman, tentu tidak sulit menebak bahwa kelima orang itu
adalah lima harimau dari keluarga Peng. Sedangkan senjata yang digunakan mereka terkenal
dengan sebutan Go-houw-toan-bun-to.
Tampaknya kelima harimau dari keluarga Peng itu sudah menantikan seseorang. Tapi orang
yang ditunggunya, pasti bukan Kuan Tiong-liu, sebab ketika mereka melihat Kuan Tiong-liu
berjalan menghampiri, wajah mereka menyiratkan kecurigaan yang dalam.
Hutan itu tidak seberapa luas. Pohon-pohon juga hampir gundul karena daunnya jarang sekali.
Tapi bagi daerah seperti Yi-sa-peng, keadaan di hutan ini sudah termasuk lumayan. Go-houw
berdiri di bawah bayangan pohon yang tersorot cahaya matahari. Pada mata mereka hanya
terlihat sinar kecurigaan, sama sekali tidak tampak sinar permusuhan. Boleh dibilang antara
mereka juga saling kenal dan pernah berteman.
Tidak menunggu sampai jarak Kuan Tiong-liu mendekat, mereka sudah maju menyambut,
&;#8220;Kuan-heng, kebetulan sekali!”
Sikap Kuan Tiong-liu terhadap mereka juga sangat sungkan. Dia menjura dalam-dalam.
“Siaute memang sengaja datang menemui kalian lima bersaudara.” Dia merandek sejenak
kemudian melanjutkan kembali. “Siaute baru datang dari rumah kalian. Dengar kabar kalian
sudah menuju kemari ....”
Kelima orang bersaudara itu merasa heran. Peng Kim-houw menyorotkan mata mengandung
pertanyaan. “Sebetulnya ada apa Kuan-heng mencari kami?”
“Sebelumnya Siaute pernah mendengar bahwa kalian lima bersaudara pernah berkunjung ke
negara India. Siaute ingin menanyakan arah mana yang harus ditempuh apabila ingin pergi ke
negara itu, dan perbekalan apa saja yang harus Siaute persiapkan?”
Peng Kim-houw semakin penasaran. “Untuk apa Kuan-heng berkunjung ke negara India?”
tanyanya menyelidik.
“Go-bi-pay mengalami musibah, kalian lima bersaudara pasti sudah mendengar beritanya.
Siaute terpaksa menghindarkan diri untuk sementara di negara India. Sekalian ingin mencari
jejak seorang Cianpwe yang menurut kabar sekarang menetap di negara itu. Siaute ingin
membangun kembali partai Go-bi-pay.”
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Peng Kim-houw tertawa lebar. “Rupanya demikian. Mudah sekali. Setelah urusan di sini
selesai, kami akan membuatkan sebuah peta yang terperinci dan jelas untuk Kuan-heng.”
“Terpaksa merepotkan kalian. Siaute ....”
“Saudara sendiri .... Jangan sungkan-sungkan,” Peng Kim-houw tersenyum lalu melanjutkan.
“Urusan Kuan-heng termasuk urusan kami juga.”
“Kalau begitu, Siaute juga tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi,” sahut Kuan Tiong-liu
tersenyum. “Menurut kabar, kalian lima bersaudara datang kemari untuk memenuhi perjanjian
bertarung dengan seseorang.”
“Tidak salah?” Peng Kim-houw mendongakkan kepalanya menatap langit. “Waktunya sudah
hampir sampai.”
Kuan Tiong-liu merasa agak heran. “Mengapa kalian mengadakan perjanjian di tempat seperti
ini?”
“Ini merupakan ide pihak lawan,” sahut Peng Kim-houw.
“Entah siapa orangnya yang bernyali begitu besar sehingga berani menantang kalian
bersaudara?”
“Kami sendiri kurang jelas. Pihak lawan telah membunuh tiga orang anak buah kami. Mayat
mereka dikirim bersamaan dengan sepucuk surat tantangan.” Mata Peng Kim-houw
mengerling sekilas. “Kedatangan Kuan-heng sungguh kebetulan. Mungkin nanti kami
membutuhkan bantuan tenaga dari Kuan-heng.”
“Jangan sungkan!” sahut Kuan Tiong-liu. “Keluarga Peng merupakan keluarga yang
menjunjung keadilan di Tionggoan. Siaute tentu tidak bisa menyaksikan dari samping saja,
tapi ilmu silat kalian lima bersaudara sudah sangat terkenal. Apalagi Go-houw-toan-bun-hoat
yang sangat hebat itu. Tentu tidak memerlukan ilmu cakar kucing seperti yang dikuasai Siaute
ini.”
Mendengar kata-kata ini, tidak satu pun dari mereka yang tidak merasa heran. Hampir saja
mereka mengira telah salah mengenali orang lain sebagai Kuan Tiong-liu. Dalam ingatan
mereka, Kuan Tiong-liu yang mereka kenal bukan jenis manusia yang biasa merendahkan diri
sendiri. Tapi mereka segera menduga tentu sikap Kuan Tiong-liu ini ada hubungannya dengan
kehancuran Go-bi-pay. Kemungkinan batin anak muda ini sangat terpukul sehingga sifatnya
jadi berubah.
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Tidak ada manusia di dunia yang tidak senang mendengar diri mereka dipuji dan diangkat
tinggi. Dengan ucapannya tadi, Kuan Tiong-liu langsung mendapat kesan baik dari kelima
orang bersaudara itu.
Tepat pada saat itu juga, dari arah kejauhan berkumandang suara nyanyian. Tidak usah
diragukan lagi bahwa yang menyanyikan lagu tersebut pasti seorang gadis yang masih belia.
Nada suaranya sangat merdu, tapi mereka justru tidak tahu lagu apa yang sedang
dinyanyikannya.
Kuan Tiong-liu langsung merasa heran. “Bukankah lagu yang dinyanyikan itu menggunakan
bahasa Tibet?” katanya tanpa sadar.
“Bukankah Toako pernah mengatakan bahwa kematian anak buah kita mencurigakan.
Lukanya pun sangat aneh. Jangan-jangan mereka dibunuh dengan ilmu ajaib dari negara
Tibet?” tukas Peng Ti-houw.
Peng Kim-houw menganggukkan kepalanya tanpa menyahut. Pikiran Kuan Tiong-liu
langsung tergerak. “Apa kalian berlima pernah melakukan suatu hal yang menyalahi orang
Tibet?”
Peng Kim-houw tidak menyahut. Dia memicingkan matanya dan memandang ke arah asal
suara nyanyian. Kumandang suara itu berasal dari desa Yi-sa-peng. Di bawah terik matahari,
tanah di desa Yi-sa-peng seperti sudah terbakar matang. Debu mengepul bagai uap putih.
Kalau diperhatikan bagai sebuah pemandangan dalam lukisan yang menggambarkan sebuah
daerah yang tandus karena gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Tidak tampak seperti
sesuatu yang nyata.
Apalagi setelah seorang gadis berpakaian Tibet memunculkan diri di tempat itu. Sambil
berjalan mendekati dia bersenandung. Di antara debu-debu yang menguap, dia tampak bagai
seorang bidadari. Gadis itu memakai cadar yang menutupi sebagian wajahnya. Hanya bagian
kening dan sepasang matanya yang terlihat. Sepasang mata itu berkilauan bagai air sungai
yang bening. Begitu indah memesona. Juga tampak polos dan kekanak-kanakan. Tangannya
menggenggam sebatang bambu hijau yang panjang. Beberapa kali dia mengayunkan batang
bambu itu, seperti ingin mengibaskan asap putih yang mengepul dari atas tanah yang
diinjaknya.
Peng Ti-houw menatap gadis itu lekat-lekat. “Tidak mungkin gadis cilik ini ....” gumamnya
lirih.
Peng Kim-houw tidak bersuara. Dia hanya memandang gadis itu dengan sinar mata tajam.
Terus memandang sampai gadis itu ada di hadapannya kurang lebih tiga tindak.
“Siapa yang datang?” tanya Peng Kim-houw segera.
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Gadis itu maju lagi satu tindak. Matanya juga menatap ke arah Peng Kim-houw tanpa
mengunjukkan kegentaran sedikit pun.
“Yi Pei-sa!” suaranya lantang. Meskipun dia mengenakan pakaian adat Tibet, tapi dia
menggunakan bahasa Han.
“Apa arti Yi Pei-sa?” tanya Peng Kim-houw datar.
“Yi Pei-sa adalah namaku,” sahut gadis itu tenang.
“Kau yang membunuh anak buah kami lalu menantang kami di tempat ini?” desak Peng Kimhouw.
“Memang aku orangnya,” kata Yi Pei-sa mengaku.
“Mengapa?” nada suara Peng Kim-houw mulai naik.
“Ingin tahu jejak Sa-mo-ce-sing (bintang dari gurun pasir).”
Wajah kelima orang saudara Go-houw berubah hebat. Peng Kim-houw tertawa dingin. “Siapa
kau sebenarnya?”
“Akulah putri ketua suku di Tibet, Tian Ci-kuai yang meminum racun bunuh diri. Ayahku
telah memberi imbalan yang tinggi kepada kalian untuk mengantarkan Sa-mo-ce-sing ke kota
raja. Lalu enak saja kalian mengatakan hilang di jalan sehingga memaksa ayahku bunuh diri
karena malu dan tidak dapat bertanggung jawab di hadapan raja kami.”
Mendengar keterangannya, wajah kelima orang saudara itu semakin berubah. Kuan Tiong-liu
juga sudah mendengar dengan jelas. Dia menoleh ke arah lima orang saudara Go-houw
dengan pandangan bertanya. Peng Kim-houw malah melengoskan kepalanya.
“Tutup mulut!” bentaknya dengan suara keras.
“Aku sudah menyelidiki semua sampai tuntas. Ternyata memang kalian yang bermain gila!”
Kuan Tiong-liu menoleh ke arah lima orang bersaudara itu sekali lagi. Peng Kim-houw
menghindar dari tatapan mata anak muda itu.
“Keluarga Peng adalah keluarga yang menjunjung tinggi keadilan. Mana mungkin melakukan
hal seperti itu. Tampaknya kau sudah mendengar fitnahan dari orang lain ....” kata-katanya
terhenti, dia menoleh kepada Peng Ti-houw.
Peng Ti-houw mengerti maksud abangnya, cepat-cepat dia berkata, “Biar bagaimana, kau
sudah membunuh tiga orang anak buah kami. Kaulah yang harus memberi keadilan kepada
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kami!” tanpa menunggu jawaban dari Yi Pei-sa, goloknya yang istimewa langsung
dikeluarkan dan dia melesat menerjang ke arah gadis itu.
Golok yang dijadikan senjata oleh kelima orang saudara itu sangat berat. Sedangkan tenaga
Peng Ti-houw juga kuat sekali. Serangannya kali ini cukup untuk menebas putus leher seekor
sapi. Tapi Yi Pei-sa hanya menggeser tubuhnya sedikit dan menggerakkan bambu hijau di
tangannya yang mana hanya menyentuh pergelangan tangan Peng Kim-houw, golok yang
sedang mengancamnya langsung melengos sendiri.
Hati Peng Kim-houw tergetar. Kakinya tetap bergerak, berturut-turut dia membacok sebanyak
tujuh kali. Yi Pei-sa menggetarkan ujung bambunya sedikit dan menggeser ke kiri dan kanan,
maka dirinya sudah dapat terhindar dari seluruh serangan tersebut.
Tenaga dalam yang digunakan gadis itu mengandung kelembutan Im. Ilmu partai mana yang
dipelajarinya?
Perhatian Kuan Tiong-liu semakin tersita pada diri gadis tersebut. Sedangkan sepasang alis
Peng Kim-houw bertaut semakin erat.
“Berhenti!” tiba-tiba dia berteriak.
Peng Ti-houw tertegun. Namun dia menarik kembali goloknya yang istimewa. Yi Pei-sa juga
tidak mendesaknya, dia hanya memandang ke arah Peng Kim-houw. Mata yang lainnya juga
berpusat pada diri Peng Kim-houw. Laki-laki pimpinan Go-houw itu tertawa kering.
“Mohon tanya kepada Kouwnio, apa hubunganmu dengan Hek-pai-siang-mo?”
“Apa urusannya denganmu?” Yi Pei-sa tidak menjawab malah balik bertanya.
“Aku khawatir air bah akan memenuhi kuil raja naga dan melukai orang sendiri.”
“Apa maksud ucapanmu ini?” tanya Yi Pei-sa kurang mengerti.
“Hek-pai-siang-mo merupakan sahabat kami ....”
“Omong kosong!” bentak Yi Pei-sa. “Mana mungkin Suhuku mempunyai teman seperti
kalian!”
Kuan Tiong-liu mendengarkan dengan jelas. Matanya langsung bersinar. Kali ini tujuannya ke
Tibet adalah untuk menemukan para Cianpwe yang dikatakan oleh Hay-liong Lojin bahwa
mereka semua menguasai ilmu kelembutan Im. Hek-pai-siang-mo merupakan dua di
antaranya. Sedangkan di tempat ini sekarang dia menemukan ahli waris kedua orang Cianpwe
tersebut. Oleh sebab itulah hatinya gembira sekali karena semua ini benar-benar di luar
dugaannya.
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Meskipun usianya masih cukup muda, namun pengalamannya berkecimpung di dunia
Kangouw sudah banyak juga. Mimik wajahnya sama sekali tidak berubah. Diam-diam
telinganya dipasang lebar-lebar agar dapat mendengar lebih jelas. Setelah beberapa saat, dia
mulai dapat menduga apa yang telah terjadi. Kecurigaannya terhadap Peng-cia-go-houw
semakin dalam.
Peng Kim-houw tampaknya tidak gentar sama sekali. Bukan saja dadanya tidak disurutkan,
malah dibusungkan semakin tinggi. Wajahnya serius dan sengaja dibuat sewibawa mungkin.
“Kalau kau tidak percaya, coba saja kau pulang ke Tibet dan tanyakan pada kedua Suhumu
itu!” katanya tegas.
Mendengar kata-katanya yang sedemikian yakin, mau tidak mau Yi Pei-sa menjadi curiga.
“Dengan adanya hubungan persahabatan antara kami dengan Hek-pai-siang-mo, apabila kami
masih turun tangan juga kepadamu, tentu kami akan diejek sebagai yang besar hanya berani
menghina yang kecil. Tentu kami juga tidak dapat menjelaskannya pada teman-teman lain di
dunia Kangouw. Kau toh sudah membunuh tiga anak buah dari pihak kami, bagaimana kalau
kita sudahi saja masalah ini sampai di sini?” kata Peng Kim-houw selanjutnya.
“Apa maksudmu dengan menyudahi sampai di sini?” tanya Yi Pei-sa.
“Sa-mo-ce-sing akan kami kembalikan kepadamu, mulai sekarang semua dendam di antara
kita harus dihapus, bagaimana?”
Yi Pei-sa merenung sejenak. Dia memandang Peng Kim-houw dengan mata menyelidik.
Setelah mempertimbangkan masak-masak, akhirnya dia berkata. “Kalian kembalikan dulu Samo-ce-sing kepadaku!”
“Sa-mo-ce-sing tersimpan di dalam gagang golok,” katanya sambil memutar gagang golok
yang kemudian dibukanya dan disodorkan pada Yi Pei-sa.
Ternyata gagang golok itu kosong. Baru saja Peng Kim-houw melepaskan tangannya,
serangkum hawa dingin sudah menyerang ke arah Yi Pei-sa. Segulungan sinar yang
berkilauan meluncur dalam waktu yang bersamaan. Ternyata Peng Kim-houw menggunakan
kesempatan ketika menyodorkan gagang golok untuk melepaskan paku beracun ke arah gadis
tersebut. Jaraknya begitu dekat. Yi Pei-sa sama sekali tidak menduga. Tampaknya gadis itu
pasti akan menjadi korban paku beracun itu. Tiba-tiba secarik sinar pedang melintas di
depannya, kemudian berputar dan merontokkan paku-paku beracun yang menyerang Yi Peisa. Sinar pedang memudar. Kuan Tiong-liu berdiri di depan gadis itu dengan sikap
melindungi.
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Yi Pei-sa terkejut sekali. Sukmanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sejenak kemudian dia
baru menyadari apa yang telah terjadi. “Terima kasih,” ucapnya tanpa sadar.
Kuan Tiong-liu memalingkan kepalanya dan tersenyum. “Kau tidak terluka bukan?”
“Tidak,” Yi Pei-sa memandangnya dengan curiga. “Kau bukan sekomplotan dengan mereka?”
“Boleh dibilang teman juga, tapi aku tidak biasa melihat perbuatan yang membokong orang
dari belakang.”
Di sebelah sana, wajah kelima ekor harimau itu berubah hebat. “Kuan Tiong-liu, kau ....”
nadanya berat dan keras.
Kuan Tiong-liu tertawa dingin. “Masih berani mengatakan bahwa keluarga Peng adalah
keluarga yang paling menjunjung tinggi keadilan di Tionggoan, tapi perbuatan semacam ini
pun tidak malu kalian lakukan? Bagaimana aku bisa membiarkan begitu saja?” Dia merandek
sejenak, kemudian melanjutkan ucapannya kembali, “Urusan tentang Sa-mo-ce-sing, aku
yakin nona Yi Pei-sa ini juga bukan hanya sekadar mendengar fitnahan orang!”
“Manusia she Kuan, apakah kau sudah mempertimbangkan semua ini dengan baik-baik?”
tanya Peng Kim-houw dengan mata menyorotkan kebencian yang dalam.
Wajah Kuan Tiong-liu berubah serius. “Pada dasarnya Go-bi-pay adalah partai aliran lurus
yang sudah terkenal sejak dulu. Sekarang ada kejadian yang tidak adil berlangsung di depan
mata, bagaimana mungkin aku akan mendiamkannya saja?” sahutnya tenang.
“Ucapan yang enak didengar!” Peng Kim-houw tertawa dingin. Dia menggapai tangannya.
Keempat saudaranya yang lain segera bersiap-siap. Tiba-tiba tubuh mereka bergerak dan
mengurung Kuan Tiong-liu serta Yi Pei-sa.
Tanpa bersepakat dulu, mereka segera mengambil posisi bahu-membahu. Serangkum bau
harum yang tipis terpancar dari tubuh Yi Pei-sa. Semangat Kuan Tiong-liu hampir terbang
mengendus bau harum tersebut. Pada saat yang bersamaan, sinar mata Yi Pei-sa seakan
mengikuti naluri hatinya. Dia menolehkan kepala dan melirik ke arah Kuan Tiong-liu.
Kebetulan anak muda itu juga sedang memandang ke arahnya. Dua pasang mata berpadu.
Keduanya merasa tersipu-sipu lalu melengos dengan cepat. Tiba-tiba terdengar suara raungan
dari kelima harimau bersaudara itu. Mereka menerjang dari segala penjuru.
“Hati-hati!” seru Kuan Tiong-liu sambil mengulurkan pedang panjangnya dan menangkis tiga
buah serangan sekaligus.
Bambu di tangan Yi Pei-sa segera menyambut dua serangan lainnya. Pedang dan golok saling
berbenturan. Menimbulkan suara dentingan yang bising dan nyaring. Di pihak lain bambu dan
golok juga saling beradu, namun suara yang ditimbulkan tidak begitu keras bahkan rada berat.
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Kuan Tiong-liu dan Yi Pei-sa langsung memencarkan diri. Tubuh Yi Pei-sa melesat di udara
bagai seekor burung camar yang menari-nari. Sedangkan gerakan Kuan Tiong-liu lebih mirip
burung rajawali yang sedang mengamuk karena anaknya diganggu.

Dia menyadari bahwa kelima orang itu tidak boleh diberi kesempatan untuk membentuk
barisan. Apabila hal itu terjadi, maka kekuatan kelima orang itu akan bertambah satu kali
lipat. Mereka seakan bertarung dengan sepuluh orang yang mempunyai gerakan kompak.
Oleh karena itu, pertama-tama dia memperlihatkan gaya seperti membiarkan mereka
berkumpul menjadi satu, tapi tiba-tiba gerakannya berubah dan dia langsung mengerahkan
Lok-jit-kiam-hoat yang sangat terkenal itu. Serentak dengan dimainkannya tiga jurus terakhir,
tubuh Kuan Tiong-liu melesat bagai anak panah menerobos dari kurungan kelima saudara
keluarga Peng.
Setelah kepungan mereka berhasil diterobos oleh Kuan Tiong-liu, maka mereka tidak
mempunyai kesempatan lagi untuk membentuk barisan. Sementara itu batang bambu di
tangan Yi Pei-sa mengadang dua di antara mereka. Jurus yang digunakannya pun sangat aneh.
Ditambah lagi gerakannya yang lincah. Dua orang dari lima bersaudara itu berusaha
menghindar, tapi salah satunya terkena sabetan batang bambu tepat pada pergelangan
tangannya sehingga golok lengkungnya yang istimewa langsung terlepas dan jatuh di atas
tanah. Hanya tiga jurus kemudian, lawan yang satunya juga terpaksa harus melepaskan
goloknya kalau tidak pangkal lengannya akan tergetar remuk oleh sabetan bambu Yi Pei-sa.
Pada saat yang bersamaan, pedang di tangan Kuan Tiong-liu berhasil menggetar lepas golok
dua orang dari lima bersaudara tersebut. Dan dalam jurus Lok-jit-kiam-hoatnya yang terakhir,
tubuhnya berkelebat dan melayang turun dengan pedang tepat menempel di tenggorokan Peng
Kim-houw.
Wajah Peng Kim-houw berubah hebat. Meskipun goloknya masih tergenggam di tangan, tapi
dia tidak punya keberanian untuk menggerakkannya lagi. Dia tahu pedang Kuan Tiong-liu
akan menusuk tenggorokannya terlebih dahulu apabila dia mencoba mengangkat goloknya
sedikit saja. Tapi di luarnya, dia masih memperlihatkan sikap keras kepala.
“Manusia she Kuan, anggap saja memang lebih tinggi daripada kami!”
Kuan Tiong-liu tidak memedulikannya. Matanya menoleh kepada Yi Pei-sa. “Kouwnio,
bagaimana caranya membereskan orang ini?” tanyanya lembut.
Yi Pei-sa ikut tersenyum. Dia memandang kepada Peng Kim-houw. Tanpa terasa tubuhnya
bergetar.
“Hati orang ini sangat licik dan keji. Mencuri Sa-mo-ce-sing pasti merupakan idenya.”
“Benarkah apa yang dikatakan olehnya?” tanya Kuan Tiong-liu dengan nada dingin.
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

