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sawérigading membawa I Cimpau ke Mallimongeng. 

sudah tiga bulan lamanya Sawérigading pergi pulang ke 
Latanété. Tidak pernah tinggal sampai siang di rumah. 

I Cudai mulai hamil. Tidak pernah lagi Sawérigading 
.c..._ 

pergi ke Latanété. Dia sudah tinggal tenang di Halli -

mongeng. I Cimpau raja Lémpa sudah hamil juga. 

I Cimpau audah melahirkan. Lahirnya I Waru. Wé Makka-
waru Daéng Paraga dinaikkan di ayunan. 

I Wé Cudai mau melahirkan. I La Galigo sudah lahir. 

setelah dipotong ~?uninya dia dibawa ke .Hariyo se
bab I Cudai tidak mau serumah dengan dia. 

I La Galigo dinaikkan di ayunan di l1ariyo. 

Upacara naik raga-raganya I La Galigo di Hariyo! 

I La Galigo pergi menyabung ayam di Gina. Beriringan 
dengan Sawérigading. I Cudai menyurung panggil anaknya. 
Pada waktu inilah baru Sawérigading disaksikan oleh 

orang lain tinggal bersama dengan I Cudai di Latanété. 

I Cudai akan membunuh I Cimpau. Dia menyuruh panggil 

kè Latanété ke Mariyo, tetapi tidak jadi dibunuh, ka -
rena I La Galigo marah. 
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maka berangkatlah La Panarang menuju ke luar 
menyampaikan ucapan raja Lémp+~ami isteri. 
Berdirilah Opunna Warek lalu ma~uk ke dalam 
pergi duduk berdekatan dengan isterinya. 

i 

Berakata Sawêrigading, \ 
1 

"Berangkatlah wahai adik Cimpau i 
1 

pergi berpakaian supaya aku membawamu 
1 

menuju ke ti mur di Hario j ____ ( 1:1()-".:. )À~ '-engkau ambil orang pilihan~n-~rang 
- yang membawakan cerana=:;~asan ~empat sirihmu." 

Berangkatlah I Cimpau pergi berpakaian 
1 

yang bagaikan pakaian pengantin fndahnya. 
Serasi semua kelihatan pakaiannyà. 

l 
Nampaknya I Wé Cimpau bagaikan b~lan 
Jang sempurna cerah wajahnya •. 
Lengkap sekali pakaian I Wé Cimpau. 

1 

Berangkatlah opunna Warek\ l 
menuju keluar .. lalu turun 

bergandengan tangan auami iateri \ 
- dijemput dengan uaungan keemaaa~l. 

dinaungi dengan payung emaa. \·· 
~udah ramai upacara Kehiyangan Opunna Warek 

1 

Gembira eekali raja Lémpa 1 
1 

menyaksikan keadaan ana~a. ·j 
' 1 

- Berdiri 1alU menyusul ~~~· 
Bagaikan eaja danau yang luas 1 

1 
1 payung emas naungannya 

anak raja pendamping d·~ " 1 Lempa-Lempa, 
1 

· Memadati 1embah orang banyak, 1 

- menelusuri dataran tinggi para pe~gaval •. 
Ïiada berhentinya berdengung genkerang. 
Sampai :dilangit kedengaran perup~~ caraan ~awérigading. 
Berkata semua orang Gin&, 

Mujur sekali I Cimpau. \ 
- Celal:a~~~i Daêng Risampl!,./ _.---
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memuntahkan lemaknya membuang kesenangannya, 
karena tidak mau menyempurnakan pertunangannya 
dengan yang berperahu emas itu. 
Hanya I 1,</é Cimpau sajalah 
yang mendapa~ kesenangan dan kebaikan. 
Tiada sirih terkunyah . 
sudah meninggalkan Lémpa-Lémpa 
sudah sampai di luar kampung Mario 
di-jemput dengan tarian Bissu, 
melalui jejeran bambu berhias keemasan 
memasuki pek4rangan kampung Mario. 
Laima puluh bambu berhias dilewati Opunna Warek 
diiringi upacara diantar de~g~ ucapan dewa. 
Melangit suara kuur semangat kehiyangan Pamadelletté 

- sampai memasuki pek~angan. 
Tak diistirahatkan bunyi peralatan 
perupacaraan sang Hiyang kehiyangannya 
memasuki pekarangan istana. 
Diletakkanlah usungan, 

- dilipat pula payung.payung keemasan. 
Berangkatlah·Matangkiluwuk Daéng Risobbu 
diikutkan baki keemasan 
yang penuh dengan bertih emas. 
Berdirilah Matangkiluwuk Tenrilennareng 
menaburinya dengan bertih emas 
serta b~ras aneka warna, sepupu sekalinya itu. 
Bersamaan keduanya berkata. 
Hatangkiluwuk, Tenrilennareng, 

"Kuur jiwamu raja adikku suami isteri. 
- naiklah kemari di atas istanamu. 

?ergilah ke tempatnya di ruangan tengah." 
Bagaikan saja hujan keras 

taburan bertih emas dari atas istana. 
_i\1enginjak tangga Opunna ·.'/arek 

- bergandengan tangan suami isteri 
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~ ... :r< '~, dipegangkan ~-asur k~milau, ma~ang ,y_,,· ~ 1 
ka lapa 

emas berpilin orang Limpobonga ! 
' 

melangkahi ambang pintu keemasa~ 
\ 1 

menginjak lantai pelepah pinang: • 

- 'àarpal~~_glah .~ _\o/é Cimpau 

bergandengan tangan dengan ibu La Sulolipu 

masuk ke dalam melewati sekat tengah 

membelakangi pintu emas lalu pergi duduk 

di aamping ruangan 

- berdekatan Opunna Warek suami isteri 

membuka jendela keemasan .làlu menjenguk. 

Belum la~a duduk Upunna warek 

diaturlah tempat minuman 

diangkut pula kawah besar 

- ber'seliw•ran para pembantu pelayan. 
t 

Diangkatlah talam emas tempat makanan 
i 

Toapanyœmpa suami iateri ! 
1 

.beriringan aemua makanan 1 
1 To Sulolipu bersepupu askali ! 

- pa:t.a tamu raja pengikut Sawérigiading 

anak raja pendamping 

bangsawan tinggi kapit. 

mengalirlah angkutan hidangan 

sudah aiap terhidang baki-baki 

1 

1 

sudah cukup makanan orang banyak dan juak 
1 

makanan orang banyak ~ang ribuan. 
1 

Dibersihaanlah jari 

Toapanyompa sendiri 

tangannya upunna \'/arek. 

1 
membersihkan tangan isterinya. l 

- rlulai makanlah orang besar itu \ 

bersamaan juga makan orang ban~ak. 
1 

~agaikan saja bintang yang mele;kat 

mangkuk keemasan tempat minum ~nak raja itu. 

Bagcùkan pula burung putih bert1erbangan 

- kieran mangkuk-mangkuk Jawa 
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tempat minuman orang banyak. 
Tujuh kali saja menyuap sudah kenyang 

upunna . ..,arek suami isteri 
dibersihkan kembali jari tang~ya,_ 

membersihkan mulut berkumur 
disuguhi sirih 1a1u menyirih. 

Berkata opunna warek. 

"Kira-kira hari apakah kakak La Nanrang 
baru bis~ Daéng Risompa menerima nasehat 

- suapaya aku menyempurnakan pertun~nganku 
ak.u membawanya kemari di Hario mendapingiku 
di dalam istaha manurung ini. 

Aku kira sama halnya 

de~gan keserasim{badan poci dengan tutupnya. 
- Setelah hari mulai malam 

sudah diganti pelita siangnya matahari 
menyalalah pelita di ruangan dalam 

dipasang pula ob~r di ruangan luar. 
Berakata upunna warek, 

- "Mari ki ta pergi ~t Latanété kakak La Nanrang."" 
Sepakatlah keduanya 

Opunna warek bersepupu sekali. 
Berpaling saja Sawérigading 

melilitkan ikat pinggang indahnya 

disertai dengan ikat keris andalannya. 
Berkata Pamadelletté, 

;'Tinggallah dulu wahai adik Cimpau bersama 
dengan ib~nya La Sulolipu.n 

Congak sambil terse~yUm I Wé Cimpau 
- tak menjawab·kata sepatahpun. 

~erdirilah Toapanyompa menuju.ke luar 
.La Nassaguni. yang ! .membawakan 

cerana·keemasan tem~at sirihnya. 

La Pananrang berjalan di depan. 

- Berkatalah Matangkiluwuk, 
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i 
'~ari kita masuk ke dalam bilik ~dik Cimpau 

memang sudah hanya demikian saja 

yang telah dinasibkan baru sa~a d~lahirkan 

tidak mengadakan upacara kerajaanl 
i 

dat.ang sebagai suami orang Senrijàwa." 
! 

Menjawab I We Cimpau, · ! 
"Sudah lebih satu bulan 

menjelang bulan berikutnya 

malam dia pergi, malam juga kembati sepupu sekalimu 

- aku juga audah mulai jengkel 

audah mulai merasa marah-marah 

sebab baru datang setelah mulai 

~atanya tak diizinkan juga 

aampai siang di Latanété." 

s:l.~ng. 
l' 

1 

! 
1 

Iertawa saja folatangkiluwuk l' 

menjawab ucapan raja t~mpa samb.il i barka ta, 

'':D~sabarkan saja ·hati raja adikku, l 
kalau timbul ra:sa susahnya i tu.>, l . 

1 

Henghempaskan diri lalu berbaringii Wé Cimpau 
1 

·memerintahkan untuk:. memalang pin~u bilik. 

sudah sampailah Opunna Warek di .. Aléëina 
1· 

tiga beririnsan memasuki pek~rang~n istana 

berjalan terus menginjak tangga l 
1 

1 
naik ke atas istana 

terus masuk ke dalam bilik 

mendatangi 

tidak ada 

1 
1 

]aéng Risompa duduk sendirian 
i 

palayan pembantu peribadinya. 
. 1 

Bagaikan saja orang yang menikmati rasa madu 

di dalam hati Pamadelletté, 

- pergi d~duk memegang isterinya 

memangku isteri kesayangannya. 

Sudah tak dapat lagi Toapanjompa 

menahan keinginan matanya 

1 

1 

1 

menikmati yang biasa menghialangkkn 

Berpalinglah Sawérigading 1 

! 

perasaannya. 
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mengipasi tangan pelita itu. 

Berdirilah lalu mengangkat isterinya 

menyerunduy~annnya di dalam kelambu 

~embaringkannya pada tikar, 

- berbaring bersa.ma sebantal 

banya satu sarung saja mereka berdua. 

Gembira sekali Pamadelletté 

merasa suka cita di dalam hatinya 

menikmati rasa bahagia ke-dua pihak 

- Gembira sekali Pamadelletté 

mengadakan pesta di dalam kelambu 

saling selalu menggelepur, 

s~ling melelehkan keringat berbau • 

.•. .. :"_s:-•··· Tiada lagi tertidur mata Opunna Warek 

- menyapu-nyapu isterinya 

.tiada mau lengkang pangkal lengannya 

melilit bagai pontoh emas 

paàa pinggang isterinya 

yang menjadi i~amannya itu, 
ha...-1 , 

- Setelah dini barulah I We Cudai memisahkan diri 
'--------•--:--;---.--- -- -··. -. - --. --· -===-=-=-:--. 
mengeluarkan tubuhriya dari dalam-sa:rlrlîg 

_,---- - ------- .. 

Berkatalah I Wê Cudai, 

"Turunlah wahai. O~unna Warek 

menuju keruangan I Wé Cimpau. 

- jangan sampai merasa jengkel raja Lémpa 

memang wajar kalau tak senang hatinya 

orang· yang me~.d~mpingimu i tu 

Yang selalu mengawasi kemuliaanmu 

sebab engkau selalu melewatkan waktunya 

- engkau juga tak tinggal bermalam 

pada bilik perempuan kesayanganmu itu. 

l-1enjawab ·toapanyompa, 

"Apakah memang I Wé Cimpau Adik Cudai 

maka aku meninggalkan tanahku di Luwuk 

- aku meyatimkan kedua orang tuaku 
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Aku lepaskan kekuasaan besarku 

keududukan tertinggiku. 
i 

Hanya saja 

aku me'buat 
i 

sebab yang 

kar~ana engkau adik C~dai tiada duamu 

perahu lalu berlayar , 
1 

mukim di _Botillangi ~engatakan 

ada di Alécina yang sama ddngan aku. 
ltulah sebabnya wahai adikku aku 1 menyamar sebagai Oro 

1 

pergi ke cina menjual-jual untuk:melihatmu 
tiada kata duata ucapan orang tu~ku 

1 

- engkau juga ms~genakan ponto kal~ru hati 
1 
1 hiasan langan saudaraku, 
1 

aku memajukan lamaran sampai aku\diterima. 
1 

~etelah cukup tiga bulan diantarima~ar itu-
engkau yang membatalkannya i 

- maka aku ditunjukkan....·.. oleh · ' ypunna Cina auami iateri 

I Wé Cimpau sebagai penghibur _ti~ggal di Cina. 

Tetapi oleh ka~ena engkau sudah ~erasa kasih 
1 

i.tulah sebabnya aku rr_enghar.apkanîkasihmu 
aku tinggal ~aja sampai siang ! 

1 

supaya aku meraaa berada di Lata~été." 
1 

sangat gelisah rasanya di dalam hati I Wé Cudai 
1 

mendengarkan ucapan upunna Warekl 
1 

Henjawab pemilik rumah di Latané~é itu 

1 "Aku sangat wahai upunna vla:tek 
tiada menyetujui ucapan mulutmu !tu 

1 

aku tidak percaya aekali perkata~nmu 

Henjawab Sawérigading, 
r 

itu. 11 

"Dengarkanlah nanti aumpah 

perhatikanlah w~hai pelita 
diriku wahai si mutiara 

i 
bilik: 

1 

sumpah kehancuran diriku. 1 

Kalau ada duamu yang menyebabkan!aku tinggalkan Luwuk 
biarlah aku hancur bagaikan debu\ ' 

1 kehancuranku bagaikan aàap 1 

menetesku bagaikan keringat \ 
1 - pecah bagai beling, raja yang be1kuaea sehari 

1 
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tak akan meninggalkan keturunan 
tidak akan di terima ~i ~éréttiwi 

d mavatku a.kan di campakkan se ang J 

di1uar 1ingkungan 1angit.u 
- .Menjawab We Cudai, 

"Kasihani1ah aku wahai Opunna \-larek 
dah 1 d . I 1·''e ~1·mpau engkau pergi saja u u 1 ruangan n v 

· _, · · d1· Alécina. 11 jangan1ah engkau t1ngg~ sampa1 s1ang 
Berpalinglah memeluk isterinya 

_ 1a1u membaringkannya di atas tikar 
sa1ing beràuka cita dan membahagiakan 
bercumbu kasih di dalam kelambu. 
Berkata Opunna Warek, 
"Bagaimanakah lagi wahai suluh bilik di Aléluwuk, 
apa daya wahai si ~utiara pelaminan di Watamparek, 
sebab tiada mau rasanya hatiku meninggalkan bilikmu. 
Tak in_gin lagi perasaanku meninggalkanmu. n 
Bangunlah I Hé Cudai 
mengeluarkan badannya dari sarung sambil berka~a, 

- Kasihanilah aku wahai Opunna warek 
engkau segera saja turun 
pergi ke ruangan l \ié Cimpau. Tl 

memelukkan kedua tangan Sawérigading 
pada pinggang 

- I 'dé Cudai sambil berkata, 
"Kasihanilah aku wahai si bulan purnama di Alécina 
ùulan bercahayan~a tana v/ugi 
engkau memoerikan kepadaku olahan sirihmu, 
untuk kujadikan penenang hati." 

- Segera saja I Wé Cudai 
membuka cerana keemasan lalu menyirih 
lalu memberikan sirih olahan pada suAmi 
yang selalu menuruti keinginannya, 
saling bertuk~ si~ih olahan. 

_ Naka berangkat Sawérigading lalu turun 
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berjalan terus melewati pekerangan 
1
tiga beriringan. 

Tiada sirih terkunyah ) 

sudah sampai memasuki pekar~ngan ~stana d~ario, 
! 

menginjak tangga terus naik di ist~na 
1 

-·terus masuk ke dalam 

mendatangi bilik yang tiada terkunci 
1 

tempat tidur I Hé Cimpau. i 
Merasa geli di dalam hati Opunna Warek. 

1 
i Sudah tiba Sawérigading 

- memhuka kelambu lalu menyeruduk 

sambil m~mbuka ikat kerisnya 

dan ikat pinggang indahnya 

menaggalkan destar Jalapinranya. 

.l 
1 

i 

1 
1 

Henghempaskan ~iri sambil berbari,ng 
1 

- bersarung dara-tfelling dengan I w,ë Cimpau 
1 

mengganti dengan pangkal lengannya 

bantal tempat berbaringnya 

isteri y~~g dikasihi itu 

melilitkan bagai pontoh pangkal 

. Pada pinggang badan isterinya. 

Berkata Toapanyompa, 

lengannya 

1 . 
l 
' 

"Apakah engkau tidur raja Lémpa aku membangunkanmu 
1 

kalau engkau sadar raja adikku 1 

1 

berbaliklah kemari kita tidur sa:J.ing berdekapan." 
... 

berbaliklah Opunna Lémpa merapatran ~àdà~y.a · 

saling aemelukkan pangkal lengan~ · 
1 

n)enyak sekali tidurnya. 1 

' 
Setelah matahari sudah tinggi barulah 

bangun.duduk berpisah sarung sua~i isteri 

mencuci muka pada mangkuk putih 1 

menata diri di depan cermin 1 

disuguhi sirih lalu menyirih pada cerananya 

. "h 1 
meny1r1 menenangkan hatinya su~mi isteri. 

Tiga bulàn lamanya Sawérigadingj 

datang sebagai suami orang orang Senrijawa 

1 

1 

1 



di dalam bilik Daéng Risompa 

mulai hamillah I Wé Cudai. 
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Sudah puluhan malam Opunna Warek tak pergi ke Lataneté. 

Berkata I Wé Cimpau, 
_ "Kasihanilah aku wahai raja kolong langit 

yang berkuasa di permukaan bumi 

supaya engkau pergi saja ke Latanété. 

sudah puluhan malam lamanya tak mendatangi 

bilik mulia temp~t tidurnya uaéng Risompa. -- Engkau akan menee .lakakan kehidupanku." 

Tertawa saja Sawérigading sambil berkata, 

"Kuur jiwamu raja Lémpa. 

Semoga tetap semangat kehiyanganmu. 

walaupun seratus kali dari padanya 

- engkau tak ak~n di bunuh. 

Kalau engkau tak dapat tinggal di Cina 

aku mèmerintahkan ~anritawugi mengantarmu ke Aléluwuk. 

Tentu akan merasa gembira sekali 

Sri Paduka suami isteri melihatmu. 

- Sri ~aduka sendiri akan memerintahkan 

kain pegangan tempat perpeganganmu 

mempertumpukan pada ·.papan keemasan, 

mengejan bersandar pada aparat kerajaan • 

Engkau akan meny~sikan datangnya berkumpul 

- naik ke atas istana anak raja di Al"éluwuk 

mengucapkan janji dan nazar." 

Tiada bereakap I Wé Cim~au 

tiada menjawab sepatah katapun raja Lémpa. 

Berdirilah Sawérigading menuju ke luar 

- pergi duduk di ruangan tamu 

mengelilingi tempat minuman bersepupu sekali. 
Duduk ~aja I Wé Cimpau 

mengalirkan air mata bercucurannya. 

Berkata Hatangkiluwuk, 

"Tenangkanlah hatimu wahai raja adikku • 

.. 
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Tak dusta apa yang 
Berdirilah kemari raja Lémpa· 

1 diaebutkan oleh orang besar itu. \ 
1 

i 
berpindah tempat ke ruangan dalam 
menghiburkan hatimu 
menenangkan pikir~nmu." 
Berdirilah l Wé ~impau 
bergandengan tangan Matangkiluwu~ menuju ke dalam 

1 pergi duduk di samping ruangan ~ 
membuka j end ela lalu menj enguk : 

1 memandang-mandang pa~ar. \ 
sudah datang pula penjaga 
pagar berkelilinq n'la nurung i tu 

\ menaikkan di ataa istana : 
\ . 
1 

buah-buahan yang aneka macam 
mengantarnya~epada 1 Wé Cimpau. 

t Gembira seaka~i raja Lémpa menyaksikan 
buah-buah yang aneka macam itu. \ 
Dimaaukkan di dalam parut 
buah-buahan yang disukainya. 1 

\ Herasa ngidam berat Daéng tdsompa~ 
1 Tak mampu lagi mengatasinya · 

keta~nakan perasaannya •• 
Sudah t~ga hari na;ngJ Misompa 

1 tak keluar lagi di hadap di ruang~nnya. 
Berkata Wé Fenriabang, 
"Mengapakah wahai inang tak pernah kulihat .anakku dihadap di ruangannya." 
Henyembah sambil berkata !nang pengasuh itu, 

1 "Sudah tiga malam tuanku, kulihat\berbaring tak berbaiik si anak raja asuhanku itu, \ . tak mengenal apakah hari malam at~u· siang. s~gera saja upunna Cina masuk ke dalam di dalam bilik anaknya \ 
pergi duduk di atas tikar 
di dekat anaknya itu. 

'\ keemasan 
\ 

\ 
1 

l'' 

i 
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Berpa1ing1ah upunna Gina 

menekan Daéng Risompa 

Lalu meraba bagian dadanya. 

Berkata 'lié Tenriabang, 

XI/12 

"Apakah yang menyebabkan anak Cudai 

sampai tak enak perasaanmu. 

~angunlah engkau menyampaikan kepadaku 

·engkau menenangkan hatimu 

erigkau memasukkan ke dalam perut 

buah-buahan yang engkau sukai. u 

Tiada berkata I Wé Ctidai 

tiada menjawab sepatah kata dari orang tuanya. 

Berkata lagi Wé Tenriabang. 

"Bangunlah Daéng .Riaompa 

- supaya aku melihat raut wajahmu. n 

Bangun lalu duduk I Wé Cudai. 

Bagaikan saja orang yang kehilangan 

perasaan di dalam hati upunna Cina 

tersentak hati menyaksikan anaknya. 

- Bagaikan saja kertas tersebar raut wajahnya. 
Lama sekali barulah berkata 

"Apakah sebabnya wahai anak Cudai 

sampai tak merasa enak perasaanmu 

bagaikan saja kertas tersebar 

- tulang pipimu kelihatan." 

Menjawab Daeng ~isompa, 

"Tak mau .tidur mataku waktu berbaring. 

Baru mataku tertidur waktu berbaring 

setelah matahari terbit di timur. 

- Teraaa terlalu kejang kedua betisku : 

agak kalut perasaan di dalamhatiku.u 

Menyilangkan jari We Tenriabasg sambil berkata, 

l~Celaka sekali engkau Cudai 

sudah akan menjadi buah pembicaraan. 

_ Akah terhina masuk di perut bumi 
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berita ketinggian derajat or~ng tuamu 

tidak pernah kulihat .seorang' lelaki 
• 1 

engkau kulihat tiada datang bulan lagi 
. 1 

tenangkan saja di dalam hati~u 
1 

- emgkau memasukkan ke dalam p~rut 

buah-buahan makananmu." 

Henangis sambil berkata 1 wé!cudai, 

"Rasanya tak mau lagi 
1 
1 
1 

masuk deng~ lancar makanan 

Henjawab Qpunna Cina 
p~da' kerongkonganku." 

1 

"Apalagi wahai si Celaka l 
yang engkau pikirkan di dala~ hatimu 

sebutkanlah supaya di 

Menjawab I W~ Cudai, 

1 
dengar•" 

i 
1 
1 

- "Jambu séreng, nangka yang h~rum kuingini 
! 

bunga tanri yang baraka~ di ~otillàngi 
i 

jumbai daunnya di Toddattoja; 
1 

Yang selalu dicari para nelayan di laut, 

daéko cani~angga manis sera~ai 
pauh bajénggi Yang tumbuh di pinggir langit 

hati agas di Uriliu 

..__ perut nyamuk di 'lloddattoja. 
Î 

~d~asana orang botillangi 

ikan besar di Toddattoja. : . 

- Iutlah yang menjadi keinginan di dalam hatiku." 
1 • 

Berdiriiah Wé Tenriabang menuju ke luar 

datang menghempaskan dirinyatlalu duduk 

di hadapan suaminya 1 

• 1 

Yang menyayang1nya, sambil berkata 
,,Di timpa penyaki. anakmu di daiam 

1 • 

Memerintahlah \-lé Teppéréna meiQpersiapkan 
usungan keemasan tumpangankull 
a.ku ingin menuju ke J.uar .. · 

mandi berlangir.di pel.abuhanl~ 
- foiemerintahlah Wé Teppf!réna ultuk mempersiapkan 

1 

l 
1 

.1 
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usungan keeaasan tumpangan vpunna ~ina. 

•riada sirih terkunyah 

sudah siap semua disàdiakan usungan itu. 

Menyembah sambi1 berkata Wé Tbppéréna, 

- "Sudah siap semua usungan wahai tuanku 

sudah dikembangkan juga payung wahai tuanku." 

Berangkatlah Opunna Cina lalu turun 

dijemput dengan usungan keemasan 

dinaungi dengan payung emas 

diiringi orang pi1ihan 

diramaikan dengan anak. raja ka timur di Hario. 

Keaëtulan sekali 

membuka jendela sambil menjenguk I We Cimpau, 

dilihatnya Opunna Cina. 

Berkata rNé Cimpau, 

"Sedang menuju kemari wahai To Sulolipu 

yang beristana di Latimojong.Jt 

Bersamaan semua berdiri 

To Sulolipu bersepupu sekali dengan Panritawugi 

- membentangkan tikar disertai 

dengan tikar Patimanangi. 

Berdirilah Opunna '.'iarek 

bergandengan tangan suami isteri 

- menjemput Opunna Cina • 

- I Wé Cimapu sendiri 

manaburnya dengan bertih emas 

yang beristana di Latimojong itu 

lalu bersamaan dua berkata 

Sawérigading suami isteri, 

- "Naiklah kemari tuanku,di istanamu. 

Pergilah duduk di ruanganmu.n 

Berada_ di dalam Opunna Cina 

bergandengan tangan dengan I \·/ë Cimpau masuk ke do.t~-M 

p_ergi duduk di atas tikar kerajaan 

- berdampingan duduk Opunna warek. 
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I Wé Cimpau sendiri 
mènyuguhi airih lalu menyirih,Opu~a Cina. 
Berkatalah ToapanyompaJ 
"Engkau sendiri adik Cimpau mempersiapkan 

- ·,bahan-bahan makanan raja Cina." 
Bàrangkatlah I W~ Cimpau 
menguaahakan aendiri meperaiapkan: 

1 bahan-bahan makanannya 1 
yang beristana di 1atimojong !tu. 

- Berkata Pamadelletté, 
"Apakah keperluan wahai tuanku 
engkau datang sepagi ini di sini. 
Entah kapan lagi kiranya hari yan~ baik 
mendapat kesadaran pemilik ruamah ~i Latanétê itu, 

i ·aupaya aku membawanya kemari di l12fio ~enyaksikan 
istana keemasan manurung di Nallimongeng 

1 dan menyaksikan di Sabbalowang.n i 
Menjawab Opunnaa Cina, 
"!nilah sebabnya maka aku datang, 

_ karena ditimpa keausahan di dalam hatiku 
. ! sebab tidak ada laki-laki masuk ~i~istana 

mengapa Daéng Risompa tidak datang,bulan lagi." 
Tunduk ter~enyum ~4wérigading sambil berkata, ' 

. 
1 • 
1 "Engkau tak pernah melihatku di is~ana 

_ aku tiga bulan di biliknya bagaika~ suami orang Senrijawa. 1 
1 Aku ingin saja menampakkan diri. 

Tetapi.dia berkata kepadaku dengan\ucapan 
·kalau memang engkau ingin 1 

i tingg~l sampai siang di istana ini \ 
_ akan 1agi terjadi seperti halnya 

pada waktu engkau tak menginjak bilikku. 
sebab itulah maka aku menuruti saj~l ucap~nnya. 
Pada waktu malam aku datang di biliknya . 

1 kalau sudah dinihari aku disuruh lagi 
kembali lagi ke tempatku." \ 

1 

\ 
1 

1 
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Barulah tenang kembali 
di dalam hati Upunna 0ina 
setelah mendengarkan ucapan Opunna Warek. 
Berkata lagi Sawêrigading, 

_ "Kiranya apakah lagi tuanku 
yang dii-nginkan di dalam hatinya." 
Menjawab '1/é Tenriabéng, 
"Jambu sêreng, mangga sakenni namanya, 
nangka harum, daéko cani seramai 

- pauh bajénggi yang berada di pinggir langi~ 
hati agas di Uriliu 
perut nyamuk di Toddattoja 
bunga tenri yang berakar d~ Botillangi 
jumbai daunnya di =foddattoja 

M . 
- yang selalu ldapati oleh ne·layan di laut, 

padi asana orang Botillangi 
ikan besar orang Péréttiwi. 1t 

Tertawa saja sambil berkata, 
"Tûjuh buali lagi barulah bersamaan 

- yang diidamkan pada tuanku aewaktu dikandungku." ·l 
Derpaing aambil berkata Upunna Warek, 1 
"Berangkatlah engkau panritawugi pergi membuka 
rantai kaki emas indahnya Ladunruaséreng." 
Belum selesai ucapan upunna ~afek 

- berangkatlah ~anritawugi membuka 
rantai kaki indahnya Ladunrusséreng 
maka bersamaan terbang hinggap 
di Depan Opunna Warek. 
Sawérigading sendiri 

menaburinya dengan •ertih emaa beras berwarna 
burung-burung yang aneka macam itu 

• 
Gembira sekali burung-burung aneka macam itu 
mematuki bertih emaa beras aneka warna itu, 
Berkata ±oapanyompa, 

_ "Engkau sendiri wahai L~dunruaséreng pergi mengambil 

-1 
1 
( 
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pauh· baj~nggi di pinggir langit.! 

Hatangkiluwuk dari Wadeng pergi ~e.ngambil 
1 

mangga sakenni saramai di negeri: kellin·g. 
1 

Daékc.;p canik yang berjejer di Sa~ammégga. 

d • . 1 i Békak Haloku ar1. \iabang perg1. m1ngamb 1 

nangka harum dari Tompo Tikka. j 
Puttéssolok dari Wapung pergi mengambil 

1 
bunga palallo yang menyamak. di MTttowanging. 

Alobiraja ~ancapai pergi mengamb;l 

padi asana di Botillangi. 1 

Cuwi manike dari !aburm pergi me.gambil 

hati agas di Uriliu 1 

perut nyamuk di Toddattoja. li. 
Bawengruno pergi mengambil 

bunga tanri yang berakar di Botillangi 
1 

jumbal daunnya di ','lawoémpong . 1 

yang aelalu1iapati nelayan di laut. 

~akksnak Wulio pergi mengambil fi 

i •.kan besar di Péréttiwi. !· · 
Lawéddaijek dari Selayar pergi mèngambil 

. . 1 
Jambu séreng yang tumbuh berjeje~ di Gima." 

Berkata lagi ~awérigading, 1 

"Lebih cepat engkau dari angin 1 

- engkau juga lebih dahulu dari udtra, 

angin tïnggal di be~akangmu. i 
Kalau engkau lebih dahulu dari afgin 
engkau kalah cepat dari udara 

kupatahkan kedua sayapmu 

kupotong.dua kakimu 

1 

1 

kukerat juga paruh besarmu." 

Dersamaan terbang semuanya 

buru~g-burung yang ratusan itu 1 

bagaikan angin yang .sedang bàrtiup.· 
- Berpaling pula upunna Cina, 1 : 
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membuka jendela lalu menjenguk 
melihat-lihat keadaan istana manurung 
Berkata di dalam hati ~é Tenriabang 
betul-betul seorang dewa sawérigading, 

_ bukan manusia biasa Toapanyompa 
celaka sekali I Wé Cudai 
mendengarkan ucapan orang lain 
pembicaraan celaan orang luar. 
Menyembah sambil berkata 1 Wé Cimpau. 

- "Haik sekali rupanya· tuanku 
tuanku masuk berangkat ke dalam 

itu. 

telah dipersiapkah bahan makanan tuanku. •• 
Berangkatlah upunna Ci-na maauk ke dalam 
menelusuri ruangan istana keemasan manurung 

- menyaksikan dibahagian samping 
bagaikan saja simpulan-simpulan aanggul rambut. 
Herdekatan duduk orang·yang berambut panjang 
duduk berdeaakan para pelayan pembantu. 
Sampai lagi di ruangan tengah mendatangi orang dalam 
yang belum tahu mengerjakan sesuatu 
hanya aaja yang mereka tahu 
merawat kuku panjangnya 
sehari-hari sejak matahari mulai terbit. 
Sampai lagi Opunna Cina di ruangan lain 

- dia melihat lagi di bagaian samping duduk berdesakan 
orang yang mengenakan pont& kalaru aekati 
orang yang berponto ~esar 
yang hanya saja dikerjakan 
memelihara dan merawat dirinya 

- memperhatikan dan merwat.dirinya di depan cermin. 
sampai lagi ':lé ienriabang di ruangan lain 
dia melihat lagi di bagian aamping 
orang yang penuh gelang kalaru kati pangkal lengannya 
enam puluh lima buah sebelah menyebelah 

_ cincin tangan beruk~berpakaian lengkap 

\ 
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hanya saja yang mereka kerjakan 1 

bermain congkak pada batu ceper. 
· Sampai lagi upunna Cina di ruapgan lain 

1 dia melihat lagi di bagian samping 
- penuh dalam.sepetak rumah· 1 

menerangi istana menyinari dindink 
pakaian indah aneka macamnya 1 

# 1 orang yang sedang bermain Jimpe eras. 
Sampai l~gi Opunna Cina diruanganidalam 
mencengangkan keadaan para-para loténg 
yang dipadati bakul datu 

1 . 

yang berisi kain patimanangi 
harta benda aneka macam. 
sangat menakjubkan 
jejer rapatnya peti rotan 

yang berisi ponto kalaru kati 

1 

Î 
1 
1 

gelang tuangan dan keris emas. j 
Bakul karenra sereng yang berisi kalung b'erlarik tiga 
pakaian perempuan dan laki-laki. 1 

. 1 

-.banyak macamnya tak ada yang dicari yang tiada 
pakaian lemgkap sangat indah. 1 

Berkata di dalam 

hati Opunna Cina \ 
sangat celaka I Wé Cudai memun~ah~·an lemaknya 
menghilangkan rasa bahagianya. 

• ! Sudah sampailah Opunna Cina dl ruangan dalaa 
1 

pergi.~uduk di bahagi~n samping ~uangan 
'berpaling sambil · m~mbuka jende~a\lalu menjenguk. 
6erpaling sambil berkata Opunna cina, 

1 
- "Anak:.... raja siapakah yang bermain\ congk~di sebelah rumah itu." 

Menyembah .sambil berkata Hatangkituwuk, 
11Tidak ada anak raja lain wahai tuanku 

1 
hanya kamilah bersepupu sekali se~ua 
tinggal di dalam pek~angan.istan~. 
Diaturlah tempat minuman . 1 
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diangkutlah kawah besar , 
t n vang aneka macam berseliweran jejeran empaya J 

kawah besar yang aneka ragam. 
Berangkatlah menuju keluar 
pe~ayan pemàantu or~ng pilihan 
mengangkat tempat minuman dan mangkuk. 
Dian·gkatlah talam emas 
tempat makanan Opunna Cina 
disertai dengan baki-baki keemasan 
tempat bahan-bahan makanannya. 
Diangkatlah semua makanan anak raja. 
Nengalirlah angkutan talam-talam 
sudah siap semua hidangan baki-baki 
sudah cukup mak~nan orang banyak para pengiring. 
I Wé Cimpau sendiri. 
membersihakan tangan Opunna Cina. 
Berkata Opunna Warek, 
11 Silahkan makan wahai tuanku 
padi asana orang Botillangi 

- dengan ikan besar orang Senrijawa. 11 

Mulai makan yang beristana di Latimojong. 
Bersamaan makan semua orang banyak. 
Bagaikan saja bintang melekat 
mangkuk emas temp~t minuman anakraja itu. 

- aagaikan bara tersebar pangkal lengannya 
orang yang berpontoh kalaru kati 
orang yang berpontoh besar 
yang memegang kaYung berkait. 
Bagaikan saja burung putih berterbangan 
kisaran mangkuk-mangkuk Jawa 
tempat minumnya orang banyak. 
Tuj.uh kali menyuap suda.h berhenti Opunna Cina 
Membersihkan mulut, berkumur-kumur 
disuguhi sirih lalu .menyirih pada talam emas 

~ yang ditutup dengan penutup emas. 

\ 

1 

\ 

\ 

'\ 
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i Dikembalikan jejeran tempayan yang aneka macam 
kawah besar yang aneka ragam. 
Uisimpan juga tempat minuman. 

~erdirilah Panritawugi 

1 

1 

\ 
! 

Pergi du~uk dihadapan Opunna Cin~. 
1 

Menyembah sambil berkata Panrita~gi, 
t!Tuanku dipersilahkan menyirih oleh Opunna \'iarek 

1 
dengan ratusan pelayan pembantu, l 
ribuan juga lembaran kain 

1 
1 sekian juga peti rotan 1 
1 

yang dipadati dengan amas murni. '' 
1 Setelah rembang tengah hari .

1 sudah mulai berdatang~ juga . . 
1 ' burung-burung yang bermacam-macam itu, 

1 _ kesemuanya d~tang membawa i 
buah-buahan yang diingini Da~ng Risompa. 

1 

Termenung sekali Opunna Cina menyaksikan 
. 1 

buah-buahan yang jarang didapatk~n itu, 
1 

Berkata. saja di dalam hati W~ Tenriabang 
sawérigading adéÜah orang .Déwa, ·1 
bu-kan manuaia Toapanyompa. 1 

I Wé Cimpau sendiri 1 

berdiri mengambil bakul karenra \ 
lalu memasukkan buah-buahan yang.\bermacam-macam 
Congak sambil berkata ~vé Tenriabang 

l 
"Tinggalla~. wahai Upunna \>/arek 
silahkan tinggal raja Lémpa di 
Bersamaan dua berkata 

d:i istanamu, 
! 
•, 

ruanganrnu." 
1 

l 
1 Opunna warek suami isteri, \" . 

- "5emoga saja tetap semangat kehiianganmu 
1 

engkau selamat swmpai di Latanét~ 
1 

lahir selamat si bayi .'raja i tu \. 
hidup bersarna dengan ~rdng tuanyÎ 
·agar kelak To Pala~oe dapat menyantap 

- kerbau cemara ribuan ekor 

itu. 



XI/22 

di_ .oc ok hidung d:angan pontoh be aar 

dikalungi dengan kalung emas 

diikat d~ngan ~atola wuleng 

diikat pada pancangan bambu. 

,_ Berangkatlah Wé Tenriab~ng menuju ke luar 

beragandengan tangan dengan I ':lé Cimpau. 

Sudah sampai di depan tangga lalu turun 

di jemput dengan usungan keemasan 

dinaungi dengan payung emas 

- berangkat diiringi dengan juak berpontoh 

diramaikan dengan pelayan pembantu orang pilihan. 

Singgah juga mandi berlangir di pelabuhan 

kemudian balik kemabali di Alécina. 

Tiada sirih terkunyah, sudah sampailah 

!- memasu.ki pekarangan istana di Latanéte: 

Diletakkanlah usungan. 

Berdirilah upunna Cina 

menginjak tangga naik ke .atas istana 

berjalan tàrus· pergi duduk 

- di sekat I Wé Cudai. 

Berkata \v'é Tenriabang, 

"Bangunlah kemari anak Cudai. 

pewalah Yang menempatkan 

Aku keluar kepelabuhan 

Bangunlah I Wé Cudai 

- amat pucat kelihatannya, 

bagaikan pucat mayang dilihat • 

upunna Cina sendiri 

mengiris-iria pauh bajénggi itu 

mangga sakenni, jambu séreng dan nangka harum 

cl . ·· .• : i ·'·· ':!.. 
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1 

1 

memasukkan di dalam perut Daéng ~isompa 
' 

masing-masing sekerat buah-buahan yang diingininya. 

Senanglah perasaan hati I Wé Cudai 

memakan semuanya 

.. buaha buahan yang lilàngàt..' d~ingini 'hatinya itu, . 
1 

Wé Tenriab~ftg juga telah meme~intahkan 
1 
1 membaw~n kepada anak-anaknya 
1 

masing-masing sekerat setiap macam !buah-buahan~u. 

masing-masing dikirimi semua setiaP. macamnya 

kepada sekalian anak upunna Gina. 1 

Berkata semua saudara I Wé Uudai 

d·an sepupu sekali :l)aéng Risompa, 

"Celaka sekali I Wé Cudai, 
1 

menjadi sangat hina berita kebaika~ya 

_ belum pe~nah sekali dilihat ) 

Opunna Warek di istana, lalu tak datang bulan lagi 
1 • 

mengidamkan lag·t. yang jarang dilihat 

apalagi yang pernah ada 1 

memasukkannya di dalam perut. 

