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Prolog 

 

Lebih dari seribu tahun yang lalu, di suatu desa di 

Provinsi Hebei, sebuah provinsi yang berada di sebelah utara 

Sungai Kuning, di daratan Tiongkok kuno, hiduplah seorang 

gadis muda bernama Zhu Xifeng. Ia adalah seorang yatim piatu 

sejak masa kecilnya dan ia diasuh oleh seorang guru bela diri 

yang menetap di sebuah tempat terpencil. Sang guru bela diri 

tersebut tidak hanya mengambil Zhu Xifeng sebagai anak asuh 

dan juga anak angkatnya, tetapi ia juga mengasuh seorang 

pemuda yang juga yatim piatu sejak masa kecilnya bernama 

Jiang Liwei. Zhu Xifeng dan Jiang Liwei sudah selalu bersama-

sama sejak masa kanak-kanak mereka dan mereka sudah sangat 

dekat layaknya saudara sendiri, hingga akhirnya mereka 

mengangkat janji sumpah persaudaraan saat mereka sudah lebih 

besar, saat mereka berdua telah berusia 12 tahun. 

Selama belasan tahun lamanya, Zhu Xifeng dan Jiang 

Liwei sangat rajin berlatih teknik bela diri dan berperang yang 

dikuasai oleh guru bela diri sekaligus ayah angkat mereka. Di 

provinsi tersebut sudah terdapat beberapa perguruan bela diri 

yang juga terkenal hebat dan sudah menghasilkan banyak 

prajurit-prajurit hingga jenderal perang yang hebat di masa itu. 

Sebagai seorang prajurit yang masih belajar, Zhu Xifeng dan 

Jiang Liwei sering mengenakan pakaian latihan mereka kemana-
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mana dengan membawa sebuah pedang yang menjadi kekhasan 

mereka masing-masing di pinggang belakang mereka. Tidak 

banyak masyarakat desa tersebut yang mengenal kedua prajurit 

muda tersebut sebab tempat kediaman mereka yang terpencil 

dan jauh dari tengah desa itu, kecuali seorang penjaga desa yang 

selalu berpatroli di bagian pinggir desa dan juga seorang 

jenderal besar ternama dari desa tersebut, yang sudah memiliki 

hubungan erat dengan sang guru dan juga kedua prajurit muda 

tersebut. 
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Bab 1 

Panggilan Sepasang Prajurit Muda 

 

Suatu pagi, setelah sarapan usai, 

“Xifeng, Liwei,” kata sang guru tidak lama setelah 

menyelesaikan cangkir tehnya itu. 

“Siap, Guru,” balas Zhu Xifeng dan Jiang Liwei 

bersamaan, yang duduk bersebelahan tepat di hadapan guru 

mereka saat itu, sambil memberi hormat dengan menyatukan 

kedua tangan mereka di tengah. 

“Bersiap-siaplah, sebentar lagi kita akan berlatih untuk 

hari ini,” kata sang guru sambil berdiri dari meja makan rendah 

itu. “Hari ini tugas siapa yang akan mencuci peralatan makan?” 

“Tugasku, Guru,” jawab Jiang Liwei. “Aku akan 

mengambil air di bawah lalu mulai mencuci peralatan makan 

ini.” 

“Baiklah. Aku akan menunggu kalian di halaman 

belakang,” balas sang guru sambil menganggukkan kepalanya, 

lalu berjalan keluar dari ruang makan tersebut. 
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“Liwei, biar aku membantumu mengambil air. Air di 

rumah juga sudah mulai menipis,” kata Zhu Xifeng setelah sang 

guru meninggalkan ruang makan itu. 

“Baiklah kalau begitu. Ayo kita ambil ember di 

belakang,” balas Jiang Liwei sambil tersenyum menatap saudara 

angkatnya itu. 