533

“Benar bagaimana, tidak benar juga bagaimana?” sahut Peng Kim-houw.
“Aku tidak suka membunuh orang, tapi juga tidak akan membiarkan kalian berbuat kejahatan
lebih banyak lagi. Yang melakukan kejahatan ini sebetulnya engkau. Kau bayar saja selembar
nyawa ayahku!” kata Yi Pei-sa.
Mendengar kata-kata ini wajah keempat saudaranya memperlihatkan mimik aneh. Merck
saling lirik sekilas. Peng Ti-houw segera maju dan berkata. “Lotoa, semua ini merupakan
idemu. Jangan kau libatkan orang lain dan melepaskan diri dari tanggung jawab!”
Wajah Peng Kim-houw langsung berubah hebat. Matanya mendelik ke arah Peng Ti-houw.
“Loji, apa maksud ucapanmu ini?”
Peng Ti-houw memalingkan wajahnya ke arah lain.
“Lotoa, satu orang yang berbuat, situ orang pula yang bertanggung jawab. Kalau kau
mengaku semua ini idemu, maka hanya nyawamu yang akan menjadi penggantinya. Dalam
keluarga Peng masih ada kami berempat dan tidak putus turunan sampai di sini saja!”
“Kau juga sudah melihat, seandainya mereka ingin membunuh kami, mudahnya seperti
membalikkan tangan sendiri!” tukas saudaranya yang lain.
Peng Kim-houw memalingkan kepalanya ke arah dua saudaranya yang lain. Mereka hanya
menundukkan kepala dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya dia mendongakkan
kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. “Bagus sekali, kalian memang saudara-saudaraku
yang hebat!” perkataannya selesai, golok di tangan langsung bergerak dan menembus ke
dalam dadanya sendiri. Darah memercik di udara.
Keempat saudaranya yang lain langsung tertegun. Kuan Tiong-liu menghela napas perlahan.
Pedangnya disimpan kembali. Dia menatap keempat saudara itu dengan tatapan dingin dan
tajam. “Meskipun Peng Kim-houw licik dan selalu banyak akal busuk, tapi paling tidak dia
termasuk seorang laki-laki sejati!”
Keempat orang itu menundukkan kepalanya dalam-dalam.
“Di mana kalian sembunyikan Sa-mo-ce-sing itu?” tanya Kuan Tiong-liu kembali.
“Disimpan dalam gedung keluarga kami.”
“Kalau begitu, kita terpaksa harus berkunjung ke gedung keluarga kalian.” Kuan Tiong-liu
menoleh kepada Yi Pei-sa. “Kouwnio bagaimana pendapatmu ....?”
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“Aku memang mempunyai pikiran yang sama.” Mata Yi Pei-sa menatap ke arah Kuan Tiongliu dengan tersipu-sipu. “Kalau Kongcu masih ada urusan yang lain ....”
Kuan Tiong-liu tertawa lebar. “Toh aku sedang ada waktu senggang. Kecuali kalau Kouwnio
sendiri keberatan ....”
Yi Pei-sa menggelengkan kepalanya. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman yang sangat
memesona. “Menurut kabar, dunia Bu-lim di Tionggoan penuh dengan para pendekar yang
selain ilmunya tinggi juga gagah perkasa. Selama ini aku kurang percaya dengan keterangan
tersebut. Hari ini akhirnya terbukti juga.”
Kuan Tiong-liu tertawa lebar mendengar ucapannya.
“Kouwnio baru kali ini masuk daerah Tionggoan?”
“Memang baru pertama kali,” sahut gadis itu mengaku.
“Bagaimana Suhumu bisa membiarkan kau berjalan seorang diri dan tidak khawatir sama
sekali?”
“Aku datang ke Tionggoan setelah berhasil mengelabui Suhu. Untung saja aku mendapat
bantuan dari Kongcu ....” sahut Yi Pei-sa sambil menepuk tangannya.
“Mulai lagi ....” Kuan Tiong-liu tersenyum. Kemudian dia menolehkan kepalanya ke arah
empat saudara dari keluarga Peng. “Suwi, harap kalian antar kami!”
Keempat orang itu menundukkan kepala dengan perasaan sendu. Dua orang di antaranya
langsung menghampiri mayat Toako mereka dan menggotongnya. Setelah itu mereka
melangkah di depan sebagai pembuka jalan.
*****
Sa-mo-ce-sing disembunyikan dalam sebuah kotak di balik dinding yang tertutup oleh sebuah
lukisan. Besarnya seperti telur ayam. Cahayanya berkilau-kilau. Dan ternyata Sa-mo-ce-sing
merupakan nama dari jenis permata itu.
Dalam seumur hidupnya Kuan Tiong-liu belum pernah melihat permata yang demikian besar,
indah, dan boleh dibilang sempurna. Dapat dibayangkan nilainya pasti tinggi sekali. Tidak
heran kelima orang saudara dari keluarga Peng bisa timbul keserakahannya seketika.
Yi Pei-sa menerima kotak tersebut. Dia membuka dan meneliti isinya sejenak, kemudian
meninggalkan tempat itu bersama Kuan Tiong-liu. Keempat saudara memandang kepergian
mereka dengan mata mendelik. Tapi mereka sadar dengan mengandalkan kekuatan mereka
sekarang, masih bukan tandingan Kuan Tiong-liu dan Yi Pei-sa. Sinar mata mereka
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menyorotkan kebencian yang dalam. Kuan Tiong-liu dan Yi Pei-sa sama sekali tidak
memandang sebelah mata pun.
*****
Keluar dari gedung keluarga Peng, Kuan Tiong-liu dan Yi Pei-sa mengambil arah Timur.
Berkali-kali Yi Pei-sa mencuri pandang ke arah Kuan Tiong-liu. Mata anak muda itu sangat
awas. Dia sudah tahu sejak tadi, tapi dia tetap berpura-pura melangkah terus. Dalam hatinya
dia menyadari bahwa dia sudah berhasil menggaet kepercayaan penuh dari gadis itu.
Mereka melanjutkan perjalanan dengan saling membisu. Entah berapa lama sudah berlalu,
akhirnya Yi Pei-sa yang pertama-tama membuka suara, “Untung saja hari ini aku bertemu
denganmu, kalau tidak saat ini nyawaku pasti sudah melayang terkena paku beracun Lotoa
keluarga Peng tadi.”
“Nona tidak usah mengingat persoalan kecil itu,” sahut Kuan Tiong-liu rada terharu. “Aku
sendiri tidak menyangka Peng-cia-go-houw dapat melakukan perbuatan seperti ini.”
“Bagaimana kau bisa tahu bahwa dia akan melemparkan senjata rahasia ketika menyodorkan
gagang golok tersebut?” rupanya masalah ini yang sejak tadi tidak dimengerti oleh Yi Pei-sa.
“Sederhana sekali,” sahut Kuan Tiong-liu sambil tersenyum. “Meskipun aku tidak tahu benda
apa yang dinamakan Sa-mo-ce-sing itu, tapi aku dapat membayangkan tentunya sebuah benda
yang amat berharga. Bagaimana mungkin Peng-cia-go-houw itu menyimpannya dalam
gagang golok dan membawanya ke mana-mana?”
Yi Pei-sa tersenyum manis.
“Pemecahan yang demikian mudah saja masih tidak dapat kupahami. Tidak heran Suhu selalu
mengatakan bahwa pengalamanku di dunia Kangouw masih terlalu dangkal, sehingga tidak
mengizinkan aku berkelana seorang diri.” Dia berhenti sejenak kemudian bertanya kembali,
“Apakah setiap orang yang berkecimpung dalam dunia Bu-lim di Tionggoan ini semuanya
licik dan berhati keji?”
Kuan Tiong-liu tertegun. Pikirannya segera tergerak, “Tidak semuanya, tapi kebanyakan.
Kadang-kadang kita sendiri sulit membedakannya. Oleh karena itulah aku merasa bosan
tinggal di Tionggoan dan berminat pindah ke Tibet.”
Yi Pei-sa menunjukkan wajah keheranan. “Kau ingin pindah ke Tibet?”
“Kali ini aku sengaja datang, mencari Peng-cia-go-houw justru karena mereka pernah tinggal
di Tibet. Aku ingin meminta keterangan kepada mereka bagaimana caranya agar bisa sampai
ke negara itu?”
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Wajah Kuan Tiong-liu serius sekali. Yi Pei-sa memandanginya lekat-lekat kemudian tertawa
terkekeh-kekeh. “Sekarang kalian malah menjadi musuh. Bagaimana baiknya?”
“Terpaksa meminta keterangan dari orang lain,” sahut Kuan Tiong-liu dengan gaya apa boleh
buat.
“Meskipun pengalaman dalam dunia Kangouw cukup luas, tapi otakmu kurang encer.” Tibatiba Yi Pei-sa mengajukan pertanyaan, “Apakah kau lupa dari mana aku berasal?”
Kuan Tiong-liu tertegun.
“Kau .... Ternyata aku lupa bahwa kau datang dari Tibet. Sedangkan dandananmu pun
merupakan pakaian adat dari negara itu.” Dia merenung sejenak. “Bagaimana bisa demikian?”
Kata-katanya terhenti kembali.
Yi Pei-sa merasa kata-katanya masih ada kelanjutan yang belum diucapkan. “Apa yang ingin
kau katakan?”
“Kalau begitu ... Kouwnio, kau ....”
“Aku bagaimana?” Yi Pei-sa sengaja menggodanya.
“Kukira pasti kau sangat cantik. Melihat wajahmu aku jadi ....” ucapannya itu juga bukan
seluruhnya dusta.
Yi Pei-sa menunggu sampai kata-katanya selesai. Kepalanya sudah tertunduk dalam-dalam.
*****
Malam sudah larut. Dalam kuil tua terlihat seonggok api unggun. Seekor kambing kecil yang
sudah dibersihkan terpanggang di atas api tersebut. Kambing itu dibeli oleh Kuan Tiong-liu
dari seorang pemburu di atas pegunungan.
Padahal dia sendiri tidak begitu suka makan daging kambing. Tapi karena dia tahu Yi Pei-sa
suka sekali maka pikirannya segera tergerak untuk mengambil hati gadis itu. Sepanjang
perjalanan menuju tempat ini, hubungan mereka sudah akrab sekali.
Wajah Yi Pei-sa tampaknya memang selalu dikerudungi kain cadar yang tipis itu. Meskipun
Kuan Tiong-liu merasa heran, tapi dia takut menanyakannya. Siapa tahu hal itu memang
merupakan salah satu adat istiadat bagi kaum gadis di negara Tibet. Tapi dia penasaran ingin
melihat wajah gadis itu. Akhirnya dia menemukan akal. Dia memotong paha kambing
panggang itu dan menyodorkannya kepada Yi Pei-sa.
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“Apakah kalian gadis-gadis Tibet tetap mengenakan cadar sekalipun sedang menikmati
makanan?” tanyanya hati-hati.
Kuan Tiong-liu merupakan seorang anak muda yang sangat cerdas. Dia mengajukan
pertanyaan itu seakan hanya ingin tahu saja tanpa niat apa-apa. Yi Pei-sa sampai tersipu-sipu
dibuatnya, namun dia tetap menganggukkan kepala.
“Apakah tidak merepotkan?” tanya Kuan Tiong-liu kembali. Sejenak kemudian dia
tersenyum. “Aku mengerti. Tentu takut diperhatikan.”
Yi Pei-sa menggelengkan kepalanya. Kuan Tiong-liu mengedarkan pandangannya ke
sekeliling. “Di sini toh tidak ada pasir yang beterbangan, mengapa tidak dibuka saja?”
“Apakah kau ingin sekali aku melepaskan cadar ini?” tanya Yi Pei-sa tiba-tiba.
Kuan Tiong-liu menganggukkan kepalanya. “Tapi kalau kau keberatan, jangan dipaksakan.”
Yi Pei-sa memerhatikan Kuan Tiong-liu. Dia mempertimbangkan beberapa saat. Akhirnya dia
melepaskan juga cadar penutup wajahnya itu. Kuan Tiong-liu tercengang seketika.
Kecantikan Yi Pei-sa bahkan di luar dugaannya. Dia belum pernah melihat gadis yang
secantik Yi Pei-sa selama hidupnya. Sekian lama dia termangu-mangu dengan mulut terbuka.
Wajah Yi Pei-sa berubah merah padam. Dia menunduk dengan tersipu-sipu. Matanya tidak
berani menatap Kuan Tiong-liu. Entah berapa lama telah berlalu, Kuan Tiong-liu masih
memandang dengan terkesima. Semakin dipandang, hatinya semakin tertarik. Yi Pei-sa
menunggu lagi beberapa saat. Masih tidak terdengar suara Kuan Tiong-liu. Kepalanya
mendongak sedikit dan mengintip anak muda itu. Melihat tampang Kuan Tiong-liu, dia
semakin tersipu.
“Kenapa kau?” tanyanya dengan suara lembut.
Kuan Tiong-liu bagai tersadar dari mimpi. “Aku belum pernah melihat gadis lain yang lebih
cantik daripada kau,” katanya tanpa sadar.
Hati Yi Pei-sa berbunga-bunga mendengar pujian itu. Tapi wajahnya semakin merah karena
malu. “Apakah kau tidak tahu bahwa bagi gadis Tibet, cadar penutup wajah itu dapat
disamakan dengan pakaian yang harus dikenakannya sehari hari?” tanyanya dengan suara
lirih.
Mendengar keterangan itu, Kuan Tiong-liu semakin terpana. Perlahan-lahan Yi Pei-sa
mendongakkan kepalanya lebih tinggi. Wajahnya masih merah padam. Sepasang matanya
menyorotkan sinar yang sulit untuk diuraikan dengan kata-kata. Melihat keadaan gadis itu,
Kuan Tiong-liu semakin yakin bahwa perasaan Yi Pei-sa terhadapnya mulai terpengaruh.
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Ini merupakan kenyataan. Gadis Tibet selalu terbuka dan tidak pandai berpura-pura. Yi Pei-sa
juga tidak berbeda. Dua pasang mata saling bertemu. Perasaan asmara timbul tanpa perlu
kata-kata mutiara.
Ketika api unggun benar-benar padam. Hari kedua sudah menyapa. Yi Pei-sa berbaring di atas
meja sembahyang. Dia masih tertidur dengan pulas. Kuan Tiong-liu menyandarkan tubuhnya
pada dinding yang sudah retak. Dia tersentak bangun oleh suara langkah kaki yang ringan.
Pikirannya segera bekerja. Dia membungkukkan tubuhnya dan menempelkan telinganya di
lantai dan mendengarkan dengan saksama. Sesaat kemudian dia melonjak bangun dengan
wajah terkejut. Dia cepat-cepat menghambur ke samping Yi Pei-sa.
Perasaan gadis itu yang tajam segera memperingatkannya. Dengan panik dia membuka
matanya dan melihat Kuan Tiong-liu. “Ada apa?”
“Ada orang yang menghampiri kuil kita ini ....” belum sempat dia menyelesaikan katakatanya, sebuah suara yang menggelegar berkumandang dari luar kuil, “Kuan Tiong-liu!
Keluar kau!”
Kuan Tiong-liu mengerutkan keningnya. Dia tidak dapat menebak siapa orang itu. Malah Yi
Pei-sa yang menunjukkan mimik wajah keheranan. “Rasanya aku pernah mendengar suara
ini,” katanya lirih.
Mendengar ucapan Yi Pei-sa, Kuan Tiong-liu tersentak sadar.
“Itu suara Peng Ti-houw!” Wajah Kuan Tiong-liu berubah kelam. “Tampaknya mereka
berhasil mendapatkan orang yang mendukungnya.”
“Ada engkau, siapa pun tidak ada yang aku takuti,” sahut Yi Pei-sa dengan keyakinan penuh.
Mendengar kata-kata itu, bagaimana Kuan Tiong-liu tidak membusungkan dadanya. Dengan
langkah lebar dia berjalan keluar. Yang datang memang empat harimau dari keluarga Peng.
Tangan masing-masing menggenggam sebatang golok. Peng Ti-houw yang melihat Kuan
Tiong-liu berjalan keluar dari dalam kuil langsung tertawa terbahak-bahak. “Kuan Tiong-liu,
utang piutang akan kami perhitungkan sampai jelas hari ini!” bentaknya dengan suara keras.
Kuan Tiong-liu tidak menunjukkan sikap gentar sedikit pun. Dia malah tertawa lebar. “Kalian
tidak perlu sok gagah di hadapanku. Siapa orangnya yang kalian undang untuk
menghadapiku, suruh keluar saja sekalian!”
Seraut wajah tua Peng Ti-houw sampai merah padam mendengar sindiran tersebut. Sebuah
suara yang nyaring memecahkan keheningan seketika. “Bukankah aku sudah keluar?” kata
orang itu sambil tertawa terbahak-bahak.
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Ucapannya selesai, orangnya benar-benar muncul. Dia adalah seorang hwesio. Laksana
seekor burung yang melayang turun dari atas sebatang pohon.
“Rupanya Cian-bin-hud dari Bu-ti-bun!” Kuan Tiong-liu tertawa dingin.
Tiba-tiba sesosok bayangan menukik turun lagi dari atas sebatang pohon yang lain. Model
orang yang satu ini aneh sekali. Meskipun dia seorang laki-laki tapi alisnya digambar dan
lagaknya seperti kaum wanita. Siapa lagi kalau bukan Kiu-bwe-hu dari Bu-ti-bun juga.
Mata Kuan Tiong-liu mengerling sekilas. Dia tertawa dingin. “Kedua Hu-hoat besar dari Buti-bun muncul dalam waktu yang bersamaan, tujuannya pasti untuk mencari aku!”
Cian-bin-hud tertawa terbahak-bahak. “Utang darah cabang tiga belas kami masih belum
diperhitungkan dengan jelas!”
Kuan Tiong-liu mendongakkan kepalanya dan ikut tertawa terbahak-bahak. “Utang nyawa
para murid Go-bi-pay yang dibantai habis-habisan masih belum diganti tuntas!” sahutnya.
“Bagus! Manusia she Kuan memang mempunyai nyali!” wajah Cian-bin-hud masih dipenuhi
senyuman.
Yi Pei-sa yang menyusul keluar belakangan memerhatikan sejak tadi. “Kuan-toako,
bagaimana ilmu kedua orang ini?” tanyanya dengan suara lirih.
Belum sempat Kuan Tiong-liu menjawab sinar mata Cian-bin-hud sudah beralih kepada Yi
Pei-sa. Matanya membelalak, kemudian dia tertawa terkekeh-kekeh. Namun bagi Yi Pei-sa
tawanya itu lebih mirip seringai seekor serigala.
“Lihat! Betapa cantiknya budak perempuan ini!” dia berhenti sebentar, kemudian menolehkan
kepalanya berpesan, “Nanti kalau kalian turun tangan, jangan keras-keras. Tinggalkan hiduphidup agar dapat melayani Hudya.”
Para hadirin menganggukkan kepalanya dan tersenyum penuh pengertian. Yi Pei-sa sendiri
merasa malu sekaligus marah. Cepat-cepat dia menaikkan cadarnya yang diturunkan tadi
malam.
“Kuan-toako, kali ini kita tidak boleh menaruh belas kasihan lagi kepada mereka. Satu pun
jangan dibiarkan hidup!” katanya garang.
Kuan Tiong-liu mengerutkan keningnya. “Pengaruh Bu-ti-bun besar sekali. Orang mereka
banyak juga banyak terdiri dari orang-orang kuat. Tampaknya mereka sudah mempersiapkan
segalanya sebelum mencari kemari. Kalau kita mengadu kekuatan dengan kekerasan,
mungkin yang rugi diri kita sendiri.”
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“Maksud Kuan-toako ....”
“Lebih baik kita menghindar untuk sementara.” Kuan Tiong-liu menyentuh bahu Yi Pei-sa
dengan lembut. “Kau pergi dulu, aku akan menyusul belakangan.”
Meskipun Cian-bin-hud tidak dapat mendengar jelas pembicaraan mereka, tapi dari mimik
wajah kedua orang itu, dia sudah dapat menduga sebagian. Dia langsung tertawa terkekehkekeh, “Mau kabur? Tidak begitu mudah! Maju!” teriaknya lantang sambil melesat
mendahului.
Kiu-bwe-hu dan Empat Harimau dari Keluarga Peng juga tidak mau ketinggalan.
“Jalan!” seru Kuan Tiong-liu sambil mengulurkan tangannya mencengkeram baju Yi Pei-sa
dan menyeretnya melayang ke atas genting. Tubuhnya bergerak dengan gesit. Dia mendorong
gadis itu agar cepat-cepat pergi.
“Kuan-toako, kalau hendak pergi, kita harus bersama-sama,” kata Yi Pei-sa panik.
“Tidak tersangka gadis Tibet juga tidak berbeda dengan gadis Tionggoan. Suka bertele-tele.
Kadang-kadang malah jadi merepotkan kita,” pikir Kuan Tiong-liu dalam hati. Tentu saja dia
tidak mengutarakannya secara terang-terangan di hadapan gadis itu.
Kuan Tiong-liu terpaksa menganggukkan kepalanya. Dia tahu percuma memaksakan
kehendak terhadap gadis seperti Yi Pei-sa. Ditariknya tangan gadis itu lalu melesat pergi
secepat terbang.
Cian-bin-hud yang memerhatikan dari bawah segera mengibaskan tangannya memberi isyarat
kepada yang lain. Kiu-bwe-hu dan keempat harimau dari keluarga Peng segera mengambil
jalan memutar dan mengepung di sekitar. Cian-bin-hud langsung menutul kakinya dan
mencelat ke atas genting kuil untuk mengejar. Dalam waktu sekejap saja, bayangan Yi Pei-sa
dan Kuan Tiong-liu sudah menghilang entah ke mana.
*****
Hamparan rumput melambai-lambai di bawah kaki Kuan Tiong-liu dan Yi Pei-sa melesat
seperti anak panah meluncur ke depan. Ternyata ginkang (ilmu meringankan tubuh) Yi Pei-sa
tidak di bawah Kuan Tiong-liu. Kenyataan ini malah menguntungkan anak muda itu.
Cian-bin-hud dan Kiu-bwe-hu sudah mengejar dengan ketat. Jarak mereka sekitar sepuluh
depa lebih. Keempat saudara dari keluarga Peng terlebih-lebih tidak usah dikatakan lagi.
Dibandingkan mereka semua, ilmu keempat harimau ini paling rendah. Tentu saja semakin
lama mereka semakin ketinggalan jauh.
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Yi Pei-sa masih berlari terus di samping Kuan Tiong-liu. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah
tabung bambu kecil panjang dari balik pakaiannya. Dia menempelkan alat itu di bibir dan
terdengarlah suara siulan yang aneh.
Kuan Tiong-liu tidak menanyakan apa-apa. Dia sudah tahu bahwa alat semacam itu biasanya
merupakan kode untuk memanggil rekan. Tapi dia tidak tahu siapa yang dipanggil oleh Yi
Pei-sa.
Mungkinkah Hek-pai-siang-mo sudah berada di Tionggoan dan sekarang tidak seberapa jauh
dari tempat mereka? Meskipun Kuan Tiong-liu berpikir demikian, tapi gerak kakinya tidak
diperlambat sama sekali, bahkan dia melesat secepat anak panah.
Napas Yi Pei-sa mulai tersengal-sengal. Sebetulnya dia mulai tidak sanggup mengimbangi,
namun untung saja tangannya ditarik oleh Kuan Tiong-liu sehingga dia tidak akan ketinggalan
di belakang. Setelah berlari lagi beberapa depa, mereka memasuki sebuah jalan kecil.
Otomatis langkah kaki mereka diperlambat.
Tepat pada saat itu juga, dari arah sebelah kiri terdengar sahutan suara yang persis dengan
siulan alat Yi Pei-sa tadi. Wajah gadis itu berseri-seri seketika. “Ambil arah barat!” serunya
sambil mendahului berlari ke arah barat.
Setelah melalui sebuah padang rumput, mereka sampai di daerah yang berbukit-bukit. Bukit
itu tinggi dan berkelok-kelok. Di bawah bukit ada sebuah gua. Suara siulan yang timbul dari
batang bambu serupa suling justru berasal dari gua ini.
*****
Ketika Cian-bin-hud dan Kiu-bwe-hu sampai di daerah berbukit itu, bayangan Yi Pei-sa dan
Kuan Tiong-liu sudah tidak terlihat lagi. Tetapi terdengar suara siulan yang berasal dari
sebuah gua di kaki bukit tersebut.
Mata Kiu-bwe-hu mengedar ke sekeliling. Kemudian dia tertawa dingin. “Pasti mereka
menyelinap ke dalam gua itu,” katanya.
Cian-bin-hud mengangguk setuju. “Menurut keterangan keempat harimau dari keluarga Peng,
ilmu silat gadis itu lumayan juga. Sedangkan keadaan dalam gua mungkin sempit. Seandainya
mereka bekerja sama dengan baik, takutnya bukan saja keadaan kita tidak menguntungkan,
bisa-bisa kita yang dibokong oleh mereka berdua,” sahutnya.
“Tidak salah. Tapi akal mereka melarikan diri ke dalam gua juga kurang cemerlang,” Kiubwe-hu tertawa seram. “Kalau kita berjaga terus di depan gua, aku yakin mereka akhirnya
harus keluar juga!”
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“Ada jalan lain yang lebih bagus daripada hanya duduk menunggu.” Cian-bin-hud merabaraba dagunya sambil tertawa terkekeh-kekeh. “Kita tunggu dulu kedatangan empat harimau
dari keluarga Peng setelah itu baru kita boleh mengambil tindakan.”
“Jalan apa yang kau maksudkan?”
Cian-bin-hud hanya menjawab satu patah kata saja. “Api!”
Wajah Kiu-bwe-hu berseri-seri seketika.
*****
Begitu keempat harimau dari keluarga Peng, Cian-bin-hud langsung memerintahkan mereka
mengumpulkan ranting-ranting kering dari daerah sekitar yang tandus. Setelah berhasil
mendapatkan ranting kering dalam jumlah yang cukup banyak, mereka meletakkannya di
depan gua dan segera menyalakannya.
Suara siulan masih terdengar terus. Kayu kering segera terbakar dan dilalap oleh api. Asap
mulai mengepul tinggi. Dengan mengandalkan angin yang bertiup dari timur, asap itu
terembus ke dalam gua.
Suara siulan terhenti seketika. Suara batuk-batuk menggantikannya. Cian-bin-hud, Kiu-bwehu, dan keempat saudara dari keluarga Peng tidak dapat menahan rasa hatinya. Mereka
tertawa terbahak-bahak.
Suara tawa Cian-bin-hud yang paling keras. “Aku ingin lihat berapa lama kalian dapat
bertahan!”
Suara tawanya mulai sirap, ketika terlihat asap yang memenuhi gua mulai menipis dan tibatiba berbalik mengembus ke arah mereka. Hati mereka tergetar serentak. Rasa terkejut masih
belum lenyap ketika satu demi satu ranting kering yang masih menyala itu melayang ke arah
mereka.
Perasaan Cian-bin-hud tergetar tidak kepalang. Toyanya segera diayunkan dan menangkis
ranting-ranting kering yang seakan menari-nari mengejek mereka. Pecut di tangan Kiu-bwehu juga segera digerakkan dengan gencar, persis seperti gerakan sehelai selendang seorang
gadis yang sedang menari-nari.
Ilmu keempat harimau dari keluarga Peng jauh lebih rendah. Dalam sekejap mata rambut dan
pakaian mereka sudah terbakar. Mereka menjerit-jerit histeris. Asap semakin menipis. Dari
dalam gua keluar dua sosok manusia yang warna kulitnya berbeda. Yang satu hitam pekat,
sedangkan yang lainnya putih pucat. Yang putih tampak terang sekali. Sebab seakan pakaian
yang dikenakannya berwarna putih, rambut dan jenggotnya juga sudah memutih semua. Kulit
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tubuh dan wajahnya demikian putih seperti selembar kertas layaknya.

Sedangkan yang hitam, semuanya serbahitam. Pakaiannya hitam, rambut dan jenggotnya juga
hitam. Bahkan kulit seluruh tubuhnya hitam pekat. Cian-bin-hud dan Kiu-bwe-hu yang
melihat kemunculan kedua orang itu langsung berubah hebat wajah keduanya. Apalagi
keempat harimau dari keluarga Peng. Api yang membakar rambut serta pakaian mereka sudah
padam. Wajah mereka coreng-moreng seperti kena arang. Namun tetap tidak dapat
menyembunyikan kepucatannya.
“Hek-pai-siang-mo!” seru Cian-bin-hud tanpa sadar.
Kiu-bwe-hu yang licik segera memamerkan seulas senyum ramah. “Entah kapan kedua
Cianpwe datang ke daerah Tionggoan?”
Hek-pai-siang-mo tidak memedulikannya. Mereka mendongakkan kepala menatap langit,
seolah tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang itu. Kedua orang ini
bernama Pek-mo-cian dan Hek-mo-cian. Nama mereka sudah lama menggetarkan dunia
Kangouw. Selamanya mereka selalu bergabung dalam menghadapi lawan. Ilmu silat mereka
tinggi sekali. Adat mereka juga aneh. Mereka sudah terkenal sebagai manusia-manusia yang
susah dihadapi. Tujuh atau delapan tahun yang lalu sudah pernah datang ke daerah Tionggoan
dan menimbulkan keonaran. Kemudian entah dikalahkan oleh siapa, akhirnya mereka kabur
pulang tanpa kabar berita. “Para perampok itu benar-benar kejam,” kata orang tua itu kembali.
Cian-bin-hud dan Kiu-bwe-hu juga sudah lama berkecimpung di dunia Kangouw, tentu saja
mereka tahu sampai di mana kelihaian Hek-pai-siang-mo. Sedangkan keempat harimau dari
keluarga Peng pernah menetap di Tibet beberapa waktu. Kesan mereka terhadap kedua iblis
itu sudah pasti lebih dalam lagi.
Yi Pei-sa dan Kuan Tiong-liu beriringan keluar dari dalam gua. Tangan Yi Pei-sa segera
menunjuk ke arah empat saudara dari keluarga Peng. “Mereka adalah empat harimau dari
keluarga Peng. Karena ingin merebut kembali Sa-mo-ce-sing, maka mereka sengaja
mengundang kedua orang Hu-hoat dari Bu-ti-bun,” katanya menjelaskan.
Hek-pai-siang-mo saling melirik sekilas. Kemudian sinar mata mereka beralih ke arah Cianbin-hud kemudian Kiu-bwe-hu.
“Tujuan kami hanya budak Kuan Tiong-liu itu.” Cian-bin-hud buru-buru memberi tahu.
Pek-mo-cian tertawa dingin. “Kenyataannya kalian juga mengincar murid kami,” sahutnya
serius.
Kiu-bwe-hu segera mengembangkan seulas senyuman. “Kami benar-benar mempunyai mata
tapi tidak mengenal gunung Thay-san. Kalau kami tahu gadis itu adalah murid kesayangan
kedua Cianpwe, meskipun nyawa kami ada sembilan juga tidak berani kami
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mengganggunya.”