Jelas sekali mereka itu 
1 

adalah orang Senrijawa Upunna '.vareki yang menjelma. 

orarig Botillangi yang turun menampa)tkan diri. !' 

Berkata Daéng Risompa, l · "Hemerintahlah i"lahai I Da .l:"alilu 

mempersiapkah langir busaku 
aku ingin mandi berlangir 
menghi~angkan bau.menanggalkan dak1.u 

Belum selesai ucapan I Wé Cudai 

berangkatlah l Da ~alilu 

mempersiapkan langir busa dampinga~nya, 

diperaskan jeruk harumnya 

dicampur aduk dengan air kelapa 

sebagai penya~u badan kehiyanganny~ • 

. Berdirilah pemilik rumah di Latané~é 

_ mandi berlangir menghilangkan daki.l 
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Selesai mandi diapun mengeringkan diri 
pada talam emas, 
dibersihakan air mandi 
yang tinggal pada badannya, 

b - , di uraikan di utta sereng 
rambut panjang indabnya 
dikelilingi asap pedupaan keemasan sekati. Bagaikan saja kabut yang mengepul naik asap dupanya. 

k b d Peml..ll."k rumah di Latanété. 
Sudah merasa ena a annya 

- Berangkatlah wé Tenriabang 
pergi duduK di l:adapannya 
suami yang mencintainya. 
Congak sambil berkata Opunna Cina,. 
"Dari manakah wahai ibunya La Tenriranreng - banyak sekali bakul karenra séreng yang engkau bawa ad a juga pelayan pembantu. 11 

Menjawab yang beristana di Latimojong, 
11Aku clatang kemari dari Mario. 
Itu adalah had.a~nya wahai tuanku· 

- yang berperahu emas itu. 
sebabnya maka aku berangkat 
perg~ ke Timur di Mario 
sebab aku merasa susah di dalam hatiku tidak pernah kelihatan Opunna Warek 

- berada di dalam istana 
sampai tidak datang bulan lagi si dungu berpikir itu. Katanya ada tiga bulan wahai tuanku 
datang bagaikan suami orang Senrïjawa 
datang pada waktu malam kembali juga waktu malam - tak diperbolehkan sampai siang sampai tak datang bulan. Dia datang lagi kemarahannya 
tidak membiarkan nampak . opunna Warek di dalam biliknya. opunna vlarek juga menyampaikan, mengatakan 

_ apakah yang sedang didambakan 
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perasaan.di dalam hatinya 
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1 
1 . 
1 

aku memberitahukan semua kepadanya. 
1 

Burung-burung saja yang disuruh pergi mengambilnya 
1 

buah-buahan yang langka itu. "1 
-T~ada yan~ tidak disebutkan ol~h Wé Tenriabang 

sekalian yang dilihat disaksikan di Mario 

1 

Termenung saja Opunna Cina 

mendengarkan ucapannya 

isteri kesayangannya. 

' Berkata Sawé~igading, 1 

"Adapun halnya wahai kakak La; Na~_ang 

kedatangan Opunna Cina di istana sepagi ini 
1 

beliau sedang ditimpa kesusah!n di dalam hatinya 

karena tidak haid lagi anakny 
1 

pada hal aku tak pernah _dilihÎtnya 

berada di dalam istana. . 
1 

Lagi tujuh macam kakak La Nanrang 
1 

baru sama halnya sewaktu aku c;liidamkan Sri l'aduka 
i 

yang. berkausa di Sawammégga .... , 
1·· - Hersamaan semua berkata 1 

La Pananrang bersepupu sekali1 

"Hudah-mudahan merahmati 'To Palanroé 
i 

lahir dengan selamat bayi ituj · 

sampai dapat hidup sejahtera 4engan ibunya 

dari ada yang menjadi penghibu~ hati 

di negeri tempat bua~gan kitalini. 
1 Sepakatlah perkataan keduanya4 

Setelah hari mulai malam 1 
! 
1 

diganti pelita siangnya matah~ri 

_ menyala pelita di ruangan dalam. 

Dinyàlàkàn· juga obor di ruan~an luar. 

Setelah selesai makan malam ~aja itu 
1 ·Berdirilah Opunna Warek lalu masuk ke dalam 

bergandengan tangan suami istJri ~asuk k~ biliknya 
1 

w berbaring eesarung sebuah ban,al beliau berdua. 

l' 
1 

. ~ 
.·. . . ~. 



Nyenyak sekali tidurnya 

Keesokan.harinya 

bangunlah Opunna Warek 

berpisah sarung suami isteri 
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- mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di depan cermin 

disuguhi sirih lalu menyirih. 

Berdirilah Opunna Warek lalu keluar 

pergi duduk di ruangan pertemuan 

- duduk berkumpul bersepupu sekali. 

Berkata Sawérigading. 
11Sudah lima bulan lamanya kakak La Nanrang 

isi perut raja adikmu I Wé Cimpau. 11 

Berpaling sambil berkata ±o Sulolipu 

kepada isteri kesayangannya, 

"Ehgkau sendiri raja adikku memerintahkan 

supaya diantarkan kain sutra 

jemputan dukun kerajaan itu 

supaya datang kemari di istana." 

- Berkata Matangkiluwuk, 

"Berangkatlah wahai 6awipauba masuk ke dalam 

~engambil barang pade para-para loténg 

supaya diantarkan kain sutra jemputan dukun raja itu. 

Antarkan juga kain sutra 

- jemputan P.uang ~i Luwuk, puang ~ Warek 

supaya datang kemari di istana memperlengkapi 

tata perupacaraan raja Lémpa 

sebab tidak ada.persamaannya 

tata cara peradatan upacara 

- di tana Wugi dan di Aléluwuk." 

~erangk~tlah Sawipaubak mengambil harta 

la,lu mem~erikan kepada Wunga wé Majang. 

Berangkatlah lalu turun 

para pelayan pembantu orang Wabang 

- mengantarkan kain sutra 

.1 

1 
1 

1 

! 
( 
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1 

Berangkatlah dukun raja itu 

naik ke atas istana 

pergi duduk di dekat I Wé Cimpau 

sudah datang pula ruang ri Luwuk, 

i 

- Puang ri ~~arek me~erciki air melengkapi 
i tata cara perupacaraan peradatan rlajanya. 
1 

Seratus kerbau yang dibakar, cema~a semuanya 
lalu dihampari dengan tikar 1 

disertai dengan kain darati kelling. 

Berbaringlah raja Lémpa 

diapit-apit dengan api menyala 

' 

i 
! 

ob or 
1 

amas 

sekian pula banyaknya tempayan bus:u lampungeng 

ditutup dengan lebasekati orang Bqtillangi 

dililitkan pada badannya ! 
l kain pucuk-gonratung orang Toddattoja. 

Hulai diulaslah bayi raja i tu. · · f 

1 

Setelah selesai diulas perutnya, 

bangunlah I Wé Cimpau 

lalu dimandikan dengan air Wéngéngl 

yang sudah ditolak-bala oleh puang: Matoa 
1 

dimanterai dengan mantera orang manurung. 
' . 1 

Selesai mandi raja L~mpa : 

naik lah dia mengeringkan diri 

duduk pada kursi emas 

lalu dibersihakan air mandi yang melekat 
pada bahagian badannya 

dikelilingi dengan asap pedupaan. 

Bagaik~n saja kabut yang ·naik aaap dupanya 

kembali pergi duduk berdekatan 

- dengan suami ~ang dikasihinya itu. 
Setelah tiga bulan la~anya· 

sesudah diurut si bayi raja itu 

pada tengah malam yang tenang 

sudah datang sakit perutnya I Wé 

Sudah tidak dapat làgi tenang di 
C.mpau. 

alas tikar bantal 

1.: 

l' 
1 . 
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badan raja Lémpa itu 
tidak mau mengenakan aarung. 
Berpa11ng Opunna Warek mendekatkan diri 
tetapi tak mau di dekali I Wé Cimpau. 

- Berkata upunna ~arek, 
"Mengapakah engkau wahai raja Lémpa 
engkau bermandi keringat 
tidak mau tenang badanmu 
di atas tikar bantal keemaaan. 

- Menjawab I vlé Cimpau9 

"Entah mengapa kiranya wahai·orang besar 
meraaa tak enak perasaanku 
kejang seluruh persendiaa tulangku, 
rasa-rasanya perasaanku akan 
terpotong dua badanku ini 
lagi sangat sakit kurasakan perutku.u 
Menjawab Opunna Warek, 
11 Aku kira sudah mau keluar 
melihat cahaya bayimu itu." 

- Berkata lagi Sawérigading, 
;•Berangkatlah pelayan laki-laki, 
pelayan perempuan para pembantu pemegang kipas membakar dan menyalakan pelita 
engkau juga membangunkan dukun raja supaya datang kemari memeriksa raja Lémpa." 
Belum selesai ucapan Toapanyompa 
Berangkatlah pelayan laki-laki menyalakan pelita sudah d~tang pula dukun raja 
masuk dalam la~u pergi duduk 

- kemudian meraba perutnya raja Lémpa. 
Menyembah sambil berkata dukun raja itu, 
"~udah datang masanya wahai tuanku 
bayi itu mau keluar." 
Memerintahlah Matangkiluwuk 

dl'hampari tikar ruangan luar - supaya 

,. 
l.J. 
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! disertai dengan kain daratikelling. . ' 
Opunna Warek sendiri yang memerintahkan 
gantungan kain emas berpintal tempat berpegangnnya, · 

1 
mengejan dan bertumpu I Wé fimpau. 
Memerintahlah Panritawugi \ 
untuk membangunkan bambu emas tempat jatuhnya 
tana tempat menetasnya darah ~aja itu. 
Toapanyompa sendiri \ ·. 
memijit-mijit. pangkal lenga~ is~erinya 

- yang sedang berada di ruang~n luar. 
Sudah sangat' keras sakit petutnya I w& Cimpau. 
Sudah berpegangan teguh pada kain dan pintalan emas . 
dan bertumpukan pada apapan \ lteemasan. 
Tersentak-sdntak badannya mèngejan keras 

1 
tak mau juga keluar bayi .dati perutnya •. 
Makin menjauh saja_~~ rajt itu. 
Berdiri menaburkan be~ih e~as beras berwarna 

' Wé Tenridulung sambil berkata, 
1 "Makanlah wahai tuan l 

kerbau cemara berbentuk ema~ ratusan ekor 
1 

yang dicocok hidung dengan ~ontoh besar 
dikalungi dengan kalung ema.~ 
diikat dengan pengikat kain\ 

i yang ditempatkan pada panca~gan bambu 
. 1 

agar selamat anak beserta ibunya, 
1 

aku tak memilihkan htxi, dengan segera 
1 aku melepaskan nazarku yang ratusan itu 

seb~gai pembeli kehidupan a~akku itu.n 
llatang lagi rasa sak.it kerasnya perut raja Lémpa. 

f . dipertumpukan lagi pada papan keemasan 
diperpegangkan pada lailaise~g untuk mengejan keras, 
tak mau juga keluar bayi itJ. 
~1akin•'menjauh saja bayi ·. raj~··itù •. · -~ ,. 

- Berdirilah To ~ulolipu dan M:atangkiluwuk, 
- menaburkan bertih orang kualletté 
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beras aneka warna orang ioddattoja 

bersamaan kèdua suami isteri berkata, 

11Makanlah wq,hai tuan kerbau cemara 

ratusan ekor bertanduk emas 

- dicocok hidung dengan pontoh besar 

dikalungi dengan kalung emas 

diikat dengan kain patola wuleng 

dikatkan pada pancangan bambu 

agar lahir dengan selamat bayi raja itu 

dan hidup orang tua dan anaknya 

aku tak memilih-milih lagi hari yang baik 

dan keterhalangan waktunya 

aku lepaskan nazar ratusan pengganti jiwa raja Lémpa." 

Bertamàah s.akit perut lagi I Wé Cimpau 

dipertumpukan lagi pada papan keemasan 

memegang pada pontohberpilin mengejan keras 

tetapi tak mau keluar bayi itu. 

Menjauh saja bayi raja itu. 

Sudah berganti-ganti verdiri 

sepupu sekali Opunna v/arek 

menjanjikan hadiah mengucapkan nazar. 

Tiada yang mau diatasi jumlah nazar kerbaunya 

tetapi tak m~u juga keluar bayi itu. 

Makin menjauh saja bayi raja itu 

Berkata Toapanyompa, 

-"Berangkatlah Puang ri Warek, l--uang ri .Luwuk. 

r.;rmpe.rle.ngkapi ~ata perupacaraan 

o!ang Botillangi sebagaimana halnya di Luwuk, 

yang engkau jadikan contoh 

- sewaktu ·mula l~irnya ~o Pananrang bersaudara 

meluncur keluar pa~a tikar ema~ 

di.jemput dukun dipangku dukun kerajaan." · 

Belum selesai ucapan upunna Warek 

Berangkatlah i-uang Hatoa 

- memperlengkapi tatacara perupacaraan di Luwuk 
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peradatan perupacaraan orang 

Sesudah itu, i Wé Cimpau 

1 
i XI/31 

1 
1 

aotillangt. · 

di kitari dengan alat~ur semas~at 

bersahut-sahutan alat kuur jiwa! kehiyangannya ~ang Matoa 

Datang lagi sakit perutnya ~ wé! Cimpau. 
1 

Diapun bangun sambil menggantupgkan diri 
i 

pada gantungan kain pintalan emas 
1 

tersentak-sentak badannya ! · 
tak mau lagi keluar bayi itu. 1 

- Semakin menjauh saja bayi raja 

Berdirilah Sawérigading 
!-·tu •. 

1 
menaburkan bertihœang Huallétté 

1 

beras aneka warna orang Senrija~a sambil berkata, 

"Lahirlah wahai bayi raja • 
1 

keluarlah engkau supaya hidup otang tua dan anak 
1 

agar Sang Miyang dapat memakan ~erbau cemara ribuan ekor, 
. 1 

yang dicocok hidung dengan pontph besar 

yang dikalungi dengan kalung emks 

"serta diikat dengan tali emas 1 . 

yang ditambatkan pada pancanganl bammu 

a~ar lahir dengan selamat bayi ~aja itu 
. ~ 1 

aku pilihkan inang pengasuh ribuan orang 
1 

yang selalu menimang dan memangkumu 

tiga ratus penghulu negeri yang! menidurkanmu 

tujuh ribu pengasuhnya j 

yang membawakanmu· alat tump~kQdidi ribuanmu 

tettilaguni anak beccingmu.n ' 
seau da~ i tu Opunn·a Warek 

pergi duduk di dekat isterinya. 

- Sakit lagi perutnya 1 Wé Cimpau 

menggantungkan dirinya pada gantungan kain. 

·~:oapanyompa sendiri memegangkan[pada kowi sawédi ·. 
isteri kesayangannya itu. . 

Tenrilennareng yang mempertump·k~n pada papan keemasan. 

- Berkata r'latangkiluwuk, orang tu~ La Sulolipu, 
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·~engeja~lah wahai raja Lémpa 
tak mungkin kiranya wahai raja adikku 
di~anja-manja kepada orang tua 
mendesak kasih dari orang tua yang melahirkan 

_ nasib yang takkan di dapat dari suami. 
usahakanlah wahai raja adikku mengejan. 
Tol~nglah dirimu sendiri. 
Hanya ~engan cara itulah engkau dapat hidup selamat. 
"! '.'lé Cimpau mengejan keras lagi 

- tersendat-sendat badannya 
tak mau juga keluar bayi itu 
makin menjauh saja bayi raja itu 
Berkata upunna Luwuk (b. Warek ), 
"Berangkatlah ~kakak La Nanrang 
engkau memerintahkan menambatkan 
ke»bau camata bertanduk emas - ~ tanah ~empat menrasnya darah bayi 
yang dicocok hidung dengan pontoh besar 
dan dikalungi dengan kalung emas. 

- Seekor kehbau cemara juga ditambatkan 
diikatkan pada tiang pusat istana 
samakan besarnya kedua ke~bau itu. 
Engkau sendiri wahai t~atangkiluwuk memerintahkan 
tanah tem-yat menetasnya darah bayi itu. 11 

- Belum selesai. ucapan Opunna warek 
berangkatlah La Pan~ang menuju keluar 
lalu turun mengeluarkan perintah. 
·tiada sirih· terkunyah 
sudah selesai rampung semua perintah To ~ulolipu. - Sudah ditambatkan kerbau itu 
pada tiang puzat istana. 
Sudah ada juga kerbau cemara yang ditambatkan 
di dekat tanah tempat menetesnya darah bayi raja itu. 
Sudah ada juga piring besar. 

- Datang lagi sakit perutnya I ~e Cimpau. 
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1 

Bangunlah raja Lémpa mengejan keras. 

Berkata Opunna Warek, 

1 

Sebab andai kata wahai raja adikku 
! 

"Mengjanlah wahai raja L~mpa. 

sama saja dengan .mengangkat se~jata berperang 

sejak dari tadi aku menggantim, 

menggantung pada kain dan pintalan 
1 

menumpu pada papan emas." 1 
. ' 

L Wé ~impaupu mengejan keras lagi 

- tetapi tak mau juga keluar bay~ itu. 

makin menjauh saja bayi raja itu 
. 1 

emas 

1 

Mengh~paskan. diri lalu berbaring raja L~~pa. 
. . 1 

Segera saja Opunna Warek i 
. . 

menadah kepala isterinya, 

lalu meriempatkannya pada pang~uannya. 

Tunduk sambil berkata Toapanyo~pa. 

"Âpakah lt\gi wahai adik Cimpaulyang engkau ingini. 
1 

Sudah diadakan semua tata perupacaraan orang besar." 

Bargun lagi W3 Cimpau. 1 

_ Opunna Warek sn~diri 1 

. i • 
memperpegangkan pada ponton befpilLn isterinya itu. 

Hatangkiluwuk yang mempertumpukan pada papan emas. 
Berkata Saw~rigading, j 

"Lahirlah kemari wahai W~ l-fakk~waru, 
1 

keluarlah waha! Da~ng Paraga~ ! 
; 

e.ngkau ambil hamba dewa yang 

oleh bibimu 
diturunkan 

1 

1 

1.. 
dan ribuan juga pelaya~ laki-iaki, 

sekian pula pelayan perempuan l 
- orang dalam pembawa kipas." . 

Tak merasa berat juga kelihata nya 

mengejan raja Lémpa ~ 
meluncuriah keluar.ba i j . 

1 Y ra a 1 u 
di permukaan hamparan tikar emas 

. - dijemput dukun dipangku dukun Jerajaan. 

i . 
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Berkata 8aw5rigading, 
wahai dukun orang baru i tu "Apakah rupanya 

yang sombong ingin datang mewarisi 
ham ba dewa yang di turunk;an o1eh aaudar~·" _ Menyembah sambi1 berkat~ukun kerajaan 1tu, ntsi usungan wahai tuanku, sangat cantik 
is~ilik amat molek. 
Siapa nanti yang beruntung besar memikirkan 

1 ~ . . n yang dapat bertunangan si buah me ave 1n1. - Geabira sekali Saw~rigading sambil mengatakan, "Menangislah wahai anak w3 Waru 
kuberikan engkau hadiah supaya engkau diam." Menangislah W& Makkawaru, 
Diser~ai dengan tangisan, Toapanyompa berkata, - "Andaikata engkau lahir di Lu1.1111k w& Waru 
engkau akan dituruti keinginanmu 
oleh yang berpayung emaâ auami isteri.
Hentikan saja tangisanmu wahai Da~ng Paraga engkau ambil harta yang banyak di Luwuk dan Warek, - nanti di Luwuk engkau memiliki negeri. 
Dihentikannya tangisan Tenriwaru. 
Segera saja Sawipa tt ak mengganti 
sarung bawah pakaian raja L~mpa. 
Dipotonglah tali tembuni raja itu. 

- Hamailah kedengaran upacara rajanya Tenrivaru bersahut-sahutan upacara Sang Hiyang kehiyangannya dibukalah laju manurung ri data 
alat Jlenjagakeselamatan raja itu. 
Berdiri1ah Matangkiluwuk mengenakan lagi - iakat pinggang indahnya I W~ Cimpau 
lalu dimandikan dengan air bunga orang Senrijawa. Sudah ditolak-balai oleh Puwang Matowa 
dima-nterai sebagai orang yang di turunkan 
maka naiklah kesemuanya 

- orang Mario memberikan hadiah 
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i 
masing-masing sepuluh s~w~dikati 

masing-masing seratus lembar ka~n sutra 

sekian puluh peti rotan yang berisikan tenunan Melayu. 

s· luruh penduduk mengatakan ' ! 
. i .. 

- "Hudah-mudahan saja merahmati to Palanro5 

melahirkan juga dengan selamat 1 

pemilik rumah di Latan~t~ 1 . 

kita datang semua memberi hadiah di Al~cina." 
i 

Sudah tujuh malam berbunyi tabuhan 
1 
1 - mendengung-dengeng genderang • 1 

Keesokan harinya diupacarakanlah tambuni itu 

disertai dengan tari bissu t~bhni itu. 
1 

Melangit suara kuur semangat kehiyangannya. 
Menarilah para bissu-bissu itu 1 

. 1 

- mengadu alosu soda puang lolo 1 
. i 
saling .menyabung peralatan t~llptali indahnya 

yang kemasukan orang langit lalh membi~u. 
1 1 

Dit~rukan tembuni raja itu ! 
1 

diiringi upacara dituntun dengan aduan alosu 
1 

_ dia pi t-apit dengan api menyala l 
diwangkang-suji dengan obor emas 

diiringi dengan tari biasu. 1 . 

Dibunyikanlah bedil 

gemuruh bunyi letusan mesiu • 

. _ Maka ramailah tata cara .upacara S~ng.Hiyang 
peradatan besarnya tambuni rajalitu 

lalu ditanamlah kelapa bertunas! 
1 

yang disertai semangat Da~ng .Pataga. 
Melangit suara alat kuur jiwa 

- kehiyangannya Tenriwaru. 

~~:=~~:::~::n :~:: ~~:::::!t:rl mainya 

sebagai pakaian keselamatan na• p 
e g · araga . 

alat penjauh setan pemburu yang! · 
. tmengganggu 

- pada waktu siang dan malam sert t h 
enga malam, 
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dan pada waktu dinihari mulai fajar, 
Melangit suara alat penyelamat bayi raja 
Sete1ah berusia lima bulan 
tak datang bulannya Da&ng Risompa 

- dipanggi1ah dukun kerajaan 
anda1an Opunna Cina. 

itu. 

Sudah datang juga Puang Matoa 
memper1engkapi upacara rajanya I W~ Cudai tetpai Da~ng Risompa tidak mau 

- keluar dari bi1ik besarnya. 
Hanya di dalam biliknya saja 
disempurnakan perupacaraannya 
diapit-apit dengan api menyala 
diwangkang- suji dengan obor emas 

-·dikelilingi dengan tempayan busu 1~mpungeng dililiti dengan kain patiaanangi pinggang~ a lalu diurutlah bayi raja itu 
sempurna juga perupacaraan ! W' Gudai 
bangunlah dia lalu .dikenakan sarung mandinya - lalu ~iperciki air pasili soda 
dan dimandikan dengan air mayang· 
'yang sudah ditolak-balai oleh Puang Matoa dimanterai dengan mantera orang manurung. Ada sembilan hari lamanya 

- berdengung-dengung.gendang di Latanêtê, tak berhenti gemuruhnya bunyi genderang 
sudah melengking-lengking gendang besar pengiring. Meminta'dirilâh dukun kerajaan 
meminta diri juga Puang Matoa 

- tetapi tak diizinkan kembali ke kampungnya disuruh bermalaa saja di Latanêtê 
menjaga Daéng Risompa. 
Setelah tiga bulan lamanya Daêng Paraga keluarnya dijemput dukun 

_ dipangku oleh dukun kerajaan, 

i 
-~ 
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menaikkannya padà ayunan emas. 

Sekian pula lamanya tak berhent~nya berbunyi gendang 

genderang besar yang banyak. 

Helangit suara kedengarannya 
':1: 

1 

upacara kerajaannya enriwaru. 
• 1 

Setelah rembang tengah hari ~ 

sudah selesai mandi Daéng Risompa 
1 

mendengarkan tak berhentinya berbunyi gendang di Mario. 

Merah sekali pemilik rumah di Lhtan~té itu 
: 1 

sambil meludah Da~ng Risompa mehgatakan, 
1 • , ' 

"Hanya I We Cimpau saja yang tak berhenti-hentinya 
1 . 

memekakkan telinga bunyi gendangnya. 
1 

Sejak mulai ~ikawini oleh oramgiLuwuk 
• • 

sudah sekian pula lamanya merasa tinggi dirinya. 
. 1 

- Dia saja yang merasa dirinya raja di Cina." 

Dersamaan dua berkata, 1 

I Tepp~r~na,· App~ricina, 

"Itulah sebabnya wahai adik Cud~i 
1 

kita harus me~perbaiki pandangap, menjaga pemikiran 
1 

- ki ta men4engarkan nasehat orang ··tua. 

Sudah mepin~gi derajatnya 

ber;ta baik keagungannya 

orang yang menjadi raja bawahan, di Lat.an~t~ 
• • 1 

dan·yang ikut menjadi pendamping di Al~cina, 
1 

• 1 

dan selalu membawa pe2sembahan ~i tana Vugi. 

Engaku sendiri menjadi orang hipa berita 

menjadi jatuh berita ketidak · ~e baikaJUDu." 

Tiada menjawab Da~ng Risompa 

tiada menjawab sepatah katapun 

~ pemilik rumah di Latan&t& itu. 

Kembali saja menghempaskan diri 
, - 1 ' 

berbaring I \~~ Cudai membungkus: kepala 

menutupi sarung ujung kakinya. 1 . 

Sudah lebih puluhan .hari lamanya 
1 

- tidak datang bulannya Da~ng Rispmpa 
1 

l 
1 

1 

r 
J 
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sudah sekian pula lamanya tak menginjak ruangan luar tak disebut-sebut lagi kedatangannya 
dihadap oleh orang banyak. 
Dia mengurung diri saja di da1am bilik _ tidak membedakan lagi _apakah malam atau sudah siang 
k n·a merasa malu sekali memikirkan 

are 
perbuatan keterlanjurannya 
memikirkan ucapan tak senonohnya kepada orang luwuk selalu memandan~ hina kepada orang Warek sela1u membicar~an kejelekannya 
orang yang berperahu emas i tu. 
Tetapi heran sekali setelah teEnyata paqa akhirnya, orang Luwuk jugalah yang menidurinya, orang Warek jugalah yang memberinya tunas pengganti. Itulah yang tak membebaskan keluar 
Da~ng Risompa ~ihadap oleh orang banyak. Sudah besar bayi itu di dalam perut 
tidak dapat lagi disembunyikan ~engan sarung sudah besar·'· sekali perutnya 
padahal tidak pernah sekali kelihatan di Latan~té. Ranya tinggal saja di Mario 
saling bergembira dengan I Wé Cimpau bermain-main dengan anaknya 
saling berganti memangku 

- Wé Makkawaru di tana Wugi Da~ng Paraga di Cina. Setelah ha~i mulai malam dinyalakanlah obor di ruangan luar 
dinyalakanlah pelita di ruangan dalam di dalam bilik Daéng Risompa. 

- Tiada bergerak-gerak sedikitpun 
tak pernah berobah-robah cara·berbaringnya I W~ Cudai membungkus kepalanya 

membungkus sarung ujung kakinya 
meneteskan air mata bercucurannya. 

- Hilang pemikran Opunna Vina auami isteri 

l 

l 
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1 
1 
1 

1 

menyaksikan putrinya itu. ! 
Saling berganti-ganti menyapu-nyapu anaknya 
. • • 1 

mem~erikan hadiah yang banyak l 
1 

1 
1 

anak perempuan bungsunya itu. 

- Tiada juga mau berbalik Da~ng Rtsompa 
' 
' menjawab kedua orang tuanya. 
1 

Berangkatlah Opunna Cina suami isteri 

pergi keluar menuju biliknya. 1 
. 1 

Nyenyak sekali tidur Opunna Cinr• 

Pada tengah malam yang tenang . 

Da&ng Risompa merasa sakit perurnya. 

Sudah bersiap-siap bayi raja i tr . 

ingin meluncur keluar 1 
1 

dari perut orang tuanya • 1 
i 

- Sudah tak tahan lagi I W6 Cudai; 
' 

menahan saki t perut yang dideri:tanya. 

Berkata Da&ng Risompa, 
! 

• 11Apakah engkau W5 Tepp&r&na tid.ur., aku membangunkanmu 
! 

kalau engkau sedang sadar App~~icina, bangunlah kemari. 

- Entah apa sebabnya sampai tak ~aik perasaanku. 

~egera saja keduany~ bangun du~uk. 
. ' 

bersamaan dua berkata ! Da Palilu, 1 Da Sarebba, 
M : 

Il engapakah lagi raja adikku engkau membangunkanku 

tak melepaskan nyenyak tidurkuÎ 
1 ' 

- pada tengah malam yang kelam ini." 
• 1 

Menangis sambil berkata Da&ng Hisompa, 

"Entah apa sebabnya wahai rajalkakakk.u 
' 

sampai merasa tak enak p~rasaanku 
1 

merasa kejang semua persendianjtulangku 

- rasanya bagaikan saja perasaanku 
1 

akan terbelah dua badanku ini 1 

dan sangat sakit sekali perutkù. 

ltulah sebabaya aku membangunk~nmu." 
Tertawa senyum saja keduanya s~bil bercubitan 

- tak kedengaran ucapannya yang ~engatakan, 
1 
' 

t 



X!/4o 

"HUpanya sudah dekat ·sekali 
akan keluar bayi raja itu, 
Mem~intahlah wahai I Da Palilu membakar obor 

' . t menyalakan pel1 a 
_ kita membangunkan Opunna Cina· suami isteri. 

Berangkatlah I Da Sarebba membakar obor 
menyalakan pelita di ruangan dalam. 
Berangkatlah I Da Palilu menuju keluar 
be.rjalan terus menuju ke balik Opunna Cïna. 

- Pergi duduk I T&pp,réna 
menekan betis W' Tenriabang. 
Berkata I Da Palilu, 
Apakah engkau tidur tuanku, aku.Jmembangunkanmu 
kalau engkau sadar bangunlah kemari 

· · '•>engkau mendengarkan ucapanku. 
Berpaling saja_membuka bungkusan sarungnya 
Opunna Cina suami isteri. 
Bangunlah mencuci mata pada mangkuk putih 
menata diri di depan cermin 

- membuka cerana lalu menyirih 
menenangkan hatinya. 
Bersamaan kedua suami isteri mengatakan, 
lift kah ka . engapa eng u membangunkanku I Tepp~r~na, 
pada tengah malam yang kelam ini." 

- Menyembah sambil berkata I Da Palilu, 
"Datang sakit perutnya raja adikku, 
Rupanya bayi raja itu sudah bersiap-siap 
untuk ke'luar dari dalam parut." 
Gembi~a seka1i Wé Tenriabang 

- mendengarkan ucapan I Da Palilu. 
Berpaling sambil berkata W' Tenriabang, 
"En.gk~u sendiri wahai ibunya La Tenriranreng 
memerintahkan untuk diantarkan 
kain sutra jemputan Puang Matoa.n 

- Berangkatlah Opunna Cina menuju keluar 
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1 

1 

membangunkan semua orang ~ang 'edang tidur. 

Hersamaan bangun semua orang yang seàang tidur · 

membakar obor menyalakan pelit~ 
1 

serta menghidupkan lampu. 1 
1 

- Sudah datang juga Toapatunruk~ Toanakaji. 
1 

pergi duduk di depan Opunna Ci~a. 

Berkata La Sattumpugi, 1·· 
1 "Memerintahlah Toapatunruk, Toanakaji. 

mengumpulkan saudara-saudarakpl 

- sepupu sekaliku dan anak-anakk~, 

supaya pagi-pagi sudah berkumpul di LatanAté 

Sudah dl t'lrUDkan pula kain sut~a 
1 ~emputan Puang ri Cina. l 

Belum selesai ucapan Opunna Cina 

berangkatlah Toapatunruk, ToanJkaji 
. . 1 

turun ke mahligai memerintah · 

menunjukkan jari tangannya 

menyebarkan keberangkatan utusannya. 

Berangkatlah W~ Tenriabang men~ju ke dalam 

di bilik anaknya, lalu duduk 1 

menekan badan anaknya, l 
.kemudian meraba ~ada putrinya, ] 

berkata orang tua W~ Tenr.esan~, 

"Apakah menyebabkan tak anak p~rasaanmu anak Cudai, 
1 

- engkau berbaring terus menetes~an air mata bercucurunmu 
tiada menjawab Cudai 

tiada menjawab sepatah. katapunike'Pâdà. orang -t~sanya. 

figa kali mengucapkan pe~tanya~ W~ Tenriabang 

barulah congak sambil berkata ~ Wé Cudai 

"Entahlah apa sebabnya raja tuanku 

sampai merasa ngilu semua 1 

kurasakan semua persendianku. 1 

Bagaikan perasaanku akan terbe1ah dua perutku." 
Sudah sakit sekali perut .[ W& ~udai. 

Berpalinglah memelukkan lengannya 
1 

i 
1 

1 

.1 

., 
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pada badan orang tuanya. 
Menangis sambil berkata I \olé Cudai, 
"Rupanya aku akan meninggal wahai raja tuanku. 
Aku tak dapat lagi menahan 

- sakit perut yang kuderita ini. 
Terkejut hati yang beristana di Latimojong itu 
mendengarkan ucapan anaknya. 
Menangis sambil berkata Wé Tenriabang, 
"Kuur jiwamu wahai anak Cudai, 
semoga saja tetap semangat kehiyanganmu. 

, Belilah dirimu supaya didengar oleh To Palanroe. 
Tukarlah dirimu supaya disengar oleh Palingéé. 
Hidup teruslah engkau bersama dengan anakmu 
dijadikan putra mahkota di Alécina. 

- Bertambah sakit lagi werut Daéng Risompa. 
Berkata yang beristana di Latimojong, 
"Kuapakan lagi wahai hiasan istana di Latanété. 
Apa daya lagi wahai penghuni bilik 
andai kata wahai si cahaya istana, 

- hanya karena berat junjungan yang engkau derita 
aku menggantimu menjunjungnya. 
Keesokan harinya 
baru saja matahari bersinar dengan cerahnya 
sudah datang juga Puang ri Cina 
naik di atas istana Latanété. 
Kebetulan sekali Opunna Cina 
sedang dihadapi pada ruangan tamu. 
Congak_sambil berkata La Sattumpugi, 
"Terus masuk saja wahai Puang Matoa 

- engkau meme.riksa penderitaan yang sangat 
yang menimpa Daéng Risompa." 
Berjalan terus masuk Puang ri Cina 
ke dalam bilik I Wé Cudai. 
Kebetulan sekali Daéng Risompa 

- sedang memelukkan lengannya 
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1 
pada badan orang tuanya. 1 

Congak sambil berkat,a \"'é '!'enri~bang, 
"Silahkan datang duduk disini ~uang Matoa 

. 1 

supaya engkau perhatikan penyakit keras 
. 1 

- yang menimpa putriku ini. 

Pergi duduk Puang ri Cina 

di dekat I Wé Cudai. 

Berpaling saja Wé Tenngakasa 

meraba cucu mengulaa perut. ! 
Menyembah aambil berkata ai dukun raja itu, 

' "Kiranya si bayi yang ada di d~lam 
1 

sudah ingin berangkat meninggalkan 

bilik keemasan tempat t~nggalnr1 a. 
Segeralah memerintah wahai raj tuanku 

1 
_ aupaya dibersihkan ruangan luaf 

lalu dihampari tikar · 1 

dan dilapisi dengan kain deratikeling 
' digantungi cindai sutra emas berpilin 

tempat berpegang untuk mengejan 

_ dan dipasang pula papan emaa f 

tempat bertumpu mengejan, tuanku• 
1 Belum selesai ucapan dukun raja itu 

sudah datang pula semua \ 

saudara-aaudara raja Cina, sep~pu sekalinya.· 
1 _ Sudah datang semua saudaranya 1 

Daêng Risompa, sepupu sekaliny~. 
. 1 

Bagaikan suara kayu bergesekab
1
suara usungan. 

Be.rsamaan semua memasuki pekar~ngan istana. 

Diletakkannyalah usungan, 
. 1 

_ dilipat pula payung keemasan. \ 

Bersamaan menginjak tan-gga keemasan lalu naik 
. 1 

berjalan terus masuk ke dalam \ 

congak s~mbil berkata Wé Tenriyabang 
• l ' "Engkau send1ri datunna Témpé memerintahkan 

- supaya dibersihkan ruangan luaf 
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sempurnakanlah semuan1a 
tat~ upacara yang biasa engkau warisi di Cina 
sebab tidak ada 1agi yang engkau 1upakan 

i . i " tata cara peradatan negeri di tana Wug 1n • 
Be1um se1esai ucapan 
yang beristana di Latimojong itu 
berangkat1ah w& Tenrij&ka menuju ke luar 
memerintahkan supaya dibersikan di ruang depan 
bi1ik keemasan tempat tinggal Opunna Cina. 

- Tiada sirih terkunyah maka sudah siap semua 
a1at tata cara peradatan I W~ Cudai. 
Sudah datang juga La ~enriranreng, La Makkasau, 
memerintahkan pemasangan bambu e~as pagarnya 
tanah tempat menetesnya darah ·i bayi raja itu. 

- ~i~a~~r1ah Obor dan dinyal.akan pe1i ta. 
Berangkat1ah Tenrij,ka masuk ke da1am 
pergi duduk di dekat orang tuanya. 
Berkata raja T~mp~, 
"Sudah siap semua di 1uar wahai tuanku 
tata cara peradatan putrimu. 
Lebih baik tuanku membawanya 
menuju ke ruangan 1uar adikku itu." 
Tunduk s~bi1 berkata w~· Tenriabang, 
.. Bangun1ah wahai Da~ng Risompa 

• engkau ringankan dirimu 
menuju ke 1uar dari bilik keemasan ini." 
Menjawab I W& Cudai, 
"Aku tic!ak mau tuanku - ·-· .· . t 
keluar dari bilik keemasan ini 

- s.ebab ada aku dengar semua 
bunyi genderang yang memekakkan 
sampai tak merasa anak paasaanku 
mendengarkan perupacaraan Puang Matoa. 
Bersamaan semua berpaling sambil tersenyum 

- sekian saudara-saudara Opunna Cina 

• f 

t 
1 
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1 
sepupu sekaii La Sattumpugi 

squdara-saudara I Wê Cudai 

sepupu sekali Da~ng Risompa 
1 

semua merasa sangat geli mendengarkan 
1 

- pemilik rumah di Latan,t& itu. 

Merasa jengkel ucapannya 

ucapan 

w& Tenrij&ka mengatakan, j 

Aku mengetahui engkau wahai adikku Cudai 
1 

raja yang disujudi dan disembat · 

• engkau menolak saja tata cara pera~atan 

yang kita warisi dari n~n&k ke~iyangan ~ta." 

Tiada menjawab I_W, Gudai ! 
tiada menjawab sepatah katapunj saudaranya.· 

. 1 

Sudah tak dapat lagi Da&ng·Risompa 
• 1 . 

- menahan sakit perut yang dideritanya. 

l'lembalikkan badan ke kiri d'!n r· kanan 

bagaik~n .sudah lupa bernapas lagi. 

Menangis sambil berkata W' Ten~iabang, 
"Bagaimanakah pemikiranmu. ! 

1 . 

- Apakah saja paradatannya r. w~ Cudai." 

Menyembah sambil berkata Puang~Matoa, 
1 

"Alangkah baikn~a wahai raja tranku 

kita angkat saja keluar." · . 

Sudah datang juga Op~na Cina 1 
1 

-·bersamaan dua herkata, 1 

dukun kerajaan dan Puang Matoa' 
:t 

"Engkau setidiri waha! raja tuahku 

mengangkat putrimu itu." 

Berdirilah Opunna.Cina 

- lalu mengangkat putrinya 1 
1 

membawanya ke ruangan luar. ~ 

Berdiri mengikut yang beristan~ 

Mengikut juga dukun raja.itu. 

Bersamaan berangkat semuanya 

- saudara-saudara Opunna Cina 

di Latimojong. 

.. 
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sepupu sekali La Sattumpugi 

sekalian anak w& 1: enriabang. 

Sudah penuh sesak ruangan luar. 