“Liwei, aku sering melihatmu tersenyum-senyum 

sendiri akhir-akhir ini. Apa ada sesuatu yang membuatmu 

senang?” tanya Zhu Xifeng sambil menatap Jiang Liwei dengan 

rasa penasaran sekaligus siap untuk “mengejek” saudara 

angkatnya itu. Begitulah, Zhu Xifeng dan Jiang Liwei senang 

saling mengejek satu sama lain, apa yang biasa dilakukan oleh 

anak muda seusia mereka jika sudah bersahabat dengan sangat 

baik seperti mereka. Kadang sang guru hanya bisa menggeleng-

gelengkan kepalanya ketika melihat sifat kedua anak angkatnya 

yang lucu seperti itu. 

“Apalagi, Xifeng? Tumben sekali kau 

memperhatikanku seperti itu,” jawab Jiang Liwei sambil 

tersenyum nakal. “Aku tidak suka tersenyum-senyum sendiri. 

Apa kau pikir aku ini gila?” 

“Tidak gila, siapa tahu ada suatu hal yang kau senang 

pikirkan akhir-akhir ini,” kata Zhu Xifeng sambil tertawa kecil 

sebentar. “Sebagai saudaramu, tidak ada salahnya kan jika aku 

memperhatikanmu?” 
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“Ya ya ya,” jawab Jiang Liwei, sambil menghela napas 

pelan. “Nanti akan kuceritakan saat sudah sampai di air terjun di 

bawah, oke?” 

“Oke, pegang janjimu itu, Liwei!” kata Zhu Xifeng 

cukup keras dengan nada bahagia, lalu bersama-sama dengan 

saudara angkatnya itu mengambil ember-ember air di dalam 

kamar mandi yang ada di rumah itu. 

 

Dan akhirnya, sesampainya mereka di air terjun, tidak 

jauh turun dari posisi kediaman mereka itu, 

“Jadi begini, Xifeng,” kata Jiang Liwei begitu ia selesai 

melepas sepatu kulitnya dan menggulung celana panjang 

kainnya itu hingga mencapai lutut. “Aku hanya berpikir apa 

yang akan kulakukan saat dewasa nanti. Kurasa mengabdikan 

diri pada negara menjadi seorang prajurit juga bagus, tapi di saat 

yang sama aku juga bingung, jika aku mengabdikan diriku pada 

orang yang salah, bukannya kemampuanku hanya akan 

digunakan untuk menghancurkan yang lain?” 

“Kukira kau sedang memikirkan yang lain lain,” balas 

Zhu Xifeng sambil tertawa kecil. “Kadang aku juga terpikir 

untuk menjadi seorang prajurit, seorang jenderal perang kalau 

bisa. Tapi aku juga belum tahu pasti, kemana seharusnya aku 

akan pergi saat aku dewasa nanti.” 
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“Kau bukan hanya jago bela diri, Xifeng,” kata Jiang 

Liwei sambil mengambil air dari air terjun tersebut 

menggunakan ember yang dipegangnya. “Aku sudah tahu kalau 

selama ini kau ternyata senang menulis puisi diam-diam. 

Lihatlah mejamu yang berantakan itu, semuanya berisi puisi-

puisimu yang kau anggap gagal dan kau remas hingga kecil. 

Apa kau tidak sayang kertas?” 

Mendengar hal itu, Zhu Xifeng pun tertawa terbahak-

bahak, lalu berkata, 

“Sudah kukatakan untuk jangan pernah menyentuh 

mejaku, tapi ya sudahlah, sudah waktunya juga untukmu untuk 

mengetahui semuanya,” balas Zhu Xifeng sambil mengambil 

sebuah ember setelah menggulung lengan baju dan juga celana 

panjangnya itu, masuk ke dalam air terjun itu. “Sampai sekarang 

aku belum bisa menulis puisi sebagus para sastrawan yang 

terkenal di desa. Aku belum ada apa-apanya jika dibandingkan 

mereka.” 

“Heh, masa?” kata Jiang Liwei dengan nada tidak 

yakin. “Semalam aku mencoba untuk membuka kertas-kertas 

yang kau remas itu, dan isinya bagus-bagus. Mengapa tidak kau 

lanjutkan saja?” 

“Yang mana yang kau baca?” 

 