Hek-mo-cian tertawa terkekeh-kekeh. “Budak seperti engkau ini ternyata pandai mengambil
hati,” katanya.
“Baik. Kalian boleh pergi. Tinggalkan empat ekor harimau jadi-jadian ini,” tukas Pek-mocian. Wajah keempat harimau dari keluarga Peng langsung berubah hebat. Peng Ti-houw
segera menghampiri Cian-bin-hud dan Kiu-bwe-hu. “Liong-wi ....”
“Su-wi ....” Kiu-bwe-hu berbalik menyapa, kemudian menghela napas. Setelah itu dia
melanjutkan ucapannya. “Bukannya kami tidak mau membantu. Tapi kalian benar-benar tidak
tahu diri berani membenturkan kepala kepada kedua Cianpwe ini.”
“Jadi orang harus mengerti mengukur kekuatan sendiri, kalau tidak pasti tak akan bertahan
lama hidup di dunia Kangouw,” kata Cian-bin-hud seperti sedang memberi wejangan kepada
keempat harimau dari keluarga Peng. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan mencelat mundur.
Kiu-bwe-hu bergerak mundur dan tidak kalah cepat dari Cian-bin-hud. Wajah keempat
harimau dari keluarga Peng semakin pucat. Mereka membalikkan tubuh serentak dan
bermaksud mengambil langkah seribu. Siapa sangka baru saja kaki mereka bergerak sedikit,
dua sosok bayangan melintas. Hek-pai-siang-mo melayang turun di hadapan keempat harimau
dari keluarga Peng dan menutup jalan pergi mereka.
Peng Ti-houw langsung mengambil keputusan. Dengan nekat dia mendahului mengayunkan
goloknya menerjang ke arah Hek-mo-cian yang mengadang di depannya. Tubuhnya meluncur
ke samping. Meskipun gerakannya sudah cukup cepat, tapi mana mungkin dapat
dibandingkan dengan Hek-mo-cian yang sudah menggemparkan dunia Kangouw dalam
jangka waktu berpuluh tahun. Gerakan tubuh orang itu demikian ringan seakan hanya
menggeser perlahan. Tapi hasilnya justru mengejutkan. Ketika tubuhnya berkelebat untuk
pertama kali, golok di tangan Peng Ti-houw langsung terlepas. Kemudian tubuhnya bergerak.
Ia menghantam golok tersebut sampai terpental jauh. Sedangkan kelebatan tubuhnya yang
terakhir, kedua telapak tangan iblis hitam itu langsung menghajar telak dada Peng Ti-houw.
Sebetulnya, kalau ditilik dari ilmu silat Peng Ti-houw, tidak sepatutnya dia demikian tidak
becus. Tapi karena hatinya sudah tergetar dan berpikir bagaimana caranya agar dapat
melarikan diri, maka sisa tenaga dan kepandaiannya hanya tinggal enam bagian.
Begitu telapak tangan Hek-mo-cian berhasil menghantam dadanya, tubuh Peng Ti-houw
bukannya terpental jauh malah terpaku di tempat. Seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat.
Butiran keringat mengalir deras dari celah pori-porinya kemudian membeku menjadi es.
Setelah beberapa saat tubuh Peng Ti-houw jatuh dalam posisi tegak lurus persis seperti mayat
yang telah dibekukan berhari-hari.
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Sebelah tangan Hek-mo-cian yang lainnya segera mencengkeram batok kepala Peng-cia-gohouw yang satunya lagi. Dengan sekali gerakan saja, orang itu langsung terkulai di atas tanah.
Sedangkan di pihak lain, Pek-mo-cian sudah berhasil mengantarkan dua nyawa Peng-cia-gohouw yang tersisa ke alam baka. Cara kematian mereka tidak berbeda dengan kedua
saudaranya yang sudah mendahului.
Kuan Tiong-liu yang sejak tadi menyaksikan perbuatan mereka, diam-diam merasa gembira.
Matanya bersinar terang. Gaya ilmu kelembutan im seperti yang dikuasai oleh Hek-pai-siangmo baru pertama kali ini disaksikannya. Seandainya dia ingin menguasai jurus Lok-jit-kiamhoat dengan baik, maka terlebih dahulu dia harus melatih ilmu tenaga dalam dengan
kelembutan im tersebut. Sekarang dia sudah dapat memastikan bahwa tenaga dalam yang
kelembutan im seperti yang dikuasai oleh Hek-pai-siang-mo itulah tujuannya.
Tapi bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari kedua iblis tersebut agar mereka
bersedia menurunkan ilmu yang satu itu? Kuan Tiong-liu terus memeras otak.
Dengan sekaligus Hek-pai-siang-mo berhasil membunuh keempat saudara dari keluarga Peng.
Sikap mereka masih seperti sebelumnya, seakan belum terjadi apa pun sejak tadi. Yi Pei-sa
hampir tidak sempat melihat cara turun tangan kedua suhunya yang demikian keji. Tapi dia
tidak berani mengatakan apa-apa.
Hek-pai-siang-mo segera berjalan menuju mulut gua. Yi Pei-sa cepat-cepat mendorong tubuh
Kuan Tiong-liu agar mengikutinya. Kuan Tiong-liu tersadar dan langsung melangkahkan
kakinya. Tapi baru berjalan beberapa tindak, Hek-mo-cian sudah menolehkan kepalanya dan
menatap Kuan Tiong-liu dengan pandangan dingin. “Untuk apa kau ikut ke sini?” tanyanya
sinis.
Kuan Tiong-liu tertegun seketika.
“Toasuhu, dia ingin pergi ke Tibet. Aku sudah berjanji mengantarkannya ke sana,” sahut Yi
Pei-sa cepat.
“Kami sekarang bukan kembali ke Tibet. Cepat suruh dia pergi dari sini!” kata Hek-mo-cian
dengan nada kurang sabar.
Ternyata Yi Pei-sa juga tergolong gadis yang keras kepala. “Aku sudah telanjur
mengabulkannya. Mana boleh mengingkari begitu saja?” Hek-mo-cian mendelik ke arah Yi
Pei-sa. Belum sempat hawa marahnya meluap, Pek-mo-cian yang ada di sampingnya sudah
menukas, “Lotoa, biar bocah itu ikut saja dengan kita.” Kemudian dia mengedipkan matanya
sebagai isyarat. Tentu saja Hek-mo-cian mengerti. Dia mendengus dingin lalu meneruskan
langkah kakinya.
Yi Pei-sa baru bisa menghela napas lega. Dengan mengembangkan seulas senyuman manis
dia melirik ke arah Kuan Tiong-liu. Anak muda itu ikut tertawa, tapi tawa yang
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diperlihatkannya justru tawa getir. Sejak berkecimpung di dunia Kangouw, mana pernah dia
memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Sekarang ia justru dihina sedemikian rupa.
*****
Setelah berjalan jauh di depan dan Kuan Tiong-liu serta Yi Pei-sa ada dalam jarak kurang
lebih sepuluh depa di belakang, Hek-mo-cian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lagi.
“Loji, buat apa kau memberi muka kepada budak itu?”
Pek-mo-cian tertawa lebar. “Budak ini tampaknya akan menggunakan kekuatan kita untuk
menghadapi Bu-ti-bun. Dia boleh cerdas, kita kan juga bukan orang bodoh.”
“Tapi kau malah membiarkan dia ikut ....”
“Kita toh sudah cukup lama tidak datang ke daerah Tionggoan. Banyak jalan yang sudah
berubah. Ada dia yang menemani kita, kan banyak juga manfaatnya,” sahut Pek-mo-cian.
Hek-mo-cian tidak berkata apa-apa, tapi keningnya langsung berkerut semakin dalam.
“Lagi pula ilmu silat kita jauh lebih tinggi daripadanya. Kalau dia menunjukkan sikap yang
mencurigakan, kita bunuh saja, kan beres?” kata Pek-mo-cian selanjutnya.
Hek-mo-cian menganggukkan kepalanya berulang kali. Di ujung bibirnya mulai tersembul
seulas senyuman. Sedangkan Cian-bin-hud dan Kiu-bwe-hu yang sudah meninggalkan tempat
itu sejak tadi, baru bisa menghela napas lega setelah mengetahui bahwa mereka tidak dikejar
oleh Hek-pai-siang-mo. Meskipun demikian mereka tidak berani berlama-lama di tempat itu.
Keduanya melanjutkan perjalanan secepat mungkin untuk kembali ke kantor pusat. Melihat
mereka sambil kembali dengan tangan hampa, Tok-ku Bu-ti segera dapat menduga bahwa
pasti telah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Mendengar Hek-pai-siang-mo sudah berada di
daerah Tionggoan, diam-diam hatinya terkejut.
*****
Walaupun dia tidak dapat memastikan sampai di mana tingginya ilmu Hek-pai-siang-mo, tapi
dia tahu keduanya adalah tokoh kelas satu di Tibet. Tempo dulu mereka pernah
menggemparkan daerah Tionggoan.
Sekarang mereka tiba-tiba muncul kembali. Kalau dikatakan kemunculan mereka hanya demi
menemukan kembali Sa-mo-ce-sing dan membuat perhitungan dengan kelima saudara dari
keluarga Peng, rasanya sulit diterima akal sehat.
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Dan Tok-ku Bu-ti terlebih-lebih tidak percaya. Mereka pasti mempunyai rencana tertentu. Dia
segera memanggil Tok-ku Hong untuk mengerahkan orang-orangnya dan menyelidiki tujuan
Hek-pai-siang-mo sampai jelas.
Tok-ku Hong segera mengiakan. Dia kembali ke ruang depan dan menurunkan perintah
kepada para bawahannya. Selain itu, dia juga mengutus salah seorang kepercayaannya untuk
mencari jejak Wan Fei-yang. Apabila sudah ditemukan, orang itu harus segera memberi
laporan kepadanya.
Tampaknya sampai sekarang Tok-ku Hong masih juga tidak dapat melupakan Wan Fei-yang.
*****
Pada saat itu, Wan Fei-yang sudah bisa menggerakkan anggota tubuhnya dan berjalan agak
lancar. Hanya tenaga dalamnya saja yang telah buyar dan ilmu silatnya punah. Meskipun
semua jurus-jurusnya dia masih ingat dengan baik, tapi dia tidak mempunyai tenaga untuk
memainkannya lagi.
Wan Fei-yang masih terus berusaha mengumpulkan hawa murninya, namun setiap kali dia
mencobanya, rasa nyeri di dadanya hampir tidak tertahankan. Dadanya sesak dan hampirhampir dia tidak dapat bernapas. Kalau sudah demikian, kadang-kadang rasa putus asa
menyelinap juga dalam hati Wan Fei-yang.
Tentu saja Lu Wang tidak mengetahui persoalannya. Orang tua itu hanya sering
menganjurkan agar dia beristirahat dengan tenang dan jangan terlalu banyak pikiran.
Terhadap orang tua yang baik hati ini, Wan Fei-yang merasa terharu sekali. Seandainya tidak
ada Lu Wang, kemungkinan dia memang tidak akan mati, tapi tubuhnya juga tidak akan pulih
secepat itu. Dia hanya berharap agar orang tua itu mendapat berkah dari Thian supaya usianya
panjang dan hidup dalam ketenangan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa bencana sudah
di depan mata.
*****
Pagi hari yang dingin dan gerimis. Wan Fei-yang berjalan mondar-mandir sejenak di taman
bunga. Tak terasa punggungnya telah dibasahi percikan hujan. Dia melangkah ke dalam
ruangan sebagaimana biasanya untuk mengucapkan selamat pagi kepada Lu Wang.
Ketika dia melangkah ke dalam ruangan, Lu Wang sedang bertegur sapa dengan seorang lakilaki berusia setengah baya berwajah angker dan dengan jenggot panjang menjuntai di bawah
dagunya. Kalau ditilik dari pakaiannya, orang itu pasti seorang pejabat pemerintahan.
Dari sinar matanya Wan Fei-yang segera tahu bahwa lwekang orang itu sangat tinggi. Tapi
yang paling menarik perhatian justru senjata yang dibawanya. Senjatanya berbentuk
serenceng gelang yang mana satunya besar dan sembilan sisanya kecil-kecil. Cahayanya
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berkilauan. Yang besar kurang lebih setebal ibu jari dan ukurannya mungkin sama dengan
ukuran pinggang manusia dewasa. Sedangkan yang kecil-kecil paling-paling sebesar telapak
tangan.
Laki-laki berusia setengah baya itu tidak memerhatikan Wan Fei-yang. Dia memang sempat
melirik sekilas ke arah anak muda itu. Tapi karena gerak langkah kaki Wan Fei-yang
demikian kaku, matanya tidak bersinar dan wajahnya pucat, dia tidak menganggap Wan Feiyang seperti orang yang mengerti ilmu silat.
“Fei-yang, kebetulan sekali,” tiba-tiba Lu Wang menggapaikan tangannya ke arah Wan Feiyang. “Mari Lohu perkenalkan. Ini adalah Lu Ci, Lu-tayjin yang menjabat sebagai komandan
pasukan daerah utara.”
Wan Fei-yang tersenyum dan menjura dalam-dalam.
“Lu-tayjin sudah banyak berbuat jasa bagi pemerintahan sekarang. Tempo dulu, dengan
mengandalkan senjatanya Ci-bu-kim-hoan, dia pernah menggetarkan dua sungai besar utara
dan selatan. Ilmu silatnya sudah tergolong tokoh nomor satu di dunia Kangouw,” kata Lu
Wang selanjutnya.
“Lu-heng paling bisa bergurau,” sahut Lu Ci sambil tersenyum datar. “Kongcu ini ialah ....”
“Dia adalah cucu luar seorang sahabat baikku,” kata Lu Wang menjelaskan.
“Oh ....” tampaknya Lu Ci tidak begitu tertarik dengan riwayat Wan Fei-yang.
Wan Fei-yang juga tidak berminat banyak bicara. Setelah mengucapkan selamat pagi kepada
Lu Wang, dia segera mengundurkan diri. Lu Wang menunggu sejenak sampai Wan Fei-yang
meninggalkan tempat itu lalu mengalihkan pokok pembicaraan.
“Kedatangan Lu-heng kali ini pasti menyandang tugas mahapenting,” katanya.
“Kalau tidak begitu, kita dua sahabat lama ini juga entah kapan baru bisa bertemu.”
“Hanya saja Lu-heng terpaksa bercapai diri lagi.”
“Demi sesuap nasi dan tugas negara, mau tidak mau kita harus menjalankannya juga. Kadangkadang aku ingin belajar seperti Lu-heng yang memilih pensiun dan hidup dalam
ketenangan.”
“Memerlukan tekad yang kuat untuk memilih jalan seperti aku ini,” Lu Wang tersenyum
sambil mengelus jenggotnya. “Menurut apa yang kulihat, Lu-heng masih menikmati
kehidupan seperti yang terpapar di depan mata ini.”
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Lu Ci tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyahut.
“Tujuan Lu-heng kali ini ....” tanya Lu Wang sekali lagi.
“Terus terang saja, kedatanganku ini karena tugas dari Raja Nepal sekaligus untuk
menyelidiki sebuah kasus yang pelik,” sahut Lu Ci.
“Kalau sampai Lu-heng yang turun tangan tentu tugas yang diberikan oleh Raja Nepal itu
penting sekali. Tapi urusan apa yang harus dilakukan di Tionggoan?”
“Sebetulnya Raja Nepal meminta aku mengambil bunga soat-lian (teratai salju). Menurut
cerita, soat-lian itu tumbuh di daerah Ping-san yang dingin. Adanya di bawah permukaan
sungai yang telah membeku menjadi es dan sudah terendam di sana selama ribuan tahun.
Sejak beberapa generasi yang lalu belum pernah ada orang yang berhasil menemukannya.
Untuk memetik soat-lian ini saja, entah telah berapa ratus nyawa yang dikorbankan.”
“Apa sebetulnya khasiat soat-lian yang terdapat di gunung es ini?”
“Menurut kabar burung, orang yang memakan soat-lian ini akan berusia panjang dan jauh dari
penyakit. Sedangkan bagi orang yang berlatih ilmu silat dapat menambah kekuatan tenaga
dalamnya beberapa kali lipat. Seperti orang yang sudah berlatih lwekang selama puluhan
tahun. Oleh karena itu dua pihak aliran putih dan hitam dari berbagai penjuru dunia telah
berkumpul di daerah Tionggoan untuk mendapat soat-lian tersebut.”
“Mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang kalau sudah mendengar ceritanya sejak
dulu?” tanya Lu Wang penasaran.
“Pertama, karena mereka masih belum yakin cerita ini benar. Kedua, karena soat-lian itu
memang harus menunggu sampai seribu tahun baru dapat berkhasiat penuh.”
“Kalau memang demikian, tidak heran Lu-heng sampai harus turun tangan sendiri,” kata Lu
Wang dengan penuh perhatian. “Harap Lu-heng berhati-hati sepanjang perjalanan.”
Lu Ci tertawa terbahak-bahak. “Bagaimana sikap aku, masa Lu-heng masih belum paham?”
“Selama ini Lu-heng memang selalu berhati-hati dan penuh perhitungan. Jarang sampai
rahasia terbocor. Tapi orang-orang dunia Kangouw itu, muslihat apa pun berani mereka
gunakan untuk mencapai tujuannya ....”
“Ucapan Lu-heng ini pasti akan Siaute ingat baik-baik,” sahut Lu Ci.
Lu Wang merenung sejenak. “Mengenai kasus yang Lu-heng katakan pelik itu?”
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Lu Ci tertawa terbahak-bahak. “Lu-heng toh orang cerdas. Tentu sudah dapat mengira kasus
apa yang Siaute maksudkan.”
“Tepat seperti dugaanku,” Lu Wang menarik napas perlahan. “Benar-benar telah terjadi
peristiwa di tempat Cen Lik.”
“Kalau tidak ingin ada yang tahu, jangan berbuat.”
“Hubungan Lu-heng dengan Cen Lik cukup dalam, kasus ini malah jatuh ke tangan Lu-heng,”
Lu Wang menarik napas sekali lagi.
“Tugas raja mana mungkin ditolak,” sahut Lu Ci ikut-ikutan tarik napas.
“Menurut kabar, ilmu silat yang dikuasai Cen Lik cukup tinggi juga.”
“Siapa orang ini, Siaute yakin pasti lebih jelas dari pada Lu-heng,” sahut Lu Ci dengan nada
sedikit pahit.
Lu Wang langsung terdiam.
*****
Usia Cen Lik dan Lu Ci hampir sebaya. Wajahnya malah lebih berwibawa dari pada Lu Ci.
Terhadap tujuan kedatangan Lu Ci, justru dia tidak tahu sama sekali. Juga tidak mengambil
tindakan pencegahan apa-apa.
Kedua orang itu duduk di atas kursi di ruang utama. Wajah mereka penuh senyum. Setelah
beramah tamah beberapa saat, Lu Ci masih tidak memperlihatkan maksud kedatangannya.
Cen Lik sendiri tentu saja tidak curiga. Dia hanya mengira Lu Ci mendapat tugas luar karena
tujuannya memang melewati daerah maka sebagai teman dia sekalian singgah. Dia
mengundurkan diri dari tugas sembilan yang lalu. Tapi apabila mengungkit kegagahan di
masa dinas, suaranya masih terdengar bangga. Terhadap Lu Ci, dia pun sangat kagum dan
menaruh rasa hormat yang dalam. Selain itu terselip juga sedikit rasa iri di dalam hatinya.
“Menurut kabar, selama setengah tahun ini Lu-heng telah membuat jasa besar berupa merebut
kemenangan sebanyak tiga kali berturut-turut. Benar-benar suatu hal yang menggembirakan
dan patut diberikan ucapan selamat,” ucapan Cen Lik ini hanya manis di bibir saja, padahal
hatinya semakin kecut karena dipenuhi rasa iri.
“Kalau bukan karena Cen-heng mengundurkan diri, pasti Siaute tidak dapat berbuat apa-apa,”
jawaban Lu Ci masih tetap merendahkan diri.
Cen Lik agak terkesan mendengar kata-katanya. Dia menarik napas panjang.
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“Ucapan Lu-heng terlalu berat. Padahal Siaute masih sering merindukan masa-masa di mana
kita sering berkumpul, bersenda gurau dan bernyanyi riang.”
“Oh?” Lu Ci hanya tertawa-tawa.
“Susah sekali mendapat kesempatan kunjungan Lu-heng seperti sekarang. Mengapa kita tidak
menggunakan kesempatan ini dan minum sampai puas?”
Lu Ci tersenyum simpul.
“Baik. Tapi biar Siaute menjalankan tugas dulu.”
Cen Lik tertegun. Wajah Lu Ci berubah serius.
“Kaisar menurunkan surat rahasia yang harus aku bacakan di hadapan Cen-heng,” ucapannya
selesai, tubuhnya langsung berdiri tegak. Tangannya mengibas menimbulkan angin kencang.
“Cen Lik, terima firman!” katanya dengan nada berwibawa.
Cen Lik termangu-mangu sesaat. Tapi dia segera berdiri lalu bertekuk lutut. “Hamba Cen Lik
menerima firman. Kaisar panjang umur!”
Empat orang perwira berpakaian wol segera maju ke depan. Dua orang di antaranya
mempersembahkan sebuah kotak persegi ke hadapan Lu Ci. Firman Kaisar yang disebut-sebut
tadi bukan disimpan dalam kotak tersebut, tapi di balik pakaian Lu Ci.
Lu Ci mengeluarkan firman tersebut dan membukanya lebar-lebar.
“—Berkat perlindungan Thian yang Mahakuasa, Kaisar sekarang telah berhasil
menggagalkan pemberontakan yang telah direncanakan oleh bekas congkoan Cen Lik yang
mana menghasut Bu Cun serta kawan-kawan untuk menggulingkan Kaisar. Semuanya sudah
diselidiki dengan bukti yang kuat.—Mengingat jasa yang pernah dibuat oleh tertuduh maka
istri, selir maupun seluruh keturunan tidak dijatuhi hukuman mati. Cen Lik harus membunuh
diri sendiri sebelum matahari terbenam. Sekian Firman dari Kaisar!” Lu Ci membacanya
dengan suara tegas dan lantang.
Sewaktu mendengarkan, wajah Cen Lik semakin berubah. Seluruh tubuhnya menggigil tidak
henti. Sikap Lu Ci serius dan angker. Setelah selesai membaca, dia menepuk kotak persegi
yang diasongkan oleh kedua pengawal tadi dan memasukkan firman tersebut lalu
menyodorkannya kepada Cen Lik.
Wajah Cen Lik berubah semakin pucat. Dia langsung berdiri dan mundur setengah langkah.
“Tidak begitu mudah!” sahutnya dengan suara lantang.
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“Pengkhianat bernyali besar, berani membangkang terhadap firman kaisar!” bentak kedua
wisu berpakaian wol yang menerjang maju serentak. Mereka mengulurkan tangan dan
menahan Cen Lik.
Kaki Cen Lik mundur lagi satu langkah. Sepasang lengannya dikibaskan, cengkeraman tangan
kedua wisu itu terlepas seketika. Empat jurus serangan dikerahkan secara berturut-turut.
Kedua wisu tadi terdesak mundur. Tepat pada saat itu juga, tubuh Lu Ci melesat maju.
Sepasang tinjunya secepat kilat menghantam dada Cen Lik.
Cen Lik mencelat mundur dengan cepat. Belakang punggungnya sudah membentur dengan
sebatang pohon. Gerakan tubuhnya menjadi kacau. Sepasang tangannya mengerahkan
berbagai jurus dengan kalang kabut. Ternyata Lu Ci sudah memperhitungkan dengan matang
semua gerakan yang akan dilakukan oleh Cen Lik. Tiba-tiba sepasang tinjunya membuka.
Telapak tangannya yang sebelah menghantam dan yang sebelah lagi mencengkeram lengan
kiri Cen Lik. Dada Cen Lik tergetar oleh hantaman telapak tangan itu. Belum lagi sempat
berdiri tegak, lengannya yang sebelah lagi sudah tercengkeram pula. Tubuhnya bergetar.
Kemudian terdengar suara keretakan tulang yang hancur. Rasa sakit hampir tidak tertahankan.
Sepasang lengan Cen Lik telah diremas hancur oleh Lu Ci.
Wajah Cen Lik pucat pasi. Mulutnya terus merintih. Sepasang telapak tangan Lu Ci bagai ular
berbisa melorot turun. Kaki Lu Ci menendang selangkangan laki-laki itu. Tanpa dapat
dipertahankan lagi, Cen Lik jatuh bertekuk lutut di atas tanah.
“Lu Ci, kau benar-benar keji!” beberapa kata umpatan itu selesai dikeluarkan, Lu Ci sudah
menekan kedua pipinya. Seorang wisu segera menghampiri dan menyodorkan sebutir pil
berwarna merah kepada Lu Ci.
Pil berwarna merah itu adalah racun ganas yang disediakan untuk Cen Lik menghabisi
nyawanya sendiri. Sebelah tangan Lu Ci bergerak cepat. Tahu-tahu bagian belakang kepala
Cen Lik sudah ditarik oleh tangannya, dan dalam waktu yang bersamaan dia menyusupkan pil
berwarna merah tadi ke dalam mulut Cen Lik.
Cen Lik berusaha memuntahkannya, tapi Lu Ci langsung memijit hidungnya. Sebelah
tangannya yang tadi menarik rambut kepala segera berpindah di tenggorokannya. Tanpa dapat
berbuat apa-apa lagi, pil merah itu tertelan oleh Cen Lik seketika.
Lu Ci melepaskan sepasang tangannya. Dia mundur ke tempatnya semula dan duduk dengan
wajah tersenyum. Cen Lik masih berusaha bangkit berdiri. Rona wajahnya sudah mulai
berubah gelap. Matanya mendelik ke arah Lu Ci. Baru saja dia berniat mengeluarkan caci
maki, tapi daerah sekitar mulutnya sudah bebal dan kaku. Sepatah kata pun tidak sanggup
diucapkannya lagi. Tubuhnya bergulingan di tanah. Pipinya membengkak, matanya berubah
warna menjadi ungu. Dalam sekejap mata Cen Lik mati dengan darah mengalir dari ke tujuh
lubang pancaindranya.
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Dua orang tukang kebun yang bekerja di gedung keluarga Cen berdiri termangu-mangu
dengan wajah pucat pasi. Tubuh mereka menggigil ketakutan. Lu Ci malah duduk tenang
seakan tidak terjadi peristiwa apa pun. Padahal hubungannya dengan Cen Lik selama ini
cukup akrab. Hal ini membuktikan bahwa hati orang ini benar-benar telengas dan keji.
*****
Perjalanan Ci-bu-kim-hoan Lu Ci beserta keempat pengawalnya sudah berada di bawah
pengawasan pihak Bu-ti-bun dalam jangka waktu yang cukup lama. Ternyata kabar yang
diperoleh Lu Ci memang merupakan kenyataan. soat-lian yang diinginkan oleh Raja Nepal
memang telah menjadi incaran golongan hitam maupun putih.
Raja Nepal bersahabat baik dengan Kaisar Cao yang sekarang. Karena hubungan baik itulah,
Raja Nepal meminta bantuan dari kaisar untuk mengutus salah seorang perwira
kepercayaannya untuk mengambil soat-lian di tempat yang dijanjikan, sedangkan tugas
memetik soat-lian tersebut ditangani oleh anak buahnya sendiri.
Dengan mengandalkan berita yang dapat diselidiki dengan mudah oleh para anggotanya, tentu
Tok-ku Bu-ti sudah tahu sejak semula. Mereka juga berhasil menyelidiki bahwa Lu Ci yang
bertugas mengambil soat-lian dan mengawalnya sampai negara Nepal. Mereka mencari tahu
kapan dan di mana soat-lian itu akan diserahkan oleh para tentara Nepal yang ditugaskan
memetik soat-lian itu. Tentu saja pihak Bu-ti-bun tidak berani terang-terangan berhadapan
dengan tentara kerajaan Nepal. Tindak tanduk mereka sangat waspada dan berhati-hati. Yang
mendapat tugas mengumpulkan berita adalah Tok-ku Hong, putrinya sendiri.
Baru saja Lu Ci meninggalkan gedung keluarga Cen, laporan sudah sampai di kantor cabang
Bu-ti-bun setempat.
“Tujuan Lu Ci mendatangi rumah Cen Lik bukan untuk meminta bantuan rekannya
melindungi soat-lian. Dia malah menerima tugas dari kaisar untuk membunuh orang itu
dengan racun. Tadinya Cen Lik sendiri yang diharuskan bunuh diri dengan meminum racun
tersebut, rupanya orang itu menolak, terpaksa Lu Ci turun tangan dan mencekoknya,”
demikian laporan yang diberikan petugas penyelidik dari Bu-ti-bun.
“Membunuh Cen Lik dengan racun?” Tok-ku Hong membelalakkan matanya dengan wajah
kebingungan.
Anggota Bu-ti-bun itu menganggukkan kepalanya.
“Sekarang keadaan dalam gedung keluarga Cen kacau-balau. Banyak pelayan dan pengawal
yang melarikan diri dengan kocar-kacir.”
“Benar-benar bodoh sekali. Seandainya Lu Ci menerima perintah untuk menghabisi seluruh
keluarga Cen, mana mungkin mereka sempat melarikan diri lagi,” Tok-ku Hong mendengus
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dingin. Kemudian dia bertanya, “Bagaimana dengan keadaan Lu Wang? Untuk apa Lu Ci
pergi mencarinya?”
“Menurut sumber yang dapat dipercaya, ketika Lu Ci dan Lu Wang berbincang-bincang di
dalam kamar pribadi orang tua itu, hanya ada satu orang yang pernah masuk ke dalam. Orang
itu adalah cucu luar seorang sahabat lama Lu Wang. Seorang anak muda she Wan.”
“Siapa namanya?” tanya Tok-ku Hong tanpa sadar.
“Ini ... budak kurang jelas.”
“Apakah dia mengerti ilmu silat?” desak Tok-ku Hong kembali.
“Dia adalah seorang pelajar yang lemah lembut.”
Tok-ku Hong menarik napas panjang. “Kalian cepat ringkus dia dan bawa kemari. Aku akan
menanyakannya sampai jelas!”
Mendengar anak muda itu juga she Wan, dia segera teringat akan Wan Fei-yang, tapi setelah
ditanyakan, rasanya bukan. Dari bahan yang berhasil mereka selidiki tentang riwayat Wan
Fei-yang, tidak ditemukan hubungan antara anak muda itu dengan Lu Wang. Kedua orang itu
dari kalangan berbeda. Tampaknya tidak mungkin saling mengenal atau ada hubungan famili.
Memangnya orang yang she Wan di kolong langit ini hanya Wan Fei-yang. Tanpa sadar Tokku Hong tertawa getir. Gadis itu justru tidak berpikir bahwa kadang-kadang banyak hal di
dunia ini demikian kebetulan. Dan pelajar she Wan yang lemah lembut itu memang Wan Feiyang yang dipikirkannya setiap saat.
*****
Meskipun Wan Fei-yang hampir tidak pernah keluar rumah, tapi apabila anggota Bu-ti-bun
ingin menyelundup ke dalam gedung keluarga Lu, mudahnya seperti membalikkan telapak
tangan. Apabila mereka ingin meringkus seorang pelajar yang demikian lemah seperti Wan
Fei-yang, juga merupakan hal yang sama mudahnya.
Wan Fei-yang tidak punya tenaga sama sekali untuk melawan. Anggota Bu-ti-bun yang diutus
untuk meringkusnya tidak mengenal Wan Fei-yang sama sekali. Dan mereka juga mengganti
dandanan mereka serta menyamar menjadi orang biasa. Tentu saja Wan Fei-yang juga tidak
mengenali mereka. Baru setelah mereka membawanya ke kantor cabang Bu-ti-bun, dia baru
sadar siapa adanya orang-orang itu.
Dia mengira Tok-ku Bu-ti mengingkari ucapannya sendiri dan selama ini mencarinya untuk
dibunuh. Akhirnya mereka berhasil mengetahui jejaknya dan langsung menyelinap ke dalam
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rumah Lu Wang. Baru saja dia ingin membuka mulut dan memaki-maki, tubuhnya sudah
didorong sehingga jatuh bergabrukan di atas lantai.
Tok-ku Hong duduk di atas undakan tanah di mana tersedia sebuah kursi besar. Melihat Wan
Fei-yang menggelinding di atas tanah, dia langsung merasa tidak asing.
“Apa yang kalian inginkan?” tanyanya sambil berusaha merangkak bangun.
Mendengar suara itu, tubuh Tok-ku Hong langsung bergetar. “Siau Yang!” panggilnya tanpa
sadar.
Wan Fei-yang terpaku seketika. Dua pasang mata saling bertemu. Tok-ku Hong segera
memalingkan wajahnya. Wan Fei-yang juga langsung memperdengarkan dengusan dingin.
“Rupanya Tok-ku Siocia!” dia merandek sejenak, kemudian tertawa dingin, “Sejak mula aku
sudah menduga kalau kalian tidak akan melepaskanku begitu saja. Mau bunuh, silakan turun
tangan!”
“Wan Fei-yang, kau benar-benar tidak takut mati!” baru beberapa patah kata yang diucapkan
oleh Tok-ku Hong, para anggota Bu-ti-bun yang hadir di dalam ruangan itu langsung tertegun.
Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pelajar lemah yang mereka ringkus itu ternyata
Wan Fei-yang murid murtad Bu-tong-pay yang pernah menyelundup ke dalam kantor pusat
Bu-ti-bun dan akhirnya terluka parah oleh serangan Mit-kip-sin-kang milik Tok-ku Bu-ti.
“Kalau aku mengeluh sedikit saja, anggaplah aku bukan laki-laki sejati!” kata Wan Fei-yang
sambil membusungkan dadanya.
Tok-ku Hong mengerutkan keningnya. Dia berdiri dari kursi dan berjalan turun dengan
perlahan. Kemudian dia mengibaskan tangannya. “Kalian semua keluar!”
Para anggota Bu-ti-bun tidak ada yang berani membantah. Mereka segera mengundurkan diri.
Tok-ku Hong berjalan mengitari Wan Fei-yang satu kali. Dia tertawa dingin, “Kau adalah
laki-laki sejati ....!”
Wan Fei-yang mengangkat wajahnya dan menatap gadis itu lekat-lekat.
“Kau memandang sebelah mata kepada orang-orang Bu-ti-bun, bukan?” tanya Tok-ku Hong
sekali lagi.
Wan Fei-yang hanya tertawa terkekeh-kekeh. Tok-ku Hong berhenti di hadapannya. Matanya
mendelik kepada anak muda itu.
“Jangan lupa, kau juga pernah menjadi anggota Bu-ti-bun!” dia merandek sejenak, kemudian
melanjutkan dengan suara tajam, “Kalau kau benar-benar seorang lelaki sejati, tentu tidak
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akan menggunakan berbagai akal licik dan memperalat aku supaya dapat masuk menjadi
anggota Bu-ti-bun. Meskipun kami bukan orang baik-baik, tapi tidak ada yang selicik kau
menggunakan perasaan orang lain untuk mewujudkan tujuan sendiri!”
Mendengar makian itu Wan Fei-yang sampai termangu-mangu.
“Jawab! Mengapa kau tidak menjawab?” bentak Tok-ku Hong kembali.
“Aku ....” perasaan Wan Fei-yang galau, tapi dia mengeraskan hatinya, “Aku toh tidak pernah
mencelakaimu.”
“Apakah harus sampai tubuhku hancur dan nyawaku melayang kau baru merasa bersalah?”
Wan Fei-yang menggelengkan kepalanya.
“Tidak salah. Aku memang pernah mendustaimu. Tapi dua kali aku menolong nyawamu, aku
benar-benar melakukannya dengan tulus. Sama sekali tidak ....”
“Tidak usah banyak bicara! Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Apa sebetulnya tujuanmu
menyelinap menjadi anggota Bu-ti-bun?” tanya Tok-ku Hong dengan suara keras.
“Aku hanya ingin mencari seseorang,” sahut Wan Fei-yang.
“Siapa?” bentak Tok-ku Hong kembali.
“Sekarang ini aku masih belum bisa mengatakannya.”
“Siapa sebetulnya orang itu?”
“Seandainya aku bisa memberi tahu kepadamu, hari itu juga aku sudah mengatakannya di
hadapan ayahmu!”
“Kau berdusta!” wajah Tok-ku Hong merah padam. Tangannya menggenggam gagang golok.
“Percaya atau tidak, terserah. Apa yang aku katakan memang kenyataan,” sahut Wan Feiyang seraya menarik napas panjang. “Kalau kau memang merasa harus membunuh aku,
silakan turun tangan.”
Tok-ku Hong tidak menghunus goloknya. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Wan Feiyang memandangnya dengan termangu-mangu. Dia juga berdiam diri. Entah berapa lama
sudah berlalu.
“Kau pernah menolong aku dua kali. Kalau aku membunuhmu sekarang, bukankah aku
menjadi manusia yang melupakan budi?” kembali dia menghentikan kata-katanya. Dia seperti
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sedang merenungkan sesuatu. Beberapa saat kemudian baru dia melanjutkan kata-katanya,
“Sekarang aku akan melepaskan dirimu. Kelak apabila kita bertemu lagi, maka di antara kita
sudah tidak ada utang piutang lagi.”
Wan Fei-yang tertawa getir.
“Oh ya ... bagaimana kau bisa berada dalam rumah Lu Wang?” tanya Tok-ku Hong. Nada
suaranya sudah berubah lembut.
“Aku terluka parah dan jatuh pingsan di depan pintu gedung keluarga Lu. Kalau bukan berkat
pertolongan Lu-loya, mungkin aku tidak bisa hidup sampai hari ini,” sahut Wan Fei-yang
terus terang.
“Mengapa ada yang mengatakan bahwa kau adalah cucu luar sahabat lamanya?”
“Hal itu baru diketahui belakangan. Gwakongku dulu pernah menjabat sebagai kepala
pengawal di daerah Bu Ciu. Ternyata dia memang sahabat baik Lu-loya.”
“Demikian kebetulan?”
Wan Fei-yang tertawa getir.
“Kabar yang didapat oleh anggota Bu-ti-bun kalian juga hebat sekali.”
“Kami mengutus orang menyelinap ke dalam keluarga Lu dan meringkus pelajar she Wan
adalah karena ingin menyelidiki suatu persoalan. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kaulah
yang dimaksudkan oleh anggota kami.”
Wan Fei-yang merasa heran sekali. “Apa yang ingin kalian selidiki?” tanyanya penasaran.
“Tujuan Ci-bu-kim-hoan ke rumah Lu Wang.”
“Oh .... Dia merupakan teman lama Lu-loya. Kali ini kedatangannya hanya sekadar singgah
saja,” Wan Fei-yang menyahut lalu bertanya lagi, “Apakah kalian ada dendam dengan Ci-bukim-hoan Lu Ci itu?”
“Kalau dikatakan kau juga tidak akan mengerti. Lebih baik jangan banyak ikut campur urusan
orang lain,” mata Tok-ku Hong mengerling sekilas. “Biar aku antar kau pulang.”
“Kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan dan sekarang kan ingin menanyakannya
langsung kepada Lu-loya bukan?”
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“Sejak kapan otakmu menjadi demikian encer!” mata Tok-ku Hong langsung mendelik
kepada Wan Fei-yang. “Nanti kalau aku bertanya apa-apa, lebih baik kau jangan ikut
campur.”
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya dengan wajah ketolol-tololan. Kadang-kadang dia
seperti berubah bodoh di hadapan gadis itu. Dia sama sekali tidak sanggup mengemukakan
pendapat apa-apa.
*****
Ketika Tok-ku Hong keluar dari gedung keluarga Lu, matahari sudah hampir terbenam. Wan
Fei-yang mengantarkan sampai di depan pintu.
“Sekarang mestinya kau sudah percaya bahwa aku tidak mendustaimu,” kata Wan Fei-yang.
“Siapa suruh sebelumnya kau selalu berdusta!” mulut Tok-ku Hong berkata demikian, tapi
nada suaranya sudah tidak mengandung kemarahan. “Lu-loya adalah orang tua yang baik hati.
Lebih baik kau jangan mempunyai maksud yang tidak-tidak.”
“Mana mungkin?” Wan Fei-yang tertawa getir.
Seorang anggota Bu-ti-bun berlari menghampiri dengan napas tersengal-sengal. Dia berhenti
di depan Tok-ku Hong, kemudian menjura dalam-dalam.
“Buncu ada perintah, harap Toasiocia segera kembali ke kantor pusat. Ada urusan penting
yang akan dirundingkan,” lapor anggota Bu-ti-bun itu.
“Kau berangkat dulu, aku akan menyusul sebentar lagi,” kata Tok-ku Hong kemudian
merenung.
Sampai anggota Bu-ti-bun itu pergi dari hadapan mata, Tok-ku Hong baru menolehkan
wajahnya ke arah Wan Fei-yang. Ada tersirat rasa bersalah di mata gadis itu.
“Baik-baiklah kau beristirahat di rumah Lu-loya. Kalau urusan di sana sudah selesai, aku akan
datang menjengukmu lagi,” katanya tersipu-sipu.
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya tanpa bersuara. Dia juga tidak bertanya urusan apa
sampai Tok-ku Bu-ti memanggilnya pulang, karena dia sama sekali tidak melupakan bahwa
ilmu silatnya sudah punah. Dan dalam dunia Kangouw sudah tidak ada tempat baginya untuk
memijakkan kaki.
*****
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Senja hari. Saat itu merupakan senja hari pada hari kelima. Seratus tiga puluh enam ekor kuda
bersama penunggangnya mengiringi dua buah kereta besar. Rombongan itu melintasi jalan
pegunungan.
Ci-bu-kim-hoan beserta keempat pengawalnya sudah berdiri menanti di ujung sana. Di dalam
kereta yang pertama duduk utusan dari Raja Nepal. Sedangkan di antara seratus tiga puluh
enam penunggang kuda itu, dua puluh empat di antaranya memakai pakaian kaum persilatan.
Dandanan mereka merupakan kaum persilatan yang biasa dikenakan di daerah Nepal.
Sedangkan sisanya sudah pasti tentara kerajaan setempat yang bertugas mengawal mereka.
Kepala pengawal yang mendapat tugas tersebut bernama Su Cong.
Melihat Ci-bu-kim-hoan sudah menunggu di sana, Su Cong cepat-cepat turun dari kudanya
dan menghampiri. “Lu-tayjin pasti sudah menunggu cukup lama.”
“Baru saja sampai ....” sahut Lu Ci yang juga menyongsong ke depan menyambut kepala
pasukan tersebut.
Sambil bercakap-cakap kedua orang itu menghampiri kereta kuda. Pintu kereta segera
terbuka. Dari kedua kereta itu keluar dua orang utusan Raja Nepal. Yang belakang tentu yang
menjadi wakil. Dandanan mereka sangat istimewa, jauh berbeda dengan dandanan orang
Tionggoan. Wajah mereka juga tidak sama dengan orang Tionggoan umumnya. Yang keluar
dari kereta depan dan usianya lebih lanjut memeluk sebuah kotak persegi yang indah.
Demikian hati-hatinya seakan takut kotak itu terjatuh dan isinya akan hancur.
Lu Ci segera menjura dalam-dalam. “Jenderal Pasukan Pakaian Perak dari wilayah utara, Lu
Ci menyambut kedatangan utusan Raja Nepal.”
“Terima kasih atas kerja sama Lu-tayjin,” sahut orang yang lebih tua. “Dengar-dengar Lutayjin adalah tokoh kelas satu dalam pemerintahan sekarang. Setelah bertemu, ternyata kabar
ini memang benar.”
Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Han. Meskipun tidak lancar sekali, tapi tidak sulit
ditangkap artinya. Perkataannya merupakan basa-basi belaka, tapi sangat bermanfaat. Hati Lu
Ci merasa bangga mendapat pujian itu.
“Kuisu terlalu sungkan,” sahutnya sambil menjura sekali lagi.
“Tugas Punsu sangat berat. Aku berharap dapat kembali secepatnya ke Nepal. Sekarang tugas
sudah dapat diselesaikan dengan baik. Tentu aku tidak perlu khawatir lagi. Perjalanan kembali
ke Nepal juga tidak perlu berputar-putar lagi.”
“Tentu saja,” sahut Lu Ci dengan wajah penuh senyum. Suaranya juga yakin sekali. “Setelah
melintasi jalan ini, anak buah Komandan Su Cong juga sudah boleh kembali ke markasnya.”
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“Apakah jalanan ini tidak mudah dilalui?”
“Tidak begitu mudah.”
“Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk keluar dari wilayah ini?”
“Lima hari ....” wajah Lu Ci tetap tersenyum. Sedangkan kedua orang utusan Raja Nepal
tersebut sama sekali tidak bisa mengembangkan seulas pun senyuman.
“Tapi Kuisu berdua tidak usah khawatir. Sepanjang perjalanan kami sudah menyiapkan
semuanya dengan baik,” kata Lu Ci selanjutnya.
“Semoga demikian.”
“Untuk memudahkan pelayanan, aku yang rendah memberanikan diri meminta kedua Kuisu
duduk dalam satu kereta saja.”
“Boleh juga. Dengan demikian sepanjang perjalanan kita bisa mengobrol panjang lebar
sehingga tidak terasa membosankan,” utusan dari Nepal itu juga bukan jenis manusia yang
banyak tuntutannya. Dia mengikuti saja apa yang dianggap baik oleh Lu Ci.
“Kalau begitu malam ini kita berkemah sini saja.”
“Di tempat ini?”
“Tidak ada tempat lain yang lebih sesuai dari sini,” kata-kata Lu Ci seakan mengandung
maksud tertentu. Dia langsung memerintahkan menyalakan api unggun dan menanak nasi.
“Bukankah Lu-tayjin tadi mengatakan bahwa kita akan berkemah di sini? Apakah Siaute
perlu mendirikan kemahnya sekarang?” tanya Su Cong.
“Maksudku berkemah di langit terbuka,” sahut Lu Ci tersenyum simpul. “Toh kedua Kuisu
bisa beristirahat di dalam kereta.”
Su Cong mempersiapkan segalanya. Kemudian dia menghampiri Lu Ci. Tanpa dapat menahan
rasa ingin tahunya, dia bertanya dengan suara berbisik, “Apakah Lu-tayjin menemukan
sesuatu yang mencurigakan sepanjang perjalanan tadi?”
Lu Ci tersenyum simpul. “Tidak perlu khawatir. Untuk sementara mereka tidak berani
mengambil tindakan apa-apa,” katanya.
“Mereka?”
“Orang-orang yang mengincar soat-lian.”
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“Apa yang mereka tunggu?”
“Mereka menunggu kesempatan dan tempat yang tepat.”
*****
Ini memang bukan tempat yang tepat untuk melakukan gerakan apa-apa. Oleh karena itu, para
anggota Bu-ti-bun hanya mengawasi dari kejauhan. Mereka berada di atas gunung. Jumlah
mereka juga banyak. Tok-ku Hong, Kongsun Hong, Cian-bin-hud, Kiu-bwe-hu, dan tongcu
bagian luar dan dalam. Hanya Tok-ku Bu-ti yang tidak terlihat.
Meskipun Tok-ku Bu-ti tidak muncul, tapi dia selalu berhubungan dengan mereka. Oleh
karena itu juga, Kongsun Hong yang biasanya paling tidak sabaran juga hanya duduk
termenung menanti perintah.
“Menurut pendapatku, kita menggunakan kesempatan ketika kuda dan orang-orang mereka
sedang keletihan. Pada malam hari nanti kita serang mereka, siapa tahu ....” ini merupakan
ketiga kalinya Kongsun Hong memberi saran yang serupa.
Tok-ku Hong merasa tidak sabar mendengar ocehannya. “Buat apa diulangi terus kata-kata
itu?”
Kongsun Hong menatap Tok-ku Hong sekilas. Mulutnya terdiam seketika. Cian-bin-hud yang
berada di samping tertawa lebar.
“Buncu tidak mengizinkan kita mengambil tindakan di sini, pasti ada sesuatu yang
diragukannya.”
Kongsun Hong meraba dagunya sendiri. Dia tertawa dingin. “Hanya seorang Ci-bu-kim-hoan,
apanya yang harus ditakuti?”
“Dia bisa menjabat kedudukan Jenderal Pasukan Pakaian Perak, tentu ilmunya tidak dapat
dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi, kalau hanya orang itu saja, tentu tidak sulit
dihadapi. Pokok persoalannya justru selain kita masih Hek-pai-siang-mo dan pihak lain yang
mengincar soat-lian tersebut. Seandainya kita sampai bergebrak dengan Lu Ci, tentu mereka
akan memancing di air keruh dan meraih keuntungan besar.”
Mata Kiu-bwe-hu mengerling tajam. “Kedatangan Hek-pai-siang-mo kali ini ke Tionggoan
pasti untuk mendapatkan soat-lian tersebut,” katanya.
Menurut sumber yang dapat dipercaya, arah mereka juga menuju ke tempat ini. Kalau bukan
untuk mengincar soat-lian, apa lagi?” sahut Cian-bin-hud.