Pergi duduk La Sattumpugi 

memangku putrinya itu, 

Datang lagi sakit perut I W& Cudai. 

Menangis sambil berkata pemilik rumah di Latan~t~,\ 

ttKasihanilah aku raja tuanku 

engkau membunuhku saja dengan keris emas 

supaya aku tidak tinggal saja menderita. " 

Berkata Opunna Cina, 

"Kuur jiwamu anak Cudai 

semoga saja tetap semangat kehiyanganmuë 

Terjatuh rambutmupun akan ditanam juga. 

- ·Putus rambut indahmu aku akan menyimpu1nya. 

Jangan engkau mengulang ucapanmu itu. 

Datang lagi mengerasnya 

sakit'perut Da~ng Risompa. 

Bersamaan semua berangkat 

- kemanakan I W~ Cudai, saudara-sa11dara Da~ng Risompa, 

sepupu sekalinya, memperpegangi pontoh dan lai-laiseng, 

Tak menolak lagi I W& Cudai dikerumuni. 

Se bab tidak dapat ·,lagi menahan saki t perutnya. 

Bersamaan dua berkata Opunna Cina suami isteri, 

- ~ engejanlah wahai anak Cudai 

engkau ambil tujuh buah negeri di Gina ini 

yang ratusan jumlah sumber penghasilannya, 

engkau turut memegang lai-lais.eng dan pilinan emas 

bertumpu pada papan emas 

I W& Cudai pun mengejan. keras. 

Tiada juga mau berobah keadaan perut itu. 

Menan.gis sambil berkata Da~ng Ri sompa, 

"Aku akan mati tuanku, biarlah a.ku mati 

' 
aku tak menahan lagi sakit perutku. 

bagaikan juga tuanku akan menjadi 
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1 

' remuk semua tulang-tulangku." 1 

Menangis sambil berkata W& 'I'en.riabang, 

"Kuur jiwamu si hiasan istana,J 

semoga saja tetap semangat kehiyanganmu. 
1 

- Memang demikian nasib perempua~ itu 
memang sudah warisan si wanit~ itu. 
menderita penyakit yang demikirn 
di bawah kolong langit, di permukaan bumi. 

1 
Jangan sampai anak Cudai . mera·sa sukar 

- di dalam hatimu. J . 

1 Itulah maka harus menjaga ucapan mulut 

dan hati-hati di dalam pembica~aan, 
. 1 

sebab b~kan kita yang berkehenrak. 
Bukan Juga ki ta yang berkuasa., 

_ Ada dewa yang maha kuasa. . 1 

Jelas juga ada Sang ·Hiyang yang memperhamba kita." 
·Berdirilah Puang Matoa 1 

! menebarkan bertih emas aneka wrrna, 

me~eagadahkan kedua tapak tangan ke Botillangi
1 

- mengharapkan di P3r,ttiwi 1 membhonkan ampun 
. 1 

ucapan sombong congkaknya I Wél Cudai·~ 
Sudah berganti-ganti berdiri 1 

saudara-saudara Opunna Cina 1 

. ~ 1 sepupu sekali La 1 at~umpugi 1 1 

- saudara-saudaranya Daéng Risomha, sepupu sekalinya, 
1 menjanjikan hadiah mengucapkan nazar, 
! 

saling atas mengatasi'ucapan n~zarnya 
• 1 

karbau cemara bertanduk emas disebutkan semuanya, 
i 

ratusan nazar semuanya diikat pada pancangan bambu 

- tetapi tak mau berobah keadaan~perutnya 
pemilik rumah di Latanété itu.l 
Menjauh saja bayi raja itu. , 

Bingun di dalam hati Puang Mat a., 

Sudah tak berhentinya bersahutlsahutan 

- alat kuur semangat kehiya~gan ± Wé Cudai 

1 

1 

. t 
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Sudah datang juga berkumpul 
perlatan peradatan Da~ng Risompa. 
Datang lagi sakit perutnya yang keras 
pemilik r~ah di Latan~té~tu. 

- w6 7enriabang sendiri 
memperpe9anjka~lai-laiseng anaknyajberpasangan dengan W' Tenrilallo raja T~mp& 
w& Tenri&sang yang membertumpukan pada papan emas. Berkata Opünna Cina, 
"Berpeganglah anak. 'W ~ Cudai 
pada kain sutra emas berpintal 
bertumpu jugalah pada papan keemasan, 
Aku akan memberimu hadiah yang banyak. 
Tiada duwamu wahai anakku 

- yang dinaungi payung di Alécina 
yang dinaiki upeti di tana Wugi. 11 

aku sandaralllDll• 

Tunduk s.ambil berkata inangpengasuh I Wé Cudai, "Me.ngejan1ah wahai hiasan istana orang Al~cina, bukan pada orang tua bermanja-manja 
- membang~menolak kepada suami, 
yang tak mendengarkan nas~hat orang tua. Seharusnya engkaulah raja anakku 
mengusahakan kesel.amatanmu untuk hidup selamat." Maka berpa1inglah I W& Cudai 

- memegang pada gantungan sutra pilinan emas bertumpu pada papan emaa lau mengejan keraa tetapi t,ak berobah.juga keadaan perut itu. Bersamaan berdiri lagi bibi I W' Cudai saudara-saudara Da6ng Risompa 
- menjanjikan hadiah mengucapkan nazar tetppi tidak ada juga yang berhasil. 

Makin·menjauh saja keadaan bayi raja itu. Tak disebut-aebut lagi keadaan Opunna Gina suami~steri. Sudah berulang-ulang kali 
- berdiri menaburkan bertih emas 
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menjanjikan hadiah mengucapkan ~azar 

sebagai pengganti ji~a putrinya~ 
. 1 

tetapi tak ada juga yang berhas~l 
1 

bahkan makin menjauh saja bayi raja itu. 
1 . 

- Berdiri semua anak raja pendamping di Al~~ina 
1 

dan penghulu-penghulu serta ha~m-hakim 

anak orang kaya pemuka kampung j 

Sudah datang semua berkumpul di jLat~êtê 

berdiri menaburkan bertih emas 
1 

- menjanjikan hadiah mengucapkan nazar. 
1 

Sudah lebih puluhan ekor ker~au!cemara. 

Tiada juga yang berhasil 1 

makin menjauh saja bayi raja itJ. 
1 

Sudah tiga malam Da~ng Risompa ~ertelentang 
1 

- berpegang pada gantungan kain emas berpilin 

bertum~u ~ada ~a~an emas · · 1 

tak mengetahui apakah sudah mal~ ataupun siang. 

·Berkat a Opunna Ci na. 

"Engkau sendiri anak La Ranreng,, La Makkasau, 
1 

- menyempurnakan alat peradatan saudaramu 
. 1 

disertai dengan bambu emas·deng~n. wangkang sùji · 
. ' . 1 

pagar tanah tempat menetesnya darah si bayi itu, 
. 1 

ditambati satu ekor kerbau cemara 

setiap tiang istana emas ini. 1 

- Turunkan juga piring jarawetta j · 
i 

tempat bertumpuknya darah si ba~i raja itu." 

Belum selesai ucapan La Sattump~gi 

bersamaan keduanya berangkat . 1 

La Tenriranreng turun kepawan. 1 

- Tiada siri~terkunyah j 

sudah rampung semua perintahnya 1 

si cendikia raja ~abbang itu. 

Datang lagi sakit perutnya yang keras 

I W& Cudai mengejan keras 

- tetapi tak berobah juga keadaanjperutnya. 

' 
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Makin menjauh saja bayi raja itu. 
Berpaling aembil berkata W~ Tenriabang, 
UMerasa ragu di dal.am hatiku wahai Opunna Cina 
menyaksikan keadaan I W~ Cudai. 
Baik sekali kita menyampaikan kepada Opunna Warek •" 
Menjawab La Sattumpugi, 

Y a bang "Membikin malu saja ucapanmu 
If membikin malu juga didengar oleh orang luar ucapanmu. 

Jengkel sekali ucapann~a 
- w; "'T·enriabang sambil. berkata, 

nBuat apa mal.u didengar orang lain, 
itulah hasilnya kalau selalu dituruti 
ucapannya I W~ Cudai." 
Berkata.juga datunna T~mp~ 
kepada orang tua kehiyangannya mengatakan, 
"Apakah b~ru sekarang saja raja tuanku 
sudah banyak beritanya putrimu. 
Bagaimanah nanti akhirnya kalau 
lahir dengan selamat si 'œ.yi raja i tu 

- pada hal:.Toapanyompa adalah orang besar." 
Berpaling sambil. berkata W' tenriabang , 

·-"Berangkat1ah wahai \'/~ Tep~p~réna 
k .. pergi ke timur di Mario menyampaikan kepada Opunna Ware • Be1um se1esai ucapan 

- yang beristana di Latimojong itu 
berdirilah I Tepp~rêna 
pergi keluar lalu turun 
dijemput dengan usungan keemasan. 
Tiada sirlh terkunyah sudah sampai 

- memaauki pek~angan istana di Mario. 
Diletakkanlah usungan. 
Sege~a saja ·wé Tepp~r~na menginjak tangga 
lalu naik di atas istana 
mendatangi Opunna t•larek 
sedang menghadapi minuman bersepupu sekali. 
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1 
1 Congak segera sambil berkata ~punna Warek, 

"Si hkan kemari duduk I Da alilu 
di a tas tikar keemasan." \ 

1 Datang aambil menyembah lalu d~duk v ' _ ~epp&r&na, aambil berkata, \ ' 
"Adapun yang disuruhkan aku oleh Opunna Gina 1·· sudah tiga malam tiga hari Da~hg Risompa 
menggantungkan diri pada gantuhgan kain dan pintalan emaa 
bertumpu pada papan emaa. \ 

- ~udah berdatangan semua ! 
aaudara-aaudara Opunna Cin~ \ 
sepupu _sekali La Sattumpugi 
saudara-saudara Da~ng Risompa 
sepu~u sekali I W~ Cudai . 

_ menjanjikan hadiah mehgucapkanlnazar 
kerbau cemara bertanduk emas· y ng disebut . . 1 
sudah lebih seratus ekor kerbaÙ cemara . ! .yang ditambatkan pada pancangaq bambu 
tak ada yang mau diatasi \ 

- pemberian hadiah ucapan nazar \ 
tak disebut-sebut lagi Opunna dina 
janji hadiah dan ucapan nazarn~a suami isteri. 
Sudah berulang-ulang juga \ 
berdiri menaburkan bertih .emas.l . 

- Sudah datang juga berkumpul l 
anak raja pendamping di Al&cina\ 
penghulu negeri dan hakim-hakim 

' ana_k orang kaya pemuka kampung di tana W 1 i ug 
menjanjikan hadiah mengucapkan nazar 

1 - tetppi tiada juga yang didengar\ 
makin menjàuh saja si bayi raj~ itu." 
Berpaling aambil berkat.a Opunna \\1arek 
"Memerintahlah Sawipauba mernbaw,kan 
kain sutra je~putan Puang ri ~arek." 

- . 

' 
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Belum selesai ucapan Toapanyompa 
berangkatlah Sawipauba memerintahkan 
mengantarkan kain jemputan 
Puang ri Luwuk, Puang ri warek, 
Tiada sirih terkunyah 
sud~ datang Puang ri Luwuk, Puang ri Warek. 
Berkata Saw~rigading, 
~ergilah Pnang ri Warek, Puang ri Luwuk, 
menyempurnakan tata cara peradatan 

- upacar~ang Hiyang orang Ruallett& Il , 

perupacaraan besar orang Toddattoja. 
Engkau sudah mengetahui peradatan di Al&luwuk, 
engkau lebih mengerti juga di Watamparek. 
Tidak ada yang engkau lupakan upacara ~ang Hiyang 
dan tata caraperadatan di Ruallett~, 
sewaktu aku mulai lahir di tikar emaa di Luwuk." ~ 

D~akan oleh Puang ri LuwuR, Puang ri Warek. , 
Berangkatlah lalu turun 
di jemput dengan usungan keemasan 

- diramaikan oleh anak mengaji ribuannya. 
Berjalan segera pengangkut usungan 
melangkah cepat para pengiring. 
Sudah beriringan usungan keemasan 
tumpangan W& Tapplr&na 
Puang ri Luwuk, Puang ri 'tlarek. 
nembanjir memasuki Cina timur dan Gina barat. 
anak mengaji ribuannya itu. 
T~ada sirih terkunyah sudah sampailah 
memasuki pek~trangan istana di Lat.an&t~. 

- Diletakkannya usungan 
dilipat pula payung emas 
naungan Puang ri Luwuk,Puang ri Warek, 
bersamaan menginjak tangga w& Tepp,r&na 
naik ke atas istana 

- berjalan t~rus lalu masuk ke dalam. 
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Gemuruh suara lantai dilalui oleh 
! 

remajany"a, 
1 
1 anak mengaji ribuannya. . 

Congak sambil berkata Opunna ~ina, 

"Silahkan kemari Puang ri Luwk,Puang ri '*'arek, 
1 

- pergi duduk di a tas tikar ker,ajaan." 
1 

Per-gjduduk Puang ri Luwuk, Prang ri Warek 

disuguhi sirih lalu menyirih.,

1

. 

Berkata Opunna ~ina, 

"Hagaimana tata cara perdatan: di Al~luwuk 
1 . 

- ~alau Opunna Luwuk akan melahirkan. 
1 

Menegadahkan tàngan sambil be~kata I W& ~alareng, 

"Adapun dahulu wahai tuanku 1 

sewaktu mau melahirkan raja tuanku 
• ~ 1 yang m~merintah dl. Sawammegga', 

- ~ujuh malam kami berperang di~ ist~a, 
tujuh hari, kami· menaoggalkanl 

pakaian bissu andalan kami, 

lalu kami mengenakan pakaian erang 
i 

tak disebut-sebut nam~ bissu ~ami. 

- Adapun orang banyak, dia bertkmpat ting5
a1 

di gelanggang menaikkan panji perang. 

~etelah cukup tujuh malam peperangan ttu. 

datangkah gelap gulita l . 
saling berturutan_petir kilat\ 

- saling bersambungan bunyi gun~ur 

maka berdirilah pelangi tujuhlwarna 
1 

di tengah istana kerajaan menurun ·~u • 
. ' 1 

Melangi t kedengaran · suara 1 · 

alat kuur jiwa kehiyangannya \ 

- para pelayan pembantu or~ng Abang 
• 1 

tetapi tak kel1.hatan bentuk wé.jahnya. 

Ada tujuh ratus kerbau cemaral 

yang dicocok hidung. . dengan pontoh 

dikalungi dengan kalung amas 

- diikat dengan kain patimanangi 

1 

be aar 
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ditambatkan di l~ar wangkang suji \ bambu emas dinding pagarnya 
tanah tempat menetesnya darah bayi raja itu 
masing-masing seekor setiap langkah. - Sembilan buah tempayan balubu kelling sekian pula talam tanah tempat menetesnya darah bayi raja itu. 
Dua orang Orokelling 
sekian pula orang buleng yang mengawasi 
tanah tempat menetesnya daràh bayi raja itu. - Tujuh puluh pelayan laki-laki 
yang memegang obor kemilau 
sekian pula yang mengibaskan kipas emas 
tak membiarkan dihinggapi lalat 
tanah tempat menetesnya darah bayi raja itu. - Ribuan orang pelayan pembantu 
yang dipenuhi lengannya gelang kalaru kati memegang semua kipaa emas 
menye1empang kain sutra motif bulan 
tak membiarkan dihinggapi lalat 

- tanah tempat menetesnya·darah bayi raja itu. Dia menghendaki juga raja tuanku 
bungkusan balok warek dan hiasan langit-langit hiasan pucuk daun enau dan irisan daun 
dibentangi dengan tali saullari 
dikenakan hiasan layangan istana 
barulah meluncur keluar Opunna Warek 
Sembilan hari sembilan malam lamanya 
Wê Opu Senngeng menggantungkan diri 

bersaudara 1 

.r .. pada gantungan kain sutra pintalan emas - bertumpu pada papan emas 
mengejan beraandar pada suaminya. 
Manurung suami isteri memperpegangkan 
pada ·gantungan kain pilinan emas 
barulah meluncur Sawérigading. 
Memang lengkap dengan pakaian perang sewaktu dilahirkan 
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1 
1 
1 

Kemudian keluar juga W& ~enriab,ng 
lahir bersama dengan peralatan; bissunya 
sudah terpotong tali temb~inya. 

1 
aka di Botillangi juga 1 m ! 

- diadakan upavara kuur semansatfya bersaudara." 
Iermenung dan terperangah semuanya 

1 selu~uh penghuni istana mendengarkan 
1 "' perkataan Puang ri Luwuk, Puang ri arek 
1 
1 Berkata Upunna Cina suami isteri, 
1 - Î•Kasihanilah aku Puang .ri Luwuk, 

. 1 

engkau sempurnakan peradatanmu!Puang ri "arek." 
1 ~elum selesai ucapan Opunna Gina suami isteri, 
1 berangkatlah Puang ri Luwuk,Pu~g ri Warek 

menuju keluar menanggalkan r 

- pakaian bissu andalannya, 1 . 

lalu masing-masing mengenakan Jakaian perangnya, 
' 1 . Mengenakan juga peralatan perartg remaj-remajanya, . . ·1 

. Bersumpah diri La Maggamettek mengatakan, . ! 
"Kita semua menyebutkan diri ssbagai·laki-laki 

1 
- badan yang berani mati di tengah medan.". 
~erdirilah Puang ri Warek, 

1 

"Namaku adalah-La Tenrisui 
1 

k 1 • tempat menam~at an pasukan yang lari 
Berkecamuklah perang, saling be~radu 

1 
- saling melontarkan tombak emas•i 

Berdirilah Pua~g ri Gina 
bersumpah diri mengatakan, ( 
"Berdirilah wahai La f·taddaremme~g, 
Aku adalah -kakakmu La TenrigtlÜtg 

- tambatan pasukan yang lari." 1 

di medan perang." 
para pemberani 

Segera saja La Maddaremmeng menha:runkan 
perisai emas perlindungannya 
bersumpah diri m~ngatakan, 
11Berdirilah wahai La tenrigilin~ 

- Aku adalah aaudaram_u La Maddare~meng ,. 

1 

1 

f 
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k li menhancurkan negeri yang sudah tujuh a 
sudah tujuh kali juga menjinjing kepala." 
Berkecamuklah perang. 

d o langit bulu-bu1u Bagaikan saja hujan 1 
- bertih taburan yang disebarkan tombak-tombak 

diinjak kiri kanan bangkai-bangkai 
menjadi bendungan aliran darah 
tak dihiraukan orang yang luka parah 
tak ·ditolong orang berbaring pusing karena darah. 
Tergeletak bangkainya Puang ri Cina 
ratusan orang yang sama nasibnya. 
Bagaikan saja banjir.aliran darah 
tetapi tak berobah juga keadaan perut itu. 
Makin menjauh saja keadaan bayi raja itu. 

- Merasa Bingung di dalam hatinya 
Opunna Cina suami isteri 
Herkata \'1~ Tenriabang, 
"Engkau sendiri Toapatunruk ke timur di Mario 
menyamp~ikan kepada Opunna ~arek 
tentang tak lahirnya si bayi raja itu." 
J,ngke1 sejali ucapan Opunna Gina, 
"Membikin malu ucapanmu itu adik W' Abang 
didengar orang diperhatikan orang luar. 
Apakah mungkin Saw,rigading mau datang di Cina. 1: 

entu sudah bersamaan datangnya dengan Puang Matoa." 
Marah sekali yang beristana di Latimojong 
menjawab suami yang memeliharanya mengatakan, 
"Bahkan meinang sudah banyak sekali · ' 
macam beritanya anakmu. 

- Janganlah Saw,rigading yang engkau sesali. 
I Wl Cudai sajâlah yang engkau kutuki. 
Dengarkanlah aku sampaikan kepadamu 
kedunguan anakmu itu. 
Aku datang sendirian ri Mario. 
aku datang menelusuri dan memperhatikan 
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1 

istana keemasan manurung di Mallimongang. 

Opunna Warek sendiri yang menjemputku naik 
1 

di dekat tangga . 1 
ptt 

mempelgangkan aku pada pangkal ;engan 

- lalu mengantarku masuk ke dalam. 
1 

Belum aku.beristirahat duduk 1 

dia sudah menyuruh ! W& Cimpau masuk ke dalam 

mempersegera makananku. 1 . 

Barulah mendekatkan duduk Opunna Warek 

di hadapanku sambil berkata, 

apakah keperluan raja tuank? 

datang sepagi ini di istanamu. 1 
1 

Hanya saja jawabanku kepadanya mengatakan, 

aku bingungkan raja anakku, 1 
. 1 !.l 

- aku juga dipusingkan.wahai Opun~a warek 

merasa·susah sekali di dalam ha~iku 
karena tak pernah disaksikan 1 

·aparat kerajaan tinggal di istaqa 
! 

menyebabkan sampai I Wé Cuda~ 

- Adapun jawabannya kepadaku 
tak datang bulan, 

1 
Sawérigading mengatakan kepadak~, 

1 

tiga bulan lama~:ya aku tuanku . \ 

data~g bag.aikan suami orang. San~ijawa di biliknya 

tetcq:d aku tak· diizinkan sampai Jsiang di biliknya. 

- Selalu saja aku mengatakan 1 

ingin tinggal .sampai siang di d~la~ biliknya 

supaya aku disaksikan berada di \istana Latan&t' 
i hanya saja jawaban Da&ng Risompa 

selalu saja mengatakan 
\ 

- rasa maluku tak membiarkanmu tinggal di istanaku 
1·· 

perkataan tak senonohku tak mengizinkanmu berada 
sampai siang di dalam bilikku. 1 
memang dapaf membunuh rasa malu !i tu 

tak menampakkan diri kata-kati talt senonoh. 
- Kalau engkau ingin sampai siang 

\ 

1 

1 

. 1 

1 



akan kembali lagi seperti dahulu 
tak mau menjawabmu be.rbicara. 
Sete1ah ia mulai mengandung aku berkata 1agi 
kasihani1ah aku adik Cudai 

_ engkau izinkan aku sampai siang di da1am bi1ikmu 
supaya aku disaksikan tinggal. di Latanété 

.aku tingga1 disaksikan orang lain 
dan di1ihat orang 1uar. 
Tentu ~kan teEkena1 sekali 
penghuni ko1ong 1angi t permukaan bumi. 
Tidak ada duamu yang ku1ayari 
aku meningga1kan tanah di Luwuk 
aku meningga1kan kedua orang tuaku 
kut~ngga1kan kerajaan besarku 

- ketinggian derajatku. 
Apa lagi engkau sudah tak datang bulan 1agi 
bagaimana nanti jadinya kelak 
kalau engkau didatangi sakit p.erut 
padahal aku tidak ada memerintahkan upacara Sang Hiyang 
peradatan kehiyangan si bayi raja itu. 
aanya saja jawaban Daéng Risompa mengatakan 
turun saja1ah engkau dengan segera 
jangan engkau tingga1 sampai siang dilihat orang diperhatikan orang 1uar, 

- Mengapa ada peradatan orang Méttang, Ménroko1i, 
yang tidak pernah ditenun sarungnya. 
janganla engkau kembali lagi di istana· 
kalau engkau berada di Alécina. 
Aku tak.mau lagi keluar dari bilik besar 

- tak akan kumasukkan makanan di da1am perut 
bahan makanan kesukaanku, aku mati maup~ hidup. 
ltulah sebabnya aku tinggal saja di Mario 
tidak berada lagi kembali di A1écina." 
~erkata lagi Wé Tenriabang, 

- "Dengarkanlah hal itu wahai raja sekalian 
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1 

bersaudara bersepupu sekali 

kedunguannya ! \~é Cudai. 
1 

Vengarkanlah wahai La Tenriranreng 
t • 

bersaudaraa bersepupu sekali i 
kebodohannya I wé Cudai." 1 

1. 

Bersamaan berkata semua mengatakan, 
~ . ! "Celaka sekali Daeng H1sompa 1 

1 
l 

menjadikan dirinya sendiri 

menjadikan dia bina dina 
1 

- berita buruk kerendahannya." j 
1 

Berpaling sambil berkata WA Tenriabang, 
i 

Berangkatlah wahai Toapatunruk1 
1 

pergi ke timur . di Mario 1 

memberangkatkan Opunna Warek. 1 

- Nanti dia sendiri yang memerintahkan 

tata cara peradatan Daéng Hisompa." 
1 

Merdirilah Toapatunruk menuju ~eluar 

berjalan terus lalu turu~ 

pergi ke timur di Mario 

1 

1 

- ada ratusan orang beriringan, l · 
Menangis sambil berkata W6 Tenriabang, 

"Apakah lagi uaaha vahai Puang ri Sabbang 

agar.merahmati juga dewata itu, 
1 

aku anggap saja lebih baik j 

- engkau berangkat masuk ke dalar di"dalam bilik 
berusaha memohonkan ampunan 

tentang kesalahan I We•uudai di Botillangi 

memintakan maat kata terlanjur;·Da6ng Risompa di P&ré\iwi • 

' Kiranya -~enaruh rahmat To.Pa~anroé 
- diberikan engkau jalan untuk dilalui. 11 

Belum aeleaai ucapan Opunna uiha 
1 

berangkatlah Puang ~i Sabbang.l 

maauk ke dalam di dalam _bilik. 

Ada aembilang piring beraa 

sekian juga banyaknya telur ay~m 

1 
• 1 

1 
.1 

• 

.. 
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sekian pula sirih berikat orang Senrijawa 
sembilan buah obor. 
Menebarkanlah bertih emaa aneka warna 
•enggumpalkan asap pedupaannya yang harum 

- menyembah ke atas di Botillangi 
menengadahkan kedua.tapak tangan di P'r~ttiwi • 
Menghempaskan diri lalu berbaring Puang ri Sabbang 
sudah menyaksikan dirinya 
naik ke atàs di Botillangi. 
Kebetulan aekali 
duduk beraama Biaaurilangi suami isteri. 
Pergi menyembah lalu duduk Puang Matoa. 
Dia menyaksikan Da~ng Manottek mengatakan, 
aku memaklumi wahai Puang Matoa . 
maka engkau berada di Botillangi ini. 
Turunlah engkau segera 
engkau suruh memberangkatkan Opunna Warek 
berriringan dengan I W~ Cimpau 
It~ah yang harus memohonkan 

- kesalahan I W& Cudai, 
Karena agak marah semua 
raja n'néknya Saw~rigadlng 
di Botillangi, di Toddattoja, 
di Ruallett~, di Pèrèttiwi •. 

. - Sebab terlalu sombong I Wé Cudai n 
tak memafangkan menghina déwata 
memburu~an cucu keaayangang Manueung. 
Kalau t~dak datang 
Sawérigading dan I Wé Cimpau 

- memohonkan maaf I Wé Cudai 
akan mati bersama dengan anaknya ·. itu • 
Akan hancur binasa negeri di Alécina. 
Akan mati semua penghuni kampung di tana 
Maka siuman kembali Puang ri Sabbang 

- segera aaja bangun duduk 

Wugi. 
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sangat terkejut memikirkan 
ucapan mulut dewata itu. 

1 Kemudian berjalan menuju keluar 
1 

........ ·~· 

datang menjatuhkan diri lalu ~~duk 
1 - di hadapan O~unna Gina. \ 

Bersamaan dua berkata Opunna Gina suami isteri, 1 

"Bagaimanakah wahai dukun raja;pandangan tidurmu." 
Menyembah sambil berkata dukun;raja itu, 
11Perintahkanlah untuk memberangkatkan Opunna Warek, 

- dengan raja Lémpa sesegera mungkin~ 
' Nanti mereka datang di istana ~ni 
1 aku menyampaikan ucapan saudar~nya. 

Kalau engkau tak menuruti perk~taan Sang Hiyang itu 
akan mati bersama 

- Daéng Hisompa dengan anaknya it.u 
akam menjadi hancur negeri di A.l&cina, . ' 
akan mati seluruh penghuni kamp:ung di tana Wugi 

1 
1 sebab bukan dewa lain yang marah. • 
1 

Raja n~n&knya9aw&rigading \ 
- di Botillangi dan di Toddattoja~ 

Berpal·ing sambil berk~ta Opunna\ Cina 1 

"Engkau sendiri La Tuppucina p~~gi ke timur di Mario 
' memberangkatkan kemari tuanmu ; .. 

orang beekuasa di Al&luwuk itu.\ • 
1 

- Kat:akanlah wahai La Tuppucina 1 
tuanku diharapkan ke Cina hari ini. 
Mungkin masih didapati atau tidJk,adik tuan Da&ng Hisompa." 

. 1 Belum aelesai ucapan Opunna Gina . 
berdirilah La Tuppucina lalu keiuar 

- berjalan cepat pergi ke timur d 1 Mario 
Tiada sirih terkunyah 
sudah samapailah di f.fario 
Sudah samapailah Toapatunruk 
memasuki pek~rangan istana 

- menginjak tangga keemasan-berind~k~t~ga 

' 

\ 

1 
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masuk ke dalam mendatangi Opunna Warek. 
menyilangkan jarinya 
bagaikan tembus tanah pandangannya 
melihat lapisan-lapisan P~r&ttiwi 

- memandang tembus melalui perantaraan lantai. 
Congak segera sambil berkata T~apanyompa, 
"Silahkan kemari duduk Toapatunrû.k 
diatas tikar keemasan. 11 

Süju~ m~ny~~bah lalu pergi duduk. 
- Menyembah sambil berkata Toapatunruk, 

"Ringankanlah dirimu pergi ke Gina 
memerintahkan kesempurnaan peradatan Daéng Risompa." 
Belum selesai ucapan.Toapatunruk 
sudah datang juga La Tuppucina 

- menginjak tangga keemasan lalu naik 
berjalan terus menuju ke dalam 
Congak sambil berkata To Sulolipu, 
"Silahkan kemari La Tuppucina pergi duduk 
di atas tikarleemasan." 

- Pergi duduk La Tuppucina 
di hadapan Opunna Warek. 
Berkata To Sulolipu, 

"Apakah makaud kedatanganmu di Mariyo ini. 11 

Menjawab La Tuppucina, 
- "Sri Paduka yang memerintahkanku 

memberangkatkan raja àdik kita:Opunna Warek." 
Mendekat.kan duduk La Tuppucina 
di hadapan Toapanyompa. 

Menyembah sambil berkata La Tuppucina, 
- "Adapun yang disur~kan aku wahai ·ad i kku 

Sri Paduka suami isteri mengatakan 
engkau sendiri La Tuppucina 
pergi ke timur di Mario memberangkatkan 
raja adikrnu suami isteri 

- agar segera kedatangannya hari ini 
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Opunna Warek dan raja L'mpa : 

mungkin masih didapati ataupun tidak lagi 

raja adiknya Daéng Risompa." i 
1 

Teekejut di dalam hati Pamade~l&tt& 
1 

- mendengarkan ucapan La Tuppuc~na. 
1 

berkata La Haddukelleng, 1 

"Memerintahlah wahaiTo Sulolipu 

menurungkan usungan keemasan 1 
1 

tumpangan ibunya Da&ng ~Parage;, 

- orang tua La Sulolipu j 

yang melahirkan La Mapp~manuk~ 
1 

engkau saja yang berangkat dahulu memerintahkan 
1 

peradatan kehiyangan Da,ng Ri$ompa 
1 

engkau beriri~gan dengan Toap~tunruk 

di belakang aku menyusul ! 
beriringan denga La Tuppucina•" 

. ! 

Memerintahlah Panritawugi j·· 
menurunkan usungan keemasan 

1

. 

tumpangan raja L&mpa. 

- Berangkatlah I W6 Cimpau menuju ke luar 
1 

berangkat bersama Matangkiluwcik dan Tenrilennareng, 

berjalan terus lalu turun ! 
1 

dijemput dengan usungan keemasan 

dinaungi dengan payung emas •. \ 
1 

- Dijemput dengan usungan juga To Sulolipu 

dinaungi dengan payung emas 1 

berjalan 

berjalan 

1 segera pemikul usungan 

cepat para pengiring !. 
. . 1 

Opunna Warek sncliri memerintahkan 
• . 1 

- supaya dJ.turunitan alat peradatan 

kehiyangan si bayi raja itu. l 
Memerint~hlah La. l.fassaguni 1 

supaya dJ.turunkan usurigan keemasan 
. 1 

tumpangan Toapanyompa. . l 
• Dipersiapkan keadaan bulu-bulu 

t 
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1 , bedil-bedil. diisi pula .• 

dikibarkan panji-panJ1 
dikembangkan 

bandera sutra 
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dinaungi payung kemi~au. . \ 

tl h usungan keemasan j ... -- .. Berangka a 
an Opunna '-'arek .~.·-- .... ~ ......... ~ ... ··-.··· - · 

tumpans " ' 1 ·· .... ~ <- '"'' -~·;:-• ... -· ·- ••• · ' ,, .. t diiringi peralatan perang.. . .. berang~ . 1 Dibunyikanlah badil· 1 . ·i di langit gemurub bunyi me~iu Sampa 
1 di d•pan sumpitan emas . . berada . · ' · . , .. · 1 dibel.akang tombak bercabng lamas tingga 

· - dielu-elukan dari Cina. . 
·sagaikan saja bara menyala 
topi keemasa~_yang ada_di kepalany, 

ng amas bersilangnya para pemberani • s~a . 
1 . Bagai~n buah buni yang ranum,paka~annya 

ker1s yang eu;ah mahir di. sabung. ·· 
Sudah sampai Pamadellétté 
memàsuki pekerangan istana. 
Amat heran Sawérigading 
karena tak dipotongk~n orang 
pagar suji dindingnya 
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' 
engkau sajalah semua yang memerintahkannya 

Menjawab La Pananrang , ! 
' "Tenangkan saja hatimu adik Dukelleng, 
1 
1 perbaikilah yang kusut 

- tak patutu celaka kerongkongannya 

I \~éSalareng, I Apallangi. 

Engkau belum memberi tahu eng~u,sudah. diketahui 
1 

tata•Gar.a peradatan kita di tuwuk. 
1 

Tetapi memantangkan sekali Opu.nna Cina 

- sebab bukan engkau yang datang m~merintahkan 

tata cara pera~atan bayi raja: itu.~ 

œetapt=bâiilah gaja g; isEana~me~erintahkan 
1 

- tata cara perupacaraan kehiya~gan bayi raja itu, 
1 

aku sendiri yang tinggal di rawah 

memetintahkan pekerjaan di tapah." 
1 

Berkata Sawérigading, 1 

! 
"Potongkan oro dua kali tujuh,La Massaguni. 

Pagar suji bambu emas pagarnya 
1 

tanah tempat menetesnya darah\ bayi raja itu 
' 

- sekian juga orang buleng • \ 
1 

Engkau juga potongkan tujuh orang Oro 
1 

talam tempat menetasnya darah' bayi raja i.tu 
• ' 1 

sekian juga orang buleng." 1 

1 

Sarulah Opun~a Warek naik ke ~tas istana 

- memerintahkan mengenakan hias~n layangan rumah. 
. 1 

Sudah datang juga I \~é Salare~g, Wé Apallangi, 
1 • 
1 

menghias pucuk da un enau, m'embungkus warek dan a mu lu 

dan dipasang hiasàn layanga~ rumah, 

dan dibetangkan tali aauilari1
• 

- . La Pananrang juga sud ah memer1intahkan 
ditambati kerbau.cemara 

setiap t~ang istana tempat ti.nggalnya opunna Cina. 

Ada tujuh puluh pelayan pemb~ntu orang Aléluwuk 
yang mengibaekan kipae emae 1 

1 



di dalam plgar suji keemasan 
tak membiarkan dihingg~pi lalat 
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tanah tempat menetesnya darah bayi raja itu. 
sudah siap rampung semua tata cara Sang Hiyang 
kehiyangan bayi raja itu di tanah 
lalu naik ·ke atas istana:bersepupu sekali. 
Beriringanlah Opunna Warek masuk ke dalam. 
Congak segera berkata Opunna Cina Suami isteri, 
"Silahkan duduk disini. wahai Opunna .'1/arek 

- di atas tikar keemasan." 

Pergi duduk Toapanlompa 

di dekat~Daéng Risompa. 
1:/é Tenriab~ng ;sendiri 

menyuguhkan cerana keemasan sambil berkata, 
- "Silahakan menyirih Opunna Warek, 

Menyirih jugalah raja Lémpa.n 

Segera saja ~I Wé Cimpau mengambil sirih. 
Hendekatakan duduk Sawérigading 
menyapu-nyapu isterinya. 

- Berpaling membungkusu ujung kakinya Daéng Risompa 
bernapaa panjang dan berkata, 

. 
11 Aku akan mati raja tuanku 

aku tewaa kak~ La Banreng, La Makkasau, 
mungkin akan patah dua~ perutku ini." 

- Menangia sambil berkata Wé Tenriabang, 
"Kuur jiwamu anak Cudai 

semoga tetap semangat kehiyanganganmu Daéng Risompa 
sabarlah wahài si hiasan istana. 

Hidup teruslah engkau bersama anakmu 
- mengingat tak kelupaan engkau 

pada ora~tua yang melahirkanmu 

bagaimanakah lagi cudai kuapakan lagi Daéng Risompa 
·Sebab andai kata ada ucapan dewa yang mengatakan 
tukar saja anakmu itu 

- ribuan pel~yan pembantu 

1 
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aku tak memilih besok atau lusa 

biarlah aku kehabisan harta 
aku melaksanakannya 
! 
i 

aku sendirian tinggal menjadi peke~ja 
1 

kepada raja bibimu r 

- asal engkau hidup selarnat dengan anakmu." 
1 

·aagaikan saja buah buni yang langkas 
1 

air mata be·rcucutannya Sawérigading 

mendengarkan ucapan Opunna Cina. \ 
1 

Menangis eambil berkata Wé Tenriabaqg, 
1 

"Kasihanilah aku wahai Opunna Waref anakku 
' engkau sajalah yang menguasai bayi; raja itu 
1 

sebab engkau sendiri yang mengharapkan si anak itu." 

Berkata lagi 1'uang ri Cina, 
1 

"Eng~au sendiri orang besar yang 

- kepada nenek kehiyahganmu 

menengadahkan tangan ke Péréttiwi 

menyembah ke atas di Botillangi 
1 . 

kepada raja nenek orang Tojjamu. 

1 
1 

1 
1 

1 Sepakat semua kemarahannya1 1 
• 1 

bukan dewa lain yang turun menyiksa, 

- yang dipertuan di Botillangi dan P&réttiwi 
. 1 

disampaikan kepadaku oleh saudaramu. 

Berkata juga yang mengikut ke Boti~la~gi itu, 
bayi r~ja itu baru dapat ke luar 1 

1 

kalau Opunna ~/arek dan raja Lémpa àatang ke Latanété 
1 

yang menjanjikan hadiah mengucapkah.nazar 
bersamaan keduanya suami.isteri \ 

memohonkan ampun kesalahan I WéCud~i. 
1 Katanya, yang dipertuan Palingéé stngat murka 

·maka bersamaan semua Sang Hiyang 

- Berkata juga saudara kembarmu, 
kalau mereka tidak datang 

1 

tùrun menyiksa. 

1 

1 Sawérigading dan I Wé Cimpau di Latanété' 
memohonkan kesalahan I Wé Cudai 1 . 

Daéng Risompa akan mati bersama dergan anaknya, 

negefi Aléoina juga akan mengalam kehancuran 
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w . " penghuni negeri akan mati semuanya d~ tana ug1. 
Berdiri Bulu roma saudara Opunna Luwuk 
sepupu sekali La Sattumpugi 
saudara-saudara I Wé Cudai 
sepupu sekali Daéng Risompa, 

lebih-lebih lagi Spunna Cina suami isteri. 
Sudah gemetar sekali badannya mendengarkan 
ucapan mulut Puang Ri Cina. 
Berkata Wé Tenrijéka, 

- "Segeralah melaksanakan Opunna Warek." 
Diiakan oleh Toapanyompa ucapan mulut rajà Témpé, 
Berpaling sambil berkata Opunna Warek, 
"Engkau sendiri Matangkiluwuk memerintahkan 
disempurnakan upacara Sang Hiyang warisan di Aléluwuk." 

- Brlum selesai ucapan Sawérigading 
berangkatlah Matangkiluwu~, Tenrilennareng, I Wé Cimpau. 
Sudah berkumpullah semua orang Luwuk. 
Digantikan semua peralatan 8rang Cina 
barang orang Luwuk semua yang dipergunakan Daéng Risompa. 

- Datang lagi sakit perut I Wé Cudai. 
flle.ngedipkan mata Sawérigading sambil berkata , 
'lMeminggirlah kakak La Nanrang, aku menggantimu." 
Berkata La Tenriranreng, 
"Angkat sedikit kepalamu adik Cudai 

- aku memindahkanmu pada kaki yang sebelah." 
Sawérigading sendiri .Yang memangku 
kepala isterinya itu·. 
Berdirilah I Wé Cimpau 
manaburkan bertih emas orang Botillangi 

- beras aneka warna orang Senrijawa 
menyembah ke ataa BQtilangi memo:tion ke Péréttiwi. 
Berkata raja Lémpa, 
'~emberi ampunlah wahai tuan Palingé 
kepada hambamu Daéng Risompa 

- merahmatilah juga ~uhan ~atoto serta memaafkan 

.. 
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i 
pada ucapan tak baiknya 

pemilik rumah'1 di Latanété itu i .. 
suapaya Sang Hiyang dapat memakan karbau cemara . ' 

ratusan ekor dari padaku, bertand:uk emas, 
1 

-ditambatkan dengan kain motif bula,n 

yang diikat~n pada pancangan bam~u. 

Aku tak melepaskanmri atau waktu\ yang baik 

altu menunaikan nazar pembeli jiwaptu 
1 raja tuanku I Wé Cudai 1 

-. suapaya lahir dengan selamat memahgku anaknya. 
1 

Berulang-ulang I Wé Ci~au men~!~~ke-~~11angi 

memobon di Perettisi memin ~ \ ) 
agar ke luar dengan sela ~_Qg~_) 

.hidup selamat anak dan ibu ~~ ~ 
- hidup bersama memangku anakny~ ! 

raja tuanku Daéng Risompa." 

Berangkat lagi Matangkiluwuk . 
• 1 

berangkat bersama d~ngan ~enrilen1are~g 
1 

menaburkan bertih amas beras berwarna QrAng Senrijawa. 
1 

- Bersamaan dua berkata ibu La Sulol:.ipu 
: 

orang tua La Mappémanuk, ! 
"Makanlah wabai tuhanku kerbau ce~ara 

1 ,. 
ratusan ekor bertanduk emas 1 • 

supaya Daéng Risompa melahirkan dingan selamat 

hidup se1amat aaa§· dengan orang t~anya, 
1 

aku tak melepaskan hari atau waktu Yang baik 
. 1 

_ aku mennnaikall-ke.r-ba~ \ 

~-~!DltQlj. ___ j iwa Daéng R.is.o.m.p..JUiua.~. n 
1 

Sudah raaaài diadakan tata cara raj
1
anya I Wé Cudai. 

. 1 
~- Dibunyikanlah genderang emas manurrng. 

Dipukul pula gong amas yang muncul·. 

Berdiri sambil menaburkan bertih e~aa 
Opunna Cina auami isteri 1 

sambil menyebarkan beras berwarna\ sambil berkata, 
- "Hakanlah wahai 'lhlhan 
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kerbau. cemara bertanduk emas 
yang dicocok hidung de~gan pontoh besar 
ditambatkan semua dengan kain 
hidup. ·. aelamat ibu dengan anaknya., - aku tak melepaskan hari atau waktu yang baik aku menunaikan nazar ratusan 
pembeli jiwa anakku ini. 11 

Berdiri lagi raja Témpé 
bersamaan berdiri dengan raja Soppéng - pergi menaburkan bertih emas 
menaburkan beraa berwarna aambil berkata ' "Hakanlah-wahai tuhanku 
karabau cemara berahanduk emas 
yang dieocok hidung dengan pontoh besar - yang dikalungi dengan kalung emaa 
ditambatkan dengan tali emas 
yang diikatkan pada pancangan bambu 
agar hidup selamat anak dengan anaknya aku tak melepaskan hari tau waktu y~ng baik - aku m~nunaikan pembeli jiw~ aaudaraku. 
Berganti-ganti·aemua 
saudara Opunna Cina 
sepupu sekali La Sattumpugi 
saudara Daéng Risompa 

- Sepupu sekali I Wé Cudai. 

, 

Tiada seor~ngpun yang tak berdiri 
menjanjihan hadiah mengucapkan nazar 
kerbau cemara bertanduk emaa disebutkan aebagai· pembeli diri Daéng Risompa 

- pengganti jiwa I Wé Cudai dua beranak. Bersamaan berdiri semua -para i nang pengasuh I Wé Cudai, 
para pemelihaxa derajatnya 

se mua, 

menjanjikan hadiah mengucapkan nazar 
masing-masing puluhan ekor kerbau cemara. 

l 1 

! 1 

.. 
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1 

Berdiri lagi La Tenriranreng, La:Hakkasau 

menjanjikan hadiah mengucapkan nazar 

merek~ bersaudara mengatakan, 
11Nakanlah .. ahai tuahanku 

- kerbau cemara bertanduk emas 

1 

1 

1 
1 

yang diikatkan pada pancangan bambu 
i 

supaya melahirkan dengan selamat :adikku Daéng Risompa 

agar hidup selamat adik dan ibunya 
1 

aku tak melepaskan tari dan waktu :yang baik 
. 1 • 

- aku menunaikan nazarku itu 1 

sebagai pembeli jiwa saudaraku d~a beranak. 

Sudah datang ~uga La Pananrang b~rsepupu sekali 
1 

masuk ke dalam lalu pergi duduk 

menebarkan bertih emas 

- masing-mas~ng manaburk~n beras b~rwarna 

sambil bers~ma mengatakan 1 
1 

To Sulolipu dengan saudaranya 
11Lahirlah wahai bayi rQ.ja 

itu, 
. 1 

t 
keluarlah dengan selam·at wahai ariak-anak 

- supaya engkau kujadikan hiburan Jinggal di Cina 
1 
1 

dinegeri- tempat buanganku ini 1 

kujadikan engkau sebaga,sandaran \di ana \vugi 

aku tinggal di negeri orang l 
1 supaya To Palanroé makan ratusan kerbau 
i 
l 

- cemara bertanduk emas 

yang dicocok hidung deggan pontoh besar 
1 

1 dikalungi dengan kalung emas : 
1 

diikatkan dengan kain cindai sutra 
1 

masing-masing seratus1 be~~epupu ~ekali 
- supaya selamat ibu dan anaknya 1 

aku tak melèpaskanihari dan wakt~ yang baik 

aku menunaikan nazar kerbau pemb~li j.iwamu pada dew·a. 11 

Bagaikan buah buni yang langkaa Jemuanya 

air mata bercucurannya \ 

- seluruh penghuni istana 1 
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mendengarkan sedang menjanjikan hadiah 

To Sulolipu bersepupu sekali. 

Berkata semua saudara Daéng Risompa 

sepupu sekali I Wé Cudai, 

- 111-temang sewajarnyalah mereka itu 

La Pananrang bersepupu sekali 

bagaikan saja!bersaudara kandung dengan payung itu 

masing-masing adalah keturunan Botillangi 

yang cendikia mengeluarkan ucapan." 

- Sepakat semua anak raja pendamping 

bangsawan tinggi kapit 

saling berganti-ganti saja mereka 

anak raja pengikut Opunna Cina 

menjanjikan had~ah mengucapkan nazar 

- sebagai pembeli jiwa Daéng Risompa pada dewa 

sebagai pengganti diri I Wé Cudai 

pada Sang Hiyang yang sedang marah. 

Tiada juga berobah kea~aan perutnya. 

Menjauh saja letak_raja bayi itu. 

- Berpaling saja Opunna Cina 
:... . · ... 

menyapu-nyapu badan anaknya sambil berkata, 

"Lahirlah wahai bayi raja, 

keluarlah kemari wahai anak-anak 

engkau mewarisi \olérompoja 

- negeri besar yang sangat luas 

tempat disimpannya harta bendaku 

tempat digantungkan paralatan perang banyakku." 

Berkata lagi \olé Tenriabang, 

''Mengejanlah wahai anak Cudai." 

Panré Patannga sendiri 

memperpègangkan saudaranya pada lai~laisenga dan pontoh. 

~fé Ténrijéka yang mempertumpukan 

pada papan amas, saudaranya itu. 

Bersamaan kedunya berkata 

\'lé Tenriésang raja Soppéng, 

; . 
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11Hengejanlah wahai adik Cudai 

eng~aulah yang harus berusaha meny~lamatkan dirimu. 

Sebab bukanlah yang demikian 

sebagai bermanja-manja pada orang ~ua 

tak mau mendengarkan sesuatu pada ?apak 

yang melahirkan kita , tak disukai; oleh suami. 
1 

Geli sekali perasaan di dalam hatipya 
i 

La Makkasau, La Tenriranreng 1 
! 

mendengarkan ucapan mulut saudaran·ya. 
1 

- Tujuh kali menge Jan ker as I ~~é Cudaii 
1. 

tatapi tak berubah juga keadaan perut itu. 

Hakin menjauh saja letak bayi raj, itu. 

Berpaling saja Daéng Risompa 

memelukkan lengannya 

pada ·badan Opunna Warek 

tetapi tak membuka matanya. 
l 
1 

.Tersenyum saja La Tenriranreng, La 

menyaksikan saudaranya itu. ! 
Makkaaau 

Menangia sambil berkata I W~ cudai, 
"Aku akan mati wahai kakak La Ranremg. 

Ak~ mampu+ahai kakak La Makkasau.1 

Aku sud ah tak da pat '·mènah~ saki t badanku 

1 memegang pada gantungan kain dan.~maa berpilin. 

sudah kaku juga pergelanganku 

1 

1 

- 1 
1 
i 
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bertumpu pada papan emas. 

Kasihanilah aku wahai Opunna Sab~ang 
·engkau membunuhku saja 

jangan aku tinggal meraa~kan der~~a 

nasib dari To Palanroé. 
1 

Meaangis· sambil··berka .. ta 8-~ , ; ... ~J. 
. · Qwer1gcru.J.ng-1 

· n}Wur j iwamu .. à"d'ik èÙda .a... !_ 
At 1 

semoga tetap sem~ngat k h. 1 
1:'" e 1yanganmu; 

belilah di · : 
r1mu supaya di dengan To' Palanroé. 

Tua~~lah badanmu supaya diperhatiJan Sang Hi;yatlg. 

- Bulu~bulumupun yang jatuh akan kut1anam 

1 ,. 

! 
1 
! 
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putus rambUt indahmu àkan kusambung; juga. 

Kuapakan lagi engkau adik Cudai 

andai kata aaja wahai adikku 

bagaikan aaja suatu peperangan 

aejak kemarin aku sudah menggantikanmu, 

mengejan dan bertumpu pada ·'.papan keemasan. 

Sudah sembilan hari dan malam I We Cudai 

menggantungkan diri pada gantungan dan pilinan emas 

mengejan sambil bertumpu pada papan keemasan 

audah sekian pula lamanya tak tidur matanya 

aaudara-aaudara raja Ciaa 

sepupu aekalinya La Sattumpugi, 

saudara-saudaranya I t'Tt Cudai · dan aep_upu aekalinya 

menjaga malam menjaga Daéng Risompa 

- tak diaebut-sebut lagi 

Opunna Gina suami isteri tak tidur lagi -dan tak menik .mati lagn makanan 

selalu menjaga anaknya itu. 

·menetesi air mata anaknya itu. 

- Sudah merasa resah di~dalam hatinya 

sekalian ·bibi· Daéng Risompa, 

d d I We, Cudai dan k li 
eau ara-sau ar sepupu se a nya. 

Seka1ian orang merasa bingung 

menyaksikan keadaan I Wé Cudai. 

- Bersamaan menangis semuanya 

seluruh penghuni istana itu. 

Berpaling saja Opunna Warek 

mengedipkan mata pada Opunna Sabbang 

menyuruh memangku kepala saudaranya. 

- Menggeser duduk La Makkasau 

mendekatkan diri di dekat Toapanyompa. 

Berkata Opunna Sabbang, 

"Be:t:pindah tempatlah Wahai Opu Lagusi 

aku menggantimu memangku 

kepala Daéng.Risompa." 

1 
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Berdirilah Toapanyompa pergi duduk 
di bagian samping ruangan. 
Berkata Sawérigading, 
"Keluarkan wahai Matangkiluwuk pakaiannya 

- Sri Paduka yang meretas di ruas bambu talang 
engkau berpasangan dengan ibunya Waru Daéng Risobbu. 11 

Belum selesai ucapan Opunna Warek 
bersamaan ketiganya berangkat · 

•· masing-masing mengangka t pakaian manurung. 
- Berdirilah Sawérigading 

menanggalkan kain sarung pakaiannya, 
mengenakan kain sarung Wulenglangi Patotoé 
mengenakan dikepala destar keagungan 
andalan Sangkuruwira, 

- mengenakan juga pontoh motif bulannya 
yang meretas di ruas bambu. 
Berangkat lah Matangkiluwuk I Wé Cimpau, 
mengapit-apit Opunna Warek 
menyelempang kain Patolaguri 

- sambil mengipas-ngipasinya._ 
Tenrilennareng. yang memegang talam 
berada di depan Sawérigading 
yang dipenuhi bertih emas~orang Ruallétté 
beras aneka warna orang Toddattoja. 
Tiada yang berani bersuara 
sekalian penghuni istana 
sewaktu menyaksikan berpak.lan Ruallétté Opunna Warek. 
Terperangah saja semuanya 
sekalian saudara dan sepupu sekali Opunna Cinai' 

- Saudara-saudara dan sepupu àekali I Wé Cudai 
menyaksikan Opunna Warek 
berpakaian orang Rualletté. 
Bagaikan saja kelihatannya 
orang Botillangi yang turun ke dunia, kecantikannya. 
Menaburkan bertih Sawérigading 
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memegang alat pacodda: lakko 

lalu menyembah ke Botillangi 

menengadahkan tangan ke Péréttiwi. 

Derkata Sawérigading, 

"Aku meraaa hina dina wahai Tuhan 

merasa ren~~h diri menyebut-nyebutmu di dunia ini 

sebab aku hidup atas namamu di bumi ini. 

Andai kata orang Botillangi yang marah wahai tuhanku 

tak mengisinkan keluar bayi raifa"'itu 

saya ini adalah ketu±unan I La·Patoto di Botillangi, 

yang kawin dengan datu Palingé di Senrijawa, 

yang melahirkan Batara Guru 

Yang diturunkan melalui bambu petung, 

meretas di ruas bambu telang, 

- engkau jadikan tunas di dun~a tinggal di Warek 

kalau orang Pérêttiwi yang muncul menyiksa, 

aku àdalah keturunan Guru Riselleng 

yang sedang memerintah di Pêréttiwi 

yang menempati istana Sao aselling 

yang kawin d~ngan Sinaungtoja di Uriliu 

yang melahirkan Wé Nyiliktimo 

yang muncul di Aléluwuk bersama usungan keemasannya 

dan diiringi dengan busa gelombang 

kawin dengan sepupu sekalinya 

- yang diturunkan melalui bambu petung 

meretas di ruas bambu telang 

yang melahirkan Batara Lattuk 

yang dinaungi dengan payung manurung di Aléluwuk. 

Kalau orang dari Botillangi dari pihak sebelahku marah 

- aaya adalah keturunan La Oddangriwu dari Compokméru 

yang kawin dengan Ellungmangénrêk di Vlowongeng 

yang melahirkan La Urumpessi 

menurunkan untuk .memerintah di Tompo Tikka. 

Kalau pihak sebelahku Di Toddattoja muncul menyiksa, 

saya adalah keturunan To Balaunyi Popakkarodda Bajabajaé 
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Riwutempongeng di tengah laut 

yang kawin Wé Mallagenni yang memrintah di lautan 
melahirkan Wé Padauleng 

memunculkannya memerintah di Sawammégga, 

- yang kawin dengan La Urumplsi, 
1 

melahirkan Wé Opu Senngeng 

diperisterikan oleh orang Aléluwuk, 
Wé Opu Senngeng kawin dengan Batara Lattuk. 

Itulah yang melahirkanku, 

- aku sedang bera~di Alécina. 

Aku memohon kepadamu sekalian wahai tuhan. 

Akulah yang engkau rahmati wahai tuhan, 

kiranya lahir dengan selamat ~hambamu: waha~ tuhan 
agar hidup selamat ibu dan anaknya 

- supaya ada .Yang kujadikan penghibur 

di negeri tempat buanganku ini. 

Janganlah yang engkau dengarkan wahai Tuhan 

ucapan mulut si dungu itu. 

Akulah yang engkau rahmati wahai tuhanku." 
- Setelah selesa.i Sawérigading 

memohon ke Botillangi 

menengadahkan tangan ke Péréttiwi, 

berdirilah Toapanyompa mengganti 

kain sarung moti~ bulannya Patotoé 

- lalu mengenakan pakaiannya. 

Berdirilah Sawérigading 

kemudian 'mendekat pada isterinya 

menaburinya dengan bertih emas orang Botiilangi 

beras berwarna orang Toddattoja sambil berkata, . 

- "Kasihani dan maafkanlah wahai tuhan sekalian. 

Aku sajalah yang engkau rahmati·• : .. · 

Jangahlah Ya!J~èrlgkau d·engar ucapan mulut tak baiknya , . 

yarig terl:alu-dttngu berpikir itu~n -

" Tercengang saudara-suadar sepupu sekali Opunna Cina 

- saudara-saudara dan sepupu sekali I Wé Cudai mengatakan, 
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"Memang celaka sekali I Wé Cud·ai 
berkata sombong terhadap orang Luwuk. 
Dengarkanlah tadi dia sebut-sebut nama 
di Botillangi dan di Péréttiwi. 

nenek.nya 

_ Memang kita tak dapat menyamai orangftu. 
Berdebar-debar di dalam hatiku 

kn Il 
mendengarkan Opunna Warek menyebut nama nene ya. 
Sepaka-t semua penghuni istana di Latanété itu 
baik laki-laki maupun perempuan. 

- Duduklah Sawérigading menyap• isterinya 
tak putus-putusnya memohon ke atas Di Botillangi 
menengadahkan tangan ke Péréttiwi. 
Berdua pula patotoé mendengarkan ucapan mulutnya 
anak cuéu kesayangannya 

- Berkata To Palanroé kepada isterinya, 
"MaafkaJllah wahai raja ibunya La Togekl.angi 
engkau hentikan kemarahanmu, 
sebab terlalu iha hatiku 
mendengar permohonan anak cucunya 

- yang meretas diruas bambu talang itu. 11 

·Sepakatlah Patotoé suami isteri. 
Berkata palingeé, 

"Berangkatlah wahai Wé Remmampéro, Wé Sawangriwu, 
mengambilkan mangkuk kemilau dan gelas indah 

- engkau mengisinya dengan air jernih 
yang berasal. dari kabut asap matahari." 
Sudjud menyembah .lalu l:erdiri 
Wé Rummamp&ro, Wé Sawangriwu masuk ke dalam 
menurunkan gelas kemilau itue 

- Sudah datang pula air murni yang telah diambil 
pada kabut asap matahari. 
Berangkatlah keduanya menuju ke luar 
datang sujud menyembah dihadapan Palingéé, 
meletakkan mangkuk kemi.lau yang berisi air jernih. 
Berpaling sambil berkata Palingéé kepada sijaminya, 



1 

1 

1 

l 

XI/79 

"Alangkah baiknya datu Patoto, 
Billakgurawa kita menyuruh turun ke Aléliao 
mengantarkan untuk Sawérigading air jernih 
pencuci kaki dan tangan kita 

- untuk diminum isterinya. 11 

Sepakatlah Paling6é suami isteri 
Bersamaan dua berkata To Palanro6 suami isteri, 
"Turunlah engkau Billakgurawa . 
engkau antarkan untuk Sawérigading mangkuk kemilau 
yang berisi air jernih agar diberi minum I Wé Cudai 
membaaahi juga perutnya Daéng Risompa.n 
Berkata lagi Patoto6, 
Bawakan juga wahai Billakgurawa }lelewang warisan 
pemotong dan pemutua tembuni 

- engkau beriringan pelayan orang Wabang berangkat 
menyempurnakan ta~a cara kuur semangat orang Sangajiwéro." 
berdirilah lalu berangkat mengantarkan 
gelas kemilau itu menuju ke bawah, 
serta dibukakan pula pintu Batara. 

- Ribuan orang bangsawan Sang Hiyang beriringan. 
Sekian pula pembantu orang Wabang. 

Tiada sirih terkunyah 

sudah sampai Billakgu~a di Alélino. 
1 

Pada tengah hari yang cerah 
persia di atas kepala bersinarnya matahari 
persis dipuncak tempatnya sang surya 
siang tiba-tiba menjadi gelap, 
saling bersabungan kilat petir 

muncul pula pelangi yang tujuh warna 

- di tengah.-tengah istana di Latanété. 
Gemuruh sekali kedengaran suara manusia 
tetapi tak ada seorangpun yang kelihatan. 
Pergi duduk utusan Sang Hiyang orang Wab~g. 
Di hadap~Opunha_Warek. 

-.Kedengarana saja ucapan Mulutnya 
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tak ke1ihatan bentuk wajahnya 
Berkata Bi11akgurawa, 
"Ambi11ah wahai Opunna Warek mangkuk kemi1au yang ditempati air jernih 
air pembasuh kakinya, 

·dan te1apak tangannya Pa1ingêé suami isteri. Beri minum1ah I Wé Cudai, 
sapukan juga pada perutnya. 
Berkata juga Pa1ingéé, 
jangan1ah kiranya wahai La Tenritappu 
mefasa iba di da1am hatimu 
merasa tak enak·: di da1am perasaaamu 
karena di datanginya kemarahan dewa 
isteri yang engkau 1ayari. 

- katanya ter1a1u sombmng bicara I wé Gudai tak memantangkan merendahkan dewa mencerca kan Sang biyang• Andai kata erlkau segera tak memohon ampun \ 
bersàma ibu Tenriawaru, 
diangkat saja bayi raja itu 

- 1a1u di~urunkan di A1é1uwuk 
kemudian diwafatkan I Wé Cudai. 
-Negeri Cina akan hancur binasa 
mampus se1uruh penghuni kampung di tana Wugi, sebab katanya ter1a1u sombong bicarnya I w:f.. .Cudai. Goàokkan pu1a pada punggungnya 
sebab ter1a1u duràaka busung I Wé Cudai." Berkata 1agi Bi11akgurawa, 
IIEngkau ambi1 juga wahai- tuanku, ke1ewang warisan pemotong tembuni pontoh besar pemutus tembuni. Itu1ah yang dipakai memotong tembuninya 
yang meretas di ruas bambu te1ang bersaudara. Itu ~uga yang dipakai memotong tembuni Batara Lattuk. Katanya juga ka1au wahai tuanku 
sedang diserang penyakit.kesusahan tanahmu 
suruhlah membawa berke1i1ing di kampung. 
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sudah berhenti penyaki kampung itu. 

Kalau engkau juga sedang terdesak di dalam peperangan, 
hunuslah kelewang itu 

akan mengamuk sendiri 

- lari tunggang langgang musuhmu itu." 

Gembira sekali Opunna Warek 

menerima dengan baik kiriman itu 
dari atas Botillangi. 

baru saja Sawértgading akan menjawabnya 

- utusang Sang Hiyang orang Wabang itu, 

sudah tak ada lagi kelihatan, 

sudah' naik ke Botillangi 

sudah kembali Ka Rua11étté. 

Merasa terlalu kagum semua 

- sekalian penghuni istana 

mendengarkan ucapan mulutnya· 

Utuaan Sang Hiyang orang Wabang itu. 

Barulah juga bersinar matahari dengan cerahnya. 

Terperangah aemua seluruh penghuni istana 

- menyaksikan gelas kemilau itu 

dan menyaksi~an juga kelewang manurung itu, 

pontoh beaar yang diturunkan. 

Berakata aemua bibi I Wé Cudai 

saudara-saudara Dapng Riaompa 

- aepupu aekali I wë Cudai, 

nsangat terharu di dalam hatik'l,;l 

mendengarkan ucapan orang Botillangi yang turun 

lebih-lebih lagi aetelah menampakkan juga 

kedewataan Sawérigading. 

- Bukan manusia biaaa Upunna Warek. 

Kita hanya duduk beraama di istana ini 

datang lagi kirimannya ' 

dari atas Botillangi. 

Memang sangat dungu I Wé Cudai itu 

memuntahkan le~knya menghilangkan kenikaatannya. 
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tak ke1ihatan bentuk wajahnya 
Berkata Bi11akgurawa, 
"Ambi11ah wahai Opunna Warek mangkuk kemi1au 
yang ditempati air jernih 
air pembasuh kakinya, 

·dan te1apak tangannya Pa1ingêé suami isteri. 
Beri minum1ah I Wé Cudai, 
sapukan juga pada perutnya. 
Berkata juga Pa1ingéé, 
jangan1ah kiranya wahai La Tenritappu 
mefasa iba di da1am hatimu 
merasa tak enak·: di da1am perasaaamu 
karena di datanginya kemarahan dewa 
isteri yang engkau 1ayari. 

- katanya ter1alu sombmng bicara I Wé 8udai tak memantangkan merendabkan dewa mencerca kan Sang biyang. Andai kata erlkau segera tak memohon ampun 1 
·bersàma ibu Tenriawaru, 
diangkat saja bayi raja itu 

- 1a1u di~urunkan di A1é1uwuk 
kemudian diwafabkan I Wé Cudai. 
-Negeri Cina akan hancur binasa 
mampus se1uruh penghuni kampung di tana Wugi, 
sebab katanya ter1a1u sombong bicarnya I w~.Cudai. Goàokkan pu1a pada punggungnya 
sebab ter1a1u durkaka busung I Wé Cudai. 11 
Berkata 1agi Bi11akgura•,.a, 
"Engkau ambi1 juga wahai- tuanku, ke1ewang warisan pemotong tembuni pontoh besar pemutus tembuni. Itulah yang dipakai memotong tembuninya 
yang meretas di ruas bambu te1ang bersaudara. 
Itu 3uga yang dipakai memotong tembuni Batara Lattuk. Katanya juga ka1au wahai tuanku 
sedang diserang penyakit.kesusahan tanahmu 
suruh1ah membawa berke1i1ing di kampung. 
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sudah berhenti penyaki kampung itu. 
Kalau engkau juga sedang terdesak di dalam peperangan,· 
hunuslah kelewang itu 

akan mengamuk sendiri 

- lari tunggang langgang musuhmu itu." 

Gembira sekali Opunna Warek 

menerima dengan baik kiriman itu 

dari atas Botillangi. 

baru saja Sawérigading akan menjawabnya 

- utusang Sang Hiyang orang Wabang itu, 

sudah tak ada lagi kelihatan, 

sudah' naik ke Botillangi 

sudah kembali Ka Rua11étté. 

Merasa terlalu kagum semua 

- sekalian penghuni istana 

mendengarkan ucapan mulutnya· 

Utusan Sang Hiyang orang Wabang itu. 

Barulah juga bersinar matahari dengan cerahnya. 
Terperangah semua seluruh penghuni istana 

- menyaksikan gelas kemilau itu 

dan menyaksi~an juga kelewang manurung itu, 

pontoh besar yang diturunkan. 

Berakata semua bibi I Wé Cudai 

saudara-saudara Dapng Risompa 

- sepupu sekali I Wé Cudai, 
11 Sangat terharu di dalam hatik'!;l. 

mendengarkan ucapan orang Botillangi yang turun 
lebih-lebih lagi setelah menampakkan juga 

kedewataan Sawérigading. 

- Bukan manusia biasa Opunna Warek. 

Kita hanya duduk bersama di istana ini 

datang lagi kirimannya 

dari atas Botillangi. 

Memang sangat dungu I Wé Cudai itu 

- memuntahkan letna.knya menghilangkan kenikaataimya. 
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I wé cimpau adalah manusia yang pqling beruntung 
mendapatkan remaja dari Luwuk 
mendapatkan kebqikan dari tamunya 
memelihara anak.dewa di dalam biliknya.n 
Sepakat semua seluruh penghuni istana • 
Berpaling sambil berkata Opunna Warek, 
"Engkau sendiri wahai tuanku 
memberi minum kepada anakmu 
sapukan juga pada perutnya air jernih 

- yang datang dari Botillangi." 
Segera saja Wé Tenriabang 
mengambil gelas kemilau itu. 
Berkata orang tua La Tenriranreng, 
"Minumlah anak Cudai air jernih 

- yang turun dari B_otillangi.!! ··. 
Berpaling saja I Wé Cudai meminum air 
yang turun dari Botfllangi itu. 
Belum diteguk baik Daéng Riso~pa 
audah terasa seluruh tulang-tulangnya. 

- Selesai minum Daéng Risompa 
disapukan lagi :rada perutnya. 
Sud~ merasa enak perasaan I Wé Cudai. 
B~rdirilah Sawérigading menghamburkan ·· 0 ntoh 
dan menaburkan kain sutra 

- Ser.~ta manaburkan emas murni 
Berkata Toapanyompa, 
11Makanlah wahai tuhan 
ribuan ekor kerbau cemara, sernuanya 
bertandukkan emas murni 
dicmcok hidung dengan pontoh besar 
dikalaungi dengan kalung emas 
ditambatkan dengan tali emas 
yang diikatkan pada pancangan bambu .. emas 
s~paya hidup selama~ ibu. dan anaknya 

- aku tak memilihkan hari dan waktu yang baik 

.. 



1 

1 

l 
l 
1 
' '1 
1 
' 
' l 
1 

l 

XI/83 

aku menunaikan nasar kerbau ribuanku pada dewa. 

Sesudah itu Toapanyompa 

menggosok tiga kali 

punggung Da~ng Risompa. 

- berturutanlah bunyi guntur 

saling bersambung bunyi petir kilat. 

Berkatalah Pamadellette, 

"Lahirlah kemari wahai bayi raja, 

keluarlah wahai SangajiwérQ ..... , "'· 

- supaya engkaulah yang dinaungi payung di Aléluwuk. 

Tiada juga berobah keadaan parut itu. 

Berkata lagi Sawérigading 

"Apalagi yang engkau inginkan. 

Sudah datang semua tata cara peradatan orang besar 

- sudah datang juga pembantu orang Wabang 

di loteng sedang membunyikan untukmu 

------~--..::··=----

alat kuur semangat upacara Sang Hiyang orang Botillangi. 

Sudah berturutan juga bunyi guntur, 

saling bersambungaa kilat petir 

- masih 'juga belum ada yang engkau iakan." 

Bersamaan semua menangis semua penghuni istana. 

Tidak ada yang dapat menahan 

air mata bercucurannya mendengarkan 

uc~pan Mulut Toapanyompa. 

Datang lagi aakit perut Daéng Risompa. 

Opunna Ciaa aendiri yang memperpegangkan 

lai-laseng pontoh berpilin anaknya itu. 

Wé Tènriab~ng yang mempertumpukan anaknya 

pada papan emaa. 

- Berpaling saja Opunna -·Warek 

meny.apu-nyapu badan isterinya yang dilayarinya itu. 

Berkata Sawérigading, 

"Lahirlah kemari anak To Boto, 

keluarlah Sangajiwéro agar engkau ambil 

- kelewang waris~n yana ,,1J,'3rsamaan turun Sri Paduka 
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yang diturunkan melalui bambu petung, 

keris emas yang bersama turun dengan Sri Paduka 

yang meretas di ruas bambu telang, 

supaya engkau segera keluar menghadiri peperangan 

- menyerang dengan hebaf dibawah naungan pohon Wodi 
& 

membanjirkan darahvgelanggang. 

Kelihatannya tak merasa mengejan keras I Wé Cudai 

sudah meluncur keluar bayi raja itu 

di atas tikar keemaaan, 

- di jemput dukun dipangku dukun kerajaan. 

Menghempaskan diri lalu berbaring Daéng Risompa 

meneteskan air mata berqucurannya 

membungkus kepala dan kaki dengan aarungnya. 
\ 

Barulah matahari bersinar dengan cerahnya9 

- Gémbira aekali Opunna Cina Suami isteri sambil berkata, 

"Apakah si bayi raGa itu wahai puang ri Cina." 

Menyembah sambil berkata dukun Taja itu, 

"Upu penyabung pembunuh ayam wahai tuanku, 

sangat cantik paras rupa dan bentuk badannya. 

- Persis sekali dengan Opunna Warek, 

Toapanyompa dijadikan tuangan." 

Dibungkuslah dengan kain motif bulan bayi ~aja itu. 

Matangkiluwuk sendiri yang memangku kemanakannya. 

Gembira sekali Sawérigading sambil berkata, 

- 11Menangislah wahai anak Galigo 

engkau kuberikan janji supaya engkau diam." 

Belum selesai ucapan Opunna Wafek 

mulai menangislah To- Sessunriwu. 

Gembira sekali Sawérigading, 

- bercampur dengan tertawa dan tangis sambil berkata, 

"Hentikan sajalah tangismu anak sémagga 

eng~au ambil saja gelang tuangan 

Sri Paduka manurung di Aléluwuk 

engiau juga ambil harta yang banyak di Luwuk dan di Warek, 

engkau memakainya di panggung emas 
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engkau ja,ikan hadian pemberia?kekasih 
dari pekerjaan salahmu di gelanggang, 
engkau berhentikan saja tangismu itu.n 
Berhentilah menangis I La Galigo. 
Berkata Opunna Warek, 
"Berangkatlah engkau La Pananrang mengumpulkan 
orang yang tertetak dan luka parah 
engkau obati dengan sirih atakka dan tellek ar~o, 
engkau juga asapi dengan dupa yang berbau." 

- Belum selesai ucapan Opunna Warek 
berdirilah La Pananrang menuju ke luar 
lalu turun ke mahligai memerintahkan -supaya mengumpul .kan semua orang yang tertetak dan luka parah, 
orang yang berbaring pusing karena darah, 

- mengobatinya dengan tellek arasa, 
diasapi juga dengan dupa berbau. 
Bersamaan bangun orang yang tertetak dan luka parah, 
Berangkatlah La Pananrang 
naik ke atas istana. 

- Berkatalah dukun raja itu, 
"4pakah yang dipakai memotong tembuni raja itu." 
Menjawab I Wé Cudai, 
"Potonglah dengan buluh dengan berlandasaj keramik tanah. 
engkau ruakkan lobang besar 

- lalu turunkan di tanah 
engkau panggilkan anjing orang Cina 
supaya da±ang semua anjing orang Wugi 
untuk memakan anak-anak itu, 
anaknya orang Luwuk, Méttang dan Ménrokoli 

- yang cepat ucapan mulutnya 
tak dimengerti kaka-kata pembicaraannya 
orang yang hanya makan ular dikampungnya 
tidak ditenung kain sarungnya 
or(\.Xl.g banyaknya makan sebelum melihat matahari." 
Marah sekali raja Témpé 
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sambil meludah Wé Tenrijékka mengatakan, 

"Tiada henti-hentimu Cudai memperlihatkan 

kedunguanmu mengeluarkan ucapan. 

Jangan engkau dengankan wahai Puang Matoa 

- Ucapan mulut yang dungu mengeluarkan ucapan itu." 

Meneteskan air Matangkiluwuk 

mendengarkan ucapan I ~-lé Cudai. 

Berkata To Sulolipu, 

"Tak ada keturunan di Botillangi 

- turunan yan~ ketiganya meninggal bersama di Tompo Tikka 

dipotong dengan buluh1 tembuninya 

dan diberi landasan dengan keramik tanah. 11 

Belum selesai ucapan To Sulolipu, 

menghunus dirinya sendiri kelewang manurung itu. 

- Sudah datang juga pontoh besar beriringan kelew~g kemilau 

menjadikan dirinya sebagai landasan. 

Tiga kali saja beririn~an bunyi guntur 

bersabungan bunyi kilat petir 

sudah se~esai terpot6ng tembuni bayi itu 

-lalu di suapi denga·n tembuninya anak-anak i tu, 

kemudian diturijukkan sudutnya langit. 

Barulah kema~i bersinar matahari dengan cerahnya. 

Bagaikan sa3a digusur pergi kegelapan itu. 

Terperang~h seluruh penghuni La Tanété menyaksikan 

- bukan manusia biasa yang memotong tembuni raja itu. 

Benar-benar Opunna Warek itu adalah keturunan langit. 
Berderetan bunyi letusa~ senapan 

berbunyi bagai guntur obat mesiu, 

aampai di langit asap rnesiu 

- aebagai maklumat audah dipotong tembuni raja 

tunas keturunan raja manurung di Luwuk
9 

pengganti yang mati bersama di Tompo Tikka. 
Berkatalah Puang ri Cina, 

"Apakag lagi yang ditempati tembuni raja itu." 
- Menjawab I Wé Cudai, 
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Masukkanlah ke dalam belanga pecah 

dan tutup dengan daun teratai danau 

simpan anak beserta tembuninya pada rakit 
lalu engkau hanyutkan pada sungai di luar 

- supaya hanyut bersama dengan arus mengalir 

akan dibenamkan oleh penghuni laut 

menjadi makanan ikan-ikan besar 

disantap ika~umba-lumba laut 

yang mengenyangkan penghuni lautan itti." · 
- Marah sekali Wé Tenriabang 

disertai de~gan semburan ludah sambil berkata, 
pemilik istana di Latimojong, 

' 1Tak ada rasa malumu I Wé Cudai menghina Sang Hiyang 
engkau tak jera atas ke«urhakaan kebusunganmu 

- rupanya engkau tak merasa tobat 

kena kutukan orang langit yang aenyiksamu." 

Henjawab I Wé Cudai, 

"Apakah aku kena kutuk atau menjadi bina, 

aku tak mau melihat keturunan orang Luwuk 
putra orang Selayar itu 

orang ~Bttang dan Ménrokolli, 

yang tak dimengerti ucapan katanya, 

yang hanya makan ular di kampungnya 

tak melihat matahari waktu makan,or4ng banyaknya 

- tak ditenun juga kain sarungnya 
tak diketahui di mana negeri 

tempat tinggal dan kelahirannya.n 

Marah sekali raja Té~pé sambil bekkata 

"Tak ada malumu sedikitpun I Wé Cudai 

- menghina dewa mencerca Sang Hiyang 

engkau hina Opunna Warek, engkau éerca Toapanyompa 

tiada berhentinya engkau tak menyukai Opunna Warek 

padahal dialah yang memberimu anak pengganti 
dilihat orang lain disaksikan orang luar." 

- Menjawab Opunna Warek 

,. 

·1 
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Janganlah engkau wahai raja tuanku 

engkau larang raja adikku itu berbicara. 

Biarkanlah berbiaara sesuka hatinya 

Jangan sampai t~k merasa enak hatinya nanti 

- sampai dia berakibat meninggal dunia 

dan tidak ada lagi gunanya 

aku meninggalkan negeri di Luwuk 

aku meninggalkan kedua orang tuaku." 

Belum selesai ucapan Opunna Warek 

-sud~ datang juga Palisulangi 

ribuan orang Rualletté beriringan bersama, 

memasuki tembuni raja itu 

pada tempayan balubu kemilau 

yang dibungkus dengan kain motif bulan 

lalu ditutup dengan penutup emas 

disimpan di dalam kain kemilau matahari 

kemudian digendmngnya lalu turun. 

Tertegun semua penghuni istana Latanété menyaksikan 

sudah dibungkus dengan rapi tembuni raja itu. 

Dibungkus serba sempurna tembuai raja itu 

·"' bagaikan saja tempayan at.u1 yang membawa dirinya 

gemuruh sekali kedengaran·suaranya 

tetapi tak ada dilihat seorangpun. 

Segera turun Palisulangi. 

sudah ramai kedengaran peradatan tembuni raja itu. 

Tujuh kali berkeliling di istsna tembuni raja itu 

lalu diikuti perang-pegangan para Sang Hiyang 

aparat kerajaan orang BotiLlangi yang turun 

hanya ~mmbaknya saja yang kelihatan 

- saling melontari dengan tombak layang. 

Gemuruh suara kedengarannya 

tetapi tak kelihatan raut wa~ahnya. 

Setelah bermain orang Rualletté yang turun itu, 

kemudian Palisulangi naik ke atas istana 

- pergi duduk dihadapan OPunna Warek. 
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Berkata Palisulangi, 
"Aku pamit wahai raja adikku 
aku menaikkan tembuni anakmu 
se bab memang demikian ucapan saudaramu." 