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

562

“Entah mereka sudah sampai atau belum?”
*****
Sejak tadi Hek-pai-siang-mo sudah tiba. Mereka malah bersembunyi di tempat yang tidak
seberapa jauh dari kerumunan anggota Bu-ti-bun. Gerak-gerik para anggota Bu-ti-bun selama
ini selalu di bawah pengawasan mereka.
Jangkrik mengirik di depan, burung kenari menunggu di belakang. Hati mereka semakin lama
semakin senang. Asal para anggota Bu-ti-bun itu bergerak, mereka tinggal menunggu
kesempatan baik lalu menculik kedua utusan Raja Nepal tersebut.
Tentu saja Kuan Tiong-liu dan Yi Pei-sa juga ikut bersama mereka. Sepanjang perjalanan,
meskipun mereka membutuhkan Kuan Tiong-liu sebagai penunjuk jalan, tapi mulut mereka
sama sekali tidak sungkan-sungkan mengeluarkan kata-kata yang pedas.
Kuan Tiong-liu tidak menyimpan dalam hati. Dia sudah mengalami berbagai cobaan pahit.
Sikapnya jauh lebih sabar dan wataknya berubah menjadi pendiam. Biar bagaimana
menyakitkannya pun kata-kata yang dilontarkan Hek-pai-siang-mo, dia tidak pernah
menunjukkan kemarahan di hadapan mereka. Sepanjang perjalanan justru dia yang bertugas
melayani kebutuhan kedua iblis dari Tibet itu.
Yi Pei-sa sebetulnya tidak sampai hati melihat keadaan Kuan Tiong-liu. Berkali-kali dia
membela anak muda itu di hadapan kedua suhunya. Perasaan hati mereka pun semakin lama
semakin dalam.
*****
Jangkrik mengirik di depan. Burung kenari menunggu di belakang. Ternyata di belakang
burung kenari juga sudah menanti seorang pemburu. Hal itu sama sekali di luar dugaan Hekpai-siang-mo.
Di atas gunung yang berliku-liku tidak seberapa jauh dari mereka, telah berkumpul
segerombolan manusia. Yang mengepalai rombongan ini ialah Thian-ti. Selain itu, Hujan,
Angin, Geledek, Kilat, Manusia Tanpa Wajah juga sudah berkumpul. Bahkan Fu Hiong-kun
juga tidak ketinggalan.
Mereka mendapat kabar dari tabib Cai Hua-to yang sudah diancam akan dibongkar rahasianya
berzina dengan selir Cian-bin-hud, lalu dipaksa menjadi mata-mata Siau-yau-kok. Thian-ti
bertekad mendapatkan soat-lian dengan cara apa pun. Hujan pernah mengatakan bahwa soatlian dapat membuat orang awet muda bahkan bisa menambah tenaga dalam seperti hasil
latihan selama berpuluh tahun. Hal belakangan itulah yang menarik perhatian Geledek, Kilat
maupun Angin. Tentu saja Fu Hiong-kun paling paham khasiat soat-lian bila dibandingkan
yang lainnya. Minatnya juga besar sekali untuk mendapat benda langka tersebut. Meskipun
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tujuannya bukan untuk diri sendiri, namun dia ingin mencampurnya menjadi racikan obat
untuk menolong sesama umat manusia. Dia juga tidak menutupi rahasia hatinya. Tekadnya
mendapatkan soat-lian malah menjadi bahan tertawaan anggota Siau-yau-kok lainnya.
Mereka memang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda. Sekarang para jago Siau-yaukok sudah berkumpul semua. Tentu saja mereka sudah bertekad untuk mendapat soat-lian dari
Ping-san itu.
*****
Meskipun Lu Ci tahu ada beberapa orang yang mengawasi mereka di sekitar tempat itu, tapi
dia sama sekali tidak menduga bahwa kekuatan orang-orang yang datang jauh lebih besar
daripadanya, bahkan mereka termasuk jago-jago dunia Kangouw yang paling sulit dihadapi.
Rombongan mana pun yang bergerak duluan, seandainya mereka dapat mempertahankan
soat-lian, tetap tidak dapat menghindarkan diri dari luka parah atau kematian, dan tentu saja
tidak sanggup lagi menghadapi gelombang kedua yang akan menggunakan kesempatan
meraih keuntungan.
Memang dia juga termasuk orang dunia Kangouw, tapi dia sudah lama bertugas di dalam
istana. Mengenai seluk-beluk dunia Kangouw pengetahuannya tidak seluas dulu lagi. Lagi
pula dia selalu membanggakan ilmu silatnya yang tinggi dan selalu memandang sebelah mata
terhadap orang lain. Inilah penyebab utama kekalahannya kelak.
Sudah pasti Siau-yau-kok tidak akan turun tangan terlebih dahulu. Sedangkan Hek-pai-siangmo juga menanti kesempatan untuk mengail di air keruh. Rombongan pertama yang akan
turun tangan duluan, kemungkinan besar anggota Bu-ti-bun.
Wi-tian-wei-toa, Ju-jit-pang-tiong. Kalau ditilik dari kekuatan Bu-ti-bun sekarang semestinya
tidak ada lagi hal yang perlu mereka ragukan.
*****
Pagi hari kedua, kereta dan kuda mulai bergerak. Keempat pengawal Lu Ci mengajak dua
puluh tentara berkuda membuka jalan di depan, sisanya mengawal di belakang kereta. Lu Ci
sendiri sudah duduk di dalam kereta yang satunya.
Bentuk kedua kereta itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Para jago negara Nepal yang
datang bersama kedua utusan itu mengiringi dari dua sisi. Kalau dilihat dari luarnya saja tentu
sulit memastikan kereta mana yang membawa kedua utusan itu. Lu Ci yang cerdik sudah
memikirkan kemungkinan itu.
Tujuan orang-orang yang mengincar soat-lian pasti kedua utusan tersebut. Apabila mereka
masih duduk masing-masing dalam sebuah kereta, salah satunya pasti akan menjadi korban.
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Sekarang mereka tentu harus mempertimbangkan baik-baik kereta mana yang akan
diserangnya.
*****
Lewat tengah hari, rombongan itu sudah memasuki jalan setapak sebuah hutan yang rimbun.
Jalan setapak itu kecil. Di kedua sisi terdapat pohon-pohon yang tinggi. Begitu rapatnya
sehingga hampir tidak bercelah.
Situasi keadaan seperti ini, paling sesuai untuk melakukan penyerangan. Tanpa perlu
diperingatkan oleh Lu Ci, seluruh rombongan itu sudah waspada dan meningkatkan
pengawalan.
Jalanan itu hanya pas-pasan dilewati kereta kuda. Para jago Nepal yang tadi mengiringi di
kedua sisi terpaksa mengambil jalan memutar dan mengikuti dari belakang tentara berkuda
untuk sementara. Rombongan itu berjalan perlahan. Tiba-tiba terdengar suara gemeresik dari
hutan sebelah kiri. Seorang manusia berpakaian hitam melesat keluar dari rimbunan
pepohonan bagai sebatang anak panah. Orang itu meluncur ke arah kereta yang ada di depan.
Tubuhnya menukik tegak lurus, seperti anak panah yang dibidikkan oleh seseorang. Dia
menerobos lewat jendela sebelah kanan langsung menembus keluar lewat jendela sebelah kiri
kemudian melesat ke dalam hutan yang terletak di sebelah kanan. Suara gemerencing tirai
yang terbuat dari kulit kerang yang mana menghiasi jendela kereta masih terdengar.
Sekelebat terlihat tangan manusia berpakaian hitam itu menggenggam sebuah kotak yang
indah. Kotak itu justru berisi soat-lian yang langka. Kedua utusan Nepal itu menyembulkan
kepalanya lewat jendela dengan gaya panik. Wajah mereka menyiratkan rasa ketakutan yang
dalam. Para tentara kerajaan langsung menyerbu mengikuti arah manusia berpakaian hitam.
Ginkang manusia berpakaian hitam itu memang tinggi sekali. Tanpa ginkang setinggi itu,
tentu dia tidak akan mendapatkan kotak berisi soat-lian dengan cara demikian mudah. Dia
meluncur ke dalam hutan. Tubuhnya melesat ke udara. Pada saat itu juga Lu Ci sudah
menyusul tiba. Dia langsung menghantamkan sepasang telapak tangannya.
Manusia berpakaian hitam itu sama sekali tidak menduga. Wajahnya sudah hancur terhantam
telapak tangan Lu Ci sebelum rasa terkejutnya sirna. Tubuhnya terkulai dan jatuh di atas
tanah. Lu Ci tidak menunggu sampai tubuhnya jatuh ke bawah, dia segera mengulurkan
tangannya menyambut kotak berisi soat-lian yang melayang turun.
Lu Ci melirik pun tidak pada mayat orang itu. Dia berjalan dengan langkah lebar keluar dari
hutan. Pada waktu itu, para tentara kerajaan baru menyerbu datang. Melihat keberhasilan Lu
Ci, mereka bersorak gembira. Lu Ci sendiri hanya tertawa datar. Dia menghampiri kereta
kuda dan menyodorkan kotak berisi soat-lian kepada kedua utusan Nepal itu.
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“Ternyata ilmu silat Lu-tayjin memang tinggi sekali,” kata kedua utusan Nepal itu memuji
tiada hentinya. Sejenak kemudian yang usianya lebih tua bertanya. “Entah orang dari
golongan mana yang mempunyai nyali sebesar itu?”
“Dia adalah seorang kepala perampok yang menguasai wilayah Kang-pak, namanya Cong
Siau-yan.”
“Sampai-sampai perampok dari Kang-pak juga ikut mengincar soat-lian?”
“Seharusnya dia tidak perlu datang!” Lu Ci tertawa dingin. “Ini bukan benda yang dapat
diperolehnya dengan mudah. Bisa datang pasti tidak bisa kembali lagi!”
“Tidak mengukur kekuatan sendiri, patut menerima kematian!”
“Benar-benar patut mati!” Tiba-tiba tangan kiri Lu Ci bergerak. Sembilan rencengan gelang
sebesar telapak tangan melesat keluar dan meluncur ke arah atas sebatang pohon.
Cahaya berkilauan. Terdengar dengusan dingin dari atas pohon. Seorang gadis berpakaian
hijau melesat keluar dari rimbunan pohon. Gayanya aneh sekali. Ternyata dia meluncur turun
dalam keadaan tidak bernyawa. Sembilan gelang sebesar telapak tangan itu menancap di
tenggorokan gadis itu.
Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Lu Ci malah tenang-tenang saja seakan tidak
terjadi apa-apa. “Tiga tahun yang lalu Cong Siau-yan menikahi Ce Yin-cu. Mereka berdua
suami istri selalu menghadapi musuh bersama-sama!” katanya dengan bibir menyunggingkan
seulas senyuman.
Bukan saja dia mengetahui asal-usul orang-orang ini. Telinga dan matanya juga luar biasa
waspada. Lebih-lebih cara turun tangannya. Dia selalu keji dan kekejaman hatinya tidak usah
diragukan lagi. Menghadapi manusia seperti ini, tidak heran sampai-sampai Bu-ti-bun dan
Hek-pai-siang-mo memilih jalan yang aman dan menguntungkan.
Rombongan itu meneruskan perjalanannya. Senja pada hari yang sama, mereka sudah
memasuki provinsi Yang-cuan. Pejabat setempat Li Sou sejak dini sudah menerima perintah.
Siang-malam dia menyuruh orang bekerja secepat mungkin membuat sebuah ruangan rahasia
untuk menyimpan soat-lian yang langka.
Pada dasarnya dia bermaksud baik. Bukan saja dia akan mendapat penghargaan, malah dia
dapat membuktikan bahwa pejabat wilayah ini juga merupakan orang yang berbakat serta
cerdas. Sayangnya tukang yang dipanggil justru orang yang licik. Dia juga termasuk anggota
sebuah organisasi yang selalu melakukan kejahatan. Kepalanya bernama Kuo Ming.
Tukang itu melaporkan kepada ketuanya tentang soat-lian yang akan disimpan dalam ruangan
rahasia. Kuo Ming tentu saja tidak ingin kehilangan kesempatan baik. Dia menyuruh tukang
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itu membuat papan dasar yang dapat terbalik secara otomatis apabila diletakkan suatu benda
di atasnya.
Begitu sampai, Lu Ci segera memasukkan kotak tersebut ke dalam ruang rahasia. Tiba-tiba
dia merasakan sesuatu yang tidak beres dan cepat-cepat membuka kembali ruang rahasia
tersebut. Papan kayu sudah berbalik dan menjatuhkan kotak ke dalam ruang lain di bawahnya.
Meskipun dia berhasil membunuh seorang anggota organisasi itu yang sedang membalikkan
kembali papan otomatis tersebut, tapi kotak itu sendiri sudah dilarikan oleh anggotanya yang
lain.
Lu Ci tidak mengejar. Dia sama sekali tidak bisa mengejar. Lantai di mana dia berdiri
berguncang-guncang. Ruangan rahasia itu sudah tertutup kembali. Rupanya masih ada
anggota lain dari organisasi itu yang memijit tombol rahasia di dalam sana. Tempat itu pasti
dikerjakan dengan tergesa-gesa sehingga kurang sempurna. Pintu batu ruangan itu anjlok ke
bawah dengan keras sampai-sampai tanah pun ikut bergerak hebat. Perlu waktu yang cukup
lama untuk membetulkannya.
Setelah selesai, Lu Ci segera membalikkan mayat tadi dan memeriksa seluruh pakaiannya.
Dari lencana yang dibawanya dalam saku, Lu Ci dapat menduga siapa orang itu. Perintah
segera diturunkan. Para tentara berkuda disebar untuk mencari markas organisasi tersebut.
Dalam sekejap saja mereka sudah berhasil menemukannya. Dua ratus lebih anggota
organisasi tersebut dibantai habis-habisan. Bahkan gedungnya sendiri dibakar sampai rata
dengan tanah.
Sementara itu kaucu organisasi itu, Kuo Ming, sudah jauh menyeberangi sungai. Dia langsung
buron setelah mendapat kotak yang dipersembahkan anggotanya. Setelah merasa aman, dia
langsung membuka kotak itu dan “bum!” tubuh Kuo Ming hancur lebur terkena ledakan.
Itulah sebabnya Lu Ci yang cerdas tidak mengejar orang yang membawa kotak itu. Karena
isinya bukan soat-lian melainkan obat peledak.
Selama ini Kuo Ming tidak terlalu memandang tinggi Lu Ci. Sampai dia menyadari bahwa
dirinya telah membuat kesalahan yang mahabesar, tubuhnya sudah terledak menjadi kepingkepingan kecil.
Benda yang dimasukkan Lu Ci ke dalam kotak adalah obat peledak istimewa dari luar
perbatasan. Apabila kotak itu dibuka, maka obat di dalamnya akan meledak sendiri. Sebelum
kejadian ini, dia sama sekali tidak pernah mengatakan rencana ini kepada siapa pun. Orang ini
bukan saja memiliki ilmu silat yang tinggi, tangan yang telengas, hati yang keji tapi juga
banyak akal licik.
*****
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Menjelang tengah hari keesokannya, kereta kuda baru melanjutkan perjalanan. Sepanjang
perjalanan tidak ada gangguan. Dua keuntungan berikutnya mereka memasuki wilayah
lembah Tiang-sing-sia.
Di kedua sisi terdapat gunung yang tinggi. Jalanan berada di tengah-tengah. Semakin jauh
semakin sempit dan curam. Kalau ditilik dari keadaannya, cocok untuk melakukan
penyerangan. Rombongan pertama dari pihak tentara kerajaan yang berjumlah dua belas
orang menerjang ke depan.
Sepanjang perjalanan tidak terlihat jejak manusia. Kedua gunung yang terdapat di sisi kiri dan
kanan juga tidak tampak ada yang mencurigakan. Enam pengendara kuda masuk lagi ke
dalam lembah. Tidak lama kemudian mereka masuk kembali dan melaporkan bahwa kedua
belas orang dari rombongan pertama sudah melintasi lembah dengan selamat.
Melihat semuanya lancar dan tidak ada gangguan, kereta kuda itu baru melanjutkan
perjalanannya. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa dua belas orang yang pertama masuk ke
dalam dan dikatakan selamat sekarang sudah menjadi mayat semua.
Yang membunuh mereka adalah dua belas pembunuh andalan Bu-ti-bun. Mereka menerjang
keluar secara mendadak dari gua di belakang gunung. Dengan cara yang penuh perhitungan
dan cepat mereka membunuh tentara kerajaan itu. Kedua belas orang itu bahkan tidak sempat
menjerit sekali pun. Pada dasarnya ilmu silat mereka memang tidak seberapa tinggi. Yang
mereka kuasai adalah perang di tempat terbuka. Apalagi yang mereka hadapi saat itu adalah
pembunuh yang sudah banyak pengalaman, bagaimana mungkin nyawa mereka masih dapat
dipertahankan?
Pada saat itu, rombongan sudah berada di tengah-tengah lembah yang sempit. Tiba-tiba
terdengar suara gemuruh dan batu-batu besar kecil menggelinding dari atas gunung. Sebagian
besar rombongan itu menjadi kalang kabut. Batu-batu masih terus bergelindingan dari atas
sehingga menutup jalan kedua sisi depan dan belakang. Dalam waktu yang bersamaan,
ratusan anak buah Bu-ti-bun memunculkan diri mereka dari tempat persembunyian dan
membidikkan anak panah secara serabutan.
Anak panah bagai hujan deras. Di tengah lembah itu tidak ada lagi tempat persembunyian.
Dalam sekejap mata, sebagian besar pengawal mati tertembus hujan anak panah. Suara
ringkikan kuda, jeritan manusia bagai irama yang tinggi-rendah. Melihat keadaan itu, para
anggota Bu-ti-bun segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerbu ke kaki
gunung.
Cian-bin-hud dan Kiu-bwe-hu mendahului di depan. Ruyung berkelebat, pecut menyambar.
Siapa yang menghalangi di depan pasti dapat bagian. Gerakan Kongsun Hong dan Tok-ku
Hong juga tidak lambat. Mereka mengajak empat orang anggota Bu-ti-bun dan menerjang ke
arah kereta kuda di mana Ci-bu-kim-hoan Lu Ci duduk. Keempat orang itu adalah tancu dari
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berbagai cabang. Tangan mereka masing-masing membawa sebuah kotak besi dan langsung
memencarkan diri mengepung kereta kuda tersebut.
Kuda-kuda yang menarik kereta itu sudah roboh mati tertancap anak panah. Keretanya sendiri
masih tegak di sana. Tiba-tiba atap kereta pecah berhamburan. Ci-bu-kiam-hoan Lu Ci
melesat keluar dari dalam kereta.
“Serang!” teriak Kongsun Hong segera memberi perintah.
Keempat orang tancu itu langsung menekan tombol di kotak besi. Penutup kotak segera
terbuka dan beratus-ratus jarum beracun yang berwarna kebiru-biruan meluncur keluar dalam
waktu yang bersamaan. Tubuh Lu Ci bagai terkurung dalam sinar biru tersebut. Belum lagi
rasa terkejutnya sirna, tubuhnya sudah melorot turun dan jatuh di atas tanah dengan ratusan
batang jarum beracun memenuhi seluruh tubuhnya. Dia menjerit histeris. Tubuhnya masih
sempat bergulingan di atas berbatuan. Akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya sudah
membengkak dan berubah warna menjadi keungu-unguan.
Melihat keadaan itu, Kongsun Hong tertawa dingin. “Lihat, apakah kau yang lebih hebat atau
Jarum Pembetot Sukma dari Tujuh Bocah Ajaib lebih hebat?” katanya sinis.
Tujuh Bocah Ajaib berasal dari pedalaman Wi-san. Seumur hidup mereka dihabiskan untuk
meneliti berbagai jenis senjata rahasia beracun. Menurut kabar yang tersebar, untuk membuat
tujuh kotak besi berisi jarum beracun ini mereka telah menghabiskan waktu selama sepuluh
tahun. Dalam waktu semalaman saja rambut mereka langsung berubah putih semua karena
terlalu memeras otak. Akhirnya mereka berhasil. Mereka hanya menggunakan satu kotak
untuk menghadapi musuh bebuyutan mereka. Tapi karena musuh terlalu lihai, mereka sendiri
juga terluka parah. Sekembalinya ke tempat persembunyian mereka itu, satu per satu dari
mereka mati tanpa tertolong. Banyak tokoh hitam maupun putih kangouw yang berusaha
mencari keenam kotak besi berisi paku beracun itu. Namun mereka tidak berhasil
menemukannya. Malah lama-kelamaan cerita tentang kotak besi berisi jarum beracun itu
hanya tinggal legenda. Siapa pun tidak menyangka bahwa senjata rahasia yang mematikan itu
ternyata jatuh ke tangan Tok-ku Bu-ti.
Jarum beracun itu meluncur keluar apabila tombol otomatis di luar kotak ditekan. Jumlah per
kotak empat puluh sembilan batang. Sedangkan saat itu yang digunakan seluruhnya, empat
kotak. Jarum-jarum itu keluar dalam waktu yang bersamaan, walaupun ilmu silat Ci-bu-kimhoan lebih tinggi lagi juga tidak sanggup menghindarkan diri. Itulah sebabnya dikatakan
bahwa dia terlalu membanggakan kepandaiannya sendiri dan selalu tidak memandang sebelah
mata pun kepada orang lain.
Sementara itu, Cian-bin-hud menghantamkan ruyungnya menghancurkan atap kereta kuda
yang satunya lagi. Salah satu dari utusan raja Nepal itu menyurutkan dirinya ke sudut kereta
dengan tangan memeluk kotak erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Pecut Kiu-bwe-hu segera
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menyambar membelit kotak itu. Dengan sekali entak, kotak tersebut pun langsung tertarik ke
tengah udara.
Utusan raja Nepal tersebut panik sekali. Tangan dan kakinya membuat gerakan-gerakan
kalang kabut. Mulutnya terkunci dan bibirnya gemetar. Sepatah kata pun tidak bisa
diucapkan. Sementara itu ruyung Cian-bin-hud sudah sampai di depan mata dan
menghancurkan batok kepalanya dengan sekali gerakan.
Pecut Kiu-bwe-hu ditarik dan kotak itu pun langsung melayang ke arahnya. Belum sempat
Kiu-bwe-hu mengulurkan tangan menyambutnya, bayangan putih melintas cepat dan kotak itu
sudah hilang entah ke mana.
“Siapa?” teriak Kiu-bwe-hu sambil membalikkan tubuhnya secara otomatis. Dia segera
melihat dua orang manusia yang satu hitam dan yang lainnya putih.
Hek-pai-siang-mo! Kotak yang indah dan berisi soat-lian ada dalam genggaman Pek-mo-cian.
Wajah kedua orang itu berseri-seri. Cian-bin-hud, Kongsun Hong, dan Tok-ku Hong segera
menghambur menghampiri. Mereka mengurung Hek-pai-siang-mo dari segala penjuru.
Tangan Tok-ku Hong langsung menuding ke depan.
“Siapa kau?”
“Hek-pai-siang-mo,” sahut Kiu-bwe-hu sambil mundur satu langkah.
Tok-ku Hong tertawa dingin.
“Tidak peduli Hek-pai-siang-mo atau Pai-hek-siang-mo. Pokoknya kalau hari ini tidak
menyerahkan kembali Ping-san Soat-lian, jangan harap tinggalkan tempat ini!”
Cian-bin-hud yang melihat jumlah mereka jauh lebih banyak, menjadi besar nyalinya. “Tidak
salah!” bentaknya lantang.
Sementara itu, para anggota Bu-ti-bun yang lain langsung berhamburan menghampiri. Pada
saat itu, tidak ada satu pun pengawal utusan raja Nepal yang masih bernyawa. Sinar mata
Hek-mo-cian mengedar sekilas.
“Apakah orang-orang Bu-ti-bun hanya bisa mengeroyok mengandalkan jumlah banyak?”
“Jangan banyak bicara!” teriak Kongsun Hong sambil menggetarkan sepasang Jit-goatlunnya. Dia berniat menerjang ke depan. Sedangkan para anggota Bu-ti-bun lainnya juga
sudah bersiap-siap.
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“Tahan!” sebuah suara yang memekakkan telinga berkumandang dari atas. Sesosok bayangan
berkelebat. Tok-ku Bu-ti melayang turun bagai seekor burung rajawali. Tongkat kepala
naganya mengentak di tanah. Dia tersenyum ke arah Hek-pai-siang-mo.
“Kalian berdua sudah menggetarkan dunia kangouw sekian lama. Dengan cara begini
menghadapi angkatan yang lebih muda, juga bukan sesuatu hal yang patut dibanggakan!”
katanya tenang.
Pek-mo-cian mendongakkan kepalanya. “Oh ... ternyata Tok-ku Buncu juga sudah datang.”
“Kedatangan Siaute terhitung cukup tepat.” Tok-ku Bu-ti mengentakkan tongkat kepala
naganya sekali lagi ke atas tanah. “Kalau Siaute meminta kalian berdua menyerahkan kotak
tersebut begitu saja, aku yakin kalian pasti tidak bersedia.”
“Kami justru ingin meminta pelajaran dari ilmu silat Tok-ku Buncu yang konon tinggi
sekali,” kata Pek-mo-cian dengan nada dingin dan angkuh.
Tok-ku Bu-ti tertawa lebar. “Menurut kabar, kalian selalu menghadapi semua musuh dengan
menggabungkan diri!”
“Ini memang kenyataan. Boleh dibilang Tok-ku Buncu menghadapi dua lawan sekaligus!”
“Bagaimana kalau kalian berdua kalah di tanganku?”
“Tentu saja soat-lian harus diserahkan kepada Buncu, kalau tidak ....”
“Kalau aku yang kalah, tentu soat-lian menjadi milik kalian dan aku juga akan mengantar
sampai perbatasan.”
“Tanpa memberi kepercayaan, diri sendiri tidak akan dihargai. Ucapan Tok-ku Bu-ti bagai
uang emas. Kita tetapkan demikian saja!” Pek-mo-cian meletakkan kotak berisi soat-lian di
atas tanah. Tubuhnya berkelebat menerjang ke depan.
Gerakan tubuh Hek-mo-cian tidak kalah cepat dengan Pek-mo-cian. Tapi gerakan tubuh Tokku Bu-ti lebih cepat lagi. Belum lagi kedua orang itu berdiri mantap. Tok-ku Bu-ti sudah
tegak di hadapan mereka.
“Ilmu ginkang Tok-ku Buncu ternyata baik sekali!” Hek-mo-cian memuji setulusnya.
“Entah bagaimana dengan permainan tongkat kepala naganya?” tanya Pek-mo-cian.
Ucapannya baru selesai, tangan kedua iblis itu sudah menggenggam sebatang golok yang tipis
dan melengkung. Golok tersebut memantulkan cahaya berkilauan dan menyerang Tok-ku Buti dari dua arah. Tongkat kepala naga Tok-ku Bu-ti sudah digerakkan. Dia menyambut tujuh
puluh dua serangan kedua iblis itu.
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Dalam sekejap mata kedua pihak telah bertarung dengan seru. Para hadirin yang menyaksikan
jalannya pertarungan lebih tegang lagi. Ilmu mereka rata-rata jauh lebih rendah dari Cian-binhud, Kiu-bwe-hu, Kongsun Hong bahkan Tok-ku Hong. Mereka hanya melihat cahaya-cahaya
saling berkelebat dan suara benturan senjata. Mana yang menang dan mana yang kalah sama
sekali tidak dapat mereka duga.
Tiba-tiba gerakan Tok-ku Bu-ti menjadi lambat. Bayangan tubuhnya mulai terlihat, kemudian
terdengar dia tertawa terbahak-bahak. Tongkat kepala naganya berkelebat mengunci sepasang
golok Hek-pai-siang-mo. Sekali sentak kedua batang golok segera terlepas dari tangan.
Namun gerakan kedua orang itu memang cukup cepat. Golok terlepas, sepasang telapak
tangan masing-masing dikembangkan dan meluncur menghantam ke arah Tok-ku Bu-ti.
Sepasang telapak tangan Hek-pai-siang-mo sangat aneh. Makin mendekat makin pucat. Tokku Bu-ti sadar mereka sudah mengeluarkan jurus andalannya. Tongkat kepala naganya segera
dilempar ke samping dan sepasang telapak tangannya juga direntangkan ke depan. Telapak
tangan Tok-ku Bu-ti lain lagi. Semakin lama semakin merah. Seperti api yang membara.
Itulah Mit-kip-sin-kang tingkat kesembilan.
Tubuh mereka saling bergerak suara deruan angin dari ketiga pasang telapak itu membuat hati
para hadirin semakin tegang. Debu beterbangan. Sepasang telapak kaki Tok-ku Bu-ti ambles
ke dalam tanah. Sambil meraung keras Tok-ku Bu-ti menghantamkan telapak tangannya ke
depan. Hek-pai-siang-mo terkejut sekali. Hanya deruan angin dari telapak tangan lawan saja
sudah sanggup membuat tubuh mereka terpental sejauh beberapa depa. Untung saja gerakan
mereka cukup gesit. Belum sampai membentur gunung, keduanya berjungkir balik dua kali
lalu melayang turun di tanah dengan wajah pucat pasi. Untung saja telapak tangan Tok-ku Buti bukan dihantamkan ke tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah cacat seperti Wan
Fei-yang.
Para anggota Bu-ti-bun segera bersorak riang. Tok-ku Hong dan Kongsun Hong menghampiri
dari arah yang berlawanan. Kongsun Hong memungut tongkat kepala naga dan
menyodorkannya kepada suhunya. Sedangkan Tok-ku Hong cepat-cepat mengambil kotak
berisi soat-lian dan dipersembahkan juga kepada ayahnya.
Tok-ku Bu-ti tersenyum lebar. Tangan kanannya menerima kotak tersebut. Tangan kiri
menerima tongkat kepala naga dari Kongsun Hong. Tiba-tiba wajahnya berubah kelam. Dia
tidak membuka kotak itu.
“Untuk kalian saja!” katanya sambil melemparkan kotak tersebut ke arah Hek-pai-siang-mo.
Pada saat itu, dengan hati penasaran Hek-pai-siang-mo sudah berniat meninggalkan tempat
itu. Mendengar teriakan Tok-ku Bu-ti keduanya terpana. Pek-mo-cian segera mengulurkan
tangan menyambut kotak yang dilemparkan Tok-ku Bu-ti. Dia langsung membukanya.
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Di dalam kotak berisi dua buah gelang emas. Yang satu kecil seukuran dengan pergelangan
tangan bayi, sedangkan yang besar seukuran dengan telapak tangan.
Tok-ku Bu-ti mengulurkan tangannya ke hadapan Tok-ku Hong. “Kemarikan golokmu,”
katanya.
Meskipun merasa heran tapi Tok-ku Hong tetap menyodorkan goloknya. Mata setiap orang
terpusat pada diri Tok-ku Bu-ti. Dengan langkah perlahan, Tok-ku Bu-ti menghampiri mayat
Lu Ci. Kulit tubuh orang itu berwarna keungu-unguan sedangkan tubuh dan wajahnya
membengkak. Yang mengherankan justru wajah itu tidak berubah warna. Tok-ku Bu-ti
tertawa dingin. Dia mengayunkan golok di tangannya ke arah wajah mayat itu. Tidak terlihat
darah mengalir. Rupanya di balik wajah itu masih ada wajah lainnya. Wajah yang terlihat
belakangan sudah berubah keungu-unguan, tapi orang-orang yang ada di sana segera
mengenali sebagai wajah salah satu dari keempat pengawal Lu Ci.
Mata setiap orang yang hadir terbelalak. Tidak ada satu pun yang tidak terkejut. Tok-ku Bu-ti
mengembalikan golok kepada Tok-ku Hong. Kembali dia tertawa dingin.
“Kotak itu palsu, orangnya juga pasti palsu. Yang asli pasti sudah mengambil jalan lain dan
sekarang tentu sudah jauh.” Mata Tok-ku Bu-ti beralih kepada Hek-pai-siang-mo. “Kalian
berdua merupakan orang yang sudah berpengalaman di dunia kangouw. Soat-lian tumbuh di
dalam air sungai yang sudah membeku di sekitar gunung es. Begitu kotak itu tersentuh oleh
tangan, rasa dingin tidak terasa sama sekali. Hal ini sudah patut dicurigai. Kalian malah
mempertaruhkan nyawa bertarung denganku. Apalagi kejadian ini sampai tersebar di luaran,
tentu kita akan ditertawakan dan diejek sampai gigi mereka rontok.”
Wajah tua Hek-pai-siang-mo merah padam. Mereka berdua mendengus sekali, kemudian
membalikkan tubuh dan melangkah pergi. Baru seberapa langkah, Pek-mo-cian melempar
kotak yang dipegangnya ke atas tanah. Para anggota Bu-ti-bun berniat mengejar, tapi mereka
dicegah oleh Tok-ku Bu-ti.
“Sudahlah ....” Sinar matanya memerhatikan sepasang gelang yang terjatuh dari dalam kotak
dan masih berputaran di atas tanah. Sekali lagi dia tertawa dingin. “Bagus! Lu Ci ternyata
tidak mengecewakan aku!”
*****
Pada saat itu, Ci-bu-kiam-hoan Lu Ci dan kedua pengawalnya yang mengiringi dua orang
utusan raja Nepal berjalan di tengah pegunungan. Salah seorang utusan raja Nepal itu tidak
dapat menahan diri menarik napas panjang dan memuji, “Selain cerdas, Lu-tayjin juga gagah
berani. Benar-benar tidak salah kalau dikatakan jago nomor satu dalam istana.”
“Kalau para penjahat itu sudah berhasil mengetahui apa yang telah terjadi, aku yakin mereka
pun merasa kagum,” tukas utusan yang satunya.
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Lu Ci tertawa datar.
“Apa pun yang mereka katakan, kita toh tidak dapat mendengar lagi.”
“Bukankah kita sudah berjanji dengan para pengawal itu untuk bertemu di depan sana?”
“Janjinya sih memang begitu, tapi kalau masih ada yang hidup. Orang yang menyerang kita
bukan orang yang tidak punya nama. Ilmu mereka rata-rata tinggi sekali. Namun biar
bagaimana mereka tidak berani secara terang-terangan melawan tentara kerajaan. Apalagi
pihak mereka mudah dikenali. Coba kau bayangkan, mungkin tidak mereka membiarkan satu
pun dari pengawal itu meloloskan diri dan melaporkan siapa adanya mereka itu?”
Wajah kedua orang utusan raja Nepal itu langsung pucat seketika. Tiba-tiba enam ekor kuda
beserta pengendaranya melesat keluar dari dalam hutan yang rimbun. Sekali lagi kedua utusan
raja Nepal itu terkejut. Lu Ci sama sekali tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia berdiri
tersenyum-senyum. “Mereka adalah orang yang telah mengadakan perjanjian dengan kita
untuk datang menyambut.”
Keenam ekor kuda dengan cepat berlari semakin dekat. Yang pertama membuka jalan adalah
seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahunan dan berpakaian merah mencolok. Di
belakangnya mengikuti dua orang laki-laki setengah baya mengenakan pakaian berwarna
kuning. Paling akhir merupakan enam orang pengawal yang berpakaian sama dengan
pengawal Lu Ci.
“Kepala komandan departemen kerahasiaan negara, Tian-liong-siang-jin. Wakil kedua dan
ketiga komandan pasukan perang, Jit Sang serta Tai Cu-pei,” kata Lu Ci memperkenalkan
laki-laki berbaju merah dan dua laki-laki berbaju kuning, kemudian dia menoleh ke arah
mereka, “Bagus! Kedatangan kalian memang tepat saatnya!”
*****
Lu Ci berkata bagus, di atas gunung terdapat beberapa orang yang mengintai, mereka malah
mengeluh celaka! Orang itu adalah Angin. Dengan kepesatan seperti angin pula dia kembali
dari tempat pengintaiannya. Thian-ti, Fu Hiong-kun, Kilat, Geledek, dan Hujan sudah
menyusul dari depan. Melihat tampang Angin, Thian-ti segera dapat menduga beberapa
bagian.
“Apakah sudah ada orang yang menyambut kedatangan mereka?” Thian-ti langsung
mengajukan pertanyaan ini.
Angin menganggukkan kepalanya. Thian-ti tertawa lebar. “Manusia bernama Lu Ci ini benarbenar tidak dapat dipandang remeh. Sepanjang perjalanan dia sudah mempersiapkan
semuanya dengan matang,” kata ketua Siau-yau-kok itu selanjutnya.
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“Toaya menduga bahwa Lu Ci akan mengambil jalan yang satu ini. Tentu sejak semula juga
sudah terpikir bahwa ada orang yang akan datang menyambut.”
“Memang sudah ada dalam dugaanku,” Thian-ti tetap tersenyum.
“Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?”
“Kejar terus ...!” Thian-ti mengelus-elus jenggotnya. “Pasti akan datang kesempatan yang
baik.”
*****
Pengejaran kali ini malah memburu sampai ke tempat tinggal Lu Wang. Lu Ci tidak berniat
untuk menginap. Tapi salah satu utusan raja Nepal tidak sanggup mempertahankan diri lagi
dan jatuh sakit.
Kebetulan di sekitar daerah itu, orang yang dapat dipercayai oleh Lu Ci hanya Lu Wang
seorang. Mendengar bahwa orang yang sakit itu adalah utusan raja Nepal, Lu Wang tidak
menunda waktu lagi. Bersama-sama Wan Fei-yang, dia sibuk mencari tabib.
Di sekitar daerah itu, yang paling terkenal adalah tabib Ong dari Hue-cun-tong.
Bagaimanapun Lu Wang tidak menyangka bahwa Hue-cun-tong merupakan markas rahasia
pihak Siau-yau-kok. Manusia Tanpa Wajah dan Suma Hong yang bersembunyi di luar gedung
keluarga Lu melihat Wan Fei-yang berjalan keluar. Mereka terkejut sekali.
Manusia Tanpa Wajah menyuruh Suma Hong segera kembali ke markas untuk melaporkan
perkembangan ini, dia berdiri mengikuti Wan Fei-yang. Sampai di depan Hue-cun-tong, dia
melihat Wan Fei-yang melangkah masuk, dia semakin terkejut.
*****
Pada saat itu Suma Hong sudah menyelinap dari pintu belakang tempat pertemuan mereka.
Thian-ti, Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek yang menunggu berita sudah berkumpul di taman
belakang. Mendengar keterangan Suma Hong, tidak ada satu pun yang tidak merasa heran.
Belum lagi mereka mengambil tindakan apa-apa, Manusia Tanpa Wajah sudah meloncat
turun dari tembok tinggi. Dia mengatakan bahwa Wan Fei-yang masuk ke dalam Hue-cuntong.
Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek terkejut setengah mati. Geledek yang berangasan sudah
berniat mencari anak muda itu dan membunuhnya di tempat. Tapi Thian-ti malah mencegah
dan meminta mereka tidak usah khawatir.