- M~mpersilahkan Opunna Warek. 
Naiklah Palisulangi 
pergi menyampaikan di hadapan Bissurilangi 
tembuni bayi ra~a Sangajiwéro. 
Berkata semua orang Cina, 

- 11Memang Opunna Warek Adalah dewa yang nampak. 
Dia memperlihatkan kepada kami semua 
yang belum pernah kita saksiakan. 
Amat dungu sekali pemilik rumah di Latanété itu 
memuntahkan lemaknya menanggalkan kenikmatannya., 

- Raja Lem~alah yang sangat muJUr 
mendapatkan kebaikan dari payung itu 
mendapatkan remaja meme~ihara anak dewa. 
Dia sudah melahirka~uga perempuan 
kabarnya sangat cantik sekali." 
Bersamaan mengia semua anak raja pendamping 
para bangsawan tinggi kapit. 
Berkata lagi Daéng Risompa, 
"Mengpakah engkau TépJérena tidak mau engkau berdiri 
mengangkat anak-anak itu 

- engkau membuatkan lubang besar lalu menjatuhkannya, 
engkau panggilkan anjing orang CSbbang 
supaya datang anjing pemburu orang Cina memakannya. 11 

Menjawab Wé Tenriésang, 
"Hati-hatilah terhadap ucapan mulutmu adik Cud~i, 

- apakah engkau tak merasa gembira melahirkan anak 
Opu penyabung yang sangat· cantik." 
Menjawab I Wé Cudai mengatakan, 
"Untuk apa dijadikan pengganti keturunan orang Luwuk 
Selayar, yang kaku cara berbicaranya 
tak dimengerti ucapan perkataannya 
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orang yang ~·msmakan ular di kampungnya 
makan sebelum matahari terbit~orang banyaknya 
tak ditenun &a.ungnya 
tak diketahui negeri 

- tempat tinggal dan kelahirannya." 
Sangat marah semuanya 
saudara-saudara Opunna CjDa 
sepupu sekali La Sattumpugi, 
saudara-saudara Daéng Risompa 

- sepupu sekali I Wé Cudai, 
sangat marah semuanya. 

Oleh I 'tlé Cu dai • Tiada seorangpun yang didengan 
Tak berhenti-hentinya dia mengatakan 
jatuhkan saja di tanah 

- keturunan si Mettang, Mérokoli 
supaya diperebutkan anjing buruan orang Cina, 
bawa keluar dari lautan 
engkau naiikan di atas rakit 
engkau hanyutkan saja supaya pergi 

' - dibawa oleh .·a~iran arus air 
ditenggelamkan penghuni laut 
dibenamkan oleh ~mbak berhempasan 
dijadikan makanan oleh ikan besar 
disantap juga oleh ikan lumba-lumàa lautan 

- mengenyangkan penghuni samudra 
jangan biarkan tinggaa di istana 
memekakkan telinga suara tangisnya." 
Marah sekali Wé Tenrijéka 
dengan ucapannya mengatakan, 
"Rupanya engkau belum tobat wà.hai Cudai 
durhaka busung kepada dewa 
belum merasa jera durhaka pada Sang Hiyang. '' 
Ber kata· Lagi raja Témpé, 
"Tidak ·ada rasa malumu adik cudai 

,.. menghina dewa mencerca Sang Hiyang 
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tak merasa pantang jiwamu 

mencela tunas Sang Hiyang 

orang yang dijadikan tunas di dunia. 

padahal dialah yang memberimu anak." 

- Menjawab I Wé Cudai, 

"Kesukaanmulah saJa padaku 

begitulah ucapan mulutku. 

Aku tak mau serumah 

keturunan orang Selayar itu. 

- ~ku tak mau melihatnya 

anak si Méttang dan Ménrokoli. 

Mengapakah kita mau dibikin pusing 

keturunan pedagang itu." 

Bagaikan saja kabut yang naik 

- wajah 'dé Tenrijékka 

mereka meludah sambil berkata, 

"Mengapakah engkau tunduk saja Cudai 

bersarung dengan si Méttang itu.n 

Berdirilah Wé Ténrijekka 

ingin berdiri menunjukinya dengan jari 

wajah I Wé Cudai. 

Segera saja Sawérigading 

berdiri menghalangi raja Témpé. 

Berkata Pama~elletté, 

- Duduklah kembali wahai raja Témpé. 

Janganlah engkau menghalang-halapgi raja adik kita. 

Biarkanlah mengucapkan kata sesuka hatinya. 

Jangan sampai merasa tak enak perasaannya 

lalu sakita , dan akhirnya akan mati 

- menyebabkan keprgiannya ke akhirat. 
1 

Sudah tidak ada juga artinya 

aku meninggalkan tanah di Luwuk 

aku meninggalkan orang tuaku 

kutinggalkan kekuasaan besarku 

- dan derajat ketinggianku, 
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meninggalkan semua isteri ratusanku. 
Ka1au Daéng Risompa masih hidup terus 
masih ada juga yang selalu 
kujadikan·penghibur tinggal di Cina 
di negeri tempat pembuanganku ini 
sebagai pengganti negeri Aléluwuk yang kutinggalkan.u 
Kembali pergi duduk raja Témpé. 
Berakata lagi Wé Tenrijékka, 
"Rupanya ·dapat juga di dalam hatimu 
mendengarkan mulut 

marahnya ora~ yan~rang wq.ras 
uc~pan mulut terlanjurnya I Wé Cudai. 
Ru-panya engkau tak merasa pedih 
engkau selalu di bina 
sela1~ sQja di cela terus manerus 
tak menjadikanmu bersedih hati 
selalu dinamakan orang Selayar 
padahal engkau adalah raja yang disembah 
keturunan Manurung dibusungi, 
engkau saja d~pat diikutkan 
oleh raja yang tak tahu mengeluarkan ucapan 
kepada sesamanJ'a aparat kerajaan •" 
Tertawa saja Sawérigading 
menjawab ucapan raja Témpé mengatakan, 
"Apa boleh buat raja Témpé 
ini adalah nasib dari To Palanroé. 
Memang sudah d_emikianl.ah 
yang telah ditetapkan kepadaku, aku dilahirkan. 
Aku tak mau mendeDgarkan naaehat dari orang tua. 

- A~u merasa jengkel dan bersumpah tentang negeriku 
meninggalkan kekuasaan besarku 
ketinggian derajatku 

aku sampai di sini di tana Wugi, 
memang sama benar I Wé Cudai Dan Wé Abéng, 

-- sebab itulah maka aku tinggal di Alécina. 
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Memang demikianlah raja tuanku 
kebenanran ucapan raja adik kita. 

14emang demikianlah ucapan perempuan H;u.,tt 

Bagaikan saja buah buni langkas 

- air mata bercucurannya 

seluruh penghuni ·istana di Latanété 
men4engarkan ucapan Opunna Warek, 
Berkata semua saudara-saudara Daeng Risompa 
sepupu sekali I Wé Cudai, 

- "Dia mengumpulkan semua 

kecantikan, Opunna Warek. 

Tiada yang dicari tiada. 

Dia juga adalah keturunan manurung yang turun menjelma, 
tunas orang Péréttiwi yang muncul di dunia, 

- seorang ra3a yang:1berani lagi berani 

serta banyak sekali ilmunya 

dan cendikia mengeluarkan ucapan 

menuruti kehendak isterinya 

sederhana dan waja r perawakannya 

serta ahli mengenakan pakaian. 

Bagaikan saja bulan yang bercah~ya warna kulitnya. 
Dungu sekali I Wé Cudai 

memuntahkan lemaknya menanggalkan kenikmatannya.n 
Bersamaan semua berkata 

- raja yang mandul di Té~pé 

bersaudara dan bersepupu sekali, 

"Bawalah saja wahai Opunna Warek anakmu itu 
pergi ke timur Di Mario 

1 

di selimuti oleh raja Lémpa 

dengan kain patola gajang 

semoga beruntung saja I Wé C.impau. 

hidup·. terus si bayi raja itu.'' 

Gembira sekali La Sattumpugi sambil berkata, 
"Menangislah wahai bayi raja 

- aku memberimu tujuh kampung di tanah 'tlugi." 

) 
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Sangajiwéropun mulailah menangis. 
Semua telah memberikan 
harta benda yang banyak 
anak raja pengikut Opunna Cina. 

- Berkata lagi I Wé Cudai, 
"Turunkanlah saja anak-anak i tu ke mahligai 
engkau panggilkan anjing orang Sabbang 
supaya datang semua anjing pemburunya orang 
memakan anak-anak itu. 

- Jangan tinggal di~été ini 
memekakkan suara tangisannya. 
Aku tidak mau melihat anak orang Mét~ang 
tak mau juga seru~ah anaknya Mérokoli." 
Bagaikan saja awan yang naik 

- warna wajah La Sattumpugi 
mendengarkan ucapan anaknya. 

Ci na 

Sambil meludah Opunna Cioa suami isteri berkata, 
"Bagaimanakah lagi engkau wahai Cudai, 
tidak ada sama sekali orang 

- yang engkau dengarkan ucapannya. 
Engkau menyamakan Cuda~audara dan sepupu se.kal.iku 
hamba penyapu kolong istana tempat tinggalmu 
engkau ;berkata melangit tak terjawab 
mengucap dewa tak disanggah. 

- Lebih sepuluh engkau bersaudara 
isi usungan kee.masan yang menja*a diri, 
hanya engkaulah yang menjadikan hina dina 
herita baik keagunganku." 

Bersama~n berkata Opunna Cina Suami isteri, 
"Ambillah ûpunna Warek anakmu i tu 
engkau membawanya ke ·.imur di Mario 
diselimuti kain patila gajang oleh I wé Cimpau 
mendekatkan _pada perutnya raja Lémpa 
walaupun mati I Wé Cudai mampus Daéng Risompa 

- asal saJa hidup terus cucuku itu.u 
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Berpaling sambil berkata Opunna Warek, 
"Memerintahlah vahai To Sulolipu 
menurunkan tata cara peradatanku 
usungan keemasan tumpanganku 

- payung emas naunganku 
I Cimpaulah yang memangku Sangajiwéro 
menaiki usungan keemasan manurung itu, 
usunganmulah kakak La Nanrang yang kutuaipangi. 11 

Belum selesai ucapan Opunna Warek, 
_ Berangkatlah La Pananrang menuju ke luar 

menunjukkan jari tangannya 
supaya menurunkan usungan itu. 
Turun aemua aparat kera,jaa&J.. pengikut Opunna 'ifarek. 
Tiada sirih terkunyah 

- sudah siap semua·perintah To Sulolipq. 
sudah kembali juga Puang ri Luwuk, Puang ri Warek 
pergi ke timur di Mario melengkapi 
tata cara Sang Hiyang kehiyangan bayi raja itu 
pancangan bambu berhiaa tempat berlalunya anak itu. 

- Sudah aiaplah uaungan itu 
audah dikembangkan payung kemilau. 
Kembalilah To Sulolipu masuk ke dalam 
pergi duduk dihadapan ikutannya. 
Berkata La Pananrang, 

_ "Sudah aiap sedia tata cara peradatanmu, adikku 
audah siap uaungan keemaaan manurung 
audah dikembangkan payung kemilau yahg diturunkan. 
Berkata Sawérigading, 

Tinggallah engkau Opunna Cina di istanamu, 
a·ilahkan ti·nggal· dir~g~nmu·~ n , . . . . ~ . Berkata-Opunna,Warek, .. 
"Tinggall8.h engk~Jt': raja · yailg ..:m~rl.dul 
bersaudara bersepupu sekali. 
Tinggallah juga engkau raja_Témpé 

- bersaudara dan bersepupu aekali, 

•• 
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kupersilahkan tinggal semua 
aku membawa anakku di Mario. 
Bersamaan semua berkata Serta Opunna Cina suami Ëteri, 
bersaudara bersepupu sekali, 

- Wé Ténrjéka bersaudara mengatakan, 
nsemoga saja tetap semangat kehiyanganmu 
suami isteri tiga beranak 
menyelimuti dengan bin pato1a gajang I \olé Cimpau." 
Berkata lagi \o/é Tenriabang, 

- "Janganlah sampai menganggap anak lain Cimpau, 
cucuku itu. 

Samakanlah dengan orang yang ke1uar 
dari da1am perutmu." .. 
Sujud menyembah sambil berkata Tenri1inrungeng, 

- "Janganlah demikian ucapan mu1utmu wahai tuanku, 
kesyukuranku mengucap syukur, 
sebab berkata di dalam hatiku 
kalau aku kelak merasa mujur 
hidup selamat bayi raja itu, sudah ada anak 
yang menjadi aandaran hatiku tinggal di Cina. 11 

Berkata Opunna Cina, 
11Ambillah wahai anak tujuh kampung, 
ratusan semua sumber penghasilannya. 
Janganlah eng~au merasa tersentak di dalam hati 

- merasa s~sah di dalam pikiranmu 
tentang ucapan I Wé Cudai yang ditimpa kepusingan." 
Berangkatlah Opunna Warek munuju ke luar. 
Berangkat pula raja Lémpa 
yang mengangkat Sangajiwéro 
8e1um cukup selembar tikar 
setelah meninggalkan ruangan 
menangislah Sangajiwéro 
menangis memilukan perasaan 
tersentak-sentak di dalammti mendengarkan 
ratapan sedih To Sesaunriwu 

• 
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Bagaikan buah buni lang kas air mata bercucurannya 

seluruh penghuni istana di Latanété. 

Berdua pula I Wé Cudai mendengarkan 

5 uara tangisan anaknya. 

~ersentak-aentak di dalam hatinya Da~ng Risompa. 

Bangunlah dia menginginkan 

berdiri mengikuti anaknya itu 

tetapi segera juga mengingat 

ucapan kata sombong tak baiknya pada o~ang Luwuk. 

_ Menghem~askan badan lalu berbaring I W~ Cudai 

membungkus kepala dan kakinya, 

meneteskan air mata bercucurannya 

mengutuk dirinya sendiri. 

Berdirilah Opunna Cina suami isteri 

_ mengikuti cucunya itu. 

Berangkatlah W~ Tenrisinrang orang Bulu, 

Bersamaan berangkat Wé Duppasugi orang Lagusi 

menuju keluar memerintahkan 

supaya diturunkan usungan keemasan tumpangannya. 

- sudah sampailah Sangajiwéro pada ruangan tamu, 

belum berhenti juga menangis, pilu kedengaran.nya. 

Tunduk saja Opunna Cina menutup wajah 

cucunya itu. 

Menangis sambil berkata La Sattumpugi, 

uJanganlah menangis anak 

hentikan juga ratapanmu anak 

engkau hidup.·kelak sampai besar 

supaya engkaulah yang dinaungi payung di Al~cina 

memerintah di tana \~ugi." 

Berhentilah menangis bayi ràja itu, 

segera turun raja Lémpa 

dijemput dengan usungan 

dinaungi payung kemilau. 

Menyembah sambil berkata Sawérigading nengatakan, 

- "Dengarkanlah wahai tuhanku di Botillangi 
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Sangkuru-wira Datu Palingé. 
Bukanlah I 11~ ~impau yâng menumpangi 
usungan kilat manurung itu. 
Hambamu Sangajiwérolah yang menumpanginya. 

Barulah beraggkat usungan itu. 

Dijemput 3uga Wé Duppasugi denga~sungan keemasan 
dinaungi dengan payung emas. 
Dijemput juga Wé Tenrisinrang dengan usungan kemasan 
dinaungi payung emas. 

- Sudah ramai tata cara peradatan Opunna \>/arek. 
Dipundaklah para pemegang kipas 

tinggal dibelakang topeng kayu 

dipundaklah ketur peludahan 

buangan sepah sirihnya Op~nna Warek. 

Beri~ingan ia Kéni-Kpni,~abenniseng 
yang menuruni tanah baj akan 

yang menebarkan rumpun seleguri 

yang mengait kaki bunga malilu yang rimbun 
di sela-se~a perantaraan rumah. 
Sudah datang juga hamba Jwanya Opunna Warek. 
Menari Baénri»mg orang Buton 
menari kajaki 

menari bunane orang 

menari sengo-sengo 

- tak saling mendengarkan ucapan hamba Jawa Sawérigading 
berada di depan dukun sumampang dan samaritu 
Yang sambil ber~alan alat pasili soda 
menaburkan di jalan bertih emas beras berwarna 
berasap sambil jalan pedupaannya 

sebagai penolak orang Sunra penjauh Powajodenngeng 
~ulai berjalan Opunna Warek dengan menumpangi 
usungan keemasan tumpangan La Pananrang. 
Sudah ramai tata cara anak-anak itu. 

Tiada sirih terkunyah sudah meninggalkan Cina barat. 
Maka mendak:ilah pada bukit1menu.run di lembah, 
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5 , . d. d tawer1ga 1ng ua beranak, 

La Tenriranreng suami isteri, 

La Makkasau suami isteri. 
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- Mulai menangis lagi bayi raja itu 

sampai di langit kedengaran 

suara tangisan Sangajiwéro. 

Tunduk memandang Upu Sangiang di Alélino 

kebetulan sekali dilihatnya Sangajiwéro. 

- Berkata To Palanroé 

"Nasibmu anak ada pada diriku.n 

Berkata juga Sangkuruwira 

kepada isteri kesayangannya, 

"Baik sekali wahai datu Palingé 

- engkau berikan kepada pengganti kita itu 

mustika keemasan cemerlang itu. 

Berikan saja ketiganya 

s~paya dtwarisi bersaudara • 

Sebab ada tiga orang 

anak I Wé Cudai. ------dua orang perempuan seorang laki-laki.'' 

sepakatlah Patotoé su~mi isteri. 

Palingéé sendiri·berpaling mengambil 

mustika keemasan cemerlang itu 

- lalu memberikan pada patoto. 
Tunduk saj a To Palanroé _______ _ 

- ~--·~~ 
menjatuhkan mustika...--,.:- 1 tu 

jatuh tiba di pangkuan anak itu. 

Terkejut aemua orang banyak melihat 

- mustika keemasan ~anurung itu. ~ 
~art~ 

Berkata sekalian orang banyakJmelihat > 

"Apakah gerangan yang jatuh itu 

dari atas berkilau bagDdkan kilat bersambung 

jatuh tiba pada usungan si bayi raja itu." 

Termenung I Wé Cimpau menyaksikan 
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Mustika kemilau manurung itu 

Bagaikan aaja bara menyala menyinari usungan. 

Berkata raja Lémpa, 

"Apakah ini upumia warek, 

- jatuh dari Boti11angi." 

Menjawab·upu~a Warek, 

"Apakah yang engkau katakan ibunya Waru 

jatuh dari atas Botillangi." 

Menjawab "ferilini:ungic,nj; 
- "Aku tak mengetahuinya orang besar 

sebab bagaikan saja kulihat 

bintang yang muncul bara menyala menyinari usunagan. 

Berkata opunna Warek, 

"~inggah.kan dulu usungan." 

- Berkata Pamadelletté, 
"Berikan kepadaku supaya kulihat.rr 

Berpaling I Wé Cimpau 
lalu memberikan kepada Sawérigading surat emas itti. 

To Sessunriwupun sudah berhenti juga menangis. 

Toapanyompa membaca surat emas itu. 

Adapun surat emas itu, 
. "Janganlah en.gka~ -menangis wahai anak, diamlah 

engkau menerima nasib dari P.adaku 

engkau ambil mustika kemilau indahku 

- _permainan yang t~dak ada samanya di dunia. 

Ambillah aebiji setiap orang .saudaramu. 

Se bab engkau La Sesauk tiga orang ber saud~*-~ __ ... 
. ----

di dalam perut I Wé Cudai, dua perempuan. 

Kalau engkau sudah dewasa-

- engkau bermain dengan musti~a itu, 

keluarlah dahulu di lapangan 

engkau letakkan di bukit 

lalu"engkau memanggil penjanganya 

yang bernama.nenek La Tessiraga, 
. . . 

akan .datang kedua suami isteri 

. ~ 

. .1 
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akan bertanya mengatakan 
siapakah yang memanggil, tunas siapakah 
yang memanggil aku ini. 

Katakanlah aku keturunan I La Patoto di Botillangi 
- pengganti datu Palingé di Senrioawa. 

Mustikà itu melebarkan dirinya 
kelihatannya bagaikan sebuah kampung. 
Datang pulalah anak raja penjaga mustika itu 
menuju keluar untuk menjemputmu. 

- Bàrangkatlah engkau ke dalam,engkau menyaksikan 
yang belum ada sesamanya di dapati di dunià ini. 
Dapat engkau lihat semua 
sekala macam tari-tarian di Botillangi 
tak a~ yang dicari-yang tiada 

- permainan yang tak··membosankan di Ruallettê. 
Sama saja semua namanya 
ketiga orang penjaganya 
mustika keemasan manurung itu. 11 

Gembira sekali Opunna \'larek mendengarkan 
- bunyi ucapan surat emas itu, 

lalu memberikan kemabli pada raja Lémpa 
surat emas manurung itu. 
Sudah sampailah usungan kilat 
tumpangan Sangajiwéro 

- di luar kamllUng di ~aria.· 
Sudah datan~ semua Puang Matma 
menjemput bayi raja itu dengan bambu berhias. 
Bergeraklah usungan itu diiringi dengan perupacaraan 
diberangkatkan dengan upacara Sang Hiyang tarian Bissu 

- di da)Jului tariail aduan alosu soda sekati 
lalu diberlalukan pada pancangan bambu berhias 
masuk ke dalam Mario. 
Ada tujuh puluh bambu berhias yang dilalui 
semuanya berbuahkan poci-poci emas 
berdaunkan kain patola motif·'"èulan 

• 



berjumbaikan kain patimanangi 

berpucukan kain daratikelling 

bertangkaikan kalung rantai 

bermayangkan k~in surulagenni 

- be~kan pontoh berpilin. 

Sudah sampailah memasuki 
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pekarangan istana di Mario. 

Diletakkan1ah usungan keemasan manurung. 

Berangkatlah I Wé Cimpau 

- kemudian raja Lémpa memangkunya 

dipertumpukan kakinya ·pada umpa sekati 

diberi~akkan pada tana ménroja 

naik ke atas di is~a. 

sudah datang juga Wé Tenridulung 

orang tua I Wé Cimpau 

berdiri di depan tangga 

menaburkan bertih emas 

menjemput bayi raja dengan kuur semangat sambil berkata, 
11Kuur jiwamu anak mahkota orang Botillangi, 

semoga tetap semangat kehiyanganmu 

keturunan Sang Hi~ang orang Toddattoja. 

Naikalh kemari di atas istanamu 

masuklah ditempatmu di ruangan tengah." 

Baru1ah dinaikkan bersama D3ungan,bayi raja itu. 

- Yanti ditengah ruangan barulah diletakkan usungan itu. 

Bera~t1~ I Wé __ Çimpau 
,. mengangkat .ba:;! raj~----· 

'-· "") 

'l:am-mEHn1iawaD.ya-masii'k ke dalam 

pergi duduk sambil memangku 

- bayi raja itu, diruangan dalam. 

Berangkat juga menginjak tangga 

ûpu lagusil" suami isteri, Opunna Sabbang suami isteri, 
Opunna Warek bersepupu sekali. 

Bersamaan naik aparat kerajaan yang memerintah negeri 
yang dinaungi payung emas 
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berjalan terus lalu masuk 

Upunna Warek, Opunna Sabbang suami isteri 

pergi duduk mengapi-apit bayi raja itu. 

Ibu Tenrilinrungeng aendiri 

- yang menyuguhkan cerana keemasan aambil berkata, 

"Menyirihlah wahai Opu Laguai':uami iateri 

Opunna Sabbang' auami iateri." 

Mengambil airih Opu Laguai raja Sabbang, 

masing-maaing menyirih1 suami iateri. 
. . ' ,.. 

- Belum lama duduk beriattrhat orang besarr itu 

memerintahlah La Pananrang, La Masaguni 

untuk dicarikad aparat kerajaan 

inang pengasuh penghulu negeri ~atusan orang, 

puluhan inang pen~aauh aederajatnya. 

- Tiada airih terkunyah 

sudh berkumpullah.inang pengasuh 

yang telah dipilih oleh To Sulolipu, Toappemanuk, 

Naik semua anak raja Orang Mario 

berganti-ganti memangku bayi raja itu. 

Serganti-~anti semua inang pengasuh yang diangkat 

memangku bayi raja itu, tetapi tak mau menyusu. 

Sebab datang Paliaulangi 

~tusan andalan Daé~g Manottek 

datang aebagai utuaan menjaga kemanakannya 

- tak mengiaikan melusu kemanakannya itu 
1 

kalau bukan inang pengasuh 

aparat kerajaan yang murni sakali asal keturunannya. 

Mak~ tinggallah bayi raja itu bermanja-manjakan 

inang pengaauh aparat kerajaan 

- yang murni sekali keturunannya~ 

Duduk saja Opunna Warek menyapu-nyapu anaknya 

meneteai air mata putranya itu. 

Bersamaan dua berkata 

La Tenriranreng, La Makkasau, 

-"Mengapakah wahai ra~a adikku 

~·· . ~ 
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tidak: mau menyusu ana.k-anak i tu." 
Menangis sambil berkata Opunna Warek, 
"Bart.\ngkali dia menghendaki 
inang pengasuh aparat kera.jaan. rr 
Beraamaan berkata Opu Lagusi raja Sabbang, 
"Berangkatlah Panritawugi ke barat ·ke Alécina 
engkau sampaikan pada raja Cina bahwa 
cucumu bermanja-manja menghendaki 
inang penga~uh aparat kerajaan 

- yang murni sekali asal keturunannya. 
Sudah berganti-ganti inang peDgasuh yang diangakat 
memangkunya tetapi tak mau menyuau. 
Berangkatlah Panritawugi lalu turun 
menuju kebarat di AléciÂa, 

- puluhan orang heriringan 
berjalan segera mengayun langkah cepat 
berjalan terus menuju 6ina barat. 
Berpapasanlah Panritawugi deng4n Opunna Cina 
di luar kampung 

- segera saja Panritawugi 
mendekati usungan sambil berkata, 
11Kemujuranku wahai tuanku 

tak payah-payah lagi sampai di Cina." 
Menjawab Wé Tenriabang, 

- "Apakah yang dipesankan raja adikmu." 
Menyembah sambil berkata Panritawugi, 
"Adapun yang disuruhkan oleh Opunna \·/arek kepadaku, 
bayi raja itu tak mau menyusu. 

Sudah berganti-ganti inang pengasuh yang diangkat 
memangkunya tetapi tak mau menyusu. 
Dia bermanja menghendaki inang pengasuh aparat kerajaan 

·yang murni sekali asal keturunannya." 
Menjawab yang beristana di Latimojong itu, 
11Kembali sajalah Panritawugi. 

- Biarlah aku dahulu sampai di Mario 

1 
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bermusyawarah dengan raja adikmu. 

Usungan berjalan terus 

bergerak segera para pengiring 

berjalan terus memasuki negeri Mari·; o 

- memasuki pekarangan istana. 

Diletakkanlah usungan 

dilipat pula payung emas. 

Berangkatlah Opunna Cina 

bersamaan berangkat dengan raja Téapé 

- menginjak tangga naik ke atas 

dipegangkan seluwur kemilau berpilin 

mayang kelapa orang Limpobonga 

melangkahi ambang pintu keemasan 

menginjak lantai pelepah pinang 

- berjalan terus meléwati sekat . tengah 

melangkahi batas ruangan lalu mendatangi 

anak-anak itu sedang dipangku oleh I Wé Cimpau. 

Duduk saja Upunna Warek menyapu-nyapu anaknya 

menetesi air mata putranya. 

- Congak sambil berkata I Wé Cimpau, 

"Silahkan kemari raja tuanku suami isteri, 

kemari juga raja Témpé beesaudara. 

Menangis sambil be~kata Sawérigading, 

"Rupanya engkau Galigo hanya singgah di tana Wugi 

- memelihara kesusahanku 

menambah terus kerinduanku 

kepada orang tua kesayanganku. 

memelihara kesUsahanku 

pada negeri tempat buanganku ini. 

Hanya engkau singgah wahai To Boto 

tneminjam kerajaan setengah hari di Takkalalla 

tinggal sebentar di Mario .. 

memperlihatkan kemanjaanmu pada orang. 

Andai kata engkau lahir di Luwuk 

di negerinya si Méttang dan Ménrokoli, 

l 
1 1 

' 1 



·1 

r 

------~--

XI/106 

akan dikabulkan eepat kemanjaanmu itu 
tak disanggah kemauanmu 
memang engkau telah dinasibkan 
raja yang tak sampai pada keinginanmu 
tak d~turuti kemanjaanmu 
sampai engkau dilahirkan di Cina ini 
di negeri tempat buanganku." 
Pergi duduk Opunna Cina suami isteri 
ke dekat Opunna Warek, Opunna Témpé, 
pergi duduk di atas tikar kerajaan. 
Menangis sambil berkata Sawérigading, 
"Kuapakan lagi engkau wahai Galigo, 
Bagaimana lagi aku ini To Boto 
andai kata engkau lahir di Luwuk, 
sudah naik semua raja orang Warek memangkumu, 
engkau diangk~kan inang pengasuh aparat kerajaan 
yang sangat murni asal keturunannya 
yang banyak sekali dinaungi payung di Aléluwuk. 
Tetapi wahai To Boto aku ingin sekali senasib 
di negeri tempat buanganku ini 
tetapi engkau hanya langgar sebentar sekali. 
Rupanya hanya engkau sin·ggah saja 
meminjam kerajaan hanya setengah hari. 
Tetapi wahai Sémagga, kalau engkau dinasibkan 
engkau kujadikan hiburan tinggal menetap 
di negeri tempat buangankû ini, 
bawalah aku bersamamu pergi ke akhirat. 
Aku tak mau tinggal hidup 1agi di Alélino. 
Aku sudah kehilangan negeri besarktt 
Aku tinggalkan kekuasaan besarku 
kedudukan tinggi tak terhinggaku 
sudah tak bertemu juga dengan orang tuaku 
ayah kandung yang melahirkanku." 
Menangis sambi1 be~kata raja Témpé, 

_ "Kuur jiwamu wahai Opunna \o/arek 
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semoga saja tetap semangat kehiyanganmu. 
Hiduplah beesama dengan anakmu itu." 
Berkata lagi Wé Tenrijéka, 

"Sebutkanlah kemari waha1 Opunna Warek 

adat kebiasaan di negerimu. 

Mudah-mudahan ada saja 

yang bersamaan dengan adat kebiasaan di negerimu." 
Menangia sambil berkat~ Sawérigading, 
"Sewaktu aku lahir di Luwuk dan tidak mau ~enyusu. 

- Puluhan saja inang pengasuh 

aparat kerajaan diangkat untukku, aku tak menyusu. 
Setelah diangkat Wé Tenriullé 

orang tua La Pananrang 

barulah aku mulai menyusu. 

- Diangkat juga \ié Wungawaru 
memangku Wé Tenriabéng 

orang tua La Sinilélé. 

Sepupu sekaliku itulah 

yang kutinggalkan di Luwuk aebagai pengganti diriku 
- menjaga kesejahteraan kerajaanku. 

Dia adalah raja bawahan dari Aléluwuk 

tetapi tak dipaksakan kemauannya.". 

Berkataan berkata Opunna Cina suami isteri~ 
nJanganlah wahai Opunna Warek, wahai an·ak 

- yang menysahkan hatimu karena menghendaki 

anakmu itu, inang pengasuh aparat kerajaan. 
Banyak sekali di antaranya 

yang engkau angkat mengisi ruangan siapa.saja 
yang menjadi raja bawahan di Alécina ini." 
Berpal.ing sambil berkata Sawérigading, 

"Wahai pelayan laki-laki -

dan pelayan per.empuan serta orang dalam pembawa kipas
1 

suguhilah sirih Sri Paduka Opunna Cina." 

Segera saja semua anak laki-laki pembantu 

- pelayan perempuan orang dalam pembawa kipas 
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menyuguhkan,~irih kepada Opunna.çina suami.isteri 

pad4~~alam.emas y~ ditutup.dengan penutup.emas 
1 • 1 • : • • . .• 

·Berkata.~~~~~~~~~i~, 
1fSil.ahkan .menyil1~ .• rajë:' .1:;u~ •suami ·isteri' 

- menyirih jugalah raja Témpé bersaudara. 

Syukurlah tuanku kakak Wé Jéka 

karena kasihmu engkau datang di Tatkalalla ini 

mengikuti cucumu itu. · 

Tak berhenti kemanjaann.:~ 

rupanya tak mengetahui bahwa 

orang tuaku hanyalah orang buangan 

hanya datang be~tempat tinggal 

mendatangi negeri lalu menempatinya 

ayah kandung yang.melahirkanku ini." 

- Mengambil sirih Opunna Cina sambil berkata~ 

""'anganlah demikian ucapanmu raja anakku. 

Biarlah cucuku itu bermanja-manja. 

Banyak juga di Alécina ini apa yang diingini itu." 

Berpaling saja Wé ijéka 

mengangkat La· Gal~go~ 
memangku To Boto m~si air mata kemanakannya itu • 

. Menangis sambil berkata raja Témpé, 

;;Kuur jiwamu raja anakku 

semoga tetap semangat ke~iyanganmu. 

Hiduplah terus supaya panjang umurmu 

mudah-mudahan naik derajatmu, engkau membalas 

ucapan œUlut sombongnya raja ibumu, 

engkau balaskan ayahmu 

dari perbuatan salahnya ibumu itu." 

- Berkata ùpunna Cina, 

"Memerintahlah Matangkiluwu_k, Tenrilennareng, 

engkau sempurnakan adat istiadat negeri Luwuk. 

Kalau nanti pergi.mengangkat inang pengasuh 

aparat kerajaan yang sangat murni asal keturunannya.u 

- Belum selesai ucapan Opunna Cina suami isteri, 



1 
L 

XI/109 

berangkatlah Matangkiluwuk 
beraamaan berangkat dengan Tenrilennareng menuju ke luar 
menunjukkan jari tangannya 
mempersiapkan peradatan Sang Hiyang orang Botillangi 

- orang yang akan bariÇigkat:;pe~gi .. mengangkat 
inang pengasuh aparat kerajaan 
ribuan banyaknya pelayan pembantu 
yang berpakaian emas kawat 
sekian juga yang berpakaian pontoh besar 

- ratusan orang anak raja bangaawan tinggi 
yang mengenakan pontoh kalatu kati 
enam puluh lima sebelah menyebelah ~iapit lolak 
cincin tuangann berukir 
kuku palau yang panjang 

- dengan anting-anting puluhan tail 
emas di muka, emas ·:-~di belakang, berpakaian lengkap 
orang bersiap pergi mengangkat inang pengasuh. 
To Sulolipu berpaaangan dengan La Massaguni 
memperaiapkan uaungan di bagian bawah 

- upacara Sang Hiyang peradatan kehiyangannya 
orang yang pergi mengangkat aparat kerajaan pengasuh. 
Dipukullah genderang emaa manurung. 
Dibunyikan juga padali kati yang dituDunkan. 
Dipukul juga gong emas yang dimunculkan. 

- Berdirilah Matangkil~wuk, Tenrilennareng, 
maauk ke ·dalam pergi duduk· 
di hadapan Opunna Cina. 
Menengadahkan kedua tangan sambil berkata 
Matangkiluwuk, Tenrilennareng mengatakan, 

- "Sùdah siap sedia wahai tuanku 
orang yang siap pergi mengangkat 
inang pengasuh aparat kerajaan. 
Berpaling aambil berkata Opunna Cina, 
"Engkau berangkat ke Jampu Wé Teppéréna 
beriringan dengan orang Mario 
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engkau angkat I Haudara raja Jampu. 

Kalau raja Jampu itu tidak bersedia, 

katakan1ah I Da Pali1u, nanti di depan 

Sri Paduka Opunna Cina engkau menolak. 

Kalau mereka mengatakan tak ada keturunanku 

diangkat menjadi inang pengasuh, 

katakanlah wahai Wé Teppéréna, bahva 

engkau tahu Upunna W~~~elah mengalahkan Alécina 

membakar habis tana Wugi. 

Sampai di mana saj a asap api orang Luwuk i tu J. _; 

adalah keseluruhan jajahan Upunna Warek. 

Dia memperbuat saja sesuka hatinya 

orang yang telah kalah perang itu~ 

Walaupun erat kekeluargaan orang Cina 

- tetapi Opunna Warek menghendakinya, 

akan dipisahkan juga kekeluargaannya 

diceraikan dari perkawinannya. 

Katakan juga wahai I Da Palilu, 

tidak akan selamat kerongkongannya 

- orang yang mencoba-coba menantang 

keinginan orang besar itu." 

Berkata lagi Opunna Cina, 

• 

"Persegera cepat keberangkatanmu Wé Teppéréna, 

dan segera juga kedatanganmu IDa Palilu." 

- Berangkatlah t•/é Teppéréna 

bersamaan berangkat dengan anak raja orang Mario 

menuju ke luar ialu turun 

dijemput dengan usungan keemasan 

dinaungi dengan patung emas. 

- Dipukullah genderang besar 

ditiup juga titincawa 

( disetai bunyi gong, diiringi tarian Melayu. 

Berada di depan Puang Matoa dari Watamparek, 

bese~ta dengan para remajanya 

- mengadukan alat alosu soda menyabung arumpigi 

1 
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a1at te11ota1i indahnya. 
Puang ri Luwuk duduk di be1akang mengawasi 
bambu tempat ber1alunya aparat kerajaan. 
sudah ramai perupaoaraan inang pengasuh aparat keraja~, 

- pergi menjemput inang pengasuh aparat kerajaan. 
Tiada sirih terku:nyah sudah sampai di A1ftjamp'i 
memasuki negeri me1a1ui pek~angan istana. 
Di1etakkan1ah usungan. 
Berangkat1ah ·wé Teppérén: 
bersamaan berangkat anak raja orang ~ario, 
menginjak tangga keemasan bedinduk tiga 
naik ke atas dipegangkan se1usur emas 
me1angkahi ambang pintu keemasan 
menginjak 1antai pe1epah ter~s masuk 

- me1èwati sekat tengah me1angkahi sekat istana 
mendatangi I Maudura se1esai mandi. 
Pergi duduk mengeringkan diri pada pe~erana emas, 
dikeringkan a~r mandi yang masih me1ekat 
pada badannya 

- dikeli1ingi pedupaan pu1uhan buah. 
Congak berkata orahg tua I Maudura, 
"Silahkan kem~i I Teppéréna 
silahkan duduk I Da Pa1i1u 
di atas tikar keemasan." 

- pergi duduk.utusan raja itu 
di hadapan I Da Larangeng. 
Orang tua: raja Jampu sendiri 
menyuguhi cerana keemasan sambi1 berkata, 
"Silahkan menyirih Wé''Peppéréna, menyirih1ah juga 

- wahai anak raja orang Mario." 
Mengambil.sirih IDa Palilu. 
Menyirih semua para anak raja orang Mario. 
Berkata 1agi orang tua I Tampuwara mengatakaâ, 
"Aku merasa cemas dan merasa ragu 

berdebar-debar juga·dadaku IDa Pa1i1u, 

:1 
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agak lain kulihat kedatanganmu itu 

karena engkau diiringi perupacaraan raja, 

perupacaraan Sang Hiyang orang aotillangi menemanimu. 

Apakah gerangan disuruhkan oleh orang be aar. 11 

fteDjavab W6 T8p}'éréna1 

nSri Paduka Opunna Cina menyuruhku 

pergi menjemput raja adikku aenjadi inang pengasuh 

pergi mengasuh anak Daéng Risompa." 

Menjavab orang tua I Maudura, 

_ "Tidak ada keturunanku Wahaii Da ~alilu 

diangkat menjadi inang pengasuhdi Cina. 

Tidak ada juga leluhurku 

datang di Jampu untuk dijadikan inang pengasuh." 

Menjawab I Da Palilu, 

·~emang Sri Paduka ûpunna Cina mengatakan 

kalau I Da La2angeng menolak, katakanlah 

engkau mengetahui upunna Cina telah menundukkan Alécina 

membakar habis Tana Wugi 

sampai keseluruhan :,ang telah\~diti11pakan 

- bakaran api menyalanya orang Luwuk,

kesemuanJ:a ~dalah.milik orang Warek. 

Berkata juga Sri Pduka Opunna · Cina, 

kesemuanya boleh saja 

memelihara keturuna Opunna Warek. 

- Walau orang Cina bahagia dalam kekeluargaannya 

tak retak suami isterinya, orang besar menghendakinya 

haruslah berpisah dalam keluarganya itu, 

bercerai juga dengan suami isterinya 

tak akan selamat k~hidupannya 

- yang ingin merasa angku~ menantang pada pajung itu." 

Menangis sambil berkata orang tua I Maudara, 

"Berangkatlah wahai raja Jampu 

mengenakan pakaian lalu berangkat wahai anakku 

memang demikianlah nasib kita. 

- yang ditetapkan sebelum kita dilahirkan • 
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Tidak mungkin lagi disanggah 

kemauan ora.ng besar itu." 

Berkata di dalam hati I Da Larangeng, 

"Aku dihancurkan oleh Daéng Risompa 

- ditimpakan yang bukan keinginan kita." 

Pergilah I Maudara mengenakan pakaian 

sarung unrai alang ptolaguri dan _baju merah beraungkit 

dipenuhi tangannya gelan~laru kati 

enam puluh lima sebelah menyebelah 

- cincin tanga.n berukir 

kuku panjang berbetuk daun 

anting-anting emas di depan emas:di~elakang 

ada lima kati di atasnya 

tujuh kati dibagian bawahnya. 

- Berpakaian lengkap I Maudara , 

pergi duduk I Maudara sambil mengatakan 

ttTinggallah di istanamu wahai tuanku mengawasi 

kesejahtraan keadaan cucumu." 

Menangis aambil berkata I Da Larangeng, 

- ·~ergilah wahai anakku engkau menuruti 

nasib kehèndakdari To Palanroé." 

Berangkatlah raja Jampu 

diiringi dengan cucuran air matanya mengatakan, 

"Anakku itu wahai inang pengasuh, 

kerongkonganmu akan celaka 

kalau engkau membiarakan menangis. 11 

Sudah sampailah Wé Teppéréna dan wé Maudura 

anak raja orang Mario di ruangan luar 

berjalan terua·lalu turun 

dijemput dengan usungan keemasan 

masing-masing dinaungi payung emas. 

Mulai berangkat membawa usungan 

di dahului dengan tarian alosu soda. 

Berjala~ di depan Puang Matoa 

- gemuru~ah bunyi genderang. 

.. · ..... 

·---'----~·-------
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Berada di depan pembawa tombak-:bercabang. 

Tiada sirih terkunyah sudah memasuki kampung 

diberlalukan pada bambu berhias masuk di mario, 

dipatahkan bambu emas memasuki pek~angan istana. 

- Berangkatlah dari dalam Sawipaubak memegang talam 

yang dipenuhi dengan bertih emas, beras berwarna. 

Diletakkanlah usungan. 

Berangkatlah raja qampu dibertumpukan umpa _sekati 

diperinjakkan tan_a ... ménroja, 

- lalu menaiki tangga. 

Tunduk sambil menaburkan bertih emas 

Sawipaubak, sambil berkata, 

11Kuur jiwamu wahai raja Jampu 

naiklab kemari di istana. 11 

- sudah berada di rumah, raja Jampu itu 

melangkahi ambang pintu 

menginjak lantai pelepah pinang 

lalu masuk keruang tengah membelakangi pintu emas 

pergi duduk dibadapan Opunna CDD& 

~ disuguhi sirih làlu menyirih. 

Sudah siap juga dipersiapkan:langir busa. raja Jampu 

Sudah diperas jeruk harumnya 

dicampur minyak kelapa penyapu badan kehiyangannya. 

Pergi mandi I Maudara 

- menghilangkan bau menanggalkan daki. 

Pergi duduk mengeringkan diri pada peterana emas 

dibersihkan air mandi 

yang masih melekat pada bagian ba4annya 1 

dikelilingi pedupaan puluhan buah. 

Kemudian mengganti pakaiann;a 

kain unrai satin merah bersungkit 

dijahit-jahit lebih sekati 

kemudian diperciki air pasili soda 

sebagai penjauh setan jahat 

yang dapat mengganggu siang malam. 
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Dilengkapi perupacaraan 1 Maudara. 

Berpaling sambil berkata Opunna Cina, 

"Pergilah raja ~ampu memangku 

anaknya yang dungu berpikiran itu 

- orang yang bodoh di dalam hati. 

Kalau engkau mujur Wé Maudara 

anak-anak itu hidup selamat, 

semoga saja ada yang menjadi sandaranmu 

hidup sejahtera di Cina." 

- Sujud menyembah sambi-1 berkata wé Maudara, 
11 Benar sekali ucapanmu tuanku 

aku tak menyalahkan ucapan mulutmu." 

Kemudian raja Jampu berpindah duduk 
di dekat anak-anak itu. 

- Berkata ':lé T.enrijéka, 

"Ambillah wahai raja Jampu anakmu itu." 

Segeralah \'lé Maudara mengangkat anak raja itu. 

Belum lagi merapat pada pangkuan Wé Maudara 

berpaling menyusu I La Galigo. 

Gembira sekali Opunna Warek 

menyaksikan anaknya sedang menyuau. 

Tert'awa' saja Toapanyompà mengatakan, 

"Kalau nanti wahai raja Jampu 

hidup selamat anak raja itu 

- engkau mengasuh baik anak-anak itu, 

tak ak~ dipanggil-panggil lagi kampungmu 

tak diganggu pembicaraan orang banyak, 

tak akan dipungut pajak penghuni kampungmu 

engkau ambil juga kampung besar bernama Wirimpoba 
• - ratuaan buah sumber pajaknya 

engkau mengambil ~pet~ orang banlak d~i Wi~impoba 
- . 

sebagai tanda .. l(ahai raja !Jampu - ... ·v.._ ........ _,._ .. .. . ~ 

engkau menga~uh anak k~dungku, - ;,_. 

datang diangkat menjadi inang pengasuh 

- sebagai ibu anakku itu.n 

1 1 
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Sujud menyembah sambil berkata 1 Maudara, 

"Mudah-mudahan merahmati To Palanroé, tuanku 

maka panjang usianya memerintah negeri Sang Hiyang. 

Melangit sekali kemujuranku 

- sudah ada juga anak sandaran hatiku." 

Belum selesai ucapan I Maudara, 

bagaikan saja I La Galigo 
lintah yang mengisa~ pada pusat kerbau berku~ang. 
Bagaikan orang yang menikmati rasa madu 

di ·dalam hati Opunna Cina suami isteri 

raja Témpé bersaudara, 

menyaksikan anak itu sedang menyusu 

Bersamaan dua b'erkata Opunna Cina suami isteri, 

"Tinggallah ùpunna Warek di istanamu 

- engkau pelihara anakmu itu. 

Sela~t tinggal raja Jampu dan raja Lémpa 

engkau pelihara menempatkan dalam hati 

anaknya orang yang dungu berpikiran itu· 

ora.ng yang bodoh di dalam hati." 

-·sujud menyembah keduanya 

membenarkan.ucapan Opunna Cina 

Berangkatlah opunna Cina. 

bergandengan~tangan'dengan raja Témpé 

menuju keluar lalu turun 

dijemput dengan usungan keemasan 

dinaungi payung emas 

berangkat diiringi aparat kerajaan 

diramaikan pelayan pembantu 

berangkat menuju ke Alécina. 

Berkata upunn~ Warek, 

"Suruhlah kembali vahal.· k k k a a La Nanrang 

orang Cina itu ke kampungnya 

kita saja semua &aguni di mario ini." 

Berangkatlah keduanya ke luar. 

- b~rsamaan dua berkata 
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To Sulolipu, Toappémanuk, 
"Kembalilah seœua kekampungmu, ke ·tana Wugi. 11 

Kembali semua orang Cina ke kampungnya. 
Orang Mario saja tinggal semua. 
Sudah sampai Opunna Cina di Latanété. 
Terus juga menuju ke kampungnya 
raja Témpé, raja ?accing. 
Berangkatlah Wé Tenriabéng 
naik keatas di istana 

- melangkahi ambang pintu keemasan 
menginjak lantai pelepah pinang terus masuk 
pergi duduk pada bilik I W& Cudai. 
Berkata Daéng Risompa, 
"Darimanakah engkau"tuank.u." 
Men:iawab Wé Tenriabeng, · · 
'~Aku dari mario anak Cudai." 
Menjawab Daéng Risoapa, 
11Rupanya memang engkau hargai dengan baik 
anaknya orang Méttang, Ménrokolli, 
apakah engkau tak malu tuanku berputra mahkota 
raja yang tak diketahui asap apinya. 
Sur~hlah .orang wangkang itu kembali ke kaapungnya 
dan membawa juga anaknya itu 
jangan sampai ti~ggal saja di Cina ini 

- memekakkan telinga keri~utannya 
Meludah sambil berkata· . 
yang beristana di Latimojong itu, 
"Memang rupanya tak ada rasa malumu Cudai. 
Engkau tak wajar lagi demikian 

- berkata angkuh terhadap orang Luwuk itu 
sebab sudah diketahui dikolong langit permukaan bumi 
engkau tidak mau sekali terhadap orang Luwuk itu, 
engkau cerca seterusnya orang warek itu 
tetapi engkau dapat digaulinya tanpa disandingi. 

- Engkau tak merasa malu yang demikian Cudai, 

i ' 
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padahal Sawérigading tak berada 

nampakdi istana, engkau ~ak datang bulan lagi, 

engkau juga tak berhentinya mencela dewa 

anak Sang ttiyang orang Senrijawa." 

Berpaling pula Wé Tenriab~g 

menunjuki jari I Wé Cudai 

sambi1 meludah mengatakan, 

".l!,;ngkau1ah yang menyuruh pergi ke Mario 

menyuruh pergi Opunna ~arek. 

- yang engkau suruh juga 

adalah yang mempunyai dua kepa1a. 

Seorang yang dijadikan pengorbanan pek~~gan diistana di Mario, 

seorang lagi yang kembali menyampaikan kepadamu 

Ucapan mulut upunna Warek. 

- Rupa~y~. e~gka~ t.ël{ mengingat iagi 

Opunna WQrek telah mengalahkan Alécina 

membakar habis tana Wugi 

orang Cina semua menyerah. 

Maka siapa lagi yang engkau katakan 

- berani naka1 dan sombong menyanggah 

kehendak Opunna Warek. 

urang tiina semua adalah tawanan Opunna Warek. 

Tak wajar lagi Cudai 

engkau sebut..osebut lagi 'fana Wugi." 

Tiada mnyahut I Wé Cudai, 

tiada menjawab sepatah katapun Daéng Risompa. 

Sawérigading bagaikan saja 

orang yang menang ayam mulianya menyaksikan anaknya. 

Sudah datang juga La Pananrang bersepupu sekali. 

- Berkumpul semua para aparat kerajaan 

pengiku t Opunna Warek 

Berkata ùpunna Warek, 

"Sudah terkéi.bul semua cita-citaku kakak La Nanrang 

sewaktu kita berlayar menelusuri negeri 

kita sampai di Sama aku menyaksikan 

1 
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keangkuhan I Lataligo to Kellinag& 

kesombongan To Tenriwalek, lalu aku mengatakan 

kalau aku nanti mendapatkan tunas pengganti 

laki-laki anakku itu 

aku ma~amainya I La Galigo To Botoé. , 
Rupanya merahmatilah To Palanroe 

sudah ada betul anakku 

aku menamainya I La Galigo To Botoé 

-ro Padamani To Botoé. 11 

- Menjawab La Pananrang , 
11 Aku menamakan orang baru itu La Tessémmagga 

aku menggelarnya To Tessiwoja." 

Berkata juga La Massaguni, 
11 Aku menamainya wahai raja adikkli, 

si bocah itu, i:)angajiwéro ri Alécina. 

aku menggelarnya 'fo Sinapati Ri Tana wugi." 

Maka sepakatlah bersepupu sekali 

Matangkiluwuk sendiri yang mengawasi 

bahan makanan inang pengasuh itu. 

- Setelah ~iga malam lamanya 

I La Galigo di Mario, 

sudah sekian lamanya juga tak tidur matanya berbaring 

~atangkiluwuk suami isteri mengawasi 

kwselamatan kemenakannya itu. 

- keesokan harinya 

baru saja matahari bersinar dengan cerahnya 

Ba~gunlah opunna Warek 

membasuh muka pada mangkuk- putih 

menata diri didepan cermin 

- diangkatkan sirih lalu menyirih. 

Berdirilah lalu keluar 

pergi duduk pada ruangan pertemuan 

datang juga semua sepupu sekalinya, 

berkumpul semua aparat: .ker'faan pengikutnya. 

Berkatalàh Pamadelletté, 
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11Berangkatlah La Sulolipu masuk ke dalam 

pada tem~nku orang baru itu mengatakan, 

kasihanilah tuanku sahabatmu itu 
' engkau berikan ayam muliamu 

massalissi lagi bermata putih 

yang dikurung dengan kurungan keemasan 

Yang dikelilingi dengan kain Surulagenni 

yang tempat minumnya mangkuk emas 

Yang tempat makahnya keramik-sarasa 

yang diladeni bissu-bissu orang Abang. 

Raja sesamamu ingin pergi menyabung 

tetapi tidak ada ayam jagoan andalannya." 

Berangkatlah La Sulolipu masuk ke dalam 

membuka tirai kelambu lalu ma~uk 

pergi duduk di dekat anak raja itu. 

Berkata 'l'o Sulolipu, 

"K 'h '1 k as1 an1 ah raja sesamamu tuan u 

engkau berikan ayam muliamu 

Massalissié putih matanya 

- yang diku~ung dengan kurungan kee•asan 

.dik~lilingi dengan kain surulagenni 

yang mangkuk putih tempat minumnya 

dan tempat makannya keramik-sarasa 

diladeni oleh bissu orang Abang. 

Raja sesamamu ingin pergi menyabung 

tetapi tidak ada ayam jagoan andalannya.u 

Tertawa saja raja Lémpa 

tunduk memberkatakan anaknya, 

"Sampaikanlah wahai raja kakku 

- raja ·sesamaku hahwa 

dia membolehkan disabung Massalissié itu 
kalau dipertaruhkan semua harta benda raja sesamamu. 

Massalissié boleh saja disabung 

asal diadakan perupacaraan besar 

diundangkan penghuni kolong langit permuk.aan bumi_ 
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kalau orang Cin~ semua audah ditunduk.kan." 
Berangkatlah La Sulolipu menuju keluar 
pergi duduk dihadapan Opunna Warek. 

Menyembah berkata La Sulolipu, 

- "Adapun wahai tuanku 

yang dikatakan orang baru itu, 

bahwa Massalissié boleh saja disabung 
dijadikan petaruh harta andalannya 
nanti kalau diadakan perupacaraan besar 

- diundangkan penghuni kolong langit permukaaa bumi, 
kalau sudah tunduk aemua orang C'ina." 

Bagaikan saja orang yang menikmati rasa madu 

di dalam hati Opunna Warek 
mendengarkan ucapan mulut La Sulolipu. 

- Berkata Saw,rigading, 

"Jangan engkau istLrahat, kembali lagi La Sulolipu 
engkau katakan kepada sahabatku itu, 

kasihanilah raja tuanku 

s ahabatmu famadelletté 

- engkau asahkan taji sahabatmu !oapanyomRa 
ingin sekali turun menyabung di gel~nggang. 
Engkau tahu sahabatmu itu 

sudah bermata tua tertutup pandangan 

tak melihat lagi·cara mengasah taji." 
Berangkatlah To Sul~lipu masuk ke dalam 
melangkahi sekat tengah 

berjalan terus membuka tirai kelambu lalu masuk 
pergi duduk di dekat To Padamani 

menyampaikan ucapan Upunna '1arek. 

- 'Geli sekali ra~a hati I W6 Cimpau 

tunduk berkatakan anaknya. 

"Mohonkanlah saya raja kakakku, 

pada sahabatku Toapanyompa, 

sampaikanlah ucapan mulutku bahwa 

- sahabatmu sedang mengantuk 
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tak kunikmati tidur semalam penuh 

sebab aku datang wahai raja kakakku 

menyandari tangga emas 

bilik besar tempat tidurnya 

perempuan pingitan 

menyabung jiwa di dalam biliknya 

memberanikan diri mati di dalam kelambunya 

aku mengadu di dalam bilik 

menggelepur di dalam kolong kelambu-

- hanya karena banyak orang yang dapat membantuku 

sampai aku tak celaka bersama si.isi hatiku itu." 

Berangkatlah La Sulolipu menuju keluar 

pada ruangan pertemuan itu, 

datang sujud menyembah lalu duduk 

dihadapan Opunna Warek. 

Menengadahkan tangan Sinaumpajung sambil berkata, 

"Minta maaf raja sesamamu tuanku 

dia terlalu mengantuk tak tidur semalam penuh 

sebab dia datang dari menyandari tangga amas 

- istana keemasan tempat tinggalnya 

si perempuan cantik menyab~ng di dalam bilik 

tetapi dia terdesak sekali di kolong kelambu. 

Katanya hampir saja celaka bersama 

dengan perempuan isi hatinya itu 

- untung karena banyak orang yang membantunya." 

Bagaikan saja Upunna warek orang yang menang ayam mulianya;_ 
4 

Uembira sekali semuanya 

JJa k'ananrang bersepupu sek.ali 

mendengarkan ucapan mulut La Sulo+ipu 

- Berkata upunna Warek, 

"Untung sekali To Sulolipu 

bukan pemilik rumah di Latanété 

yang memperbicarakan anaknya, 

bagaimana kira-kira cedikianya menjawab ucapan. 

Sedangkan hanya anak ra·ja pendampingnya saja 

' . ..• 
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yang dijadikan paaangan, pandai sekali berbicara." 
Sepakatlah pengucapannya 
Sawérigading bersepupu aekali. 
Berangkatlah Toapanyompa masuk ke dalam 

- melewati aekat tengah melangkahi sekat ruangan 
terus pergi membuka tirai lalu masuk 
pergi duduk di dekat raja Lémpa 
mengusap-usap anaknya. 
Setelah mulai masuk ke dalam 

- dinyalakanlah pelita di ruangan dalam. 
vibakarlah obor di ruangan luar. 
Setelah tiga bulan lamanya I La Galigo 
dipelihara oleh inang· .pengasuht ~ 

·· sekian pula lamanya La Pananrang suami isteri 
- tak tidur matanya berbaring 

siang malam mengavasi kesempurnaan tidur kemanakannya. 
Sawipauba sendiri mengangkat dirinya 
sebagai pengawaa siang malam penyediaan: 
bahan-bahan makanannya inang pengasuh itu. 
dan para pemeliharanya yang ribuan itu. 
Keesokan harinya 
baru saja matahafi bersinar dengan· cerahnya 
bangunlah OPunna Warek 
berpisah sarung suami isteri 

- membasuh muka pada mangkuk putih 
menata diri di depan cermin 
dian·gkatkan cerana keemasan tempat sirihnya 
menyirih menangkan ·hatinya. 
Berangkatlah Sawérigading menuju keluar 

- pergi duduk di ruangan tamu. 
Datang semua sepupu sekalinya duduk berkeliling, 
berkumpul semua anak raja pendampingnya. 
Berkata Opunna Warek1 

"Memerintahlah Panritawugi, Jemmuricina,. 
- kita memugar mahligai gading tempat pertemuan kita 

~ ------ -·-·------- -· -·----~---·- --- .. ·---------~- ·--· 
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kita menggantinya.dengan bambu emas pancangnya 

panggung permainan yang berpatar itu. 

Engkau sajalah kakak La Nanrang memerintahkan 

berpasangan dengan Toappémanuk 

- supaya diantarkan kain jemputan Puang Matoa 

supaya membawa ke gelanggarig 

perkakas bissu lengkapnya 
dan memerintahkan pengorbanan kampak penebangan arawa 

dan mengenakan hiasan jumbai layangan 

- dan naik juga ke istana 

menghias langit-langit 

dan membentangkan tali-tali perhiasan 

lalu kita mengupacarakan naik di ayunan I La Galigo. 

yang diundang saja kakak, sekitar Cina 

- seputar :-·abbang, yang berbatasan 

Kita undang juga Upunna Cina suami isteri 

kita kumpulkan semua bibi-bibi To Botoé, 

dan paman-pamannya La Sinapati• 

Semoga kita mujur sampai besar, diupacarakan raga-raganya 

kita mengundang penghuni kolong langit permukaan bumi' 

kita kumpulkan semua teman-teman kita, 

·kita undang juga Pallawagauk dari_Tompo Tikka 

La Tenripeppang dari seberang di Wadeng." 

tiepakatlah orang besar itu bersepupu.sekali. 

- Berangkatlah Panritawugi, Jemmuricina, 

turun pergi ke mahligai mengawasi pekerjaan • 

Tiada sirih terkunyah 

sudah selesai rampung yang diperitahkan ~anritawugi 

memugar mahligai gading tempat menyabung 

- mengganti semua pancang-pancangnya. 

panggung tempat permainan yang dipagar itu. 

Berangkat juga La Pananrang keluar memerintahkan 

mengantarkan kain jemputan 

Puang ri Luwuk, Puang ri Warek. 

- Tiada sirih terkunyah 
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sudah datang semua di mahligai, Puang Matoa. 
üemuruh kedengaran suara peralatan bissunya 
tak saling memberikan tempat duduk 
ahak mengaji ribuannya. 

- Berangkatlah ~uang Matoa mengupacarai kampak 
memerintahkan menebang kayu arawa untuk pancang. 
Berangkat juga ~anritawugi pergi ke Cina 
menyampaikan kepada Opunna Cina suami isteri. · 
akan di adakannya upacara naik ayunan I Là Galigo. 

- sibuklah semua anak raja pendamping di Mallimongeng 
menelusuri negeri makmur tempat tinggalnya 
saudara-saudaranya pemilik rumah di Latanété 
sepupu sekalinya Daéng Risompa. 
Sudah sampailah hari yang ditentukan upunna warek. 
Datanglah Upunna Cina Suami isteri 

ber~audara bersepupu sekali. 
sudah datang juga anak dan kemanakannya 
duduk berkumpul di istana. 

Berkumpul semua orang Cina 
- pergi main judi di gelanggang. 

Sudah lengkap sempurna peralatan ayunan manurung. 
Digantung pada tiang pusat istana 
pada balok-barek tengah yang indah. 

Bergumam semua orang Cina. 

Berkata Wé Tenriabang, 

"Apakah engkau bawa ayunan larik ini Matangkiluwuk. 
Apakah di Cina ini di buat 

oleh tukang yang pandai dan cendikia itu. 11 

Menyembah sambil berkata Matangkiluwuk, 
11Memang dari Luwuk tuank.u 

kami bawa berlayar ke Cina. 

Bukan juga buatan orang Luwuk. 

Pada waktu akan di adakan 

upacara menaikkan diayunan-larik opunna ~~arek 
- muncul bersamaan ayunan keemasan itu. 

. '· ... . ~ -- - . 
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Sebuah berasal dari 3otillangi, 

Sebuah berasal dari Toddattoja. 
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Maka dinaikkanlah pada ayunan keemasan 

raja adikku bersaudara 

tiap orang sebuah ayunan emas. 

Raja adikku Bissurilangi menaiki 

ayunan emas yang dimunculkan 

dia jugalah semua yang mewarisi seluruh harta ya~g dimunculkan. 

Raja adikku La Tenritappu 

menaiki ayunan emas yang diturunkan 

dia jugalah mewarisi harta yang diturunkan." 

Saling bercubitan semua sambil berkata 

sekalian saudara I Wé Cudai, 

uRupanya celaka sekali saudara kita 

memuntahkan lemaknya, mengeluarkan kenikmatannya. 

Haka berangkatlah Puang ri Luwuk melengkapl. 

perupacaraan Sang Hiyang Kehiyangan ayunan- Larik itu 

diperciki dengan air pasili ~oda 

uemuruhlah bunyi pukulan gendang 

saling bersahutan genderang Bissu-bissu. 

Vigantunglah Pontoh berpilin ayunan kemilau manurung 

pada tiang pusat istana 

dihiasi dengan topi-topi emas 

dibenta~gi dengan mangkuk dan hiasan kepala 

suangkapili bulu burung béppaja 

diikat bersama dengan ~elang tuangan pontoh naga 

serta mayang kelapa penariknya. 

Sudah ramailah perupacaraan rajanya Sawérigading 

saling bersahutan perllatan kehiyangan Pamadelletté. 

Tidak diberhentikan lagi 

bunyi letusan senapan. 

Berangkatlah Puang ri Luwuk, Puang ri Warek. 

Ribuan orang anak mengaji rombongannya 

bersamaan berangkat masuk ke dalam 

mengadakan tari Bissu untuk I La Galigo 
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mengucapkan ucapan dewa kepada La Spnapati 
sebagai kuur semangat orang Botillangi 
pemanggil jiwa orang Rualletté 

àiramaikan dengan alat kuur semangat 

- tettilaguni dan anak beccingnya 
àiangkatkan alat samparan~orang Oluwong•ng -disimpankan laju manurung ~i data 
lalu I La Galigo diselimuti 

dengan sarung kain orang Rualletté 

- yang àijahit-jahiti mayang kemilau orang Compokméru 
àitaburi jahitan bunga bintang orang Toddattoja -dijahit pinggi r dengan iringan bintang orang uriliu. 
Gembira sekali Wé Tenriabang 

lalu berdiri memangku 

cucu kesayangannya itu. 

Dia senàiri memasukkan ke àalam kepitan· sarung. 
Berangkatlah bayi raja itu 
àisertai perupacaraan àiberangkatkan àengan ucapan dewa 
àiramaikan àengan alat pemanggil semangat. 

- Beraàa di àepan Puang Matoa menari alusu soda 
menyabung alat tellotali indahnya si coré-coré itu. 

Menari bissulah Puang Lolo -lalu àiberlaJ .ukan paàa bambu berhias menuju keluar 
paàa pang~kal tiang istana. 

tang beristana di Latimojong senàiri 
memangku cucu kesayangannya itu. 
I Mauàara hanya mengikut naik àuduk 
pada ayunan larik· manurung i tu.· 

Naiklah semua inang pengasuh I La Galigo, 

- penghulu negeri pemelihara To ~adamani 

bapak pengasuh mulianya To Tessioja. 

Menyembah sambil berkata Matangkiluwuk, 

"Siapa nama yang engkau berikan kepada anakmu, adikku." 
Menjawab ~amadelletté, 

- La Sessunriwu nama sebenarnya anakku 
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I La Galigo ·.ro Jjotoé panggilannya. 

Hanya nama-nama biasa saja 

I La Sémmagga, To ~essioja. 

Itulah kemenakannya yang dinaungi payung •i Aléluwuk 

- mewarisi alat kerajaan manurung, 

mempersatukan harta bendanya Sri ~aduka 

yang meretas pada ruas bambu talang." 

Kemudian ditariklah tali emas 

pemutar ayunan larik 

dan mayang kelapa penggantungnya 

ayunan manurung yang diturunkan itu. 

Gemuruh suara_kedengaran di.Botillangi. 

tlerkatalah Patotoé, 

"Rupanya sudah dinaikkan di ayunan 

- anak Langipaéwang. 

Sudah ada kudengar 

gemuruhnya ayunan emas manurung." 

Saling membenarkan Patotoé suami isteri. 

Sudah ribut upacara Sang Hiyang kehiyangan La Sinapati. 

Dibunyikanlah senapan-senapan 

berbnnyi bagai guntur meaiu 

sampai di langit letusan mesiu itu· 
k 

sebagai maklumat s;ng naik di ayunan 

tunas manurung di Aléluwuk 

- sebagai pengganti yang telah dimunculkan, 

cicitnya 

yang meninggal bersama di Tompo Tikka suami isteri. 

vipukullah gendang emas manurung 

ditabuh pula Lawéwallangi 

- gong emas yang di turunkan.· 

Satu kali saja dipukul 

tujuh kali suaran~a mengelilingi kayangan 

menggema dibawah di Toddattoja 

sampai membahana dibelakang langit. 

- Dipetik pula rebab yang dimunculkan 
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Gemuruh di dengar upacara Sang 

Memerintahlah ~anritawugi 

Miyang kehiyangan I La Galigo. 

membakar kerbau ratusan ekor 

lauk.pauk tamu yang datang di rumah. 

- tiada sirih terkunyah sudah masak nasi 

sudah matang juga lauk pauknya. 

Dipekerjakan juga semua 

orang dalam yang tidak pernah bekerja tangannya 

mengiris daun mengatur baki 

- mengatur nasi meletakkan lauk pauk. 

Diaturlah tempat minum 

diangkat pula kawah besar 

berseliweranlah para pelayan pembantu yang mengawasinya. 

Diangk~t pul~ talam emas 

tempa.t makan Opunna Cina suami isteri, Opunna Warek, 

uPunna Sabbang bersaudara, bersepupu sekali, 

La Pananrang bereepupu sekali 

disertai dengan baki-baki keemasan 

tempat bahan makanan orang besar itu. 

Sudah berpapasan angkutan baki-baki 

eudah siap terhidang talam-talam, 

eudah cukup makanan orang pengantar 

makanan banJaknya orang banyak 

Berkata Opunna Warek, 

- ttAmbillah raja anakmu itu. Wé Maudara, 

eupaya turun kemari dahulu Opunna Cina 

agar memasukkan di dalam perut 

bahan makanan kesukaannya." 

Segera saja raja Jampu mengambil 

anak raja yang diasuhnya. 

Berangkatlah Upunna Cina turun dari ayunan manurung,_ 

pergi duduk di atas tikar keemasan. 

Bersamaan makan Upunna Cina suami isteri 

makan bersama Opunna warek raja Lémpa, 

- bersama makan La Makkasau Upu Lagusi 



makan berpasangan bersama 

saudara-saudara I Wé Cudai 

Sepupu sekali Daéng 'Risompa, 

Mulai makan orang besar itu 
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saling mempersilahkan makan raja itu. 

Tujuh kali menyuap sudah kenyang 

dibersihkan kembali jari tangannya orang besar itu 

disuguhi sirih lalu menyirih pada talam keemasan 

yang ditutupi dengan penutup emas. 

Sudah tujuh malam lamanya 

telah dinaikkan pada.ayunanemas I La Galigo 

sekian pula lamanya berdengung bunyi genderang 

tak ber~enti-hentinya pukulan genderang . ~ . 
tak diistrrhatkan gende±ang besar yang rama1 

. . \ 
sudah sekian pula lama ramainya gelanggang. 

Malam saja yang mengantarai sabungan. 

Amat ramai aekali sabungan itu. 

Dionggok bagai tanah galian b~gkai ayam penjudi. 

Hembenamkan kaki bulu ayam andalan para penyabung. 

nengait kaki benang putus pembulangnya pem~in judi. 

Mengiris-ngiris patah taji 

di atas panggung sabungan yang berpagar. 

Sudah diberhentikanlah keramaian itu, 

dijamulah semua tamu yang datang dari rumahnya. 

~udah bubar penghuni sekitar Gina, seputar Sabbang, 

yang berbatasan dengan tana Wugi, 

masing-masing kemba1i ke negerinya. 

Sudah tinggal semua anak raja orang Mario 

aparat kerajaan orang Warek mengadakan sabungan, 

saling bergembira seaama di gelanggang. 

Kalau ma.tahari terbenam naik lagi di ista.na 

anak raja orang Mario 

aparàt kerajaan orang Warek, 

saling bermain menari-nari orang Senrijawa. 

Pada tengah malam yang tenang 
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menangis teruslah I La Galigo. 

menggeliat tak lagi mau dibujuk To Sinapati. 

Disentakkanlah mayang kelapa 

tali penggantung ayunan emas manurung, 

- gemuruh suara àampa!rkedengaran di langit 

bergetarnya tali penggantung 

ayunan kemilau manurung itu •. 

~adar dari tidur I Datu Senngeng 

dia sedang mendengarkan 

- bergetarnya ayuna emas yang diturunkan 

dia mendengarkan juga tangisnya anak-anak itu 

persis sama tangisnya Sawérigading 

sewaktu mula dilahirkan di Luwuk. 

menggeliat tak mau dibujuk oleh inang pengasuhnya. 

- puluhan malam lamanya menangis terus. 

Setelah dinaikkan barulah diam, 

pada ayunan larik emas. 

Menangis sambil berkata Wé Opu Senngeng, 

"Kasihanilah aku upunna Luwuk ~gkau bangun kemari 

- engkau menikamku dengan keris andalanmu 

jangan sampai aku merasai rinduku 

kepada anak saudaraku · 

si putus perut, ai sampai· hati bersauàara." 

Menangis s~mbil berkata ~atara Lattuk, 

- "Janganlah wahai raja adikku mengulang ucapan itu, 

hidup~ah engkau berusia panjang terus. 

Bukan kita yang mengubah kehendak To Palanroé. 

·Memang sudah demikianlah nasib kita lalu dilahirkan. 

tlersaaaan nasib Sri.Paduka yang melahirkan kita, 

- yang tak dibiarkan sekampung dengan anaknya." 

Menangis sambil berkata Wé Datu Senngeng, 

uAku sedang sadar dari tidur, Opunna Luwuk, 

pada tengah malam yang kelam tadi, 

aku men~engar anak-anak yang menangis terus. 

- Persis saya dengar 

0 
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suara tangisnya Sawérigading 
mula lahirnya si putus peut itu. 
Lalu ditariklah mayanng kelapa 
tali penggantung ayunàn"larik itu, 

- persis kudengar bergetarnya 
ayunan emas manurung di Aléluwuk. 
Sampai pada waktu dinihari barulah berhenti 
kudengar bergetarnya ayunan larik itu." 
Menangis sambil berkata Batara Lattuk, 

- "Kalau demikian adik Wé Senngeng 
maha mengaaihi Sang Hiyang 

k anak terlaksana perkawinan anak kita, melahir an 
lalu menaikkannya pada ayunan-larik anaknya. 
yang engkau dengarkan tangisannya itu." 

- Belum selesai percakapan Opunna Luwuk auami keesokan harinya baru aaja matahari bersinar 
bangunlah Wé Datu Senngeng suami iateri 
mencuci muka pada mangkuk putih 
menata diri di depan cermin 

- membuka cerana keemasan lalu menyirih 
menyirih menaaangkan hatinyà. 
Berkata yang berkuasa di Sawammêgga itu, 
11 Berangkatlah ·~ûnga Wé Majang pergi 

isteri, 

cerah 

ke istana ~aoloci tempat tinggal tuanmu To pananrang - memberangkatkan kemari naik ke istana." 
Berangkatlah Wunga Wé Majang menuju keluar 
lalu turun tiga orang beriringan 
berjalan segera mengayun cepat. 
Tiada sirih terkunyah audah sampailah 

- pada istana Saol.oci tempat tinggal La Pangoriseng. Dengan segera m~nginjak tangga keemasan berinduk tiga melangkahi ambang pintu keemaaan 
menginjak lantai pelepah pinang terus maauk 
melangkahi sekat istana 

- pergi duduk dihadapan To Panarang. 
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~enyembah sambil berkata pelayan itu, 
11Ra.ja adik tuanku mengharapkan 

tuanku naik ke ke istana." 

Belum selesai ucapan Wunga Wé Majang 

- bera~gkatlah la Pangoriseng lalu turun 

berjalan segera mengayun cepat. 

Tiada sirih terkunyah 

sudah sampailah menginjak tangga 

memegang selusur besar 

- ~elangkahi ambang pintu kaemasan 

menginjak lantai pelepah pinang lalu masuk 

melangkahi sekat ruangan. 

Congak sambil berkata Wé Datu Senngeng, 
11Silahkan kemari wahai raja kakakku pergi duduk 

- diatas tikar kerajaan." 

Pargi duduk To Panarang 

bersebelahan duduk saudaranya. 

Menangis sambil berkata wé Datu Senngeng, 

"Aku sadar dari tidur semalam 

- pada tengah malam yang kelam 

aku mendengarkan anak-anak menangis terus 

parsis sama tangisnya si sampai hati itu. 

Aku .dengar lagi ditarlkkan mayang kalapa 

tali penggantung· ayunan ke.emasan i tu. 

- Persis hujan dari langit kudengar 

bergetarnya ayunan keemasan itu, 

Hungkin melahirkan tuaas pengganti si sampai hati 

di negeri tempat buangannya itu, 

lalu dinaikkan pada ayunan kaemasan anaknya itu. 

~ Parsis sama kakak aku dangar tangisnya itu 

pada tengàh malam yang kalam tadi." 

Menjawab To Pananrang, 

"Baik sekali aku pikirkan wahai raja adikku 

anak kita melahirkan anak. 11 · 

- Sepakatlah ucapan orang besar itu. 
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Menangia sambi1 berkata Wé Opu Senngeng 

"Itu1ah raja kakakku yang menghancurkan hatiku 

aku didustai da1am kata hatiku. 

Sewaktu mati bersama Sri Paduka di Tompo Tikka 

datanglah Opunna Luwuk mengambil orang~yatLm 

menanggung orang yang berumur 

1alu ~embawanya ber1ayar ke Luwuk 

menaikkanku di atas istana. 

Merahmati sekali Sri Paduka Manurung suami isteri 

- &enganggapku bagaikan saja orang 

yang keluar dari kandungannya 

menuruti keinginanku 

maka tenanglah di dalam rasa hatiku. 

Naik lagi Sri Paduka di Botillangi 

terus ke Bualletté suami isteri, 

Sawérigading lagi bersaudara wahai kakakku 

kujadikan sebagai penghibur dibelakangnya 

sri paduka suami isteri, 

tetapi tak berhentinya juga 

aku ditimp~kan kesusahan yang tak berujung. 

Sawérigading membuang dirinya ke tempat yang jauh 

WéTenriabéng naik ke atas di Botillangi 

kawin di Hualletté." 

Menjawab La Pangoriseng, 

-"Hentikan sa·ja wahai raja adikku 

air mata bercucuranmu, 

sebab memang demikianlah pemberian nasib 

Sang Hiyang kepada dirimu sendiri." 

Belum selesai ucapan Wé Opu Senngeng 

da tanglah an gin 

berbicara bagai manusia bayu itu 

berkata bagaikan orang,udara itu mengatakan, 

"Hentikan stj.jalah raja tuanku 

air mata bercucuranmu suami isteri 

- aku memberitakan tentang anakmu.itu 
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orang yang terbang bagai daun kayu. 

Sudah melahirkan aaakmu wahai raja tuanku. 

Laki-laki anaknya. 

via sudah menaikkan pada ayunan keemasan. 

Sudah tujuh malam wahai tuanku 

sejak dinaikkan pada ayunan keemasan manurung 

cucumu itu 

aku langgar tadi malam di samping istana 

pada tengah malam yang kelam 

- ~ku mendapatinya menangis terus anak-anak itu 

dinaikkan pada ayunan Jeemasan tapi tak mau diam. 

Meratap berkata kudengar 

anakmu itu mengatakan 

memang engkau dinasibkan wahai anakku 

... t~k.dapat .diterima keinginanmu 

engkau dilahirkan di·cina 

•i negeri tempat buanganku ini. 

Andai kata engkau lahir di Luwuk 

di tempat yang tidak berputra mahkota, 

tak disanggah keinginanmu 

berkumpul semua bibi-bibiku 

menuruti· keinginanmu. 

~ak disebut-sebutkan lagi 

Sri Pduka suami isteri 

- tak membiarkan sekali engkau menangis. 

Ber.ganti-ganti isteriku 

memangkumu membaringkanmu di pangkuannya 

tak membiarkanmu tidur di atas tikar. 

Be~tambah terus lagi Wé Opu Senngéng 

- Batara Lattuk, La Pangoriseng, 

bagaikan saja arue mengalir 

air mata bercucurannya 

meadengarkan ucapan angin itu itu. 

~udah datang juga semua 

saudaranya Opunria Luwuk 
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naik ke atas istana 

berjalan terus masuk ke dalam 

pergi duduk diataa tikar keemasan. 

~udah datang juga La Sinilélé. 

Menangis sambil berkata Upunna Luwuk, 
11 Ada angin kakak yang datang membawa herita, 

kemanakanmu sudah melahirkan anak, 

katanya laki-laki anaknya, 

sepupu sekalimu itu, wahai La Sinilélé. 

Sudah dinaikkan pada ayunan anaknya itu 

dia menangis terus pada tengah malam yang kelam, 

dia sudah menaikkannya pada ayunan 

sampai kemari betul di dengar 

raja tuanmu1 suara tangisan anak-anak itu. 

Dia mendengarkan juga getaran-ayunan keemasan itu. ~ 

Sawérigading juga mengatakan, 

memang engkau dinasibkan wahai anakku 

tak diterima keinginanmu 

mengapa engkau dilahirkan di Cina 

di negeri tempat buanganku ini 

mengapa engkau tidak lahir di Luwuk 

di negeri orang yang berputra mahkota, 

akan· berkumpul semua bibi-bibiku 

memberimu hadiah supaya berhenti menangis, 

tak disebut-sebut lagi 

tak membiarkanmu menangis 

Sri Paduka suami istri. 

Lain halnya lagi isteriku bersepupu aekali, 

berganti-ganti semuanya 

memangkumu pada pangkuannya 

tak membiarkanmu berbaring pada tikar 1 " 

Bagaikan saja arue mengalir 

air mata bercucurannya La ~angoriseng 

bersepupu sekali, La Sinilélé, 

tak dapat bersuara karena iba hati. 
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Berkata lagi Batara Lattuk, 

"Sudah melahirkan adik Wé Senngeng, keturunan, 

si yang meninggalkan kerajaaan besarnya 

si putus perut pada orang tuanya, 

- ai aampai hati pada ayahnya, 

kita melihat wahai raja adikku, cucu kita. 

Sudah merengek-rengek juga anaknya 

ai yang meninggalkan iateri banyaknya, 

tetapi tidak ada yang memberinya hadiah uantuk diam.n · 

- Bertambah lagi w6 Datu Senngeng 

bagaikan aaja arue mengalir 

air mata bercucurannya, 

mengingat putra mahkota yang di~intainya. 

Tidak ada yang dapat menahan 

air mata· bercucurannya 

seluruh penghuni istana 

menyakaikan Opunna Luwuk suami isteri. 

Bagaikan s~ja mau putus nafasnya 

mengingat-ingat anaknya 

tak dapat berkata-kata karena iba hati 

mengingat anaknya itu. 