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

575

Dia yakin kedatangan Wan Fei-yang ke Hue-cun-tong bukan karena mengetahui rahasia
tempat itu yang merupakan markas Siau-yau-kok. Dia juga lupa dengan berita yang
disampaikan salah seorang anak buah kepercayaannya bahwa ilmu silat Wan Fei-yang sudah
punah karena terjungkal di tangan Tok-ku Bu-ti. Tapi dia juga tidak menolak ketika yang lain
menyatakan ingin keluar melihat-lihat keadaan.
Pada saat itu Wan Fei-yang sudah bersiap-siap untuk pergi. Tabib Ong sedang tidak ada di
tempat. Dalam waktu satu atau dua kentungan juga belum tentu bisa kembali, kata seorang
pegawai tabib tersebut. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pesan saja.
Dia berkata pada pegawai itu agar meminta tabib Ong segera datang ke rumah Lu-tayjin
sekembalinya nanti.
Dia membalikkan tubuh untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan Fu
Hiong-kun yang kebetulan sedang melangkah masuk. Dua pasang mata saling pandang.
Mereka sama-sama terpaut.
*****
“Kau?” Fu Hiong-kun yang pertama-tama membuka suara. Tidak tahunya jawaban Wan Feiyang juga merupakan kata-kata yang sama.
Tentu saja mereka sama sekali tidak menduga akan bertemu lagi di tempat seperti ini.
“Mengapa kau bisa ada di sini?” tanya Fu Hiong-kun keheranan.
“Aku datang untuk mengundang tabib Ong memeriksa penyakit seorang tamu di rumah Luloya. Kau?”
Fu Hiong-kun merenung sejenak, “Aku memang sering belajar pengobatan dengan tabib
Ong,” sahutnya kemudian.
Hal ini memang benar, hanya saja bukan sekarang dia belajar dengan tabib Ong tapi beberapa
tahun yang lalu.
Fu Hiong-kun memerhatikan Wan Fei-yang dengan saksama. “Rona wajahmu terlihat pucat.
Apakah kau sedang sakit?” tanya gadis itu selanjutnya.
Wan Fei-yang menggelengkan kepalanya.
“Tadi kau mengatakan ingin mengundang tabib Ong ke rumah keluarga Lu. Apakah itu nama
keluargamu? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau tidak mempunyai rumah?” tanya
Fu Hiong-kun penasaran.
“Sekarang aku menumpang di rumah seorang cianpwe.”
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“Tabib Ong kebetulan sedang memenuhi panggilan pasiennya. Mungkin aku bisa
membantu?”
Wan Fei-yang langsung tertawa lebar. “Kau masih merantau ke mana-mana untuk
mempelajari ilmu pengobatan?”
Fu Hiong-kun mengangguk kecil.
“Kalau begitu, ilmu pengobatanmu pasti sudah dalam sekali,” kata Wan Fei-yang selanjutnya.
Fu Hiong-kun tersipu-sipu. “Bagaimana dengan silatmu? Banyak kemajuan?” tanyanya.
Wan Fei-yang menarik napas panjang. “Ilmu silatku sudah punah,” katanya lirih.
“Punah?” Fu Hiong-kun terkejut sekali. “Bagaimana bisa begitu?”
“Kalau mau diceritakan bisa sepanjang malam. Singkat kata aku dikalahkan oleh musuh. Dia
menghantamku dengan telapak tangannya sehingga urat penting di tubuhku tergetar dan ada
beberapa yang putus. Meski tidak sampai mati, tapi aku sudah menjadi orang cacat seumur
hidup,” kata Wan Fei-yang sambil tersenyum getir.
“Orang itu pasti jahat sekali,” Fu Hiong-kun menarik napas panjang. “Sekarang ini, hendak
jadi orang baik memang susah sekali. Lebih banyak ruginya daripada untungnya.”
Dia merandek sejenak. Matanya mengerling. “Mari kita pergi ke kedai arak itu dan
berbincang-bincang,” ajaknya.
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya. Pertemuan mereka yang tidak terduga-duga
baginya bukan suatu hal yang tidak menggembirakan. Kilat, Angin, dan Geledek justru yang
merasa tidak senang. Mata Thian-ti mengantar kepergian Fu Hiong-kun dan Wan Fei-yang
yang meninggalkan Hue-cun-tong. Wajahnya juga tidak sedap dipandang.
Hanya Hujan seorang yang tertawa terkekeh-kekeh. “Ternyata budak Fu Hiong-kun itu saling
kenal dengan Wan Fei-yang. Kita bisa menggunakan hubungan ini menyelinap ke dalam
gedung keluarga Lu dan mencari kesempatan untuk bertindak.”
Thian-ti mempertimbangkan sejenak. Akhirnya dia setuju juga.
*****
Pada saat itu para pengunjung di kedai arak tidak begitu banyak. Kesempatan yang baik untuk
bercakap-cakap. Tapi Fu Hiong-kun dan Wan Fei-yang justru gagap-gugup karena tidak tahu
bagaimana harus membuka bahan pembicaraan.
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Perkenalan antara mereka tempo dulu hanya kebetulan. Kali ini mereka bertemu lagi Wan
Fei-yang malah berubah seperti orang yang berbeda. Perbedaan seseorang yang demikian
drastis memang membuat keduanya bingung untuk memulai percakapan.
Wan Fei-yang tidak banyak menceritakan tentang luka yang dideritanya. Dia bahkan tidak
mengatakan siapa yang melukainya sampai sedemikian rupa. Hari-hari yang dilaluinya setelah
ilmu silatnya punah sudah direnunginya baik-baik. Di dunia ini entah berapa banyak manusia
yang tidak bisa ilmu silat, toh mereka dapat melewati hari dengan baik. Lalu, mengapa dia
tidak?
Meskipun mulutnya berkata demikian, tapi Fu Hiong-kun dapat melihat penderitaan hatinya.
Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa mengembalikan ilmu silat Wan Fei-yang yang
punah dengan ilmu pengobatannya. Terhadap maksud baik gadis itu, Wan Fei-yang merasa
terharu sekali. Tapi dia menolak secara halus. Karena dia tahu penyakit yang dideritanya
hampir tidak ada obatnya di dunia ini. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, Fu Hiongkun baru ingat bahwa sampai saat ini dia masih belum tahu nama Wang Fei-yang.
“Sebetulnya aku she Gi ....” sahut Wan Fei-yang dengan pandangan berterima kasih atas
keramahan gadis itu terhadapnya.
“Kalau begitu, kelak aku akan memanggilmu Gi-toako saja.”
*****
Setelah menyelidiki beberapa saat, Thian-ti dan bawahannya mendapat kenyataan bahwa Fu
Hiong-kun sama sekali tidak tahu asal usul Wan Fei-yang. Hal ini benar-benar di luar dugaan
mereka. Dan Tentu saja mereka tidak akan memberitahukan apa-apa.
Hujan adalah seorang wanita yang sudah banyak pengalaman. Dapat dipastikan bahwa dia
paham sekali hati seorang wanita. Setelah berputar balik beberapa kali, akhirnya dia berhasil
membujuk Fu Hiong-kun menyelinap ke dalam gedung keluarga Lu dan menyelidiki di mana
adanya bunga soat-lian dari Ping-san itu. Dia berjanji apabila berhasil mendapatkan soat-lian
tersebut, dia akan memohon kepada Thian-ti untuk membagi Fu Hiong-kun setengahnya agar
dapat memulihkan ilmu silat Wan Fei-yang. Karena dia juga tahu bahwa itu hanya satusatunya kemungkinan yang ada untuk menyembuhkan luka Wan Fei-yang. Mereka yang akan
membantu melancarkan kembali urat nadi anak muda itu agar ilmu silatnya bisa pulih kembali
walau tidak secara keseluruhan.
Fu Hiong-kun hanya bertekad menyembuhkan luka Wan Fei-yang dan memulihkan ilmu
silatnya. Hal yang lainnya tidak dipikirkan terlalu mendalam. Sedangkan di pihak Thian-ti,
tentunya mereka sudah mempunyai rencana tersendiri.
*****
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Wan Fei-yang baru kembali ke gedung keluarga Lu. Fu Hiong-kun sampai tidak lama
kemudian. Mendapat laporan dari para pelayan, Wan Fei-yang segera keluar menyambutnya.
Lu Wang diberi tahu bahwa Fu Hiong-kun adalah ahli waris tabib Ong. Hatinya merasa
sedikit penasaran. Pada zaman itu, perempuan yang mempelajari ilmu pengobatan memang
masih segelintir.
Tapi dia tidak curiga apa-apa. Kelihatannya Fu Hiong-kun adalah seorang gadis yang lembut
dan baik hati. Lagi pula Wan Fei-yang mengatakan bahwa Fu Hiong-kun adalah kenalan
lamanya.
Lu Ci dan Tai Cu-pei memang rada curiga. Tian-liong-siang-jin malah menatap gadis itu
dengan wajah cengar-cengir. Kepala komandan yang satu ini memang terkenal hidung belang.
Fu Hiong-kun sama sekali tidak menyadari, tapi Wan Fei-yang memerhatikan secara diamdiam.
Ternyata utusan raja Nepal itu hanya tidak cocok dengan hawa dan makanan setempat.
Penyakit sepele seperti ini sama sekali tidak dianggap oleh Fu Hiong-kun. Dia langsung
membuka resep untuk orang itu dan berpesan agar untuk sementara tidak boleh sembarang
makan.
Lu Ci memerhatikan cara kerja Fu Hiong-kun dengan saksama. Akhirnya dia melihat bahwa
ilmu pengobatan gadis itu cukup tinggi. Kecurigaannya mulai berkurang. Tian-liong-siang-jin
langsung mengajukan permintaan untuk menginap selama beberapa malam di rumah Lu
Wang. Alasannya agar tidak repot di perjalanan apabila utusan raja Nepal itu jatuh sakit lagi.
Dia juga meminta Fu Hiong-kun menetap agar mempermudah pemeriksaannya terhadap sang
pasien.
Meskipun orang-orang lainnya tidak tahu apa yang terkandung dalam isi hatinya, Wan Feiyang agak merasa heran juga ketika Fu Hiong-kun menyatakan kesediaannya. Terpaksa dia
memamerkan wajah gembira menyambut keputusan gadis itu.
Pada saat itu juga Lu Wang menyuruh Wan Fei-yang mengantarkan Fu Hiong-kun ke kamar
tamu untuk beristirahat. Setelah sampai di halaman depan, Wan Fei-yang tidak dapat
menahan rasa herannya lagi. “Aku sudah menyiapkan kata-kata untuk menolak permintaan
orang itu, kau kok malah menyetujuinya. Apakah kau tidak tahu bahwa laki-laki berpakaian
merah itu mengandung niat yang tidak baik?” tanyanya penasaran.
“Jangan khawatir. Sejak kecil aku sudah berkelana di dalam dunia persilatan. Aku tahu
bagaimana caranya menjaga diriku sendiri,” sahut Fu Hiong-kun seakan-akan tidak ada
masalah yang harus diributkan.
Melihat gaya gadis itu yang penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri, Wan Fei-yang
merasa apa boleh buat. Tapi hatinya masih terselip rasa khawatir. Dia berpesan berulang kali
agar Fu Hiong-kun lebih waspada dan berhati-hati. Akhirnya Fu Hiong-kun terpaksa
Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