Menangis sambi1 berkata La Pangoriseng, 
11Hentikan saja raja adikku 

air mata bercucuranmu engkau tinggal saja 

- mendoakan memintakan jalan anak kita itu 

agar berguna baik anak kandungnya 

dapat di sadarkan hati si dia itu 

menyuruh anaknya berlayar kemari ke Luwuk 

melepaskan kerinduan kita 

menanggalkan tanda berduka cita kita 

pu1uhan tanda berduka kita Jang kita kenakan." 

Tiada menjawab Upunna Luwuk suami isteri 

tiada menjawab sepatah katapun. 

Puduk saja menembus pandang perantaraan lantai 

- bagaikan pandangannya itu menembus tanah 
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menerobos lapisan Perpettiwi, 

menyilangkan jarinya 
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memikirkan naaib dari To Palanroé 

yang dikehendaki Sang hiyang pada dirinya. 

telah tiga bulan lamanya 

setelah dinaik~an i La Galigo pada ayunan manurung 

sekian pula lamanya tak berhenti sabungan ayam. 

Sejak dinaikkan pada ayunanto Padamani 

tak diberhentikan·pertaruhan di gelanggang. 

Hanya malam aaja yang mengantarai sabungan itu. 

I La Galigo pun bertambah besar 

sudah besar I La Sémagga 

sudah mahir juga keluar masuk 

berjalan diiringi pemelihara sebapanya, 

diapit-apit olen inang pengasuh peribadinya. 

Sudah berumur lima tahun I La Galigo 

sejak dilahirkan di atas tikar emas 

dijemput dukun dipangku dukun kerajaan. 

Sudah mahir memainkan gasing melompatkan kera 

memperkaitkan_ loge sekati 

menyabung kemiri emas. 

I La Galigo pun sudah ingin 

turun pergi menyabung di gelanggang 

tetapi belum lagi dilaksanakan upacara raga-raganya 

Gembira sekali Opunna tvarek 

melihat-lihat anaknya 

selalu ingin meramaikan sab_ungan di gelanggang 

tak tenang mendengarkan teriakan pemain judi 

pada naungan pohon wodi dan lonra. 

Berkata Pamadelletté, 

"Belajarlah anak Wé Waru mengolah sirih, 

belajarlah juga Da~ng ilaraga membuat pembulang 

sudah ingin merasa saudaramu 

belajar menyabung di rumah. 11 

Berkata lagi Sawérigading, 
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"Memerintahlah kaka.k La Nanrang, La Massaguni, 

mengumpulkan anak raja te~ kemanakanmu 

kita ajar memasang gajung meli1it pembulang 

diajar juga menangkap ayam sabungan 

- naik mengadu ayam pada sabungan emas. 

Nanti sudah mahir I La Ga1igo 

memasang gajung me1i1itkan pembulang 

kita melaksanakan upacara raga-raganya 

kita undangkan teman kita 

sepupu sekaliku di •Tompo Tikka 

.La Tenripeppang di Wadeng. 11 

Belum selesai ucapan 

Berangkat1ah La Pananrag bersepupu seka1i 

memerintahkan mengumpulkan anak raja laki-laki. 

- Tiada sirih terkunyah 

sudah datang semua anak raja orang Mario 

semua menaikkan upetinya. 

Dibail.gunkanlah tempat aduan di ruangan Luar 

pada pangkal tiang pusat rumah 

- Gembira sekali I La Galigo menyabung di atas rumah. 

Berganti-ganti anak laki-laki 

seiang mempelajari asahan taji 

belajar melilitkan •émbulang, 

.naik mengadu di atas panggung emas itu. 

Sudah ramai sabungan di ruangan luar. 

Sudah ribut suara teriakan anak-anak, 

saling bergantian naik mengadu ayam 

pada panggung emas itu. 

Sudah ahli I La Galigo mengenakan gajung. 

- Sudah pandai juga 1 La Galigo menangkap ayam. 

Gembira sekali Opunna Warek 

menyaksikan anaknya. 

Berkata Pamadelletté 

"Memeritahlah To Sulolipu, Toappémanuk 

- mengumpulkan para tukang-~ukang yang ahli 
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menaikkan ke atas istana palu landasana 

tempat menempa emasn~ yang besar 

untuk membuatkan keris emas 

saudara-saudara susuan I La Ga1igo 

Para inang pengasuh I La Semmagga. 

Suruh juga membuatkan 

keris emas, pontoh bernaga 

para pemelihara· sebayanya La Sin~ati. 

Tiada sirih terkunyah 

- Berkumpullah para tukang yang ahli 

menaikkan palau landasan besarnya. 

Ratusan orang bersaudara~~usuan I La Galigo. 

Sekian pula inang pengasuh I La Sémmagga 

dibuatkan keris emas gading berukir 

kalung berlarik tiga gelang emas 

aekian pula par.empuan 

yang dibuatkan gelang kalaru emas 

g~ang bersusun tiga, gelang emas. 

Ada ratusan orang 

- pemelihara sebayanya I La Sinapati 

yang dibuatkan keris emas pontoh bernaga 

sekian juga perempuan yang dibuatkan 

pontoh berlarik tiga, kalung beruntai. 

~udah tiga bulan lamanya 

- I La Galigo menyabung ayam di rumah 

sudah ahli I La Galigo menangkap ayam sabungan 

sudah pandai juga To Tessioja mengasah taji 

Cendia juga -=>angajiwéro 

mengenakan gajung memasang pembulang. 

- I La Galigo ingin aekali 

turun menyabung ayam di gelanggang tapi tak •iizinkan 

sebab belum diadakan upacara raga-raganya. 
Lo.-

Sudah tidak mau lagi tenang i s6magga. 
v 

Walaupun terlalu nyenyak tidur I La Galigo 

- lalu mendengarkan teriakan suara di gelanggang 

~ 
1 
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membuka jendela lau menjenguk. 

Ingin sekali turun ke gelanggang 

tetapi tak diizinkan oleh inang pengasuhnya. 

~ada waktu matahari sudah terbenam 

kembalilah para penyabung itu, 

barulah juga Sangajiwéro masuk ke dalam. 

Keesokan harinya 

baru saja ~atahari bersinar dengan cerahnya 

berkumpullah orang Cina 

masuk main judi di ~ario. 

Gemuruh suara teriakan para pemain judi di gelanggang. 

Kebetulan sekali 

- sadar dari tidur ï La Galigo. 

lalu mendengarkan · 

suara teriakan para pemain judi di gelanggang. 

Segera saja La Sémagga 

berjalan terus menuju ke luar 

turun pergi ke mahligai, 

tak dilihat oleh inang pengasuhnya. 

Biar seorang pemeliharap~ tak ada yang melihatnya. 

~ebetulan sekali , 

To Sulolipu kembali dari suangai,mandi 

ratusan orang bersama pengirirignya. 

Kebetulan sekali dilihatnya 

kemenakannya di mahligai berjalan sendirian 

tidak ada inang pengasuh yang menyertainya 

juga tak seorangpun pemelihara menyetainya. 

Segera saja L~ Pananrang 

naik ke atas mahligai mengangkat kemanakannya 

lalu mengangkatnya dan~angkuknya 
naik ke atas di istana terus masuk ke dalam 

melangkahi sekat istana 

- pergi duduk d.i hadapan Opunna Warek 

i: 1 
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Berkata To Sulolipu, 
"t' w k ·Jengapa sampai terjadi Opunna are 
anak kita turun ke mahligai 
tidak ada inang pengasuh yang menyertainya. 
1~bih-lebih tidak~ada lagi 
pemelihara yang mendapinginya. 
Tak ada seorangpun yang menyertainya. 
Apakah kerjamu wahai inang pengasuh. 
Apakah yang engkau perbatikan pemelih~yang ribuan 
kerongkongamu nanti akan celaka. '' 
Ketakutan sekali inang pengasuh itu mengatakan,· 
"Kupersaksikan ke Botillangi 
akan menjadi pendek umurku hidup di dunia 
kalau memang aku melihatnya turun 
anak raja asuhanku itu. 
Aku memperkirakan wahai tuanku 
sedang terlalu nyenyak tidurnya 
lalu aku keluar memeriksa 
jahitan pelayan pembantu 
aku tak melihat lagi anakku bangun, tuanku 
dia turun ke mahligai." 
Menyembah sambil berkata inang pe~gasuh, 
memang sudah tiga hari tuanku merengek-rengek 
ingin turun ke mahligai 
menyaksikan sabungan melihat pemain judi, 
tetapi aku tak mengizinkannya turun." 
Tersenyum saja Opunna warek 
mengambil anaknya 
memangku putra mahkota kesayangannya. 
Tunduk sambil berkata upunna Warek, 
"Apakah yang engkau inginkan üaligo df· dalam hati 
sampai engkau turun sendirian ke mahligai 
engkau tak memanggil inang pengasuhmu, 
dan pemelihara sebayamu." 
Menjawab To·~adamani, 
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Aku tak akan segera turun ke mahligai tuanku. 

kalau aku menyampaikan kepada inang pengasuhku 

padahal. saya st;~dah ingin sekali tuanku 

turun menyabung ayam di gelanggang 

- naik mengadu ayam pada pan~gung emas itu." 

Sangat geli hati La Panarang bersepupu sekali 

mendengarkan ucapan mulut kemanakannxa. 

Sangat geli hati Opunna warek 

disertai rasa gembira mengata~-, 

- "Jangan dulu @lll.igo engkau_ turun di gelanggang. 

Nanti engkau bertemu raja sesamamu di gelanggang 

lalu raja sesamamu itu wahai anakku 

mengajakmu mempertaruhkan negeri besar 

tetapi belum ada negeri makmur dan rakyatmu. 

Atau raja_itu mengingink~ 

mempersamakan t~nggi __ pelayan p·embantu 

mempersamakan lebar gembala, 

padahal tidak ada hamba sahayamu 

engkau celaka dibikin malu 

- raja sesamamu di gelanggang." 

Menggigit bibir I La üaligo 

menggigit bibir bavah To Padamani, 

lalu membesarkan otot lengannya sambil berkata, 
11Kalau nanti wahai·raja tuanku 

- aku turun ke mahligai 

aku bertemu raja sesamaku 

lalu raja sesamaku itu mau mempertaruhkan negeri besar, 
aku tunjukkan Mario 

Lémpa-lémpa di Jampu. 

- kalau menginginkan lagi 

~em~er~é!llalt~R ji~gsi.;p~la~~n pembantu 

mempers~mak§~ ~eb~ ge~ba!~~ 

aku tunjukkan -inaarg .. pengasu~ ribuanku 

.. para pemeliharaku yang ra tu san orang 

- dari pada aku tak memenuhi ajakan sesamaku itu. 
! • 
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Kecuali kalau tuanku 

d-i a membunuh ayam muliaku 

aku anggap mati seri dengan ayamnya. 

Kalau raja sesamaku keberatan, 

- aku mengadakan peperangan saling bertarung. 

Kalau dia da~at membunuhku 

dan menarikan kepalaku, 

barulah aku diiringi oleh pemelihara banyakku 

inang pengasuh ribuanku. 11 

Tertawa Terkekeh ~awérigading, 

Tertawa terbahak La ~ananrang bersepupu sekali. 

Terbahak-bahak semua tertawa 

seluruh penghuni istana 

mendengarkan kesombongan I La üaligo 

ternyata masih usia anak-anak 

dia sudah tak terkendali mengeluarkan ucapan 

pandai sekali berkata-kata. 

Tertawa saja Sawérigading sambil berkata, 

"Rupanya celaka sekali raja Jampu 

- 4ijadikan taruhan negerinya 

oleh · a.li.ak raja asuhnya sendiri •. 

Apakah engkau rela di dalam hatimu I Ma•dara, 

diiringi dijadikan basil taruhan bersama negerimu." 

Tertawa saja raja ~ampu 

- menyembah sambil berkata I Maudara, 

"Bagaimanakah lagi tuanku, 

dari pada menjadi sangat malu 

anak raja asuhanku itu." 

Berkata orang tua Waru 

- "Biarkan dia pertaruhkan Lémpa-J.émpa 
asal saja hidup selamat 

anak sandaran hatiku itu." 

Berkata lagi La Tenritappu, 

"Maka bagaimanakah pemikiranmu 

- _orang tua yang melahirkannya suami isteri 
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para pemelihata I La Galigo 

kalau nanti dibunuh ayam mulianya I La Semmagga. 

mungkin tidak ada lagi 

orang tuanya yang saling membantu 

- dan para pemelihata yang banyak 

saling mencari anaknya itu. 11 

Berteriak semua tértawa 

para raja pengikut upunna warek mendengarkan 

ucapan mulut upunna Warek 

- lebih-1ebih lagi tertawa terkekehnya Opunna Warek. 

Sejak dia berlaya~r meninggalkan 

kerajaan kekuasaan besarnya 

ketinggian derajat kemuliaannya 

barusan saja didatangi 

- kegembiraan besar bersepupu sekali. 

Berkata lagi I La Galigo, 

"Biarlah aku turun besok 

meramaikan sabungan di gelanggang. 

Aku sudah diberikan oleh ibuku dari Jampu 

- sudah diizinkan oleh orang tuaku 

kujadikan taruhan negeri di Lépa-lémpa. 11 · 

· Menjaw~b ~punna Warek, 

"Belum boleh engkau anak turun 

mengadakan sabungan di gelanggang, 

- sebabnya anak Galigo, karena bukan 

tempa·t tinggalku yang engkau tempati. 

Aku selalu mencita-citakan 

mengadakan upacara menaikkan raga-ragamu, 

kusempurnakan perupacaraan rajamu 

-;engkau diperinjakkan tana ménroja 

kuundangkan engkau kolong langi·t permukaan bumi. u 

Mulai men~ngislah I La Galigo 

menangis tegang tak mau dibujuk inang pengasuhnya. 

Bergahti-ganti La Pananr-&ng bersepupu sekali 

- memangku kemanakannya 

. J 
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menaikkan pada ikatan sarungnya tetapi tak mau diam. 

Ber~~a.~an berdiri peme1ihara 'l'o Tessioja 

memainkan gasing memperlagakan kemiri emas 

dan memainkan logo sekati 

dan melompat-l~mpatkan kera emas. 

Tidak ada yang diperhatikan oleh To Sessunriwu 

permainan yang membosankannya itu. 

Tetapi hanya bertambah terus tangisnya. 

Hanya yang selalu disebut-sebut, mengatakan, 

- "Saya tidak mau lagi menyabung ayam di rumah. 

Saya tak menghendaki gasing lagi, 

aku juga tak mengingini logo 

aku tak mau lagi pada kera itu. 

Hanya saya menginginkan turun 
- di·gelanggang me1ihat orang berjudi menyaksikan sabungan." 

Berdirilah to Sulolipu 

lalu mengangkat kemanakannya 

menaikkan pada ikatan sarungnya. 

Berkata La Pananrang9 

"Hentikanlah anak Sémagga ratapan rajamu itu 

nanti akulah yang menuruti keinginanmu, 

mudah-mudahan engkau mengenangku nanti 

kalau aku sudah mati di negeri b~angan ini,bahwa 

pamanakulah To Sulolipu 

yang menuruti keinginanku 

yang tak _menolak kehendakku." 

Dihentikanlah tangis To Sinapati. 

Bagaikan saja rasa madu di dalam hatinya 

mendengarkan ucapan mulutnya 

pamannya itu. 

Tertawa saja To Sulolipu mengatakan, 

"Bagaimanakah pemiki:tanmu Opunna warek 

pada anak yang kita cintai 

tentang keinginannya turun ke mahligai, 

putra mahkota andalan kita ini, 
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sudah ingin juga naik melepas ayam 

pada panggung emas 

anak kita yang kita sayangi." 

Merasa gembira sekali Savérigading mengatskan, 

11 Baik sekali kakak La Nanrang 

kita mengadakan untukn~a pesta besar 

kita mengadakan perupacaraan ker~jaan 

kita undangkan teman-teman kita 

Sama d(atas, Sali& di .bavah, 

- Java Timur, Java Sarat, 

Java Selatan, Java Utara 

kita memperinjakkan tana mébroja I La Galigo 

ki ta melaksanakan upacara naik raga-raga anak ki ta. tt · 

Sudah sepakatlah keduanya bersepupu sekali. 

·- Setelah. har·i mulai masuk malam 

dibakarlah obor di bagian luar. 

Dinyalakanlah'pelita di ruangan dalam. 

Setelah makan malam orang besar itu 

pergilah tidur di dalam biliknya 

beJ~arung suami isteri. 

Adapun I LaGaligo 

dia berada di luar bilik 

tidur bersama r·Maudàra raja Jampu. 

Nyenyak sekali tidurni.a I La Galigo. 

Keesokan harin~a 

baru saja matahari bersinar dengan cerahnya 

bangunlah Opunna Warek 

berpisah sarung suami isteri 

mencuci muka pada mangkuk putih 

- menata diri di depan cermin 

disuguhi cerana keemasan tempat airihnya 

menyirih menenàngkan hatinya. 

Berdirilah toapanyompa lalu menuju ke luar 

pergi duduk di ruangan tamu, 

- mendatangi To Sulolipu 
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mengadakan pertemuan beraepupu sekali. 

Berkata Opunna Warek1 

·Memerintah1ah To Su1olipu mengumpu1kan orang banyak 

memperbaiki panggung yang berpagar i tu, 

perintahkan juga mengumpulkan 

anak raja pendamping 

supaya menggantinya dengan bambu emas 

pantok-pantok panggung i tu. 

Perintahkan juga membawakan kain 

jemputan Puang ri Luvuk, Puang ri warek, 

supaya membawa pera1atan bissa lengkapnya 

supaya naik ke mari di mahligai mengupacarai kampak 

memerintahkan masuk ke hutan 

meneban~ pohon arawa untuk di jadikan pancang 

supaya datang juaa ke istana men·ghiasi warek dan a.mulu 

mengenakan hiasan layangan istana manurung 

dan membentangkan tali-tali hiasan. 

Engkau juga suruh Puang Matoa 

menghiasa bambu memancangkan bambu berhias 

sampai di luar di muara _ 

bambu berhias_· keemasan tempat ;b:~rlalunya tamu-tamu." 

B~rangkatlah La Eanarang, La Massaguni 

aamerintah di mahliga~ 

memperbaiki panggung yang berpagar itu. 

Sudah berkumpu1 j~ga anak raja pendamping 
mempe bah' · r arui bambu emas patok-patok panggung itu, 
memperbaiki juga mahligai 
serta membe -~~--rs1~ gelanggang, 

disapu semua naungan pohon wodi. 

Sudah datang ~uga Puang ri Luwuk Puang ri Warek 
datang berkumpul di mahligai 

berserta anak mengaj" ib 1 r uannya. 
Tiada sirih terkunyah 

sudah selesai semua perintah To Sulolipu, •roappémanuk, 
kemudian kembali lagi ke istana 
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pergi duduk di hadapan OPunna Warek. 

Berkata To Sulolipu, 

"Sampai dimanakah raja adikku tamu kita itu." 

Menjawab Opunna Warek, 

uTamu agung kita, Pallawagauk dari Tompo Tikka 

La Tenripeppang dari Wadeng. 

Tamu agung kita juga 

La Madderemmeng orang Maloku, 

I La Galigo orang ke1ling. 

- Tamu agung kita juga 

La 8aullangl To Patawari Sunra barat, 

La Rumpammégga dari.Tessililu. 

Tamu agung kita juga La Tenrowaji dari Malatunrung, 

·I La sinampé orang Pao. 

- Tamu agung kita juga La Wajo~angi dari marapettang, -..... 
Datu Mawalé dari Taranati. 

~ngkau buatkan lagi mereka itu 

undangan untuk ~ teman kita· 

jangan ada yang engkQu kecualikan 

- sampai dimana negeri makmur yang kita injak 

sewaktu kita berlayar kedua kalinya menelusuri negeri. 

Kecuali Sri Paduka di Wirillangi 

Sri Paduka di negeri Dima, 

jangan engkau undang. 

- ieman kita semua saja, 

yang datang kemari meramaikan 

perupacaraan besar yang kita adakan 

di negeri tempat buangan .kita ini." 

Sepakatlah ucapan orang besar itu bersepupu sekali. 

- Berkata Opunna Warek, 

"Engkau saja Jemmuricina pergi ke Tompo Tikka 

mengundang raja kakakku Pallawagauk, 

engkau juga pergi ke Wadeng 

pergi mengantarkan undangan kepada La Tenripeppang. 

- Engkaulah Panritawugi yang menelusuri 
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negeri makmur tempat tinggal teman kita 
~ f 

j angan ada yang engkau kecualikan 'l 

sampai negwri yang kita injak semua 

sewaktu kita mene1usuri negeri kedua kalinya. 

Engkau sudah meng·etahui negeri makmur yang kita injak 

kecuali di Wirillangi 

di Wa:Lino~0sampai di Dima 

jangan engkau pergi mengundang Sri Paduka. 

Kau saja yang sampai~ ucapan 

- yang engkau anggap baik engkau sampaikan. 

Engkau sajalah Panritawugi, Settiriwarek, Settiriluwuk 

Bannyakpaduppa aparat kerjaan orang ·Warek 

menebarkan dirimu pergi mengantar undanga~ 

Jawa Timur, Jawa &arat, Seddeng Selatan. 

Matangki1uwuk Daéng Risobbu sendiri 

mengusahakan makanan dalam pelayara~ya 

orang yang pergi mengantar undangannya.di negeri lain 

Bersepakatlah La ~ananrang, La Massaguni, 

berangkat yang bersama ditugaskan membawa undangan 

menuju ke1uar di muara 

memerintahkan mengapungkan wangkang menurunkan perahu. 

Tiada sirih terkunyah 

sudah diturunkanlah perahu. 

Lengkap peralatannya wangkang kemilau itu 

yang dipersiapkan akan ditumpangi Jemmuricina 

mengantar undangan di tompo Tikka. 

Lebih tiga puluh perahu yang diturunkan. 

Sudah naik ke perahu Jemmuricina. 

Berangkatlah Panritawugi 

menuju pergi ke perahunya. 

Bersamaan berangkat semua 

menuju pergi ke perahunya 

orang yang disiapkan membawa undangan. 

Bersamaan naiknya pasang besar 

- berhembuslah angin, sudah terpasang juga 

. . 
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peralatan ihdahn~a perahu it9. 

Bagaikan buah buni yang rGnum ke1ihatannya 

1ayar sutra aneka macam. 

Bagaikan saja burung berterbangan vangkang itu 

- ditarik o1eh 1a7ar dibava arus 

dihembus o1eh angin kencang 

Sampai ma1am berkembang 1ayar 

bahkan sampai besokDya 1ayar terpasang terus. 
. . ~. . ~~ .•.. ..;.,. .. ~ ...... 

Tidak tidur 1agi matanya 

pengemudi 7ang se1a1u hati-hati 

Tak terbaring hu1ubal.ang yang tak pernah keliru 

memperhatikan batu karang mengawasi 1autan 1uas. 

Adapun keadaan di Mario 

sejak keberangkatan ber1ayar 

- orang 7ang mengantar undangan 

sudah sekian 1ama puang ri Luwuk, Puang ri Warek 

hanya tingga1 saja di mah1igai siang ma~am 

menghias bambu tempat ber1&1unya para undàngan, 

sampai diluar di 89ara 

- Sudah berkumpu1 juga raja-raja bawahan Opunna Cina 

sekitar Sabban~i·seputar tana Wugi da~ang berjudi. 

Sudah ramai sabungan di Mario, 

tak disebut-sebut 1agi gemuruhnya bu~yi genderang 

gendang-gendang yang ramai, 

tak berhenti~hentinya siang dan ma1am, 

Dia1ihkan 1agi pembicaraan 

kita bera1ih 1agi membicarakan 

sete1ah tujuh ma1am ber1ayarnya Jemmuricina 

berlayar terus siang dan malam, 

- keesokan harinya 

baru saja matahari bersinar dengan cerahnya 

. su_dah sampai merapatkan wangkang di "!ompo Tikka 

meaurunkan jangkar me1ipat layarnya 

mengumpu1kf.n orang banyaknya. · 

- Berangkat1ah Jemmuricina naik ke darat 

"" - ....... 
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ratusan orang beriringan 

berjalan terus memasuki kampung Tompo Tikka 

memasuki pekarangan istana menginjak tangga 

naik ke atas di istana. 

Kebetulan sekali Pallawagauk 

duduk berkumpul pada ruangan tamu. 

Congak segera sambil berkata La Rutumpongeng, 

"::)ilahkan kemari wahai pendamping orapg Luwuk. 

para kapit .o~ang Warek. 

Dua atau tiga orang 

saya persilahk.an engkau semua orang Warek 

Pergi duduk di atas tikar keemasan. 

Jemmuricina pergi duduk 

diangkatkan sirih lalu menyirih 

disuguhi ceraaa keemaaan. 

Berkata La Rutumpongeng, 

fiApakah keperluanma kalian disuruhkan melalui engkau 

oleh orang yang berkuasa di Aléluwuk itu." 

Menjawab Jemmuricina, 

- 11 Ad a undangan raja tuanku 

kubavakan raja adik kita, 

sebagai jemputan Op~penyabung. 

Berpindah duduk Jemmuricina 

di bada pan Pallawagauk. 

Menyembah sambil berkata Jemmuricina 

lllJndangan kuantarkan kau raja adikku 

sebagai jemputan Opu penyabung. 

Sepupu sekalimu mengaharapkan engkau pergi ke Gina 

meramaikan perupacaraannya iang diadakan di tana Wugi 

- Terkejut sekali Pallawagauk 

sangat terperangah I La Datunna 

mendengarkan ucapan Jemmuricina. 

Lama sekali baru Congak sambil berkata I La Gilingeng, 

·~emangkah ràja"adikku berada di Alécina. 

Tahun berapakah dan bulan yang manakah, !. 
' 
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Sawérigading berada di tana Wugi." 
Menjawab Jemmuricina, 

Sekitar waktu sesudah datangmu di Aléluwuk 
sewaktu dinaiki istana lengkap 

- yang didirikan di Watamparek, 

yang dia namakan La Pakkavaru. 

Hanya lebih satu tahun tinggal di Luwuk 

dia pe~gi berlay~ membuang diri sepupu sekalimu itu 
bersumpah-mati menjadi binasa kalau kembali·lagi 

- pada kerajaan besarnya itu 

kedudukan tinggi derajat mulianya. 
Menjawab Pallawagauk, 
11 Apilkah sebabnya raja adikku itu 
yang menyebabkan tak senang hatinya 

- sampai dia berlayar meninggalkan kemulia.nnya.n 

Menjawab Jemmuricina, 

Sejak pada waktu itu wahai raja adikku 

sewaktu datangnya dari menelusuri negeri 

mengikuti perjalanan Welléricina 

Karaémpugi orang Kelling itu 

sewaktu-dia kembali k& Aléluwuk 

diapun·melihat saudaranya 

lalu jatuh cinta kepadanya 

orang yang bereamaan lahir kembar itu 

- tetapi tak diizinkan oleh Sri Paduka suami isteri, 

tidak disetujui juga oleh anak raja pendamping 

di Aléluwuk dan di Watamparek. 

Sepupu sekalimupun sangat marah. 

Bagaikan saja orang yang kena pukulan ojamparani 

- Rajéng Maddopekpun ditikam dengan keris emas. 

Lama sekali baru berhenti kemarahan sepupu sekalimu 

nanti di bava keluar adik kita wé Tenriabéng 

menuju keluar duduk bersama bersaudara 

ditunjukkannyalah kepada saudaranya 

- I Wé Cudai di t'ana Vugi · 
, 

,, 
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yang sama roman mukanya 

persis ukuran badannya. 

Maka itu sepupumupun berlayar 
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kami tujuh kali dihadang peperangan 

dapat kami mengalahkan semuanya. 

Hanya ~ettiabonga saja yang menyerah kalah. 

Adapun La Tenrinyiwik Langirisompa orang Ma1aka 

perahu wakkatana tumpangannya. 

Turunlah juga suami œalianya raja adik kita 

yang mengikut ke Boti11angi membantu kami. 

Nanti setelah orang ~1aka itu tewas 

barulah 1agi k~mbali ke Botillangi. 

Sudah sampailah sepupu seka1imu di Alécina 

pergi menjua1 menyamar sebagai Jawa pedagang. 

- Tisa bulan 1amanya dijua1 murah harta kami 

barulah menjua1 betu1-betu1 orang banyak itu. 

Kemudian sepupumu 1agi menjadi Oro 

pergi menjua1 di Latanété 

pergi me1ihat-1ihat wajah I Wé Cudai 

- pe:sis sama dengan adik kita Daéng Manottek 

tak sebeda sedikitpun·· ·yang mengikut ke Boti11angi i tu. 

SepupQ seka1imupun mengajukan 1amaran 

dan diterimalah tanpa sasuatu halangan 

dinaikkan1ah mahar se11i pemberiannya. 

- ~udah di teri ma dan sampai semua uang maharnya 

pengeluar~ tak terhitungnya. 

Tiga bulan 1amanya angkutan mahar itu 

yang tidak ada seharipun peréi mengangkutnya 

hanya malamlah yang menjadi perantaraan,tidak diangkut. 

Sudah siaplah sepupu sek-alimu berangkat 

I Wé Cudai membata1kannya 

dikemba1ikan1ah harta raja adik kita dalam seh~i. 

Katanya biarpun benang seutas 

yang tertingga1 di Latanété tidak d . 
a a JUga. 

- ~epupu sekalimupun mengadakan serangan karena keberatan. 

• + 
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Kami mengalahkan orang Cina. 

I WéCudai lagi menghendaki 

pengantin tak diadakaa upacara besar 

dia diantar naik oleh angin berhembus. 

- Tiga œalam lamanya sepupu sekalimu 

di dalam bilik Daéng Risompa 

tak berbaring bersama, tak melihat roman muka 
' ... ; ; .7; .. i + ... 

~ lalu kembali lagi ke perahunya. 

Dia mengutus utusan ke Botillangi 

- maka di turunkan1ah untuknya kampung Sang Hiyan·g 

yang bernama Mallimongeng. 

Disitulah tinggal sepupu sekalimu, adikmu 

maka sepakatlah Opunna Cina orang Cina 

lalu diberikan kepada sepupu sekalimu 

- seorang perempuan yang dapat ~ènghibur tinggal di Cina 

persis sama dengan W~ Pananngareng. 

I Wé Cimpau raja Lémpa namanya, adikku, sesudah 

itulah ada anak bangsavannya sepupu sekalimu. 

Setahun lamn•a adikku, sesudah 

- kavin angin sepupu seka1imu itu 

barulah pergi bagai suami orâng~Senrijawa 

di dalam bilik I Wé Cudai• 

ihalàl!l dia peJtgi:;-.~ala~juga dia kembali 

tidak dibiarkan tinggal terus di istana. 

- Tiga bulan lamanya sepupu sekalimu 

bagaikan suami orang Senrijawa 

sudah tidak datang bulan lagi I Wé Cudai. 

Lebih setahun mengandung 

lahirlah dijemput dukun 

- tetapi I Wé Cudai tak mau melihat anaknya. 

Dibawalah ke Mallimongeng. 

Itulah yang dipersiapkan oleh sepupu sekalimu 

Ri_upacarakan naik- raga-raganya~ 

Sepupu se~limu· mengatakan 

- mudah-mudahan sepupu sekalimu merahmati 
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dapat merendahkan kemuliaannya 
meringankan dirinya berlayar datang ke Cina 
kujadikan penghibur di negeri tempat buanganku 
Menjawab Pallawagauk, 

Kuur jiwamu Opunna Warek. 

ini." 

Janganlah àemikian ucapan mulutmu sepupu sekaliku. 
Derlayarlah àaja àuluan Jemmuricina, 
nanti·dekat waktu undangan itu 
sudah berkUmpul juga tamu-tamu 
barulah aku berlayar menyusul.k~ tana Wugi. 
Janganlah sepupu sekalika itu mengira 
tak kuiakan ucapan mulutnya." 
Setelah Pallaw-gauk makan tengah hari, 
Menyembah sambil 
"Aku sudah pamit 

Mempersilahkan I 

berkata Jemmuricina, 
raja adikku." 

. .. 
La Datunna 

berangkatlah Jemmuricina dan turun 
berjalan terus menuju keluar di muara 
sudah sampailah meniti ài atas cadik keemasan 
melangkahi barateng gading 
memerintahkan berlayar terus siang malam. 
Tiga bulàn làmanya berlaya r Jemmuric'ina 
sudah sampailah melabuhkan wangkang di Wadeng 
menurunkan jangkar mengumpulkan orang banyaknya. 
Berangkatlah Jemmuricina naik ke darat 
ratusan orangnya beriringan. 
Tiada sirih terkunyah 
sudah sampailah memasuki kampung 
memasuki pek~angan istana 

- menginjak tangga keemasan berinduk tiga 
memegang selusur kemilau 
naik ke atas di istana 
bérj~lan terus lalu masuk 
mendatangi Upunna Wadeng 
sedang duduk berdampingan 

1 
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memperhatikan jahit-jahitan 
aneka ragamnya pelayan pembantu itu. 
Congak sambil berkata Wé Tenriraw&, 
"Silahkan kemari raja kakakku pergi duduk 
di atas tikar keemasan." 
Pergi duduk Jemmuricina. 
Orang Wadeng sendiri 
menyuguhinya cerana keemasan sambil berkata, 
11Silahkan menyirih wahai utusan raja, 
menyirihlah vahai anak raja orang Warek. 
Apakah keperluan yang disuruhkan engkau 
oleh orang yang berkuasa di Aléluwuk itu. 11 

Mengamb~~ sirih Jemmuricina sambil menyembah berkata, 
11 Undangsn yang kubavaka.n padamu raja adikku 

- aebagai jemputan Opu Penyabung." 
Menjavab Opunna Wadebg, 
Apakah maksud perupacaraan besar 
yang akan diadakan oleh orang besar 
maka beliau· itu mengundangku." 

- Menjawab J~mmuricina• 
"Akan..mengadakan upacara menai~an raga-i"aga anaknya, 
beliau mengundang kolong langit permukaan bumi." 
H~njawab La Tenriraw69 

"Rupanya sudah ada a·nalmya wé Pananngareng." 
Meàjawab .. J•mnndicina~ . -, ·1 

nsukan anaknya Wé Pananngareng, raja adikku." 
Beliau kawin di Alécina 
mendapatkan jodoh sepupu sekalimu 
yang bernama I Wé CUdai bergelar Vaéng Risompa, · 
pemilik rumah·~- di Latanét~ 
anaknya Wé Tenriabàng 
raja besar di Cina Timur 
anak bungsunya La Sattumpugi 
pemilik begeri Cina barat." 

- Terperangah wé Tenrirav,. 

', ·~. 
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lama sekali baru~h dia berkata , 
d1. Cina." "Mengapakah sampai adikku itu tiba 

Menjawab Jemmuricina, 

"Dia ingin mengawini saudaranya 
tetapi tak di1u1uskan o1eh Sri Paduka suami iateri. 

Itulah sebabnya sepupu sekalimu berlayar 

membuang diri ke tempat yang jauh 
bersumpah meninggalkan negeri makmur tempat tingganya." 

Diceritakan aemua oleh Jemmuricina 
-.pada waktu Sawérigading mulai melihar saudaranya. 

Dia ceritakan semua mulai waktu meninggalkan Aléluwuk 

dan diikutkannya Wé Abéng 

naik ke atas di Botillangi. 
Dia certtz:akan juga-waktu tujilh kali dihadâng pè.rang. 

- Dia ceritraka juga waktu berlabuhnya di tana \1/Ugi. 
Tidak ada yang tidak diceritrakan oleh Jemmuricina, 

sekalian apa ~g disaksikan di Alécina, 

sekalian yang di dengar di tana Wugi. 
Termenung Opunna Wadeng Suami isteri 
mendengarkan kisah sepupu sekalinya. 

Henangis sambi1 berkata Wé Tenrirawé, 

"Sudah lengkaplah Jemmiir.icina_kece1akà.an Sri raduka 

yang memerintah di rSawammégga bersaudara·. 
Kedua orang tuanya meninggal semasih akanak-kanak 
lalu dirampas h~tanya 

dipindahkan kerajaannya. 

setelah besar, keduanya melahirkan dua anak 
bersamaan lagi bersepupu sekali 

mereka mengingi.nkaiiFp1agi mengawini 
- saudara kembarnya. 

Itulah sebabnya Jemmuricina, aku dinaikkan pada perahu. 
Semua perempuan, dihanyutkan di samudra 
aku terdampar di Aléwadeng. 

Maka merahmatilah raja bapaknya La Mappanyompa 
aku dinaikkan di istananya. 
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Adapun Opunna W arek 
dia sendiri membuang dirinya di Tana wugi. 11 

Menghempaskan ingus jernih sambil berkata, 

orang tua La Mappanyompa, 
- 11Tid.ak ada berhentinya Sri Paduka dua bersaudara 

ditambah terus penderiatannya 
diturunkan kepadanya kesukaran yang terus menerus. 
5i Yatim piatu yang tidak ada saudaranya." 

Menjawab Opunna wadeng, 
11Hentikan saja raja adikku 

air mata bercucuranmu, 
engkau lupakan saja nasib dari ~o Falanroé itu, 
apa yang telah ditetapkan Oleh Sang Hiyang." 
Berkata ~agi La !enripeppang, 

-"Berlayarlah duluan saja Jemmuricina, 

Nanti sudah dekat «aktunya 

nanti juga sudah berkumpul para tamu 
apakah aku sendiri yang akan berangkat, 
apakah nanti To Lu~uanging Talettullipu 

- kusuruh berlayar ke 1:·ana Wugi menggantikan aku, 

sebab kebetulan sekali 
perkawinan kemanakariku, aku audah mengiyakannya, 

dan dialah yahg mengund.ang duluan. u 

Menjawab Jemmuricina, 

- "Memang raja adik kita mengatakan 
usahakanlah yang datang kemari Opunna Wadeng 

menurunkan nilai derajatnya 
supaya berlayar kemari di ~na Wugi 

untuk di jadikan penutup malu 

- di negeri tempat buanganku ini.fl 

Bagaikan saja buah buni langkas 
air mata bercucurannya Wé Tenrirawé 
me~~eng~~~~- q~B!ft Jemmuricina. 
B~rkata Raja Wadeng, 

"Kuur jiwamu orang besar itu, 

suami isteri 

".L 
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sedangkan be1iau sendiri mengatakan 
yang je1as sebagai raja yang disembah dan disujudi 

yang menguasi se1uruh ko1ong 1angit 

menundukkan semua permukaan bumi 

ap~1agi saya ini. yang· tak pçrnali.··inenginginkan 

dijadikan penutup rasa ma1u, 

padaha1 kami ada1ah bawahan 

pada_p~~ng pes~ manurung 

Di Aléluwuk1 di Tompo Tikka. 

Hanya saja yang menghalangi pemi~iranku 

Bulan inilah jugalah anaknya akan dikawinkan." 

Marah seka1i ucapan mu1utnya 

Wé Tenrirawé mengatakan, 

- "Berlayarlah raja Wadeng ke ~a Wugi 

meramaikan upacara menginjak tanah 

yang diadakan o1eh sepupu seka1iku. 

Ka1au engkau tidak mua ber1ayar ke Alécina 

terima1ah tanda perpisahan kita 

- surat tanda perceraian kita ' 

supaya berpisah tak bertemu 1agi kekeluargaan kita 

berpisah terus tak bertemu 1agi pertemuan kita, 

aku sendiri1ah yang ber1ayar ke ~ana Wugi meramaikan 

perupacaraan besar yang diadakan sepupu seka1iku." 

- Tertawa saja Raja Wadeng 

menjawab perakataan isterinya mengatakan, 

"Kuur jiwa keke1uargaan kita 

wahai raja adik ibuny~ La Mappanyompa 

bukanlah kita y~ng akan berpisah bercerai. 

- Seratus 1agi disamping keke1uargaan kita 

bukanlah i tu yang akan berpisah. 

Sejak engkau berada di W~deng ini 

memerintahkan negeri Compokméru 

beLum pernah aku menantang kehendakmu. 

s·ebabnya wahai ibunya La Mappanyompa maka aku katakan, 

; . 
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aku sudah mengiakan sepupu sekaliku itu. 

Tetapi berlayarlah dulu Jemmuricina. 

Nanti sudah dekat waktunya undanganmu itu 

aku berlayar juga ke tana Wugi." 

Setelah selesai mak~ siang 

Opunna Wadeng suami isteri,. 

meminta dirilah Jemmuricina, 

mempersilahkan raja Wadeng auami isteri. 

Berangkatlah ]emmuricina 

- turun pergi ke perahunya 

memerintahkan memasang layar 

kembali lagi ke tana Wugi. 

Setelah lima belas malam lamanya 

orang .Yang taerlayar .~.embawa undangan 

Pemanggil Opu penyabung 

sudah bersama 1agi kembali 

melabuhkan wangkang di Al~cina 

melipat layar mere~ahkan tiang agung menurunkan jangkar, 

Bersmaan semua naik ke darat 

lalu pergi ke Wario 

memaauki pek~angan istana. 

menginjak tanggâ istana naik ke atas istana. 