579

memberitahukan tujuannya menetap di rumah keluarga Lu ini. Dia juga mengatakan bahwa
ada orang yang menunggunya di luar dan mereka akan segera bertindak bila terjadi apa-apa
terhadapnya.
Wan Fei-yang tahu Fu Hiong-kun bersedia melakukan semua ini dengan tujuan tertentu.
Apalagi kalau bukan menyembuhkan lukanya dengan soat-lian yang mujarab itu? Hatinya
semakin terharu. Akhirnya dia sendiri menyetujui usul Fu Hiong-kun. Pada dasarnya dia
memang tidak ingin kehilangan harapan begitu saja, apalagi masih banyak urusan yang harus
diselesaikannya, terutama dendam ayah sekaligus suhunya.
“Setelah berhasil, ke mana kau akan membawa aku?” sebetulnya Wan Fei-yang ingin
bertanya lebih jelas tentang orang-orang yang akan membantunya melancarkan kembali urat
nadinya yang tergetar dan putus.
Tapi tampaknya Fu Hiong-kun tidak ingin bercerita banyak. “Pokoknya aku akan mengatur
segalanya dengan baik. Sekarang lebih baik kau mencari kesempatan untuk meninggalkan
tempat ini. Besok pagi-pagi sekali kau tunggu aku dekat jembatan kecil di sebelah barat kota.
Seandainya aku tidak keburu datang, aku pasti akan menyuruh orang lain menyambutmu.”
Kemudian dia melepaskan sepasang gelang yang di ujungnya tergantung sebuah keleningan.
“Pada saat itu, apabila kau tidak melihat aku, kau harus menggoyangkan keleningan ini.
Dengan demikian, pasti ada orang yang akan menghampiri dan menyambutmu.”
Wan Fei-yang menerima sepasang gelang tersebut. Sekali lagi dia berpesan. “Hati-hati
terhadap Tian-liong-siang-jin.”
*****
Pada kentungan kedua, ternyata Tian-liong-siang-jin benar-benar datang. Bentuk tubuhnya
terlihat rada gemuk dan kekar, tapi gerak-geriknya gesit sekali. Langkah kakinya tidak
memperdengarkan suara sama sekali.
Pintu kamar itu hanya dirapatkan. Dengan mendorong perlahan saja, pintu tersebut sudah
terbuka. Di dalam kamar masih ada penerangan. Dari balik kelambu, samar-samar terlihat Fu
Hiong-kun tidur menghadapkan wajahnya ke arah tembok. Tampaknya dia telah tertidur
pulas.
Tian-liong-siang-jin segera merapatkan sekaligus memalangnya. Kemudian dia berjalan ke
arah tempat tidur, menyingkap kelambu dan tanpa sungkan duduk di atas ranjang.
“Gadisku yang cantik, Hudya sudah datang menemuimu dan akan mengajakmu bersenangsenang,” sambil berkata, tangan Tian-liong-siang-jin meraba bahu Fu Hiong-kun yang mulus.
Dia membalikkan tubuh gadis itu perlahan.
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Di luar dugaan, bukan saja Fu Hiong-kun tidak memberontak malah seakan membiarkan.
Sejinak merpati dia menyusup ke bawah jenggot Tian-liong-siang-jin yang lebat. Hati lakilaki itu tambah senang. Bibirnya yang tebal segera mencium gadis itu.
Tepat pada saat itulah, dia merasa gadis yang ada di depannya bukan Fu Hiong-kun.
Meskipun belum terlalu tua, tapi tetap saja sudah tidak pantas disebut anak gadis. Pada
dasarnya usia Hujan memang sudah cukup tinggi, tapi tampangnya sama sekali belum tua.
Dia malah seperti wanita berusia tiga puluhan yang sudah matang. Penampilannya selalu
menawan dan memesona hati para laki-laki.
Dua pasang mata bertemu pandang. Tian-liong-siang-jin berseru terkejut. Baru sepatah kata
“Kau ....” kesadarannya mulai hilang. Sinar mata Hujan seakan mengandung magnet yang
tidak bisa dihindari. Juga seperti jurang yang dalam. Tian-liong-siang-jin sama sekali tidak
berjaga-jaga. Kesadarannya mulai terhanyut dalam sinar mata itu. Dia juga merasakan sesuatu
yang rada tidak beres. Tapi dalam waktu yang bersamaan, di pelupuk matanya terlihat
bayangan puluhan gadis yang menari-nari dengan tubuh telanjang bulat. Mereka
menggapaikan tangan memanggilnya. Pada dasarnya memang hidung belang. Sebagai
seorang manusia yang sudah terbiasa menjadi budak nafsu, mana mungkin dia bisa
menghindarkan diri dari jerat ini?
Untuk menyelinap ke dalam gedung keluarga Lu, bukan hal yang sulit bagi Hujan. Setelah
mendengarkan keterangan yang disampaikan Fu Hiong-kun, Hujan sudah mempunyai rencana
tersendiri. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian Fu Hiong-kun. Lalu dia naik ke atas
tempat tidur gadis itu dan menunggu kedatangan Tian-liong-siang-jin. Begitu laki-laki itu
mulai lupa diri, dia langsung menyirapnya dengan ilmu wanita cantik membetot sukma.
Yang penting laki-laki itu akan masuk ke kamar tersebut. Dia sudah tahu Tian-liong-siang-jin
paling lemah menghadapi wanita cantik. Dia yakin dia dapat memengaruhi laki-laki itu
dengan ilmunya. Ternyata sekarang dia benar-benar berhasil.
*****
Sepanjang malam bercumbu mesra. Sampai pagi hari menjelang, Tian-liong-siang-jin sudah
terpengaruh penuh oleh Hujan. Pikirannya hampir kosong. Yang diingatnya hanya Hujan.
Hujan mengeluarkan sebuah keleningan. Dia menggoyang-goyangkannya di depan mata
Tian-liong-siang-jin. Biji mata laki-laki itu berputar mengikuti gerakan keleningan tersebut.
Persis seperti sebuah boneka orang-orangan.
“Lihat aku, lihat keleningan ini ....” suara Hujan berulang-ulang seperti sedang menghafalkan
ayat-ayat doa. “Jawab pertanyaanku .... Apakah kau bertugas mengawal soat-lian dari Pingsan?”
Tian-liong-siang-jin tidak bersuara, dia hanya menganggukkan kepalanya.
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“Kalau begitu, aku memerintahkan engkau segera ambil soat-lian tersebut. Apabila ada yang
menghalangi, ulurkan telapak tanganmu dan hantam sampai mati.”
Kembali Tian-liong-siang-jin menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia memerhatikan
sekali apa yang dikatakan oleh Hujan.
“Kemudian kau segera berangkat menuju jembatan kecil yang ada di sebelah barat kota.
Dengar suara keleningan ini,” Hujan menggoyang-goyangkan keleningan di tangannya.
“Berikan soat-lian tersebut kepada orang yang membawa keleningan seperti ini. Ingat baikbaik apa yang kukatakan!”
Wajah Tian-liong-siang-jin tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Kepalanya manggutmanggut terus.
*****
Ilmu pengobatan Fu Hiong-kun ternyata memang cukup hebat. Dia memberi obat yang sangat
mujarab. Pada hari kedua saja penyakit utusan raja Nepal sudah sembuh sama sekali. Lu Ci
senang sekali. Dia memerintahkan setiap orang untuk membereskan bekal masing-masing dan
siap melanjutkan perjalanan.
Pada saat itu semua orang sudah berkumpul, kecuali Tian-liong-siang-jin.
“Mungkin hwesio itu terlalu banyak minum arak sehingga masih pulas dalam mimpi.” Justru
karena tahu rekannya yang satu ini selain hidung belang juga gemar minum arak, maka Jit
Sang baru mengeluarkan kata-kata seperti ini.
“Semestinya dia tahu kalau sekarang bukan waktunya untuk bermabuk-mabukan!” nada suara
Lu Ci terdengar kurang senang. “Cepat panggil dia bangun!”
Baru saja ucapannya selesai, Tian-liong-siang-jin sudah masuk ke dalam ruangan dengan
langkah terhuyung-huyung. Sepasang matanya kosong, mulutnya mengoceh sendiri. Tai Cupei yang melihat keadaan orang itu langsung menghampiri dan bertanya dengan penuh
perhatian. “Siang-jin, bagaimana keadaanmu?
Tian-liong-siang-jin tidak memedulikannya. Tiba-tiba dia melesat ke depan dan mengambil
kotak soat-lian yang terletak di atas meja kemudian membalikkan tubuhnya dan melangkah
pergi.
Lu Ci mengerutkan keningnya. Belum lagi dia membentak, Tai Cu-pei yang berdiri di sebelah
sana sudah menghalangi di depannya. “Kotak ini ....”
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Belum lagi ucapannya selesai, Tian-liong-siang-jin sudah menghantamnya dengan telapak
tangan kanan. Tai Cu-pei tidak menyangka Tian-liong-siang-jin akan turun tangan
terhadapnya, tubuhnya langsung terpental sejauh setengah depa.
Tian-liong-siang-jin justru terkenal karena ilmu telapak tangannya. Sekali hantam, dia bisa
menghancurkan batu karang yang besar. Dalam keadaan seperti sekarang ini, memang dia
tidak bisa mengerahkan tenaga sepenuhnya, tapi hantaman telapak tangannya itu memang tak
dapat diterima oleh sembarangan orang.
Lu Ci yang melihat keadaan itu, langsung menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada diri
Tian-liong-siang-jin. Dia tidak ayal lagi. “Tahan dia!” perintahnya dengan suara lantang.
Para pengawal itu segera menghunus golok masing-masing. Tapi mereka tetap terlambat
sedikit. Tian-liong-siang-jin sudah menghambur keluar.
“Kejar!” teriak Lu Ci sekali lagi. Tubuhnya meluncur bagai sebatang anak panah. Dia
menerobos lewat jendela dan mengejar keluar.
Para pengawal berhamburan mengejar. Tai Cu-pei dan Jit Sang juga tidak ketinggalan. Tianliong-siang-jin yang berhasil meloloskan diri dari gedung keluarga Lu, berlari terus ke depan
sambil memeluk kotak soat-lian itu erat-erat. Ilmu meringankan tubuhnya tidak di bawah Cibu-kim-hoan Lu Ci. Ilmu silat mereka pun hampir berimbang. Kecuali Ci-bu-kim-hoan, orang
lainnya terpaksa mengejar dengan napas tersengal-sengal.
Sambil berlari, Tian-liong-siang-jin tidak memilih-milih. Kadang-kadang dia melesat ke atas
genting rumah orang dan menginjak-injak seenaknya. Otomatis genting-genting itu pada
hancur berantakan. Apalagi kalau dia melayang turun kembali. Siapa pun yang ada di
depannya diterjang sampai jatuh terpontang-panting. Lu Ci sendiri tentu saja tidak bisa
melakukan tindakan seperti itu. Pada dasarnya Tian-liong-siang-jin sudah mirip orang yang
tidak waras. Lu Ci harus menggeser sedikit demi sedikit di antara keramaian orang yang
berlalu-lalang baru bisa meneruskan niatnya mengejar. Dengan demikian lama-kelamaan dia
semakin ketinggalan.
Tidak seberapa jauh di depan sana ada sebuah hutan kecil. Tian-liong-siang-jin menghambur
ke dalam hutan tersebut. Ci-bu-kim-hoan Lu Ci tertawa dingin. Sepuluh gelang emasnya telah
tergenggam di tangan.
“Singg!” sebuah gelang berukuran kecil meluncur ke dalam hutan dan melukai punggung
Tian-liong-siang-jin. Ternyata orang itu masih bisa merasakan kenyerian yang menggigit di
belakang punggungnya. Secara otomatis dia membalikkan tubuhnya. Lu Ci mencelat secepat
kilat dalam waktu yang bersamaan dan melayang turun di hadapan Tian-liong-siang-jin.
“Tian-liong! Siapa yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Jawab!” bentaknya
marah.
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Tian-liong-siang-jin tidak menyahut. Matanya tetap memandang kosong ke depan.
“Kembalikan kotak itu kepadaku. Mengingat hubungan kita yang cukup akrab, mungkin aku
akan mengampuni selembar nyawamu!”
Tian-liong-siang-jin semakin erat memeluk kotak tersebut. Kakinya mundur satu langkah.
Tubuh Lu Ci melesat ke depan dan mengulurkan tangannya namun serangannya sanggup
dihindari oleh Lu Ci.
Tangan Lu Ci yang sebelah lagi langsung merebut kotak di tangan Tian-liong-siang-jin.
Orang itu mana mau memberikan dengan begitu saja, dia memutar tubuhnya lalu menggeser
ke samping. Tapi dia justru membiarkan punggungnya menghadap Lu Ci.
Lu Ci memanfaatkan kesempatan itu baik-baik. Dengan keras telapak tangannya menghantam
belakang punggung Tian-liong-siang-jin. Orang itu hanya mendengus satu kali kemudian
melesat menerjang ke depan. Lu Ci segera menutulkan kakinya melesat ke udara dan
melayang di hadapan Tian-liong-siang-jin. Sekali lagi tangannya terulur untuk mencengkeram
kotak tersebut.
Sepasang telapak tangan Tian-liong-siang-jin dikembangkan di udara. Rupanya dia sedang
melempar kotak tersebut. Lu Ci sempat melihatnya. Dia kembali mengentakkan kakinya ke
tanah dan melesat ke atas untuk merebut kotak tersebut. Sekilas cahaya berkilauan seperti
kilat menyambar dari samping.
Pedang itu sepanjang enam cun. Tajamnya tidak terkira. Lu Ci yang sedang melayang di
udara terpaksa melekukkan pinggangnya ke samping untuk menghindari serangan itu. Kotak
berisi soat-lian pun luput diraihnya.
Kotak itu melayang kembali ke tangan Tian-liong-siang-jin. Dengan erat dipeluknya kotak
tersebut dan dibawanya berlari kembali. Lu Ci tidak mengejar, bukan dia tidak mau. Tapi
Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek sudah mulai menyerangnya. Pedang Kilat tidak berhasil
menebasnya, golok Geledek sudah menyusul tiba. Jarum Hujan mengikuti ketat gerakan
golok Geledek, tapi satu demi satu serangan itu berhasil dihindarkan oleh Lu Ci.
Tubuhnya tidak berhenti berkelebat, sekali lagi dia berhasil menghindar dari kibasan lengan
baju Angin. Dia langsung berniat mengejar Tian-liong-siang-jin. Tapi di depannya sudah
mengadang Thian-ti. Tinju dan kakinya bergerak cepat menghalangi Lu Ci maju ke depan.
Sementara itu, Tai Cu-pei, Jit Sang, dan para pengawal lainnya sudah berdatangan. Terjadilah
pertempuran yang seru. Fu Hiong-kun baru bersiap membantu, Thian-ti sudah
menghardiknya, “Hiong-kun, cepat pergi ambil kotak itu!”
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Lu Ci melihat gadis itu melesat pergi. Dia marah sekali. Gelang di tangannya segera
dilemparkan tapi sanggup ditangkis oleh Thian-ti.
“Bunuh! Jangan biarkan seorang pun lolos!” teriak Thian-ti kalap.
*****
Akhirnya iseng-iseng Wan Fei-yang menggoyang-goyangkan keleningan di tangannya. Dia
sudah menunggu cukup lama di bawah jembatan sebelah barat kota. Kebetulan Tian-liongsiang-jin sedang menghambur ke arahnya. Begitu mendengar suara keleningan, dia tertegun
sebentar. Sejenak kemudian dia berlari lagi ke arah sumber suara.
Dari jauh Wan Fei-yang sudah melihat Tian-liong-siang-jin yang sedang berlari ke arahnya.
Dia malah berdiri termangu-mangu. Apakah orang yang datang menyambutku justru di
hidung belang Tian-liong-siang-jin ini? Apakah Tian-liong-siang-jin sebetulnya satu
komplotan dengan orang-orang Fu Hiong-kun?
Dia masih berdiri terheran-heran. Tian-liong-siang-jin sudah berada di depannya. Dalam
pandangan Tian-liong-siang-jin, orang yang berdiri di depannya bukan Wan Fei-yang, tapi
Hujan. Matanya tetap kosong, namun bibirnya menyunggingkan senyuman. Tiba-tiba dia
memeluk Wan Fei-yang erat-erat dan bibirnya yang tebal menciumi sekujur wajah anak muda
itu.
“Sayangku, aku sudah membawakan soat-lian untukmu!” sambil tersenyum cengar-cengir
Tian-liong-siang-jin berkata dengan suara kenes. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan
isinya.
Ternyata soat-lian itu besarnya seperti kepalan tangan. Warnanya putih berkilauan. Sekali
lihat saja, orang sudah yakin bahwa tumbuhan ini benar-benar pusaka yang langka. Di dalam
pandangan Tian-liong-siang-jin hanya ada Hujan. Tanpa banyak kata lagi, dia langsung
menyusupkan soat-lian tersebut ke dalam mulut Hujan yang mungil.
Wan Fei-yang sudah kehilangan ilmu silatnya. Dia sama sekali tidak dapat mengadakan
perlawanan. Bahkan memberontak saja tidak bisa, mau tidak mau, dia terpaksa menelan soatlian tersebut. Serangkum hawa yang sejuk dan segar segera menyelusupi jantungnya.
Kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Sementara itu, Tian-liong-siang-jin sudah
menggendong Wan Fei-yang dan menciuminya dengan rakus.
Fu Hiong-kun menyusul tiba. Dari jauh dia sudah dapat melihat kejadian antara Tian-liongsiang-jin dengan Wan Fei-yang. Wajahnya menyiratkan perasaannya yang bingung. Tapi dia
terus berlari menghampiri dan menepukkan telapak tangannya ke arah batok kepala Tianliong-siang-jin.
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Orang itu tidak menghindar. Dia jatuh pingsan seketika. Sementara itu, tubuh Wan Fei-yang
berguncang-guncang dan gemetaran. Melihat keadaannya, Fu Hiong-kun cemas sekali. Dia
segera menghampiri dan memapah tubuh Wan Fei-yang. Kemudian dia mengulurkan tangan
meraba kening anak muda itu. Dia terkejut sekali sebab kening anak muda itu dingin bagai
balok es.
“Gi-toako, apa yang terjadi?” tanya Fu Hiong-kun sambil menarik tangannya dari kening Wan
Fei-yang.
Anak muda itu berusaha membuka mulutnya. Serangkum uap putih yang dingin memancar
keluar. Seluruh wajahnya mengalir keringat sedingin es. Tubuh Fu Hiong-kun bergetar. Tibatiba pikirannya tergerak. Apalagi setelah dia melihat kotak kosong yang tergeletak di atas
tanah. Dia ingat Tian-liong-siang-jin pernah dihipnotis dengan ilmu pembetot sukma oleh
Hujan, maka dia segera dapat menduga apa yang telah terjadi.
Cepat-cepat dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia tidak berani berdiam lamalama di tempat itu. Dengan gugup dia memapah Wan Fei-yang berjalan ke depan. Tubuh anak
muda itu masih menggigil terus. Wajahnya sudah semakin pucat.
*****
Meskipun ilmu silat Lu Ci tinggi sekali, tapi di bawah keroyokan lima pentolan dari Siau-yaukok, dia hanya dapat menangkis dan menghindarkan diri. Jit Sang dan Tai Cu-pei sudah roboh
di tangan Geledek dan Kilat sejak tadi. Para pengawal itu sungguh-sungguh tak dapat
diharapkan lagi.
Dengan mengandalkan ilmu silat mereka, tentu saja bukan tandingan Hujan, Angin, Kilat,
maupun Geledek. Lu Ci yang melihat rekan dan para pengawalnya roboh satu per satu merasa
sangat marah sekaligus panik. Sekali perhatiannya terpencar, telapak tangan Thian-ti langsung
menghantamnya dan waktu yang bersamaan pedang Kilat juga berhasil melukainya.
Dia sadar kalau bertarung terus, dia pasti akan mati di sini. Dan dia juga sadar Tian-liongsiang-jin pasti sudah diperalat oleh mereka. Kalau hanya berdasarkan tenaganya sendiri,
apalagi dalam keadaan seperti ini, tentu sulit merebut kembali soat-lian dari tangan mereka.
Padahal dia sendiri terluka, perhatiannya tidak dapat terpusat lagi. Dia menarik napas dalamdalam, berturut-turut dia melemparkan empat buah gelang emasnya untuk membuka jalan dan
melarikan diri secepat kilat.
Jarum Hujan langsung disebarkan, namun tidak sanggup mengejar bayangan tubuh Lu Ci.
Baru saja orang yang lainnya bermaksud mengejar, tapi mereka kembali dicegah oleh Thianti. Lu Ci berlari ke arah pusat kota di mana dia datang tadi. Hal ini membuktikan bahwa untuk
sementara dia sudah tidak berminat merebut kembali soat-lian tersebut. Sedangkan tujuan
Thian-ti hanya soat-lian itu.
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Fu Hiong-kun seorang diri pergi menemui Tian-liong-siang-jin. Mereka masih belum dapat
memastikan apakah tidak akan terjadi sesuatu pada diri gadis itu. Thian-ti memberi perintah
dengan bentakan lantang. Dalam sekejap Angin, Hujan, Kilat, dan Geledek segera menerjang
ke arah Fu Hiong-kun pergi. Thian-ti menyusul di belakang.
Belum lama kelima orang itu pergi, Tok-ku Hong dan beberapa pentolan Bu-ti-bun menyusul
tiba. Melihat keadaan di tempat itu, mereka sadar telah terlambat setindak. Apalagi setelah
memerhatikan bekas luka para pengawal yang sudah menjadi mayat, mereka segera dapat
diketahui bahwa semua ini adalah hasil perbuatan orang-orang Siau-yau-kok. Mereka hanya
berdiri terpaku sambil menarik napas panjang. Bagaimanapun tidak terpikir oleh mereka
bahwa hasil kerja orang-orang Siau-yau-kok juga sia-sia belaka. Soat-lian yang diperebutkan
itu sekarang sudah berada dalam perut Wan Fei-yang.
*****
Empat puluh tujuh hari kemudian, Fu Hiong-kun sudah kurus banyak, tapi wajahnya malah
selalu ramai oleh senyuman. Wan Fei-yang masih terendam dalam segentong air yang
permukaannya terus menggelegak dan mengepulkan uap putih. Air itu air panas. Saat itu Wan
Fei-yang sedang berendam di dalamnya untuk mempertahankan nyawa.
Soat-lian dari Ping-san itu mengandung daya im yang tinggi sekali. Juga merupakan pusaka
tak ternilai satu-satunya di dunia. Tentu saja kelak akan tumbuh soat-lian semacam itu lagi.
Tapi hal itu baru akan terjadi lagi seribu tahun kemudian. Siapa yang dapat menduga apa yang
akan terjadi seribu tahun kemudian. Bagi orang yang penyakitnya tidak parah atau hanya
ingin menambah kekuatan tenaga dalam, hanya dengan menggunakan sedikit saja dari soatlian tersebut atau dengan kata lain sehelai bunganya saja sudah dapat memperlihatkan khasiat
yang tidak terkira. Sedangkan Wan Fei-yang menelannya bulat-bulat dan sudah pasti tidak
memakai peraturan yang diharuskan. Itulah sebabnya hawa dingin dari soat-lian itu langsung
menjalar di seluruh peredaran darah tubuhnya. Seandainya tidak ditemukan oleh Fu Hiongkun, pasti saat ini dia sudah mati beku.
Fu Hiong-kun sudah cukup lama melakukan berbagai penelitian dalam ilmu pengobatan. Dia
paham sekali khasiat soat-lian tersebut, juga tahu bagaimana cara memakannya. Tapi ketika
hal ini diketahuinya, Wan Fei-yang sudah keburu menelan soat-lian itu bulat-bulat. Sekarang
satu-satunya jalan adalah mencari akal untuk membangkitkan hawa yang ada dalam tubuh
Wan Fei-yang sendiri untuk membantunya. Dia sendiri belum berani memastikan apakah
dengan cara merendam Wan Fei-yang dalam air panas ini ada manfaatnya atau tidak.
Namun ini hanya jalan satu-satunya untuk mempertahankan nyawa Wan Fei-yang. Dia harus
memberanikan diri untuk mencoba. Setelah berjalan tujuh hari, dia baru membawa Wan Feiyang ke tempat ini. Pada waktu itu, seluruh tubuh Wan Fei-yang sudah kaku, kulitnya sudah
membeku seperti es.
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Setelah berendam satu hari satu malam di dalam gentong berisi air panas, kesadaran Wan Feiyang baru pulih kembali. Sekarang dia sudah bisa membangkitkan hawa murninya. Bahkan
peredaran hawa murni dalam tubuhnya jauh lebih deras daripada sebelum dia terluka. Tapi dia
tetap tidak keluar dari dalam gentong berisi air panas tersebut. Dia tidak lupa apa yang
dikatakan Fu Hiong-kun, bahwa dia harus menembus seluruh urat nadinya yang tersumbat
dan bahkan yang sudah tergetar. Kalau tidak, tenaganya tetap tidak dapat pulih meskipun
hawa murninya sudah mengalir. Malah ada kemungkinan semakin parah.
Fu Hiong-kun tetap menjaga dan merawatnya tanpa mengenal lelah. Melihat jerih payah
usaha gadis itu untuk menyembuhkannya, Wan Fei-yang merasa terharu dan sangat berterima
kasih. Setiap hari apabila dia membuka matanya, pasti dia mengucapkan beberapa kata untuk
menyatakan penghargaannya dan rasa terima kasihnya. Demikian juga hari ini.
“Fu-kouwnio, kau sampai mencapaikan diri merawatku sedemikian rupa ....” ucapan Wan
Fei-yang baru setengahnya saja sudah ditukas oleh Fu Hiong-kun.
“Kau merasa tidak enak hati, merasa sangat terharu, bukan?” Fu Hiong-kun menggelengkan
kepalanya. “Entah sudah berapa kali kau mengucapkan kata-kata seperti ini.”
Dia mengambil sebutir telur dari permukaan air yang menggelegak itu dan mengupasnya.
Dengan penuh kesabaran serta perhatian dia menyuapkannya ke mulut Wan Fei-yang. Telur
itu sudah matang sekali. Pada dasarnya, air tempat Wan Fei-yang merendamkan diri memang
seperti sepanci air yang baru mendidih.
Wan Fei-yang menelan telur itu sedikit demi sedikit. Dia menarik napas panjang.
“Ada suatu persoalan yang membuat hatiku resah dan terasa sangat bersalah,” katanya.
“Persoalan apa lagi?”
“Demi aku, kau sudah tinggal di sini beberapa hari. Orang-orang rumahmu pasti khawatir
sekali.”
“Mereka hanya bisa memaksa aku melakukan hal-hal yang tidak ingin aku lakukan,” sahut Fu
Hiong-kun dengan nada sedih.
Wan Fei-yang semakin terharu. “Kadang-kadang aku malah merindukan sebuah keluarga
yang tidak bosan-bosannya memarahi aku.”
Fu Hiong-kun tertegun. “Apakah kau sudah yatim piatu?”
“Semestinya aku masih mempunyai seorang kakek luar. Akhirnya dia dibunuh juga.” Wan
Fei-yang menggertakkan giginya erat-erat. “Aku tidak akan pernah melupakan pedang yang
panjang kurang lebih lima enam cun dan bercahaya bagai kilat itu!”
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Sekali lagi Fu Hiong-kun tertegun. “Siapa kau sebetulnya? Mengapa begitu banyak orang
yang tidak senang terhadapmu?”
“Sebetulnya aku sendiri juga kurang mengerti,” Wan Fei-yang tertawa getir. “Sejak kecil aku
sudah dibawa ke Bu-tong-san.”
“Rupanya kau adalah murid Bu-tong-pay!”
“Hanya pantas disebut seorang bawahan,” sahut Wan Fei-yang sambil mengenang masa
lalunya yang pahit. “Di atas gunung, setiap orang selalu menghina aku. Belum pernah ada
satu pun orang yang menghargaiku. Terakhir aku malah difitnah sebagai murid murtad yang
membunuh ciangbunjin Bu-tong-pay!”
Tubuh Fu Hiong-kun tergetar mendengar kata-katanya. “Gi-toako, sebetulnya apa marga
keluargamu?”
“Sebetulnya aku memang she Gi, tapi karena ayahku menyucikan diri dan menjadi
ciangbunjin Bu-tong-pay, maka aku mengikuti she ibu ....”
“She Wan?” Bahkan suara Fu Hiong-kun pun ikut bergetar sekarang. “Kau adalah Wan Feiyang?”
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya tanpa rasa curiga sedikit pun.
“Tentunya kau juga sudah mendengar selentingan di dunia kangouw. Semua itu hanya
fitnahan dan siasat agar aku terjebak. Fu-kouwnio, coba kau bayangkan, bagaimana mungkin
aku akan membunuh ayahku sendiri!” Wan Fei-yang menundukkan kepalanya rendah-rendah.
“Tapi mereka semua tetap tidak percaya ....”
“Aku percaya,” sahut Fu Hiong-kun menundukkan kepalanya juga.
Wan Fei-yang langsung tersenyum mendengar ucapannya.
“Kalian orang-orang dari marga Fu semuanya baik-baik. Setidaknya yang pernah aku temui
semuanya terdiri dari orang baik. Di Bu-tong-san saat ini, aku yakin juga hanya Fu-toako
seorang yang masih memercayaiku.”
“Fu-toako?”
“Namanya Fu Giok-su!”
Hati Fu Hiong-kun tertekan seketika.
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“Seharusnya aku mendatangi Bu-tong-san dan mencari Fu-toako untuk menjelaskan
semuanya,” kata Wan Fei-yang selanjutnya.
“Jangan sekali-kali kau pergi lagi ke Bu-tong-san!” kata Fu Hiong-kun tanpa sadar.
“Kenapa?” tanya Wan Fei-yang bingung.
Fu Hiong-kun termangu-mangu sesaat.
“Aku takut lukamu belum sembuh sama sekali. Kalau kau pergi ke Bu-tong-san, mungkin kau
justru akan menemui bahaya.”
Wan Fei-yang sama sekali tidak mendengar nada suara Fu Hiong-kun yang mengandung
kesedihan. Hati Hiong-kun semakin tertekan. Dia berpesan kepada Wan Fei-yang agar jangan
banyak pikiran dulu. Yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan lukanya. Dia tidak
berkata apa-apa lagi.
Gentong tempat Wan Fei-yang dicurahi air panas alami yang memancar dari sebuah lubang di
atas kepalanya. Mereka berada di dalam sebuah gua yang dalam dan terpencil. Tidak ada
orang yang datang mengganggu. Hari ini berlalu dengan sunyi dan tenang. Namun hati Fu
Hiong-kun semakin resah dan serbasalah. Dari keterangan Wan Fei-yang, sedikit-banyaknya
dia sudah tahu apa yang terjadi pada diri anak muda itu. Justru hal inilah yang membuat
hatinya tidak tenang. Dia ingin mengaku terus terang di depan Wan Fei-yang, tapi dia tidak
mempunyai keberanian itu. Dia sungguh menyesali dirinya sendiri yang terlahir dalam
keluarga pentolan manusia-manusia terlicik di dunia.
Pagi-pagi buta pada hari kedua. Dia keluar dari tempat persembunyian mereka dan menuju
sebuah dusun terdekat. Dibelikannya Wan Fei-yang satu setel pakaian. Dia juga meminjam
kertas serta mopit untuk menulis sepucuk surat yang ringkas, kemudian bergegas kembali ke
gua itu.
Tidak diragukan lagi bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis yang berjiwa luhur dan
berhati besar. Tapi dia tetap memerlukan keberanian besar untuk mengungkapkan katakatanya dalam surat. Dia harus mengatakan bahwa dia adalah adik kandung Fu Giok-su.
Sedangkan Fu Giok-su itulah pembunuh yang sebenarnya.
Sekembalinya ke gua tersebut, tengah hari sudah menjelang. Wan Fei-yang masih berendam
di dalam gentong berisi air panas dengan mata terpejam rapat. Keringat menetes dari
keningnya. Fu Hiong-kun menatap anak muda itu sekian lama. Kemudian dia meletakkan
pakaian serta surat tadi di atas sebuah batu di sisi gentong. Dengan hati tertekan dia menyeret
langkah kakinya meninggalkan tempat itu. Perlahan dia berjalan keluar.
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Baru sampai di luar gua, dia langsung melihat seseorang. Orang itu mengenakan pakaian abuabu dan memakai sebuah topi pandan di atas kepalanya. Seperti sebuah patung, dia berdiri
tegak di depan gua. Tidak terdengar sedikit pun suara dan juga tidak mendongakkan kepala.
“Siapa?” tanya Fu Hiong-kun sambil menghentikan langkah kakinya.
Orang itu mendongakkan kepalanya terbahak-bahak. Dia melepaskan topi pandan yang
dipakainya. Tampaklah seraut wajah yang dipenuhi cambang yang lebat. Kemudian dia
mengeluarkan sebuah gelang berukuran besar dari keranjang pandan yang disandangnya di
bahu.
Tanpa mengeluarkan gelang besar itu saja, Fu Hiong-kun sudah mengenalinya sebagai Ci-bukim-hoan Ci. Hatinya tergetar. Tanpa disadari kakinya mundur satu langkah.
Lu Ci tertawa dingin. “Kau tentu masih kenal siapa diriku. Mana soat tian dari Ping san itu?”
bentaknya lantang.
Fu Hiong-kun menggelengkan kepalanya dengan perasaan panik. “A ... aku ... aku tidak
tahu.”
“Tempo hari kau yang pergi mengejar Tian-liong-siang-jin. Kalau kau tidak tahu, siapa lagi
yang bisa mengetahuinya. Jawab!” Mata Lu Ci bersinar tajam. “Apakah kau menyimpannya
di dalam gua ini?”
Tanpa sadar Fu Hiong-kun melirik ke dalam gua. Dia menggoyangkan tangannya dengan
gugup, “Bukan ... bukan!”
“Iya atau bukan, masuk saja ke dalam kita akan mengetahuinya!” kata Lu Ci sambil
melangkah ke dalam.
Fu Hiong-kun menghalanginya dengan kalang kabut. Sepasang telapak tangannya
menghantam ke depan. Gelang sebesar Lu Ci bergerak. Keduanya saling menyerang dan
menghindar. Tidak sampai tiga belas jurus, Lu Ci sudah berhasil memuntir pergelangan
tangan Fu Hiong-kun.
“Budak cilik, aku sudah mengikuti sejak dari dusun tadi. Aku sama sekali tidak
menyadarinya. Dengan mengandalkan ilmu silatmu yang demikian rendah, kau berani
melawan aku?” sindirnya tajam.
Begitu ucapannya selesai, telapak tangan Lu Ci langsung menghantam punggung Fu Hiongkun sehingga gadis itu terpental sejauh dua depa. Tubuhnya segera berkelebat dan menyelinap
ke dalam gua.
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Wan Fei-yang masih berendam di dalam gentong air panas. Matanya terpejam rapat dan
napasnya kadang-kadang tersengal-sengal, kadang-kadang teratur. Lu Ci menatapnya dengan
saksama. Keningnya berkerut ketat.
“Bocah beloon ini ... mengapa dia duduk di dalam gentong berisi air mendidih? Kalau dilihat
dari tampangnya dia seperti tidak merasa kepanasan sedikit pun, apakah soat lian dari Ping
san itu sudah termakan olehnya?” Lu Ci bertanya-tanya dalam hati.
Dia masih menatap Wan Fei-yang dengan bingung, Fu Hiong-kun menerjang masuk kembali
ke dalam gua.
“Keluar!” bentak Lu Ci sambil menghantamkan telapak tangannya sekali lagi. Tubuh Fu
Hiong-kun tergetar hebat dan terpental keluar dari gua tersebut. Tapi dengan nekat, dia
merangkak bangun dan maju lagi.
Mengingat bahwa dia sudah kehilangan soat lian itu, dia sudah dapat membayangkan kalau
dirinya akan disalahkan oleh kaisar. Bukan saja jabatannya akan terlepas, bahkan nyawanya
pun belum tentu dapat dipertahankan. Hatinya semakin panas. Amarah meluap di dadanya.
Kekejian dalam jiwanya timbul seketika. Dia bersuit aneh dan tubuhnya melesat ke angkasa,
sepasang tangannya menghantam ke arah ubun-ubun kepala Wan Fei-yang.
Tepat pada saat itu, sepasang mata Wan Fei-yang tiba-tiba terbelalak. Sepasang telapak
tangannya terangkat ke atas. “Plakkk!” Tepat menyambut sepasang telapak Lu Ci, lalu
tubuhnya mencelat keluar dari gentong air seketika itu juga.
Telapak tangan kedua orang itu saling menekan, ternyata Lu Ci malah terhentak oleh tenaga
Wan Fei-yang sampai berjungkir balik lalu melayang turun ke tanah. Telapak tangan mereka
pun terpisah. Tangan kanan Lu Ci bergerak. Gelang emasnya sudah tergenggam, di antara
suara desingan yang memekakkan telinga, gelang itu meluncur menyerang bagian tubuh Wan
Fei-yang.
Urat penting pada tubuh Wan Fei-yang sudah tersambung kembali berkat bantuan soat lian,
dan setelah berendam dalam air panas sekian lama, tenaga dalamnya juga sudah pulih
kembali. Sepasang telapak tangannya mengincar dengan gencar. Suara angin menderu.
Gelang emas Lu Ci tidak mempunyai kesempatan mendekatinya sama sekali.
Oleh karena itu, Lu Ci semakin panik juga kemarahannya bertambah. Tubuhnya secara tibatiba terjungkir balik di tengah udara, sebuah demi sebuah gelang emas kecil meluncur saling
susul menyusul membuka sebuah liang di antara kibasan telapak tangan Wan Fei-yang.
Tubuhnya segera menerjang masuk ke tempat yang lowong dan gelangnya yang besar
dihantam ke depan.
Sepasang telapak tangan Wan Fei-yang dirangkapkan lalu bergeser ke samping. Dia
menghindarkan diri dari gelang emas yang meluncur, lalu dia membalikkan tubuhnya,
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sepasang telapak tangannya direnggangkan kemudian maju dua langkah dan secepat kilat
menjepit gelang besar tersebut. Lu Ci terkejut sekali. Tapi dia cukup gesit, tangan kanannya
agak menekuk sedikit membentuk cakar harimau dan meluncur mengincar tenggorokan Wan
Fei-yang.
Anak muda itu menundukkan kepalanya, mendadak telapak tangannya direnggangkan dan
gelang besar pun terlepas dari jepitannya, lalu telapak tangannya seperti angin kencang
menghantam dada Lu Ci. Sebetulnya dia hanya bermaksud menggetarkan tubuh Lu Ci agar
menjauh darinya, tapi dia lupa pernah mempelajari salah satu dari Bu-tong-liong-kiat yang
terkenal, yaitu Pik-lek-ciang. Bukan saja tenaga dalamnya sudah pulih, malah kekuatannya
berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Dapat dipastikan bahwa saat ini dia dapat
menghancurkan sebuah bukit dengan mudah. Bahkan lebih dahsyat dari ilmu telapak tangan
yang dikuasai oleh Tian-liong-siang-jin semasa jayanya.
Isi perut dan dada Lu Ci tergetar hancur. Tubuhnya terpental jauh lalu menghantam dinding
gua. Wan Fei-yang yang melihat keadaan itu langsung tertegun. Tanpa sadar dia termangumangu dan berulang kali menatap sepasang telapak tangannya sendiri.
Tiba-tiba dia berteriak lantang, “Fu-kouwnio, ilmu silatku sudah pulih kembali seperti dulu!”
sambil berteriak, dia menerjang ke depan.
Fu Hiong-kun justru sudah melihat bahwa ilmu silat Wan Fei-yang telah pulih kembali dan
sedang bertarung melawan Lu Ci. Hatinya gembira sekaligus cemas. Dia mundur ke depan
gua tapi tidak meninggalkan tempat tersebut. Dia takut terjadi perubahan pada diri Wan Feiyang.
Sekarang tiba-tiba Wan Fei-yang berteriak sambil menerjang keluar. Tanpa sadar dia mundur
dua langkah. Wan Fei-yang melesat mendekati lalu memeluk bahunya erat-erat. “Fu-kouwnio,
kau lihat, aku sudah sembuh!” katanya penuh semangat.
Tentu saja Fu Hiong-kun ikut gembira juga sedih. Dia menarik napas panjang. “Wan-toako,
syukurlah kau sudah sembuh. Hatiku menjadi lega sekarang.”
Wan Fei-yang memandanginya dengan tatapan penuh terima kasih. Baru saja dia ingin
mengucapkan beberapa patah kata sebagai pernyataan hatinya, Fu Hiong-kun sudah menukas,
“Aku ... aku akan pergi sekarang!”
Wan Fei-yang tertegun seketika. “Mengapa kau harus pergi?” tanyanya seperti orang
linglung.
“Kalau kau sudah membaca surat itu, kau tentu akan mengerti sendiri.”
“Surat? Surat apa?” Wan Fei-yang semakin tidak mengerti.
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“Surat itu ada di atas tumpukan pakaianmu yang baru. Aku meletakkannya di atas batu.”
“Kalau kau bermaksud mengatakan sesuatu, katakan saja langsung. Untuk apa harus menulis
surat segala macam?” desak Wan Fei-yang.
Fu Hiong-kun tertawa pahit.
“Lebih baik kau masuk ke dalam dan baca dulu surat itu. Nanti baru kita bicarakan hal
lainnya.”
“Baik. Aku akan masuk mengambil surat itu.” Wan Fei-yang tidak lupa menambahkan “Kau
tunggu sebentar di sini.”
Fu Hiong-kun menganggukkan kepalanya. Matanya telah mengembangkan air mata. Wan
Fei-yang membalikkan tubuhnya dan masuk ke dalam gua. Air mata Fu Hiong-kun tak
tertahankan lagi. Dia menangis tanpa suara.
*****
Surat yang dikatakan Fu Hiong-kun tidak ada di atas batu, tapi di dalam air. Pasti terbang
terembus kibasan telapak tangan Wan Fei-yang dan Lu Ci ketika bertarung tadi. Cepat-cepat
Wan Fei-yang mengambil surat itu. Dia membuka lipatannya dan langsung tertegun.
Surat itu sudah luntur oleh air. Sama sekali tidak terbaca apa yang tertulis di atasnya.
“Fu-kouwnio ...!” sambil memanggil dia menerjang keluar dari dalam gua. Tapi Fu Hiongkun sudah tidak terlihat lagi. Wan Fei-yang tidak habis pikir. Dia masih berteriak beberapa
kali memanggil gadis itu, tapi meskipun tenggorokannya hampir kering, tetap saja tidak
terdengar sahutan dari Fu Hiong-kun.
Akhirnya Wan Fei-yang menerjang terus ke depan. Khasiat soat lian telah menyebar secara
menyeluruh dalam jangka waktu tujuh minggu, yakni empat puluh sembilan hari. Dia
berteriak memanggil dengan suara mengandung tenaga dalam yang tinggi. Tentu saja
kumandang suaranya dapat terpancar sampai jauh. Mana mungkin Fu Hiong-kun tidak
mendengarnya?
Sebetulnya dia berada di antara rimbunan dedaunan dan ranting yang terletak tidak seberapa
jauh dari gua tersebut. Dia tidak bergerak atau bersuara sedikit pun. Dia mendengar Wan Feiyang berteriak memanggil namanya berulang kali, kemudian melesat melintas di depannya.
Hampir saja dia tidak dapat menahan hatinya untuk memanggil pemuda itu, namun akhirnya
dia mengeraskan hatinya juga. Dia memandang bayangan tubuh Wan Fei-yang yang
menghilang di kejauhan. Tanpa dapat dibendung lagi, air matanya mengalir dengan deras.
*****
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Tubuh Wan Fei-yang melesat seperti angin. Sebentar saja dia sudah berlari kurang lebih
sepuluh li. Tentu saja sepanjang jalan dia tidak berhasil menemukan jejak Fu Hiong-kun. Dia
berlari lagi sejauh setengah li. Akhirnya dia menghentikan kakinya.
Baru saja dia membalikkan tubuhnya untuk kembali, telinganya mendengar suara teriakan dan
benturan senjata orang yang sedang bertarung. Pikirannya tergerak. Dia langsung melesat ke
arah sumber suara tadi. Sampai saat ini, dia masih juga belum sadar bahwa dengan
mengandalkan ilmu ginkangnya sekarang, apabila Fu Hiong-kun juga mengambil jalan yang
sama, tidak mungkin belum terkejar olehnya.
Meskipun dia belum tahu soat lian yang dimakannya adalah tumbuhan langka yang hanya
berbunga seribu tahun sekali dan sangat berkhasiat, tapi karena ilmunya pulih dalam waktu
sedemikian singkat, malah dia sebenarnya masih belum bisa menerima kenyataan ini.

Hanya beberapa kali loncat, dia sudah mencapai tempat terjadinya pertarungan. Di sana ada
empat orang, tapi yang bertarung hanya tiga orang. Salah satu dari ketiga orang itu dikenalnya
dengan baik. Orang itu bukan Fu Hiong-kun yang sedang dicarinya, tetapi Kuan Tiong-liu.
Yang bergabung melawan Kuan Tiong-liu adalah Hek-pai-suang-mo. Boleh dibilang mereka
bertarung dengan main-main. Keduanya hanya menggunakan tangan kosong. Tidak
membawa senjata apa pun.
Kuan Tiong-liu menggerakkan pedangnya dengan gencar. Tetapi bukan saja dia tidak
sanggup melukai Hek-pai-siang-mo, malah beberapa kali tangannya tertangkap dan terpelintir
sampai jatuh bergulingan di tanah. Tampaknya Hek-pai-siang-mo masih belum berminat
membunuhnya. Cara turun tangan mereka masih diperhitungkan baik-baik.
Yi Pei-sa yang berdiri di samping tidak hentinya berteriak agar mereka menghentikan
pertarungan itu. Hek-pai-siang-mo tidak memedulikannya. Sedangkan dia tidak bisa berbuat
apa-apa. Dengan mengandalkan kepandaiannya yang cetek itu, dia tidak mungkin dapat
membantu banyak kepada Kuan Tiong-liu. Bukannya dia tidak mencoba, tapi hanya dalam
sekali gebrak, dia sudah terdesak mundur oleh Hek-pai-siang-mo.
Rambut Kuan Tiong-liu yang biasanya terikat rapi sudah terlepas dari riap-riapan. Pakaiannya
koyak tidak keruan. Juga kotor oleh tanah dan debu. Tampangnya mengenaskan sekali.
Namun dia masih mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dia tidak memohon ampun atau
meratap kesakitan. Dia hanya mengertakkan giginya erat-erat dan memberi perlawanan
sebisanya.
Wan Fei-yang yang memerhatikan sekian lama dari sudut jalan, tidak dapat menahan dirinya
lagi. Dia berteriak lantang dan melesat ke depan. Suara teriakannya bagai guruh yang
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menggelegar di atas langit. Hati keempat orang itu sampai tergetar serentak. Tanpa sadar
orang-orang yang sedang bertarung menghentikan gerakannya seketika.
Wan Fei-yang melayang turun tepat di tengah-tengah Kuan Tiong-liu dan Hek-pai-siang-mo.
“Kau rupanya!” Melihat yang datang adalah Wan Fei-yang, Kuan Tiong-liu tertegun di
tempat.
“Siapa kau?” bentak Hek-mo-cian dengan mata mendelik.
“Apakah kau kaki tangan manusia she Kuan ini?” tanya Pek-mo-cian.
“Boanpwe bernama Wan Fei-yang. Hanya kebetulan lewat di tempat ini.”
“Kalau hanya kebetulan lewat, teruskan saja perjalananmu. Jangan ikut campur urusan kami,”
kata Hek-mo-cian masih dengan lagak garang.
Sinar mata Wan Fei-yang berputar ke sekeliling.
“Kalian berdua Cianpwe menghina dua anak muda dengan cara demikian, apakah tidak takut
akan menjadi bahan tertawaan teman-teman dunia kangouw?”
Pek-mo-cian tertawa dingin.
“Tahukah kau siapa adanya budak perempuan itu? Dia adalah murid kami. Bocah she Kuan
ini bukan saja merayunya agar bersedia melarikan diri bersama-sama, dia malah
membujuknya untuk mencuri ilmu pusaka perguruan kami. Coba kami beri keadilan, apa
yang harus kami lakukan terhadap kedua bocah itu?”
Wan Fei-yang terpana mendengar keterangan itu. Sesaat kemudian dia menoleh kepada Kuan
Tiong-liu. “Kuan-heng, apabila yang dikatakan kedua Cianpwe ini benar adanya, maka
engkaulah yang bersalah.”
Kuan Tiong-liu merasa rada malu, tapi pada dasarnya dia memang orang yang keras kepala.
Dia masih berusaha untuk mungkir. “Siapa yang salah dan siapa yang benar, sulit dijelaskan
dalam waktu ini. Aku orang she Kuan tidak berminat banyak bicara!”
“Kuan-toako ...!” Yi Pei-sa seperti mengatakan sesuatu, tapi kemudian dibatalkannya.
“Kau tidak perlu takut. Paling banter kita mati bersama di sini!” kata Kuan Tiong-liu
menghiburnya.
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“Kalau begitu, Lohu akan mengabulkan niatmu!” teriak Pek-mo-cian. Tubuhnya berkelebat.
Telapak tangannya meluncur ke depan. Hek-mo-cian tidak mau ketinggalan, dia ikut-ikutan
menyerang Kuan Tiong-liu.
Wan Fei-yang cepat-cepat maju dan meluruskan lengannya mengadang kedua orang itu.
Sepasang telapak tangan Hek-pai-siang-mo tepat menghantam lengannya itu, tapi Wan Feiyang sama sekali tidak apa-apa.
“Cianpwe berdua .... Ada apa-apa kita bisa bicarakan baik-baik,” katanya gugup.
“Bocah busuk!” teriak Pek-mo-cian. “Berani benar kau mencampuri urusan kami berdua!”
“Kalau kau benar-benar merasa dirimu hebat, kalahkan dulu kami berdua. Urusan ini biar kau
yang selesaikan!”
Wan Fei-yang menatap Hek-pai-siang-mo secara bergantian. Kemudian dia beralih
memandang Yi Pei-sa dan Kuan Tiong-liu, lalu melihat telapak tangannya sendiri. Akhirnya
dia menganggukkan kepalanya, “Baik. Boanpwe terpaksa kurang ajar!”
Hek-pai-siang-mo saling lirik sekilas. Mereka tertawa Dengan berdiri berdampingan, mereka
menyerang Wan Fei-yang serentak. Mereka dapat menduga bahwa ilmu silat anak muda itu
pasti cukup tinggi. Oleh karena itu, begitu turun dari tangan mereka segera mengerahkan
tenaga sebanyak sepuluh bagian. Mereka berniat menyelesaikan pertarungan itu secepatnya
dan meringkus Wan Fei-yang.
Siapa sangka setelah bertarung sebanyak seratus jurus lebih, bukan saja mereka tidak berhasil
meringkus Wan Fei-yang, malah ilmu anak muda itu tampaknya semakin sempurna. Bukan
hanya Hek-pai-siang-mo saja yang kebingungan, sampai-sampai Kuan Tiong-liu ikut
menyaksikan jalannya pertarungan dengan mata terbelalak.
Selama ini dia sudah pernah dikalahkan dua kali oleh Wan Fei-yang. Terhadap ilmu yang
dikuasai oleh anak muda itu, boleh dibilang dia cukup memahami kehebatannya. Tapi apa
yang dilihat olehnya di depan mata sekarang, ilmu silat Wan Fei-yang bukan saja tidak punah
malah lebih hebat beberapa kali lipat.
Pada mulanya gerakan Wan Fei-yang memang agak kaku. Hal ini disebabkan oleh terlukanya
dia di tangan Tok-ku Bu-ti sehingga ilmu silatnya punah selama beberapa waktu. Selama ini
dia tidak pernah berlatih silat lagi. Bahkan ingatannya tentang gerak jurus-jurus juga harus
diingatnya kembali. Namun setelah lewat beberapa saat, dia mulai terbiasa kembali. Itulah
sebabnya orang yang tidak mengerti, mengira ilmu kepandaiannya telah mengalami kemajuan
pesat. Padahal ilmunya masih yang itu-itu juga. Hanya tenaga dalamnya yang bertambah
beberapa kali lipat.
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Sekarang tiba-tiba ilmunya sudah pulih kembali berkat soat lian yang ditelannya. Wan Feiyang ibarat bocah kecil mendapatkan kembali mainannya yang sudah lama hilang. Semakin
bertarung, dia semakin bersemangat. Sedangkan di pihak Hek-pai-siang-mo, berbeda lagi
ceritanya. Semakin bertarung mereka semakin kewalahan. Makin lama hati mereka jauh
semakin kecut. Beberapa kali mereka berusaha menggabungkan tenaga dan mengerahkan
ilmu andalan mereka. Mereka bermaksud menggunakan ilmu Ping-hun-sin-kang, semacam
ilmu yang mengerahkan tenaga dingin ke dalam lawan sehingga darahnya membeku.
*****
Beberapa kali mereka berhasil menghantam Wan Fei-yang dengan ilmu istimewanya itu, tapi
tampaknya anak muda tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan ada serangkum hawa
dingin yang menolak lewat tubuh Wan Fei-yang, yang berbalik menyerang tubuh mereka.
Tentu saja Hek-pai-siang-mo tidak tahu bahwa Wan Fei-yang telah menelan bunga soat lian
yang dinginnya entah berapa kali lipat ilmu Ping-hun-sin-kang mereka. Tentu saja Wan Feiyang tidak menunjukkan apa-apa terkena hantaman mereka, malah hawa dingin dalam
tubuhnya segera menolak balik hawa dingin tersebut.
Tiga ratus jurus telah berlalu. Tiba-tiba sepasang telapak tangan Wan Fei-yang melihat titik
kekosongan di antara kedua iblis hitam putih itu, ia langsung mencengkeram pergelangan
tangan Hek-pai-siang-mo. Sekejap kemudian dia melepaskannya kembali dan mencelat
mundur beberapa depa.
“Terima kasih karena kedua Cianpwe telah mengalah,” katanya dengan rendah hati.
Hek-pai-siang-mo sampai terpaku sekian lama di tempatnya. Sejenak kemudian Pek-mo-cian
berniat menyerang kembali, tapi ditahan oleh Hek-mo-cian. Iblis hitam itu menghampiri Wan
Fei-yang.
“Pahlawan memang lahir dari generasi muda. Orang she Wan, Hek-pai-siang-mo mengaku
bukan tandinganmu. Urusan ini biar kau saja yang selesaikan.”
Wan Fei-yang langsung menoleh kepada Kuan Tiong-liu.
“Kuan-heng, harap kau kembalikan kitab ilmu pusaka kedua Cianpwe ini!”
Mendengar ucapannya, bukan hanya Kuan Tiong-liu saja yang tertegun, bahkan Hek-paisiang-mo juga kebingungan. Mereka benar-benar tidak menyangka pendirian Wan Fei-yang
begitu adil. Kuan Tiong-liu memerhatikan Wan Fei-yang sejenak. Akhirnya dia mengeluarkan
selembar kulit kambing dari balik pakaiannya dan menyodorkannya ke arah Hek-pai-siangmo. Pek-mo-cian menerima lembaran kulit kambing tersebut dan membentangkannya. Di
atasnya terdapat tulis-tulisan kecil dengan huruf dan beberapa gambar yang aneh-aneh. Pekmo-cian menganggukkan kepalanya.
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“Bagaimana dengan Yi Pei-sa?” tanyanya.
Kuan Tiong-liu menatap ke arah Yi Pei-sa kilas kemudian menoleh kembali kepada Hek-paisiang-mo.
“Cinta kasih kami sudah dalam, kami masih berharap agar kalian berdua orang tua akan
merestuinya,” kata Kuan Tiong-liu.
Pek-mo-cian mendengus dingin. “Kami tidak bertanya kepadamu. Yi Pei-sa, kau jawab
sendiri!”
Yi Pei-sa langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan kedua iblis hitam putih. “Harap Suhu
berdua maafkan murid yang tidak berbakti ini ...!”
Wajah Pek-mo-cian langsung berubah. Dia tertawa dingin. “Kalau begitu kau pun sudah
mengambil keputusan untuk mengikutinya!”
Yi Pei-sa mengalirkan air mata tanpa menyahut.
“Kalau niatmu sudah demikian, kau dengar baik-baik. Mulai saat ini hubungan kau sebagai
murid dengan Hek-pai-siang-mo sebagai guru putus sampai di sini saja!”
“Suhu ...!” ratap Yi Pei-sa.
Hek-mo-cian mengibaskan lengan bajunya, “Kau tidak pantas memanggil kami dengan nama
demikian lagi. Kami juga tidak pantas menerimanya,” sindirnya ketus.
Hek-mo-cian membalikkan tubuhnya dan berjalan menghampiri Wan Fei-yang. Dia berhenti
di depan anak muda itu.
“Bocah she Wan, kau adalah orang yang berbakat tinggi dalam ilmu silat. Tetapi kau harus
hati-hati terhadap manusia-manusia dunia kangouw yang licik. Mereka bisa saja
mencelakaimu,” katanya dengan hati tulus. Dia mengedipkan matanya kepada Pek-mo-cian.
Tubuh mereka mencelat dalam waktu yang bersamaan dan sebentar saja sudah menghilang
dari pandangan.
Wan Fei-yang menoleh kembali. Kebetulan Kuan Tiong-liu pun sedang memandangnya dua
pasang mata saling menatap. Kuan Tiong-liu langsung memperdengarkan suara tertawa
dingin. “Biarpun kau sudah menggebah mereka dari sini, aku tetap tidak akan berterima kasih
kepadamu!”
Wan Fei-yang jadi terpana mendengar ucapannya. “Kuan-heng, kau ....”
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“Kau tidak perlu memanggil aku semesra itu. Aku juga tidak mempunyai saudara yang
kampungan sepertimu!” Kuan Tiong-liu menoleh kepada Yi Pei-sa. “Mari kita berangkat!”
Wan Fei-yang masih berdiri termangu-mangu.
*****
Setelah berjalan kurang lebih setengah Yi Pei-sa masih menangis terus. Kuan Tiong-liu
menghentikan langkah kakinya. Dia mengusap air mata yang mengalir di pipi Yi Pei-sa
dengan lengan bajunya. “Jangan sedih lagi,” katanya menghibur.
“Suhu sudah tidak mengakui aku lagi,” sahut Yi Pei-sa masih mengalirkan air mata.
“Bukankah lebih baik kalau ada aku yang mendampingimu?”
“Kuan-toako, kau jangan tinggalkan aku!” Yi Pei-sa menyusupkan kepalanya ke dalam dada
Kuan Tiong-liu.
“Jangan khawatir. Ke mana pun aku pergi, aku akan membawamu serta.” Mata Kuan Tiongliu beredar. “Untung saja kita sudah menghafal ilmu pusaka kedua suhumu itu!”
“Lalu apa yang harus kita lakukan kelak?”
“Kita harus mencari suatu tempat untuk tinggal sementara. Tunggu sampai aku berhasil
mempelajari Ping-hun-sin-kang dan menyempurnakan Lok-jit-kiam-hoat yang sudah aku
kuasai. Setelah itu baru kita pikirkan lagi apa yang akan kita lakukan.”
“Bocah she Wan yang menolong kita tadi, Siapa dia sebetulnya?”
“Dia bukan orang baik-baik,” kening Kuan Tiong-liu bertaut erat. “Aku pernah mendengar
bahwa ilmu silatnya sudah punah oleh Mit-kip-sin-kang milik Tok-ku Bu-ti. Tapi kalau
melihat kenyataannya tadi, bukan saja ilmunya tidak punah, bahkan lebih hebat dari
sebelumnya. Apakah dia mendapatkan mukjizat yang tidak terduga?” Dari mata Kuan Tiongliu tebersit sinar dendam dan iri.
*****
Berita yang tersebar di dunia kangouw bukan saja tepat, tapi juga cepat. Tentang ilmu silat
Wan Fei-yang yang sudah pulih kembali, bahkan sanggup mengalahkan Hek-pai-siang-mo
sudah tersebar ke mana-mana.
Namun Tok-ku Hong sama sekali tidak tahu. Karena selama hampir sebulan ini dia tinggal di
gedung keluarga Lu. Maksudnya datang ke rumah Lu Wang untuk mencari Wan Fei-yang,
tapi Wan Fei-yang tidak ada. Lu Wang sendiri tidak tahu ke mana perginya anak itu. Tok-ku
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Hong hanya meninggalkan pesan kepada Lu Wang agar memberi tahu Wan Fei-yang bahwa
dia datang mencarinya. Nanti setengah bulan kemudian dia akan datang lagi.
Tok-ku Hong memang datang kembali, malah beberapa kali. Namun dia tetap tidak bertemu
dengan Wan Fei-yang. Justru hubungannya dengan Lu Wang semakin akrab. Akhirnya dia
malah tinggal di rumah orang tua itu.
Sebetulnya hal ini malah sebuah keuntungan bagi Lu Wang. Tentu saja dia tidak tahu dengan
adanya Tok-ku Hong di rumah itu, mereka sekeluarga terhindar dari bencana kematian. Kalau
tidak, Kongsun Hong pasti sudah menyerbu gedung tersebut dan memaksa Lu Wang
mengatakan di mana soat lian dari Ping san itu. Apabila orang tua itu tidak bisa menjawab,
sudah pasti dia akan membunuhnya.
Selama ini sikap Tok-ku Hong terkenal tidak sabaran. Dengan menunggu sampai begitu lama
di gedung keluarga Lu tanpa mengeluh, dia sendiri hampir tidak mengerti apa sebabnya.
Apakah Wan Fei-yang demikian berarti baginya?
Ketika kesabarannya habis dan tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, dia segera memohon
diri kepada Lu Wang. Baru saja dia meninggalkan gedung keluarga Lu tidak seberapa jauh,
Wan Fei-yang pun kembali. Mereka berjalan dari arah yang berlawanan. Tok-ku Hong masih
tidak menyadarinya. Dia berjalan tanpa semangat dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba ada
orang yang menyentuh bahunya. Tok-ku Hong terkejut sekali. Telapak tangannya sudah siap
menghantam. Ketika dia melihat orang yang menyentuhnya adalah Wan Fei-yang.
“Siau-yang ....” sapa Tok-ku Hong tanpa sadar. Hatinya tergetar.
Wan Fei-yang menatapnya lekat-lekat. “Sudah berapa hari kau menunggu aku di sini?”
tanyanya tiba-tiba.
“Kapan aku menunggumu?” Tok-ku Hong mana mau mengaku. Dia merasa malu. Kemudian
dia berbalik bertanya, “Kau sendiri ke mana saja begitu lama baru muncul lagi?”
Sebetulnya dengan mengajukan pertanyaan itu, dia sendiri sama saja sudah mengakui bahwa
dia sudah menunggu beberapa hari. Wan Fei-yang paham sekali sifat Tok-ku Hong. Dia tidak
membongkar rahasia kebohongannya. Malah dia agak terharu. “Beberapa hari ini, bagiku
bagaikan hidup dalam mimpi,” katanya.
“Pokoknya kau harus menceritakan semuanya kepadaku sampai hal sekecil-kecilnya,” sahut
Tok-ku Hong.
“Bukankah hal itu sama saja dengan kau menyuruh aku bercerita sampai pagi menjelang?”
“Aku tidak peduli!” kata Tok-ku Hong sambil mendorong tubuh Wan Fei-yang ke depan.
Tentu saja Wan Fei-yang tidak dapat menolak.
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Kedua orang itu berjalan di bawah mentari yang hampir tenggelam. Mereka sama sama tidak
menyadari bahwa tindakan mereka sudah di bawah pengawasan orang-orang Tok-ku Bu-ti.
Mereka masih bercakap-cakap dengan asyik.
*****
Tok-ku Bu-ti sudah mengetahui peristiwa Wan Fei-yang menelan soat lian tanpa sengaja. Dia
juga sudah mendengar bahwa bukan saja ilmu silat anak muda itu sudah pulih kembali tetapi
malah lebih hebat dari sebelumnya.
Tempo hari memang mereka datang terlambat. Mereka tidak bertemu dengan orang-orang
Siau-yau-kok, malah mereka bertemu dengan Tian-liong-siang-jin. Pada saat itu Tian-liongsiang-jin sudah sadar kembali. Dia memang terkena ilmu pembetot sukma Hujan, tapi karena
tepukan Fu Hiong-kun di belakang kepalanya, pengaruh ilmu pembetot sukma itu malah
hilang seketika. Namun dia tetap tidak dapat mengingat urusan yang terjadi setelah dia
terkena pengaruh ilmu iblis itu.
Tok-ku Bu-ti menggunakan segala cara untuk memaksanya berbicara. Sampai-sampai hampir
dia memutuskan seluruh urat nadi di anggota tubuh Tian-liong-siang-jin untuk menyiksanya
agar mau berbicara. Setelah diperlakukan semena-mena dan tanpa perasaan oleh Tok-ku Buti, Tian-liong-siang-jin hanya dapat mengatakan bahwa yang terakhir diingatnya adalah dia
memasukkan soat lian tersebut ke dalam mulut seorang pemuda. Dia juga mengatakan bahwa
belum tentu keterangannya benar karena dia hampir tidak dapat membedakan apakah benarbenar terjadi atau dalam mimpi saja.
Ingatannya sadar sekilas ketika Fu Hiong-kun menghantam kepalanya, tapi hanya sekian saja.
Bahkan bagaimana rupa Wan Fei-yang pun tidak dapat diingatnya kembali. Pertama-tama
Tok-ku Bu-ti tidak habis pikir siapa pemuda yang dimaksudkannya. Sampai di mendengar
kabar tentang Wan Fei-yang yang berhasil mengalahkan Hek-pai-siang-mo, dia segera sadar
apa yang telah terjadi. Apalagi setelah mendapat laporan bahwa Tok-ku Hong berada
bersama-sama Wan Fei-yang, dadanya hampir meledak karena marah. Dia segera
menurunkan perintah agar memanggil Tok-ku Hong kembali ke kantor pusat.
*****
Tok-ku Hong yang menerima perintah itu tidak segera pulang. Malah beberapa anak buah
Tok-ku Bu-ti yang digotong pulang. Ketika ditanyakan, mereka serentak memberi jawaban
bahwa Tok-ku Hong tidak bersedia pulang. Mereka mencoba memaksa, tetapi mereka dipukul
satu per satu oleh Wan Fei-yang dan diusir dari tempat itu.
Tok-ku Bu-ti marah sekali. Baru saja dia berniat menurunkan perintah agar Wan Fei-yang
dibunuh, lalu Tok-ku Hong diseret pulang untuk menerima hukuman sesuai peraturan yang
berlaku, Tok-ku Hong sudah muncul di depan pintu.
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Tadinya Tok-ku Hong bersikeras tidak mau kembali ke Bu-ti-bun, tapi Wan Fei-yang
membujuknya. Dia tidak mau gadis itu menjadi buronan yang dikejar dan dianggap sebagai
murid murtad. Lagi pula dia sendiri harus ke Bu-tong-san untuk menyelidiki siapa pembunuh
Ci-siong Tojin. Dengan demikian terpaksa dia harus berpisah untuk sementara dengan Tok-ku
Hong. Gadis itu masih mencoba bersikeras, tapi dalam keadaan seperti ini, dia terpaksa
membenarkan saran Wan Fei-yang.
Melihat kemunculan putrinya, Tok-ku Bu-ti merasa kurang senang. Tapi dia tidak
menunjukkan perasaannya dari luar. Diam-diam dia menurunkan perintah kepada semua
anggota Bu-ti-bun untuk menyelidiki jejak Wan Fei-yang.
Wan Fei-yang menelan soat lian sehingga ilmunya pulih kembali. Hal ini memang di luar
dugaan Tok-ku Bu-ti, tapi sejak dia bertarung dengan Wan Fei-yang tempo hari, dia sudah
mengetahui bahwa anak muda itu mempunyai bakat yang tinggi untuk mempelajari ilmu silat.
Sejak itu pula dia sudah merasakan bahwa Wan Fei-yang kelak akan menjadi duri dalam
matanya, maka dia tidak segan-segan turun tangan keras terhadap anak muda tersebut. Dia
menggetarkan urat nadi seluruh tubuh Wan Fei-yang sampai sebagian besar putus dengan
ilmu Mit-kip-sin-kang miliknya yang juga pernah mengalahkan Ci-siong Tojin tiga kali
berturut-turut.
Sampai saat ini mau tidak mau dia harus mengakui bahwa nasib Wan Fei-yang selalu
beruntung. Menghadapi musuh setangguh ini, dia harus waspada dan hati-hati sekali, karena
kadang-kadang kita bukan kalah oleh kepandaian seseorang, tapi kalah oleh takdir hidupnya
yang bagus.
*****
Kabar memang meluas dengan cepat. Bahkan seluruh Bu-tong-san sudah mendengarnya.
Tentu saja orang yang paling terkejut dan tergetar hatinya adalah Fu Giok-su.
Wan Fei-yang dilukai dengan ilmu Mit-kip-sin-kang oleh Tok-ku Bu-ti dalam keadaan parah.
Ilmu silatnya punah dan dia menjadi orang cacat. Tetapi sekarang bukan saja ilmunya sudah
pulih kembali tetapi malah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Wan Fei-yang malah sanggup
mengalahkan Hek-pai-siang-mo. Apakah dia sudah mempelajari Tian-can-kiat? Tapi siapa
yang mengajarinya?
Teringat akan hal ini yang mungkin saja terjadi karena anak muda itu selalu menemukan
kejadian yang tidak terduga, hati Fu Giok-su rasanya hampir meledak karena marah. Sekali
lagi dia membolak-balikkan kitab berisi pelajaran Tian-can-kiat di ruang penyimpanan kitab,
tapi tetap saja dia tidak berhasil menemukan apa-apa. Dalam keadaan murka, dia membuang
kitab tersebut ke dalam tungku perapian.
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Sebentar saja kitab itu sudah terlalap api. Isinya langsung menjadi abu. Tapi tidak demikian
dengan sampulnya. Hanya lapisan luarnya saja yang terbakar. Lapisan dalamnya entah terbuat
dari bahan apa. Bukan saja tidak terbakar, malah mengeluarkan cahaya berkilauan.
Fu Giok-su sudah berniat meninggalkan ruangan penyimpan kitab tersebut, tiba-tiba matanya
terbelalak menatap tungku perapian. Kecurigaan langsung menyelinap di dalam hatinya.
Cepat-cepat dia mengeluarkan pedangnya dan mengungkit sampul kitab tersebut dari api yang
membara. Dia melihat sampul tersebut penuh dengan tulisan-tulisan kecil. Setelah perhatikan
dengan saksama, ternyata surat peninggalan Tio Sam-hong (Pendiri Bu-tong-pay).
--Setelah berhasil berlatih Tian-can-kiat dalam waktu empat belas tahun. Tanpa sengaja suatu
hari melewati sebuah padang rumput yang luas dan menyaksikan seekor rajawali sakti
bertarung dengan seekor ular. Perhatian langsung terpusat penuh. Sekembali ke atas gunung,
peristiwa itu bagai gambar hidup yang terus membayang di depan mata. Kemudian dari
pertarungan itu, terciptalah ilmu Tiau-coa-cap-sa-sut (Tiga belas jurus rajawali dan ular). Ilmu
ini tidak kalah dahsyatnya dengan Tian-can-kiat. Malah ada kesan lebih keji. Kala digunakan
pada orang yang sesat, pasti akan mengerikan akibatnya, tapi dibuang pun sayang. Oleh sebab
itu diambil keputusan untuk menyimpan ilmu ini di balik sampul Tian-can-kiat. Apabila ada
yang menemukannya, maka dialah yang berjodoh mempelajari ilmu ini. Tapi ingat! Kejahatan
selamanya tidak pernah menang!-Fu Giok-su cepat-cepat membalikkan sampul kitab Tian-can-kiat tersebut. Ternyata sama
dengan bagian depan sampul. Setelah terbakar terbukalah lapisan keduanya yang berisi teori
ilmu Tiau-coa-cap-sa-sut yang dikatakan dalam surat tadi. Tentu saja Fu Giok-su senang
sekali. Apalagi setelah mengetahui bahwa ilmu itu tidak kalah dahsyatnya dengan Tian-cankiat, malah lebih keji lagi.
Tepat pada saat itu, dia merasa ada angin yang lewat di sampingnya. Sebuah batu kecil
dilempar dari luar melalui jendela. Fu Giok-su langsung membalikkan tubuhnya dan
menyambut batu tersebut. Dia memandang keluar jendela. Dia melihat seseorang berpakaian
hitam tersembunyi di atas pohon yang rimbun dan sedang menggapaikan tangan kepadanya.
--Han Tiong? Apakah telah terjadi sesuatu hal lagi di dalam Siau-yau-kok?
Bayangan manusia tanpa wajah langsung melintas di depan matanya. Cepat-cepat dia
masukkan rahasia ilmu yang ditemukannya ke dalam balik pakaiannya. Tubuhnya melesat
menerobos dari jendela dan sebentar saja dia sudah berada di kejauhan.
*****
Manusia berpakaian hitam itu terus berlari dengan diikuti oleh Fu Giok-su ke bagian belakang
gunung Bu-tong-san. Akhirnya dia menghentikan langkah kakinya.
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“Apa sebetulnya maksudmu?” bentak Fu Giok-su. Dia marah sekali. Karena sebelumnya
Manusia Tanpa Wajah tidak pernah berbuat demikian.
Manusia berpakaian hitam itu segera melepaskan kain penutup wajahnya. “Fu-toako, ini aku!”
Ternyata dia adalah Wan Fei-yang. Fu Giok-su tentu saja terkejut setengah mati.
“Kau ...?”
“Sekian lama tidak bertemu, entah bagaimana kabar Fu-toako sekarang?” tanya Wan Fei-yang
sopan.
“Untung masih belum mati!” Fu Giok-su menenangkan hatinya. “Apa maksud kedatanganmu
kali ini?”
“Aku memang sengaja datang untuk menemui Fu-toako. Hanya engkau yang masih
memercayaiku,” Wan Fei-yang menarik napas panjang. “Aku benar-benar difitnah.
Ciangbunjin bukan mati di tanganku. Ketika aku menemukannya, Ciangbunjin sudah sekarat.
Sayangnya dia tidak sempat lagi memberi tahu kepadaku siapa orang yang demikian keji itu.”
Diam-diam Fu Giok-su tertawa dalam hati. Kalau mendengar ucapan Wan Fei-yang, dia sama
sekali tidak usah khawatir. Anak muda ini pasti belum tahu apa-apa. Tapi dia memang pandai
menyembunyikan perasaannya.
“Setelah mengenalmu sekian lama, aku juga tidak percaya kau adalah jenis manusia seperti
itu.” Dia ikut-ikutan menarik napas panjang. “Sayangnya orang lain tidak ada yang mau
percaya.”
“Asal Fu-toako bersedia menjelaskan semuanya di depan para murid Bu-tong ....”
“Menjelaskan apa maksudmu?” Hati Fu Giok-su tergetar kembali.
“Maksud Siaute, sebagai ciangbunjin Bu-tong-pay generasi sekarang tentu para murid Butong memercayai ucapanmu. Asal Fu-toako menyatakan yakin bukan aku yang membunuh
Ci-siong Tojin, tentu mereka tidak berani menuduhku lagi.”
“Aku rasa percuma saja,” Fu Giok-su menggelengkan kepalanya. Hatinya tenang kembali.
“Tapi ... Fu-toako kan sudah menjadi ciangbunjin sekarang ....”
“Justru itulah aku harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kau harus ikut dulu denganku,
baru nanti kita buktikan apakah kau bersalah atau tidak,” sahut Fu Giok-su sambil turun
tangan secepat kilat. Telapak tangannya sudah mengancam bagian berbahaya tubuh Wan Feiyang.
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Meskipun Wan Fei-yang sama sekali tidak menyangka, tapi telinganya sangat peka. Sedikit
embusan angin saja, kakinya sudah bergeser dan luput dari serangan Fu Giok-su. Pemuda
berhati keji dan licik itu mana mau menyudahi begitu saja. Tubuhnya bergerak dengan gesit.
Sepasang telapak tangannya terulur dan menghantam ke kiri serta kanan. Lima belas kali
berturut-turut dia mengerahkan ilmu Pik-lek-ciang, selain itu dia masih juga sempat
menimpukkan senjata rahasia ke arah Wan Fei-yang. Kakinya melangkah dengan gerakan
Hu-hun-cong, hampir seluruh ilmu Bu-tong-liok-kiat dimainkannya sekaligus.
Wan Fei-yang juga tidak kalah cepat. Satu demi satu serangan itu berhasil dihindarinya.
Setelah menerima seratus lebih serangan Fu Giok-su, tiba-tiba pergelangan tangan Wan Feiyang memutar. Dengan gerakan secepat kilat, telapak tangannya sudah dikembangkan dan
menempel di bagian punggung Fu Giok-su.
Tentu saja Fu Giok-su terkejut setengah mati. Tapi Wan Fei-yang bukan saja tidak
menghantamkan telapak tangannya, dia malah melepaskannya.
“Kalau aku memang pembunuhnya, saat ini aku tentu akan membunuh Fu-toako sekalian!” Fu
Giok-su terkejut sekaligus marah. Tapi dia menahan hatinya untuk tidak menunjukkan
perasaan apa-apa. “Ternyata kau memang seorang laki-laki sejati,” katanya dengan nada
lembut.
Baru saja ucapannya selesai, dari kejauhan sudah terdengar suara bising langkah kaki dan
suara pembicaraan orang ramai. Rupanya suara pertarungan mereka sempat terdengar oleh
beberapa murid Bu-tong yang sedang meronda. Kemudian sinar lentera mulai terlihat.
Mata Fu Giok-su bersinar terang. “Saat kita sama sekali tidak mempunyai bukti yang
menguntungkan dirimu. Meskipun aku percaya padamu, tapi di hadapan sesama saudara
seperguruan, aku juga belum bisa membelamu. Lebih baik kau menyembunyikan diri untuk
sementara. Masalah ini pasti akan kuperhatikan baik-baik. Apalagi aku sudah mendapatkan
bukti yang menyatakan kau tidak bersalah, aku pasti akan memberi tahu dirimu.”
“Tapi .... Bagaimana membuktikan bahwa aku memang tidak bersalah?”
“Tentu kalau kita sudah menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dengan demikian, segala
tuduhan yang jatuh kepada dirimu tentu akan beres seketika,” kata Fu Giok-su cerdik.
Wan Fei-yang hanya dapat menarik napas panjang. Dia melesat secepat kilat meninggalkan
tempat itu. Dalam waktu yang singkat Gi-song dan Cang-song sudah sampai di hadapan Fu
Giok-su. Melihat ciangbunjinnya berdiri dengan termangu-mangu, mereka merasa heran.
“Apakah barusan Ciangbunjin sedang berlatih ilmu? Soalnya kami mendengar suara
pertarungan,” tanya Cang-song.
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Fu Giok-su menggelengkan kepalanya, “Tidak. Kita kedatangan musuh.”
“Siapa?” tanya Gi-song panik.
“Wan Fei-yang!” sahut Fu Giok-su sepatah demi sepatah.
Setiap orang yang di sana mendengarkan dengan mata terbelalak. Tidak ada satu pun yang
tidak terkejut.
“Untung saja dia cepat-cepat kabut! Kalau tidak, hm ....” dia berhenti sejenak. “Semua orang
dengarkan baik-baik! Kali ini Wan Fei-yang menyelinap ke Bu-tong-san, tujuannya masih
belum jelas. Kalau ada yang memergoki dia, jangan sekali-kali membiarkan dia lolos. Kalian
harus waspada dan kompak agar musuh besar yang satu ini dapat kita tumpas!” Ucapan yang
satu ini mungkin baru benar-benar keluar dari hatinya yang paling dalam.
*****
Pada hari kedua tengah malam ternyata Wan Fei-yang datang lagi ke Bu-tong-san. Kali ini dia
malah menyelinap ke gua Gi-tong.
Tempat itu merupakan sebuah gua yang besar di mana jenazah para angkatan tua dan
ciangbunjin generasi sebelumnya dimakamkan.
Wan Fei-yang menyalakan hio dan lilin yang dibawanya. Dia menyembah di hadapan papan
nama Ci-siong Tojin. Hal ini sudah terduga dalam hati Fu Giok-su. Dia yakin Wan Fei-yang
pasti akan berziarah di hadapan abu Ci-siong Tojin. Tapi dia tidak mengatakan hal kepada
siapa pun. Hanya mempersiapkan penjagaan di sekitar tempat itu.
Begitu Wan Fei-yang muncul, jejaknya sudah ketahuan. Lewat kode-kode sandi, para murid
Bu-tong-pay segera berkumpul di gua Gi-tong. Ketika Wan Fei-yang sudah selesai
bersembahyang dan keluar dari gua tersebut, dia sudah terkepung oleh para murid Bu-tong.
Lentera memancarkan cahaya terang benderang. Belum lagi obor yang dibawa sebagian besar
murid Bu-tong.
Tujuh orang tosu yang membentuk Jit-sing-kiam-ceng langsung mengurungnya. Pada waktu
inilah Gi-song dan Cang-song baru menampakkan diri.
“Wan Fei-yang, kau sudah terkurung oleh Sing-kiam-ceng, meskipun tubuhmu tumbuh sayap
sekarang, kau tetap tidak bisa meloloskan diri lagi!” bentak Gi-song dengan keyakinan penuh.
Nada suaranya bahkan tegas sekali.
“Kau benar-benar sudah makan nyali harimau. Masih berani datang ke Bu-tong-san!” sahut
Cang-song yang tidak pernah mau kalah.

Pendekar Ulat Sutera > karya Huang Ying > saduran Ai Cu > published by buyankaba

607

“Aku tidak membunuh siapa pun! Kalian jangan main tuduh saja! Semua ini hanya fitnahan
belaka!” Tanpa hujan tanpa angin, Wan Fei-yang langsung membela dirinya sendiri.
“Fitnah? Apa buktinya? Coba keluarkan!”
“Tentu saja aku mempunyai bukti yang kuat.” Sekali lagi Wan Fei-yang menyerocos tanpa
sadar. “Aku tidak mungkin membunuhnya karena Ciangbunjin adaiah...” Tiba-tiba dia
teringat bahwa hal ini adalah rahasia besar yang menyangkut nama baik Ci-siong Tojin,
walaupun ayahnya itu sudah tiada. Dia tidak jadi mengatakannya.
“Ciangbunjin adalah apa?” desak Gi-song.
Mulut Wan Fei-yang terbuka tapi dia tidak sanggup mengatakannya. Cang-song tertawa
dingin.
“Biar aku yang mengatakannya saja, bagaimana? Karena Ciangbunjin adalah duri dalam
mataku, sehingga aku terpaksa membunuhnya meskipun tidak mau. Iya bukan?”
“Bukan ... bukan begitu persoalannya ....” Sejak kecil Wan Fei-yang memang tidak pandai
berkata-kata. Meskipun pada dasarnya dia adalah seorang anak yang cerdas. Semakin ditekan
dia semakin gugup.
“Masih membantah? Dia tidak sudi menerima kau sebagai murid. Malah dia menghukummu
memikul air dari bawah sampai ke atas gunung. Tentu diam-diam kau membencinya bukan?”
Wan Fei-yang tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Namun dia juga tahu, menghadapi
manusia seperti Gi-song dan Cang-song berbicara pun tidak ada gunanya. Akhirnya dia hanya
dapat menarik napas panjang.
“Taruh kata kau membenci Ci-siong-suheng mungkin kami masih dapat mengerti. Tapi apa
kesalahan Yan-suheng dan Wan-ji kepadamu sehingga kau melenyapkan mereka juga?
Manusia seperti engkau ini benar-benar binatang!” bentak Gi-song selanjutnya dengan nada
parau. Tampaknya dia benar-benar marah.
Kali ini giliran Wan Fei-yang yang bagaikan tersambar petir. Matanya membelalak. “Yansupek dan Wan-ji juga sudah mati?” tanyanya kurang percaya dengan pendengarannya
sendiri. “Bagaimana cara kematian mereka?”
“Masih bersandiwara? Tampaknya kulit mukamu juga cukup tebal. Maju!” Pedang Gi-song
diangkat tinggi. Tujuh murid Bu-tong segera menerjang. Barisan Jit-ling-kiam-ceng
dikerahkan.
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Cahaya pedang beterbangan dan berkilatan. Bayangan tubuh berkelebat membentuk ratusan
bayangan. Wan Fei-yang menarik napas perlahan. Kakinya mengambil kuda-kuda kemudian
tubuhnya melesat.
Tempo hari, demi menolong Tok-ku Hong, Ci-siong Tojin sudah pernah mengajarkan Wan
Fei-yang cara memecahkan barisan Jit-sing-kiam-ceng. Daya ingatannya sangat baik dan ilmu
ginkangnya juga tinggi sekali. Setiap kali kakinya bergeser, selalu berpijak pada tempat yang
tepat. Meskipun serangan ketujuh batang pedang dari tujuh orang tosu itu sangat gencar, tapi
tidak sampai membahayakan dirinya. Bahkan menyentuhnya saja pun tidak.
Semakin diperhatikan, hati Gi-song dan Cang-song semakin kecut. Tanpa sadar jarak mereka
semakin dekat merapat. Tubuh Wan Fei-yang berkelebat lagi beberapa kali. Akhirnya ia
sudah menerobos keluar dari barisan Jit-sing-kiam-ceng.
“Tahan!” terdengar bentakan suara yang memecahkan keheningan malam.
Akhirnya Fu Giok-su memunculkan dirinya juga. Sebetulnya sejak tadi dia mengintip dari
kegelapan. Seandainya barisan Jit-ling-kiam-ceng dapat menahan Wan Fei-yang atau
membunuhnya apabila perlu, dia pasti tidak akan berteriak dan memunculkan diri pada saat
ini. Sekarang dia berteriak menghentikan pertarungan itu. Hal ini disebahkan karena Jit-singkiam-ceng tidak bisa lagi menahan Wan Fei-yang. Dengan kata lain, teriakannya tadi
sebenarnya sia-sia belaka.
“Kembali kau datang menimbulkan gara-gara!” teriaknya pura-pura marah besar. Matanya
mendelik dan jari tangannya menuding Wan Fei-yang.
“Fu-toako, aku hanya datang bersembahyang di depan abu jenazah Ciangbunjin. Sama sekali
tidak ada maksud lainnya.” Wan Fei-yang menarik napas panjang. Kemudian di melanjutkan
lagi kata-katanya. “Benarkah Supek dan Wan-ji sudah mati?”
“Sudah tahu pura-pura tanya. Mereka pasti mati di tanganmu!” bentak Gi-song.
“Sejak meninggalkan Bu-tong-san, aku tidak pernah bertemu lagi dengan mereka,” kata Wan
Fei-yang menjelaskan.
Gi-song tertawa dingin. “Ciangbunjin sendiri yang mengatakannya. Mungkinkah dia
berbohong?” sindirnya tajam.
Mendengar kata-kata Gi-song si tua bangka, hati Fu Giok-su langsung menjerit. “Celaka!”
Ternyata Wan Fei-yang membalikkan tubuhnya dan mendesaknya.
“Fu-toako, sebetulnya bagaimana kejadiannya?”
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Pikiran Fu Giok-su bekerja cepat. “Begini, beberapa waktu yang lalu, di dunia kangouw
tersiar berita bahwa ada orang yang melihat kau berjalan bersama makhluk tua yang dulu
terkurung dalam telaga dingin di luar kota dekat Kian-wei-piaukiok. Aku bersama Yan-supek
beserta Wan-ji segera menyusul. Namun aku terpancing oleh musuh ke tempat lain. Tahutahu Yan-supek dan Wan-ji sudah dicelakai orang!”
“Lalu di mana kau menemukan mayat mereka?” tanya Wan Fei-yang kembali.
“Aku tidak berhasil menemukannya. Tapi dari robekan baju Yan-supek dan dompet kecil
milik Wan-ji yang terdapat di permukaan sungai, aku yakin mereka tentu sudah mengalami
hal yang tidak diinginkan.”
Wan Fei-yang menggelengkan kepalanya.
“Kalau tidak menemukan mayatnya, Yan-supek dan Wan-ji belum tentu sudah mati. Andai
kata benar, urusan ini tidak ada hubungannya denganku. Apabila aku benar-benar telah
membunuh mereka, tidak mungkin aku begini bodoh untuk naik lagi ke Bu-tong-san dan
membiarkan diriku terperangkap.”
Kata-katanya memang beralasan. Tanpa sadar sebagian besar murid Bu-tong menganggukkan
kepalanya dengan diam-diam. Bahkan Gi-song dan Cang-song pun memperlihatkan keraguan
di wajahnya.
“Orang yang membunuh ataupun mencelakai mereka tentu merupakan orang yang sama
dengan pembunuh Ciangbunjin. Aku harus menemukan pembunuh ini!” Dia membalikkan
tubuhnya menghadap Fu Giok-su. “Fu-toako dapatkah kau mengatakan di mana Yan-supek
dan Wan-ji dicelakai?”
--Bagus! Aku akan menggunakan kesempatan ini memancing kau masuk ke dalam Siau-yaukok--pikir Fu Giok-su dalam hatinya.
Dia langsung mengambil keputusan. “Kau bisa datang ke dusun Saho-ceng, Kian-weipiaukiok dan menemui Kim-to-congpiautau,” katanya.
Wan Fei-yang menganggukkan kepalanya. Ia langsung membalikkan tubuh dan melangahkan
kakinya, tapi dia dipanggil kembali oleh Fu Giok-su.
“Aku memberimu waktu tiga bulan untuk membawa pembunuh itu ke Bu-tong-san!”
Wan Fei-yang memandangnya dengan terharu. “Terima kasih, Fu-toako.” Dia meneruskan
langkah kakinya lagi.
Gi-song segera menggetarkan pedangnya dan mengadang. “Ingin kabur? Tidak begitu
mudah!” bentaknya garang.
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Wan Fei-yang tidak memedulikannya. Tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi. Bagai
sebatang anak panah yang sedang meluncur. Para murid Bu-tong yang memandang
kepergiannya, tidak ada satu pun yang tidak mengeluarkan seruan terkejut. Meskipun wajah
Gi-song tidak menampilkan perasaan apa-apa, tapi melihat kehebatan Wan Fei-yang hatinya
rada tergetar. Mana berani lagi dia mengejar.
*****
Setengah kentungan kemudian, seekor merpati pos terbang dari kamar Fu Giok-su. Tujuannya
sudah pasti Siau-yau-kok. Meskipun ilmu silat Wan Fei-yang sangat tinggi, namun di dalam
Siau-yau-kok ada Hujan, Angin, Kilat, Geledek ditambah lagi Thian-ti. Mereka merupakan
pentolan-pentolan dunia kangouw yang telah malang melintang selama puluhan tahun.
Setelah menerima berita tersebut, mereka pasti akan mempersiapkan segalanya untuk
menyambut kedatangan Wan Fei-yang. Fu Giok-su tidak percaya kalau anak muda itu tidak
terjebak dalam perangkapnya. Sedangkan Yang Cong-tian yang jauh lebih pengalaman saja
masih kena terjebak oleh tipu daya mereka. Tampaknya keberangkatan Wan Fei-yang kali ini,
lebih banyak celakanya daripada selamatnya.
*****
Pada saat ini Fu Hiong-kun sudah kembali ke Siau-yau-kok. Kecuali Siau-yau-kok, dia
memang tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Berkelana di dunia kangouw terlalu lama
juga membuatnya jenuh.
Ketika ditanyakan hasilnya pada waktu mengejar Tian-liong-siang-jin. Dia hanya mengatakan
bahwa belakangan dia kepergok oleh Ci-bu-kim-hoan, lalu soat lian itu terpaksa
diserahkannya kembali kepada orang itu.
Gi bu kim hoan sudah mati. Bahkan tidak ada saksi kecuali Wan Fei-yang. Dia tidak yakin
bahwa orang-orang Siau-yau-kok akan menemukan mayat Ci-bu-kim-hoan Lu Ci. Hujan,
Angin, Kilat, dan Geledek tidak begitu percaya akan keterangan Fu Hiong-kun. Tapi karena
ada Thian-ti di sana, mereka tidak berani banyak bertanya.
Thian-ti sendiri juga kurang senang. Tetapi dia tidak menyalahkan Fu Hiong-kun. Di hanya
memaki Lu Ci panjang lebar. Terhadap cucu perempuannya yang satu ini, dia benar-benar
sayang sekali. Seluruh kemarahannya sudah pasti disalurkan pada diri Yan Cong-tian.
Pecutnya disabetkan dengan sekuat tenaga. Habislah kulit tubuh Yan Cong-tian sampai pecah
dan berlumuran darah.
Sampai saat ini, entah sudah berapa banyak penderitaan dan siksaan yang dialaminya. Tapi
sedikit pun dia tidak mengeluarkan suara rintihan apalagi memohon ampun. Meskipun Thianti berharap sekali dia akan berteriak histeris dan menjerit ketakutan seperti apa yang terjadi
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dengannya waktu terkurung d telaga dingin, tapi Yan Cong-tian tetap menggigit bibirnya eraterat sehingga berdarah. Orang itu tetap tidak bersuara. Akhirnya Thian-ti kewalahan dan
kehabisan akal. Kalau sudah begitu, dia akan seperti anak kecil yang merengek dan
mengentakkan kakinya dengan kesal.
Sebetulnya Fu Hiong-kun tidak sampai hati melihat penderitaan Yan Cong-tian, tapi dia tidak
menemukan akal untuk menolongnya ke luar dari tempat itu. Ilmu silatnya sangat rendah.
Mana mungkin dia sanggup menggotong seorang bertubuh tinggi besar seperti Yan Cong-tian
dan melarikan diri siang dan malam. Pasti dalam waktu sekejap mereka akan menemukannya.
Dan apabila terjadi demikian, Fu Hiong-kun tidak berani membayangkan akibat yang akan
diterimanya bersama Yan Cong-tian. Jangan-jangan dia malah memercayai kematian orang
tua itu. Dia hanya bisa mengendap-endap ketika tidak ada seorang pun dalam Siau-yau-kok
dan mengantarkan makanan atau sedikit obat-obatan untuk dimakan dan diminum oleh Yan
Cong-tian. Mungkin inilah salah satu faktor mengapa Yan Cong-tian masih hidup sampai saat
ini.
Seluruh Siau-yau-kok kembali tenggelam dalam ketenangan. Sampai surat yang dikirim Fu
Giok-su tiba, baru mereka mengadakan persiapan dan sibuk tidak keruan. Setelah selesai
mengadakan pertemuan, seluruh anggota Siau-yau-kok sibuk dengan tugasnya masingmasing. Hanya Fu Hiong-kun yang merupakan kekecualian.
Hujan, Angin, Kilat maupun Geledek tidak ingin Fu Hiong-kun ikut campur dalam urusan ini.
Sedangkan Thian-ti sendiri takut Fu Hiong-kun akan menemukan bahaya. Dia juga tidak
merasa perlunya turut campur Fu Hiong-kun dalam urusan ini. Dengan kata lain, dia setuju
dengan usul Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek.
Tentang soat lian yang menurut Fu Hiong-kun telah diambil kembali oleh Lu Ci, Thian-ti
sebetulnya curiga juga. Oleh karena itu, masalah meringkus dan menjebak Wan Fei-yang, dia
tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya seperti tidak ada masalah yang terjadi dalam Siau-yaukok.
Tapi pada dasarnya Fu Hiong-kun adalah seorang gadis yang cerdas. Meski Hujan, Kilat,
Angin, dan Geledek bahkan Thian-ti tidak pernah menunjukkan apa-apa di hadapannya, tapi
dari gerak-gerik para anggota Siau-yau-kok yang keluar masuk dengan tergesa-gesa, beberapa
kali lihat saja, Fu Hiong-kun sudah curiga.
Dia tidak berkata apa-apa. Kelakuannya setiap hari diam-diam saja. Namun di balik
ketenangannya, dia memerhatikan gerak-gerik Thian-ti dan keempat bawahannya dengan
saksama. Sampai suatu hari dia melihat kelima orang itu keluar bersama-sama. Hatinya
semakin waspada.
Siau-yau-kok adalah tempat yang terpencil. Kecuali Yan Cong-tian, belum pernah ada orang
yang berhasil menemukan tempat ini. Sedangkan Yan Cong-tian saja dijebak oleh Fu Gioksu. Ditilik dari keadaannya, Thian-ti dan anak buahnya pasti sedang menghadapi seorang
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musuh tangguh. Dan mereka tidak membawa perbekalan apa-apa. Hal ini membuktikan
bahwa tujuan mereka pasti tidak seberapa jauh.
Siapakah orangnya yang begitu menggetarkan hati Thian-ti dan rombongan sehingga mereka
harus menghadapinya bersama-sama? Fu Hiong-kun langsung teringat akan Wan Fei-yang.
Mungkinkah Wan Fei-yang telah membaca surat yang ditinggalkannya lalu pergi mencari Fu
Giok-su? Lalu abangnya yang licik itu kembali menjalankan siasat menjebaknya ke Siau-yaukok? Kecerdasan Fu Hiong-kun tidak perlu diragukan lagi. Meskipun dugaannya tidak seratus
persen tepat, tapi sebagiannya memang hampir benar. Hanya saja untuk sesaat dia tidak tahu
apa yang harus dilakukannya.
*****
Belum lagi Wan Fei-yang sampai ke Kian-wei-piaukiok, dia sudah bertemu dengan orang
yang ingin dicarinya. Siapa lagi kalau bukan Suma Hong yang merupakan anggota Siau-yaukok juga!
Suma Hong mengiringi kereta kawalan yang berjalan ke arah Wan Fei-yang. Panji bertuliskan
Kian-wei-piaukiok yang sangat mencolok sudah berkibar-kibar dari kejauhan. Mana mungkin
Wan Fei-yang tidak melihatnya.
Wan Fei-yang yang lugu itu sama sekali tidak curiga. Dia malah memuji dirinya yang sangat
beruntung dan bernasib baik. Suma Hong pura-pura sibuk memerintahkan ini dan itu. Tapi
tatkala mendengar bahwa Wan Fei-yang datang untuk menyelidiki kematian Yan Cong-tian
serta Wan-ji, dia langsung meninggalkan kereta kawalannya begitu saja dan mengantarkan
Wan Fei-yang ke tempat di mana Yan Cong-tian dan Wan-ji menginap. Tentu saja semuanya
hanya permainan Suma Hong yang sudah diberi petunjuk oleh Thian-ti.
Penginapan itu tidak seberapa besar. Suma Hong mengajak Wan Fei-yang ke sebuah kamar
yang terletak di bagian timur penginapan tersebut.
“Wan-tayhiap ....” sapa Suma Hong sambil mempersilakan Wan Fei-yang duduk. “Apakah
Ciangbunjin sudah menerima kabar dari anak buah kami?”
“Kabar apa?” tanya Wan Fei-yang tidak mengerti.
“Anak buah kami sudah menemukan mayat Yan-supek dan Lun Wan-ji Suci,” kata Suma
Hong dengan wajah sendu.
“Hah?” Wan Fei-yang benar-benar terkejut. Hilanglah harapannya bahwa ada kemungkinan
Yan Cong-tian serta Lun Wan-ji masih hidup. “Di mana mayat mereka sekarang?”
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“Kalau Wan-tayhiap tidak lelah, mari Siaute antarkan sekarang juga,” kata Suma Hong purapura tulus.
Tentu saja Wan Fei-yang tidak merasa lelah lagi. Dia ingin melihat mayat Yan Cong-tian dan
Lun Wan-ji sekarang juga.
*****
Tempat itu letaknya tidak seberapa jauh. Merupakan sebuah gedung kosong yang tidak
terurus.
“Kedua peti mati ini seharusnya diantarkan ke Bu-tong-san kemarin. Tapi karena anak buah
yang bekerja di piaukiok kami rata-rata penakut, apalagi Bu-tong-san sendiri masih dalam
suasana berkabung dan orang-orang Siau-yau-kok berkeliaran di mana-mana, terpaksa di
letakkan di sini untuk sementara,” kata Suma Hong.
Tentu saja Wan Fei-yang percaya penuh apa yang Suma Hong katakan. Dia juga tidak
bertanya mengapa mayat Yan-supeknya serta Lun Wan-ji sudah dimasukkan ke dalam peti
sebelum dilihat oleh Ciangbunjin Bu-tong-pay. Tapi dia berpikir mungkin karena mayat
mereka sudah terlalu rusak sehingga mengeluarkan bau busuk dan harus dimasukkan
secepatnya. Oleh karena itu juga dia tidak berjaga-jaga terhadap kedua peti mati tersebut.
Tangannya meraba kayu peti mati. Terbayang olehnya wajah Yan Cong-tian yang berwibawa
namun berhati welas asih. Sekarang mereka sudah dipisahkan oleh dua dunia yang berbeda.
Biar bagaimanapun, perlakuan Yan Cong-tian selama dia berada di Bu-tong-san terhitung
boleh juga. Apalagi Lun Wan-ji. Gadis itu yang paling sering membelanya.
Senyuman yang lembut, ucapannya yang selalu menyentuh. Satu per satu terbayang kembali
di lubuk hatinya. Tanpa sadar Wan Fei-yang menarik napas panjang. Pada saat itulah, tutup
peti tiba-tiba terbuka. Serangkum asap beracun memancar dari dalamnya.
Wan Fei-yang berseru terkejut. Dia bergulingan di atas tanah. Kebetulan sebatang golok
meluncur keluar dari dalam peti mati, maka dia pun terhindar. Meskipun gerakannya cukup
cepat, tapi dia sempat menghirup asap beracun dalam jumlah yang cukup banyak. Kepalanya
terasa pusing, matanya berkunang-kunang seketika. Dalam waktu yang bersamaan, peti mati
kedua pun tersingkap. Hujan mencelat ke udara. Sepasang tangannya mengibas. Sekumpulan
jarum beracun melesat keluar.
Dengan bertumpu tanah, Wan Fei-yang kembali menggelinding di atas tanah. Baru saja ia
berusaha bangkit, dari kerumunan pohon dan gerombolan semak-semak meluncur sebatang
pedang yang bercahaya bagai kilat. Angin pun menyusul melayang turun dari atap gedung itu.
Sepasang lengan bajunya mengembang mengadang jalan pergi Wan Fei-yang.
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Dengan nekat anak muda itu menerobos dalam kibasan lengan baju Angin, kemudian dia
menggeser sedikit untuk menghindari serangan pedang Kilat, lalu melesat ke arah timur. Dari
balik dinding taman yang tinggi berhamburan puluhan manusia berpakaian hitam. Mereka
seperti puluhan batang anak panah meluncur mengejar Wan Fei-yang. Anak muda itu mulai
kelabakan, dia membelok ke kanan. Tapi pada saat itu juga, Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek
sudah menyusul tiba dan langsung mengepungnya. Suara tawa terbahak-bahak berkumandang
memecahkan keheningan yang mencekam. Thian-ti melayang turun dari atas sebatang pohon
yang lebat.
Dengan diam-diam Wan Fei-yang mengumpulkan hawa murninya dengan maksud menekan
asap beracun yang terhirup olehnya tadi.
“Jit-sing-kiam-ceng dari Bu-tong-pay tidak sanggup menahanmu. Bagaimana kalau kau coba
barisan Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek dari Siau-yau-kok?” Thian-ti berkata dengan nada
mengejek.
“Rupanya kau!” Wan Fei-yang baru melihat jelas siapa yang ada di hadapannya.
“Mengingat kebaikanmu mengantarkan makanan untukku selama terkurung dalam telaga
dingin, maka ... Wan Fei-yang! Aku akan membiarkan mayatmu dalam keadaan utuh!”
“Apa yang telah kau lakukan terhadap Yan-supek dan Lun Wan-ji?”
“Yan Cong-tian telah mengurung aku dalam telaga dingin selama dua puluh tahun. Kalau aku
membunuhnya begitu saja, bukankah kebencian dalam hati ini tidak dapat tersalurkan?”
Wan Fei-yang tertegun.
“Kalau begitu Yan-supek belum mati. Wan-ji dia ....”
“Lebih baik kau urus dulu dirimu sendiri. Sekarang kau sudah menghirup asap beracun. Lagi
pula terkurung dalam barisan Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek. Mungkin ada baiknya kau
bunuh diri saja, daripada merasakan sakit dan penderitaan sebelum dibunuh!”
Wan Fei-yang tidak menyahut. Dia masih berusaha mendesak keluar racun dalam tubuhnya.
Melihat keadaan anak-muda itu, Thian-ti segera mengibaskan tangannya. Barisan Hujan,
Angin, Kilat, dan Geledek segera dikerahkan.
Golok Geledek menyerang dengan gencar. Pedang Kilat mempunyai jurus-jurus yang keji.
Jarum Hujan penuh dengan racun jahat, sedangkan kibasan lengan baju Angin bagai sebilah
pisau yang tajam. Wan Fei-yang sudah menghunus pedangnya. Dia menjalankan jurus Lionggi-kiam-hoat dan menerobos dalam kelebatan barisan Hujan angin kilat dan geledek.
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Asap beracun dalam dirinya mulai bekerja. Semakin bertarung, rasa pusing di kepalanya
semakin terasa. Dia sadar kalau begini terus dia akan mati dalam barisan tersebut. Oleh
karena itu, dia segera mencari kesempatan yang baik. Ketika lengan baju Angin berkibas, dia
menerjang dengan nekat dan melesat keluar mengikuti dorongan angin kibasan lengan baju
itu.
Ilmu meringankan tubuh Wan Fei-yang memang tinggi sekali. Gerakannya demikian cepat
dan tidak terduga sama sekali. Bukan Angin saja yang terkesima, bahkan ketiga orang lainnya
juga ikut terpana. Tidak satu pun dari mereka yang sempat mencegah.
Thian-ti yang menyaksikan dari samping langsung membentak lantang. Gerakan tubuhnya
bagaikan kuda terbang menerjang tiba. Sepasang telapak tangannya mengancam kepala Wan
Fei-yang. Anak muda itu menggerakkan pedangnya ke kanan dan menyusup ke antara
sepasang telapak tangan Thian-ti. Tubuhnya membungkuk kemudian berkelebat. Sekejap
mata dia sudah sampai di bawah dinding yang tinggi.
Manusia-manusia berpakaian hitam langsung menyerangnya dengan anak panah. Tidak satu
pun yang sempat menyentuh tubuh Wan Fei-yang. Mereka meraung kalap. Masing-masing
menghunus golok dan melayang turun. Pedang Wan Fei-yang digetarkan. Dua manusia
berpakaian hitam rubuh seketika. Sekali lagi dia menusukkannya ke arah kiri. Seorang lagi
tertancap dadanya. Telapak tangan kirinya ikut menghantam seorang lawan yang menerjang
tiba.
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