Kebetaul:a.D. sekal± :-. _: · .1.. 

Opunna Warek sedang berada 

pada ruangan tamu 

duduk bersama beraepupu sekali. 

Congak segera berkata To sulolipu, 

"Silahkan kemari Jemmuricina; Panri tawùgi 

Settiriwarek, Settim~yala~ 

kupersilahkan engkau semuanya 

orang yang kembali dari mengantar undangan 

pemanggil Opu penyabung9 n 

Bersamaan semua pergi duduk. 

Berkata Opunna Warek, 
11 Aku mengist i~rahatkanmu Jemmuricina 
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aku memberimu juga pertanyaan • 

Bagaimanakah ucapan sepupu seka1iku 

bersa11a dengan kakakku Upunna Wadeng. '' 

Menyembah sambi1 berkata Jemmuricina , 

"Wahai raja adikku sangat seka.1i 

tercengangnya sepupu seka1imu 

sete1ah kusampaikan bahwa 

sepupu seka1imu itu mengadakan upacara di Cina 

di tana Wugi mengadakan upacara .• 

Laaa seka1i baru ~ongak sambi1 berkata 

apapah memang adikku ada di ~A1écina. 

Tahun berapakah, bulan kapankah 

sepupu seka1iku itu berada di tana Wugi 

tidak ada penyampaiannya kemari me1a1ui utusannya. 

Biarpu angin berhembusnya tidak ada juga 

yang datang menyampaikan bahwà-sedang berada 

sepupu·sekaÏimn~diiA1écina. 

Sebab itü1ah tuanka~ makà ~-méAyampaikan kepadanya 

sewaktu engkau mu1ai me1ihat saudaramu 

1a1u engkau jatuh cinta kepadaaya 

orang yan·g 1ahir kembar bersa.Dlamu • 

Tak ada yang tak kusampaikan kepadanya 

se1uruh yang kita terima 

dari nasib pemberian To Palanro'· 

Tunduk saja sepupu seka1imu mencucurkan 

air mata bercucurann~a~ 

Lama sekali baru1ah- 'congàkE.sambi1·:.-berkata 

berlayar sajalah duluan. 

Tidak pernah aku meno1ak 

Ucapan mulut sepupu sekaliku itu. 

Nanti sudah dekat waktu hari undangan it~. 

dan sudah berkumpul para undangan 

-aku akan berlayar ke tana Wugi. 

Adapun sepupu sekalimu yang ada di Wadeng 

- dia mengatakan wahai raja adikku 
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anaknya Wé Pananngareng. 

aku mengatakannya dia berada 

di tana Wugi sepupu seka~imu me~ahirkan anak. · 

Aku menyampaikan lagi semua, raja adikku 

- seluruh nasib pemberian To Pa~anroé, 

apa yang te~ah ditimpakan Sang Hiyang kepada kita. 

Tunduk saja sepupu seka~imu itu suami isteri 

mencucurkan air mata bercucurannya. 

Lama barulah congak sambil berkata sepupu sekalimu 

- tak àda berhentinya Sri Paduka 

ditimpakan kepadanya kesukaran yang tak berujung. 

Mati bersama orang tuanya ketika masih kecil 

lalu dirampas semua harta ben~anya 

dipindahkan kerajaan kekuasaannya. 

melahirkan lagi tunas pengganti kembar emas 

sama-sama lagi bersepupu seka~i 

kena cambukan ojamparani keduanya 

keduanya menaruh cinta lagi di dalam hatinya 

orang yang lahir kemb~ keduanya 

- membuang diri ke dua anaknya. 

Adapun Sawérigading dia sendirilah 

yang membuang dirinya ke tana Wugi." 

Mencucurkan air mata S~wérigading sambi~ berkata, 

11 Benar seka~i apa yang dikatakan ~akakku 

- ibu La Mappanyompa itu. 

Berkata lagi Jemmuricina, 

11 Bj,rkata lagi raja ad.ikku, kak.akllu raja Wadeng itu, 

sedangkan lagi orang besar itu berkata demikian 

apalagi saya ini yang memang sebagai raja bawahan 

- pada naungan payung manurung di llé~uwuk di Tompo Tikka. 

Hanya saja yang menghalangi pemikiranku 

aku sudah mengiakan kehendak sepupu sekaliku. 

bulan ini jugalah dipersiapkan perkawinan anaknya • 

. Berlayarlah dahulu saja Jemmuricina. 

- nanti sudah tiba waktu undangan , berkumpul tamu-tamu 



r -:·).· 
1 . . . 1 

~ . ' ' 

. 1 1 

• 1 ., : 

Il 

( 

r 

' 
' ,. 

XI/164 

tamu-tamu sudah berdatangan 

apakah aku sendiri yang akan berangkat 

Atau To Lulluanging Telettulippu 

kusuruh berlayar sebagai penggantiku ke tana Wugi. 
Marah sekali sepupu sekalimu mengatakan, 
11Berlayarlah raja Wadeng meramaikan 

perupacaraan besar sepupu sekaliku. 

Kalau engkau tak ingin berlayar ke Cina 
ambil saja tanda perpisahan ki ta 

sebagai tanda perceraian kita, 

supaya tidak terikat kekeluargaan kita 

patah bagi pontoh tak berkaitan lagi hubungan kita, . 
nanti aku yang berangkat ~e tana Wugl. meramaikan 
perinjakan tanah yang diadakan sepüpu seka1iku. 
Tertawa saja raja adikku1 kakakmu 

Opunna Wadeng sambil ber~ta , 

"~uur jiwa kekeluargaan kita 

wahai adikku ibu·La Mappanyompa. 

Serataus kali lebih besar dari keaŒaan kita 
tidak· akan kita bercerai wahai adikku. 

Berlayarlah ,aahu1R s~ja Jemmuricina. 

Nanti sudah dekat waktu undangan itu 

dan berkumpul par~amu barulah aku berlayar. 

Sebab andai kata berbeda bulan 

- perupacaraan yang diadakan oleh orang besar 
aku juga bersama dengan sepupu seka1iku ke Cina." 
Gembira Sekali Opunna Wafek 

mendengarkan ucapan mulut Jemmuricina. 

Berkata Toapanyompa, 

nBagaimanakah Panritawugi 

Settimanyala, Settiriwarek, engkau semua 
orang yang datang ~embawa undangan 

ucapan mulut sekalian teman kita itu. 

Apakah akan datang di Cina ini." 
- Beraamaan semua berkata 

·. . ~ 
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orang yang datang membawa undangan itu, 

"Tidak ada yang meno1ak. 

Sepakat semuanya mengatakan 

Berlayar1ah engkau dahulu. 

- Nanti dekat vaktu undangan itu 

dan berkumpul para undangan 

akan kami berlayar ke Tana Wugi." 

Bagaikan saja orang yang menikmati rasa •adu 

di dalam hati Toapanyompa 

- mendengarkan ucapan mulutnya 

orang yang datang membawa undangan di negeri lain. 

Sudah tiba masa vaktu yang dite~ukan 

Para undangan Opunna Warek i tu. 

Keesokan harinya 

baru saja matahari bersinar dengan cerahnya 

bangunlah Opunna Warek 

berpisah sarung suami ~steri 

mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di depan cermin 

- disuguhi cerana keemasan 

menyirih menenangkan hatinya. 

Berdirilah sawérigading menuju keluar 

pergi duduk di bagian samping ruangan 

membuka jendela 1a1u menjenguk 

me1ihat1ihat ke Samudra. 

Sudah kelihatan olehnya di bagian timur 

1ayar yang dikembangkan oleh para tamunya 

melancar 1aju pelayaran wangkangnya 

orang yang dari seberang itu. 

Bagaikan saja hutan terbelah 

kampung yang bergerak kelihatannya. 

Berpa1ing sambi1 berkata O~naa Warek, 

"lllemerintahlah kakak La N,anrang 

membakar kerbau ratusan ekor 

- 1auk pauknya para tamu kita 
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sudah datang kulihat wahai kakak 

layar sutra aneka ragamnya 

orang yang dari seberang itu. 

Memerintahlah La Pananrang 

- membakar kerbau ribuan ekor. 
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Tiada sirih terkunyah sudah masak kerbau itu 

sudah diumumkan juga di Cina 

terkenal juga di tana Wugi atas kedatangan 

para tamu undangan Opunna Warek memenuhi muara, 

- Naik memudik air besar. 

Segera saja Opu Lagusi raja Sabbang 

pergi ke timur di Mario. 

Tiada sirih terkunyah 

sudah sampailah memasuki pek~angan istana 

menginjak tangga keemasan berinduk tiga 

dipegangkan selusur kemilau naik ke atas 

melangakahi ambang pintu keemasan 

menginjak lantai pelepah pinang 

berjalan terus lalu masuk. 

- Segera saja Opunna Warek 

menepuk tikar keemasan sambil berkata, 
•. Il' 

"Silahkau kemari raja Sabbang, Opunna Laguei, 

syukur sekali karena engkau datang kemari bersaudara 

pergi ke timur di Mario. 

- Sudah datang juga semua di Luar 

memenuhi muara tamu undanganku. 11 

Pergi duduk La Tenriranreng, La Makkasau, 

disuguhi cerana ksemasan 

menyirih keduanya bersaudara. 

- Berkata Sawérigading, 

"Barangkali cocok sekali engkau Opu Lagusi raja Sabbang, 

engkau _sajalah yang bersaudara 

pergi kaluar dimuara menggantiku sendiri 

menjemput para tamu undangan kita itu. 

- ~ebab k&2au aku sendiri kakak, pergi ke muara, 
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TO Botoé juga akan ilrut menyertaiku." 

Bersamaan dua berkata 

La Tenriranreng, La 1-~akkasau, 

"Janganlah àemikian ucapanmu raja adikku. 

- Biarpun bukan I La üaligo 

yang dibuatkan perupacaraan besar 

Wajar juga aku menggantimu 

menuju keluar di muara 

menjemput para tamu undanganmu 

apa1agi kita ini bersama menanggung I La Ga1igo 

'l'o Botoé adalah anak ki ta bersama. 

Berkata Opunna Warek, 

uBerangkatlah To Su1o1ipu, Toappémanuk, 

beriringan Opu La·Guai raja Sabbang 

berangkat ke muara menjemput tamu undangan kita." 

Berangkat upu Lagusi, bersama berangkat bersaudara. 

sudah berangkat juga La Massaguni, La ~ananrang 

1a1u turun di jemput dengan usungan keemasan 

masing-masing dinaungi ·payung emas, 

berangkat diiringi juak pengawal .~erpontoh 

diramaikan dengan orang yang berhi~ emas 

menuju keluar di muara. 

Sudah sampailah di pelabuhan perahu. 

Diletakkanlah usungan. 

Berangkatlah La Pananrang 

datang lalu berdiri di tengah 

Opu Lagusi raja tiabbang, 

berbisik-bisik mengatakan, 

"Itulah wahai raja adikku 

- sepupu sekali~&erajatnya opunna warek 

yang menump~ngi wangkang emas 

yang dinaungi kajang emas 

yang bernama J:>allawagauk dari .. Tompo Tikka 

I La Gilingéng di Singkiwêro 

I La Datunna. Di Sawammégga 

'.·· 
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yang sudah mendekat wangkang emasnya. 

Adapun yang disebelahnya itu, 

itulah La Tenripeppang orang Wadeng 

suluh gelanggang di Compokméru 

- suami saudara pallawagauk. 

Dia juga kembar emas. 

Sudah datang juga berkumpul 

yang ditempati orang langit lalu membissu 

berdiri menunggu di pelabuhan perahu 

- tak saling memberikan jalan untuk dilalui 

anak mengaji ribuannya. 

Sudah sampailah tamu undangan melabuhkan perahu 

menurunkan jangkarnya mengumpulkan orang banyaknya. 

Budah tak diberhenti-hentikan lagi 

- bunyi letusan senapan. 

Gemuruh bunyi suara mesiu 

sebagai suatu maklumat sedang berlabuh di:muara 

cucu Turubélaé suami isteri. 

Bersamaan La Pananrang La Massaguni 

- Opu Làgusi raja Sabbang 

meniti di atas cadik melangkahi barateng gading. 

Congak àerkata La Rutumpongeng, 

"Silahkan kemari pengganti payung keemasan Aléluwuk. 

Aku persilahkan engkau semuanya. 

- pergi duduk di atas tikar kerajaan. 

Beraamaan dua berkata 

Opunna Sabbang, vpu Lagusi 

La rananraug, La MassaKUni 

~'Kuur jiwamu si payung berkuasa 

di sebelah timur di Tompo Tikka, 

yang dipertuan di Sawamm~gga 

yang menguasai Singkiwéro. 

Semoga tetap semangat.kehiyanganmu 

syukurlah karena engkau merendahkan kemuliaanmu 

engkau meringankan dirimu pergi ke Cina 
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meramaikan upacara besar 

yang diadakan sepupu sekalimu. 

Menjawab Pallawagauk, 
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"Janganlah demikian ucapan mulutmli To Sulolipu. 
- Bukan aku saja yang bersepupu dengan adikku Pamadelletté, 

bagaikan saja aku ini 

adalah orang yang satu tembuni aku berdua 
sampai hatinya aaja melaju beriayar 

meninggalkan Aléluwuk 

- tidak ada sama sekali 

penyampaian utusannya ke Tompo Tikka. 
Nanti datang Jemmuricina membawa undangan 
barulah aku tahu raja adikku, 
rupanya adikku ~edang berada mukim di Cina." 

Gembira sekali La Pananrang 

mendengarkan ucapan Pallawagauk 

lalu bersamaan dua berkata 

La !Jananrang, La Massaguni,. 

"Berkata juga raja adik kita 

- itulah Opu Lagusi raja Sabbang 

pengganti diriku menjemput kakakku. 
Keduanya itu wahai raja adikku adalah anaknya 
Sri Paduka Opunna Cina 

saudaranya yang melahirkan, yang dipersiapkan 
diupacarakan naik raga-raganya." 
Berkata Pallawagauk, 

"Kuur jiwanya Op'!:! Lagusi raja Sabbang 

semoga tetap semangat kehiyanganmu 

karena engkau meringankan dirimu 
~ . ""' 

merendahkan kemuli~aanmu 

menuju keluar menjemputku." 

Bersamaan dua berkata 

Opu Lagusi raja Sabbang, 

( 

''Janganlah demikian ucapan mulutmu raja adikku. 
- Memang sewajarnyalah 
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eaya bersaudara berangkat 

menjemput tamu undangan itu." 

Berkata Panre Patannga, 
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~Aku minta iztn raja adikku aku pergi 

- menjemput raja adik ki ta Opunna \o/adeng." 

Mempersilahkan Pallawagauk. 

Berangkatlah Panré Pa-tannga bersaudara 

La Pananrang bersepupu sekali 

pindah ke perahu Opunna wadeng 

w menjemput Sulo Cempa dari ~ompokm~ru• 

Baru pindah lagi ke perahu tamu undangan. 

Tidak ada yang dikecualikan dinaiki 

wangkang emas tumpangannya. 

Dipersilahkan semua tamu penyabung 

orang yang dari negeri s_eberang tempat tinggalnya, 

lalu kembali lagi ke perahu Pallawagauk 

Bersamaan semua berkata 

Opu Lagusi bersaudara 

La P~anrang ber~epupu sekali, 
11Ringanka~1ah dirimu adik naik ke darat 

engkau melihat negeri tempat tin.ggal kami 

yang ditempati sepupu sekalimu.tt 

Berangkatlah Pa11awa-gauk. 

8erpakaian indah La Tenipeppang. 

Bersamaan berangkat semua tamu undangan 

berpakaian indah semuanya. 

Memerintahlah La Ruttupongeng bersaudara 

menaikkan usungan keemasan 

tumpangan Pallawagauk. 

- Sudah siap semua upacara rajanya 

I La Gilingeng, La Tenripeppang. 

Sudah mendengung-dengung genderang emas 

manurung di Tompo Tikka, 

genderang padalikati yang muncul di sawammégga. 

Da tang juga 'P·uang Mat oa memberangka tkan tamu undangan 

\, 1 
~ 
1 
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mengiringinya dengan ucapan dewa. 

Berangkatlah Pallawagauk, 

La Tenripeppang naik ke darat 

dijemput dengan usungan Keemasan 

- dinaungi dengan payung kemi1au. 

Bersamaan berangkat semua 

tamu undangan naik ke darat 

masing-masing dijemput dengan usungan keemasan 

dinaungi dengan ~ayung emas. 

Berada di depan Puang Matoa 

menuntun remajanya mengadu a1at A1uso. 

Berangkat diiringi upacara Sang Hiyang orang A1éluwuk 

diberlakukan pada pancangan bambu berhias 

dipatahkan bambu emas untuk tamu itu 

dimasukkan di dalam pektrangan, 

diperijakkan dengan tanaménroja 

dipertumpukan pada umpasekati 

barulah menginjak tangga keemasan 1alu naik 

dipegangkan selusur kemilau. 

Bagaikan saja hujan keras 

taburan bertih emas 

dari atas istana. 

Berada di rumah tamu itu
7

me1angkahi ambang pintu 

menginjak lantai pelepah pinang 

- berjalan terus lalu masuk. 

Congak tertawa Pamadelletté. 

Tunduk tertawa Pal~awagauk. 

Menepuk tikar keemasan sambil berkata To~anyompa, 

~'Silahkan kemari raja yang berkuasa di Tompo ~ikka. 

S.ilahakan kemari Sulo Cempaé. dari Compokm~u. 
Si1ahkan juga raja &ama, Toalapuwa, 

· dua orang tiga orang 1 

kuper.i1ahkan eng~u semua para anak 

yang kampungnya diseberang lautan. 

- 'l.·id.~ ada yang tidak kupersilahk.an, 

raja 

1 • 

1 
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pergi duduk di atas tikar keemasan." 

Bersamaàn semua duduk para aparat kerajaan 

yang memerintahkan negeri dinaungi payung emas 

tamu payung dari negeri seberang. 

- sudah penuh sesak tamu aparat kerajaan 

istana keemasan manurung ~u. 

Hanya saja yang naik di rumah 

adalah yang :memerintah negeri 

daR dinaungi payung emas. 

- Membuka cerana keemasan sambil berkata Opunna Warek, 

si1ahkan menyirih wahai orang tua La Massarasa 

si1ahkan menyirih raja Wadeng, raja sama, 

Menyirih semua para sahabatku. 

Tidak ada yang tak kupersi1ahkan menyirih." 

Mengambil sirih Pallawagauk, La Tenripeppang. 

Bersamaan menyirih semuanya 

orang yang dari seberang. 

Menangis sambil berkata Pamade~letté, 

Tidak ada lagi samanya wahai raja kakakku 

raàmatmu semua kepadaku, 

karena engkau meringankan dirimu pergi ke -eina 

mer·amaikan perupacaraan yang besar yang kuadakan. 11 

Menjawab Pa11awagauk, La Tenripeppang, 

bersamaan semua tamu undang itu berkata, 

- Janganlah demikian ucapanmu raja adikku. 

Kam~ tidak menggap anak lain si To Boto itu. 

Bahkan dia ·bagaikan berasal dari perut kami." 

Berkata La gi Yallawagauk, 

"Ehgkau sajalah raja adikku 

- yang putus perut, sampai hati 

kepada sepupu sekalimu.yang bagaikan 

hanya satu tembuni engkau berdua. 

Sampai saja pemikiran hatimu 

berangkat meninggalkan Aléluwuk 

tidak ada juga utusanmu sampai kepadaku •.. 
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Biarpun pesanmu yang memesan tak ada juga. 
Andai kata ada wahai raja adikku 
angin berbembus datang menyampaikan mengatakan sepupu sekalimu sedang berlayar, 

- pasti aku berlayar mengikuti jejakmu. 
sedangkan engkau pergi ke Pammasareng 
peperangan dengan La Daéng Lebbi 
lalu dibunuh upu besarnya 
yang memerintah di padang Hahsyar itu, 

- kami semua datang bersamamu. 
Apalagi hanya di dunia saja ini engkau layari hanya penghuni bumi saja yang engkau perangi. i,anti datang Jemmuricina membawa undangan 
barulah aku tahu engkau berad.a di tana Wugi. 11 

- Berkata juga La Maddaremmeng raja sama, 
"Benar sekali uc~panmu adikku yang dipertuan di daerah timur di Tompo Tikka 
aku tak menyalahkan ucapan mulutmu. 
Nemang raja adik kita tak mengingat ucapan. - Tidak kengingat lagi u.capan janjinya. 
Sebab jelas sekali pernah mengatakan 
kalau aku sudah ingin 
mengadakan perkawinan dengan sesama derajatku, akan datang utusan andalanku menjemputmu - berdua dengan kakakku I Da Muttia, 
engkau sendiri Toalapua menyaksikan 
mahar 9rang Selli pemberianku 
menyempurnakan pemberian tak terbinggaku, 
serta kakakku sendiri 

- ibu La Mallapua yang menyaksika~ 
pakaian indah ketinggian derajatku. 
Biarpun pesannya adik yang memesan tak ada juga. Angin berhembusnya tak ada juga membawa berita, apalagi yang datang berupa utusan. 

- kami tercengang datangnya "Panritawugi membawa undangan 
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karena anaknya ingin 

diupacarakan naik raga-raganya." 

Manangis sambi~ barkta Sawérigading, 

ttTidak ada ~agi pamikiran yang baik 

kalau sudah dat~g kecelakaan. 

Memerintahlah la Pananrang baraapupu sakali 

membakar karbau ribuan ekor. 

Tiada sirih terkunyah sudah masaklah kerbau itu. 

Dikelilingi pisau talénan-talénan 

dikalilingi bagai palaminan dapur itu 

dipakerjakan samua 

orang yang tak parnah bekerja tangannya 

mangiris daun mangatur baki 

malatakkan nasi manghidangkan lauk pauk. 

- Dibantuk bagai bundaran bulan-Iauk pauk itu 

dengan nasi tuangan bentuk orang SenriJawa. 

Belum lama duduknya para tamu undangan 

sudah diaturlah tampat minuman diangkatnya kawah basar, 

be~seliwaran~ah para palayan pembantu 

mangatur tempat minuman mangangkat mangkuk. 

uiangkat~ah ta~am amas 

tempat makanan orang besar itu, 

dinaungi kain dusi ditindis pontoh berpilin 

disertai dengan talam k amasan 

- tempat bahan makanannnya. 

Sudah parpapasanlah angkutan_ba~i-bàki• 

dâ.n munda.zlmêndir .angkil.tan:·makanan, 

diletakkanlah talam kaamasan 

sudah cukup makanan orang banyak 

dan dimakan juak yang ribuan. 

Bibersihkanlah jari tangan orang basar • 

Makan bersama Pa11awagauk dengan Pamadelletté. 

berpasangan makan La Tenripeppang La Tenriranreng. 

Makan bersama La Maddaremmeng La r-takkasau. 

Hanya sebuah talam berdua 

.. 
' 
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I La Galigo orang Kelling La Wajollangi dari Marapettang. 

Makan berpasangan semuanya 

tamu penyabung dari seberang itu. 

Mulailah makan orang besar itu. 

Bers~aan semua makan anak raja pendamping. 

Berkatalah Opunna Warek, 
17Silahkan makan sekalian sahabatku 

Nikmatilah isi bakulmu 

jangan hanya engkau makan-tamu, wahai bapak Là Massarasa 

- Yang melahirkan La Mappanyompa. 

Makanlah bagaikan pemilik rumah 

engkau semua sekalian tamu undanganku. 

Apakah masak nasinya tak matang lauk pauknya. 

masak lauk pauknya tak masak nasin~a. 

Sebab engk~u mengetahui kemampuan 

bJf~n orang dungu, bikinan orang Bodoh. 

Hanya demikianlah perjamuannya 

orang yang datang mendempet menumpang, lalu mukim 

mengharap tempat untuk ditempati." 

- Bersamaan semua berkata para t~mu undangan itu, 

HJanga~lah demikian ucapanmu orang besar. 

· Tidak ada.\tempat yang bukan negerinya 

raja manurung di Aléluwuk 

sampai saja pada negeri makmur 

- yang berada di kolong langit 

semuanya adalah milik Sri Bagi~da Patotoé. 

Sedangkan yang berada di luar langit adalah miliknya. 11 

Mulailah makan para tamu undangan itu, 

saling memp~rsilahkan makan orang besar itu. 

- Minum sepuas-puasnya semua orang banyak itu. 

Bag~kan saja bara menyala 

mangkuk emas tempat min~nya orang besar itu. 

Bagaikan saja burung putih berterbangan 

kieran mangkuk-mangkuk Jawa 

- tempat minumnya orang banyak itu. 
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Tujuh kali menyuap sudah berhenti orang~sar itu. 

Dibersihkan kembali jari tangannya 

berkumur membersihkan mulut 

disuguhi sirih lalu menyirih 

pada talam keemasan ditutup dengan penutup emas. 

Bersamaan menyirih tamu undangan itu. 

Diangkat kembali tempat minuman. 

Dikembalikan juga jejeran tempayan yang aneka macam. 

Bersamaan dua berkata 

orang yang berkuasa di Tompo Tikka 

Sulo Cempaé di Compok-méru, 

••Manakah wahai upunna Hare~ si râja muda i tu, 

yang dipersiapkan naik upacara raga-raganya." 

Berkata ·.toapanyompa, 

.L "Berangkatlah La Pawennari masuk keàalam 

memberangkatkan adikmu ke luar. 11 

Berangkatlah La ~awennari masuk ke dalam 

pergi duduk di hadapan raja Jampu. 

Herkata ~a yawennari, 

"Diharpkan wahai inang, oleh Sri Yaduka 

engkau berangkatkan anakmu menuju keluar 

menemui tamu undangan itu. 11 

tlelum selesai ucapan La Pawennari 

berangkatlah raja Jampu 

- mengangkat To Botoé 

menggendongnya pada kain ikatan sarung 

lalu membawanya menuju ke laar. 

Gemuruh suara lantai dilalui 

para inang pengasuhr~o Sinipati, 

para pemelihara banyaknya·r La Sémagga. 

Gembira sekali Pallawagauk menyaksikan kemanakannya. 

Marilah aku memberimu neger1.· k ma mur. t~ 

Pindah duduk I La Galigo 

pada pangkuan Toa1apua 

Berkata La Maddaremmeng, 

.. 
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"Ambillah a.nak Sémagga 
negeri makmur yang bernama \o/irimpoba 
engkau ambil tak perlu engkau kembalikan lagi 

apakah engkau jadikah hadiah kekaaih di gelanggang 

- atau engkau jadikan taruhan pada sabungan 
ratusan banyaknya basil dalam setahun 
sebagai persembahan dar~ orang banyaknya 
sebagai tanda bahwa engkau adalah hiasan mahligai 
yang inenjadi anak daripadaku. 11 

Gembira sekali orang r-taloku i tu 
mungusap-ngusap badan I La Galigo. 
Berkata La Saullangi To ~atawari dari Sunra barat, 
··Pindah duduk anak To Boto pada pangkuanku 
aku memberimu negeri makmur." 

~in4ah duduk I La Galigo 

pada pangkuan . La Sau11angi. 
Berkata To Patawari, 

uAmbillah anak Sémmagga negeri makmur 
~ yang bernama Toàdasalo 
\ 

- ratusan persembahan orang banyaknya dalam setahun. 
Apakah engkau akan jadikan taruhan tak kembali 

.· 
atau engkau jadikan taruhan tambah sambungan 
atau engkau berikan kepada kekasih 
dari perbuatan salahmu di gelanggang 

- sebagai pemberitahuan sebagai hiasan mahligai 
menjadi anak dari padaku 

Gembira aekali raja Sunra 

mengusap-nguaap badan I La Galigo. 

Berkata La Mappapuli dari·Mettoanging, 
- 11Pindah dud~dik Sémmagga 

aku memberimu wangkang emas. n 

Pindah duduk To Padamani 

pada pangkuan La Mappapuli. 

Berkata To Wel1u-wel1u, 
11 "Ambi~ah anak To Boto wangkang emas berkepala naga 



XI/178 

yang berekorkan u1ar ba1u, 

bagaikan saja naga ke1ihatannya 

terapung-apung di atas ge1ombang 

sebagai mak1umat bahwa engkau a.bak tlari padaku." 

Gembira sekali I La Galigo 

orang Ke11ing itu mengatakan, 

"Pindah duduklah ana.k Sémagga 

aku memberimu wangkang emas." 

Pindah duduk lagi To Padamani 

- pada ·paagkuan orang Kelling itu. 

Berkata To Tenriwalék, 

"Ambi11ah anak Sémagga Wakkapajaga 

yang sedang berada di Wawoémpong.· 

Ka1au diangkat jangkarnya 

diturunkan kemudi keemasannya 

menarilah mengasyikkan 

layar sutra indahnya. 

Adapun air pada waktu itu berbunyi bagai genderang 

disebelah samping perahu itu. 

Bersuara bagai gong,ombak-ombak 

sebagai pemberitahuan engkau adalah hiasan mahligai 
1 

dan engkau adalah sebagai anak dari padaku." 

Berkata La Humpammégga To Sappéilék ri Tessililu, 

"Pindahlah ·an~ Sémagga pada pangkuanku, 

- aku memberimu wangkang emas. 11 

Pindah duduk I La Galigo 

pada pangkuan penguasa di Tessililu. 

Berkata 'l'o Sappéilek~ 

"Ambillah-anak To Boto wangkang emas 

- yang_penu~ pers~nj~ta~n ~elindu~g negeri. 

Tak ada yang dicari _ ~ang_ ti,ada , muatél.n.:..w~ngk:;tng i tu, 

t~d~u lliasa.n t!l~hligai j~ di anak dari padaku." 

Gembira · s~kali Op~nna \·/arek 

- men!aksikan anaknya 

- berganti-ganti tamu undangan itu memangkunya. 
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Berkata To Tenriwal.ek, 

11Rupanya To Botoé ini 
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bagaikan tanganku dijadikan ukuran 

jari tanganku dijadikan contoh • 

Sombong angkuh nanti ini 

meraaa tinggi kalau berbicara, Opunna warek • 

'~emang aama juga namamu raja tuanku 

I La Galigo To Botoé namanya." 

Sudah aeharian penuh I La Galigo pindah pada pangkuan 

pada orang yang jauh kampungnya itu~ 

Mereka semua memberikan hàdiah yang .banyak 

or~ng·yang kampungnya·.dat; seperang itu, 

yang diantarai dengan lautan luaa 

negeri makmur tempat tinggalnya. 

- Sudah dipadati harta I La S'magga 

aneka ragam pemberiaanya 

tamu undangan Opunna 'o/arek. 

Kaya sehari I La ualigo. 

Kembali lagi masuk ke dalam To Botoé. 

- Setelah siang mulai malam 

diganti obor siangnya matahari 

menyalalah pelita di ruangah.daxam. 

Dibakar obor di ruangan luar. 

Setelah makan malam 

Opunna vlarek bersepu:pu sekali dengan sahabatnya, 

bersamaan makan para tamu ùndangan itu, 

- duduklah Sawérigading 

duduk berkumpul bersepupu sekali dengan sahabatnya, 

saling bergembira tertawa-tawa 

- menyebut-nyebut tempo dulu 

selagi dia pergi menelusuri negeri. 

Tiga tahun lamanya di Maloku 

sewaktu La 'Haddaremmeng ora.ng Maloku dirajah. 

Sewaktu berada di Sunra Barat 

dan diinjakn~a Kelling Timur 
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yang ditempati ular·sawah besar 

kepiting kemilau bertaikan bubukan emas, 

sewaktu sampai di Tessililu 

dan sampai juga di ~ettoanging 

tiba sampai di Marapettang 

di negerinya La Wajolangi 

lalu bertemu dengan L Pinrakati orang Malaka. 

Haka ingin Sawérigading membenarkan keinginan 

tetapi orang arwah tak bisa disesarungkan. 

- ~emudian kembali lagi ke Sama 

sebab diaana siap ditunggu oleh!Da Huttia. 

Nanti setelah diupacarai 

diperciki dengan air pasilisoda 

sebab dia datang da±i 

menelusuri negeri arwah, 

barulah .lagi kembali ke Luwuk. 

Berkata Pallawagauk. 

"Berapa tahun engkau tinggal di Luwuk 

aewaktu engkau datang dari menelusuri negeri 

- diperbaiki nisan pekuhuran 

Sri .Paduka yang meninggal bersama itu." 

Menj~wab Pamadelletté, 

"Kuperkira.kan raja .kakakku 

tujuh tahun a~tinggal di Luwuk 

- aku berlayar ke Tompo Tikka 

lalu diperbaharui nisan tempat pemakaman 

Sri ~aduka y~g berkuasa di Tompo Tikka 

raja besar di Sawammégga.u 

Berkata 1 La Datunna, 

Tidak ada lagi sesamany~ raja Kelling, 

raja adikku upunna warek. 

Karena kèinginannya bagaikan arus 

karena keinginannya bagaikan banjir meluap. 

Diturunkan malam perahu di Tempo Tikka. 

- semalaman dipanggil orang ·banyak 
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Satu malam penuh diangkut 

peralatan perang .yang aneka macam 

pada waktu dinihari kami berada di wangkang 

tak sampai pada esok harinya. 

- Dua kali kami dihadang perang 

barulah mendarat perahu tumpangan kami 

di dermaga La Wajolangi. 

Toatawareng menceritrakan semua. 

Kamipun pergi ke Pammasareng 

- kami mendarat malam di dermaga La Daéng Lebbi. 

Keesokan harinya berangkatlah Tu ~ulolipu, 

Toappémanuk,, Jemmuricina, naik ke atas 

memajukan lamaran di istana La vaéng Lebbi. 

To Sulolipu, Jemmuricina dibunuh. 

- ditanggalkan kepalanya bersepupu sekali. 

untung saja selamat 

kehidupan Toappémanuk 

bermandikan darah kembali ke muara 

lalu ~alam-malam kami pergi mencarinya. 

~ bangkai raja ~o Sulolipu, Jemmuricina • 

. Tidak ada yang tidak disebut-sebutkan. 

Disebutkan semua oleh ~allawagauk, La ~enripeppang, 

La Maddaremmeng La Saullangi. 

Dia menyebu.tkan juga perang di Positana, di Labutikka, 

- dia mengingat bersama semuanya. 

Termenung saja raja sabbang 

tercengang semua 

para aparat kerajaan .. tamu undangan itu, 

mendengarkan percakapan 

- orang yang dari Pammasareng. 

Tunduk saja I La Galigo orang ~elling 

menangis-tersedu-sedu mencucurkan 

air mata merindunya pada anak kesayangannya. 

oarulah tertawa terbahak-bahak semuanya 

- aparat kerajaan yang memerintah negeri itu 
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~etelah sampai pembicaraan pada 

waktu •ijinjingnya oleh T-oappémanuk 

kepa1anya La Daéag Lebbi, 

bersamaan berkata Pallavagauk, 

- "Hengapakah wahai raja Kelling 

engkau tidak menyuruh saja 

menyampaikan kepada raja adikku 

sewaktu meningga1nya anakmu itu.u 

Menyeka air mata bercucurannya raja Kelling1 

11 Aku tak mengetahui raja adikku bisa saja kembali 

orang yang sudah menyeberang ke akhirat itu 

sebab aku tak bersama orang besar itu. 

Sewaktu berangkatnya saja ke Marapettang 

di negerinya La Wajo11angi." 

Bersamaan dua berkata 

La Maddaremmeng La Saul1angi, 

"Saya yang merasa kelupaan 

tak menyampaikan kepada raja. Kelling. 11 . 

Sebab saya telah bersama 

beririangan dengan raja adik kita di Marapettang." 

Berkata Opunna Warek, 

1~emang telah dinasibkan 

meninggalkan Aléluwuk 

aku tak mukim lagi di \·/atamparek, 

- Sebab andaikata tak meninggal Welléricina 

aku juga tak sampai berlayar membuang diriku. 

Engkau sudah menyaksikan raja kakakku 

kecantikan Karaémpugi. 

Pammasareng Sedangkan sudah bera~ di 

- sudah jelas sekali bahwa 
tU 

dia sudah bera'da., alam arwah 

masih bezum ada juga 

yang menyamai kecantikannya. 

Kecuali yang sama dengan dia 

adalah Senrimalangi. di Rualletté, 
/"' 

- si Bintang tiga di Botillangi 

~ 
\' 
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Hanya aku melihat ',.,relléricina 
aewaktu aku membawa 'tlé Pananngareng menelusuri negeri, 
aku menaiki Harempoba. 
Tetapi dia masih terlalu kecil. 

- Adapun Senri~awéro aku melihatnya 
seaudah aku diupacarai perupacaraan besar 
dinaikkan raga-ragaku 
aku dipanggil oleh Baginda Patotoé 
naik ke ataa di 3otillangi. 

- Tiga tahun aku di Rualletté 
aku bersama dengan kakak kita 
To Sulolipu bersepupu aekali, 
Datu Patoto ingin mengawinkanku dengan Senrimawéro 
dia menghendaki aku tinggal menjadi raja di Botillangi 

- memerintah anak raja di Rualletté 
bersamaan derajat dengan Remmangrilangi. 
Hanya saja memperlambat perkawinanku dengan Senrimawéro 
aepupu dua kaliku itu, 
karena aku tidak mau tinggal di Botillangi, 

- Tanratellué juga tidak mau turun ke bumi. 11 

Disebutkan semua oleh Opunna Warek 
sewaktu dia naik ke Botillangi 
menelusuri negeri di Rualletté. 
Berkata saja di dalam hatinya 

- Opu Lagusi raja Sabbang 
Pallawagauk, La Tenripeppang 
kesemua para aparat kerajaan 
yang memerintah negeri makmur, 
11Mémang ki ta tak dapat menyamai Opunna \·/arek. 

_ memang orang ini benanjak besar di Botillangi." 
Berkata La Maddaremmeng orang Maloku, 
"Aku bertanya betul ini 
wahai raja yang memerintah kolong langit 
yang disujudi di permukaan bumi, 

- apakah yang tak mengenakkan perasaanmu 
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sampai saja batimu 
meninggalkan kampung di Aléluwuk 
mensunyikan di ~atamparek 
sebab tidak ada samanya di bumi ini 

- kekuasaanmu di Aléluwuk 
ketinggian derajatmu di Watamparek. 
Adapun kekuasaan raja eeeamamu 
jarang sekali wabai adikku 
datang upeti orang banyaknya 

- persembahan raja-raja bawahannya. 
Adapun di Aléluvuk 
tak ada berhentinya sepanjang waktu 
hanya malam saja yang mengantarainya 
datang berkumpul di istana 

- pemberian raja-raja bawahanmu itu 
upeti orang banyakmu. 
Tak ada yang dicari yang tiada. 
Itulah maka aku heran terperangah melihatmu." 
Menangis sambi1 berkata Opunna Warek, 

.,,_ "Diamlah kakak Daremmeng aku menceriterakan kepadamu 
nasib dari To Palanroé. 
Dua tahun wahai kakak setelah kita pulang dari Pammaaareng 
mengikuti jejak perjalanan Karaémpugi, 
kita sampai di Java timur, Jawa barat, 

- Saddeng Selatan, Saddeng utara 
kita sampai di Wirillangi 
aku kembali ke Al6luwuk 
engkau kembali juga ke negerimu, 
aku telah melihat saudaraku. 

- Menjadi dungulah perasaan di dalam hatiku 
aku mencintai aaudaraku 
tetapi aku tak diiakan oleh Sri Paduka suami isteri 
tidak mau juga semua aekitar Luwuk, aeputar Warek 
yang berbataaan dengan .Takkébi~o· 

- Aku sudah kena cambuk ojamparani 



XI/185 

aku tak diizinkan oleh Sri Paduka 

memasukkan bala negeri pemali tanah 

aku menikam Rajéng Maddopek. 

Lain lagi kedunguanku raja Sama, 

terhadap anak laki-laki yang baru saja lahir -sudah paling tua yang baru mulai angkat kakinya, 

aku tak mengizinkan ibunyapergi mengambilnya. 

Adapun yang laki-laki aku menyuruhnya 

pergi berlayar ke negeri lain. 

Sudah padat dengan anak-anak 

mahligai gading panggung keemasan itu. 

Hemekakkan suara tangisannya. 

setelah tiga malam lamanya 

barulah disuruh ibunya 

- _pergi mengambil anaknya itu. 

Sudah banyak juga anak-anak yang meninggal. 

Beberapa bulan lamanya kutenangkan hatiku 

tetapi hatiku tak mau menerima nasehat. 

Aku dirikan lagi iatana keemasan di Watamparek. 

Bagaikan penyakit sudah ada sedikit perobahannya 

karena engkau semua datang menghiburku. 

Adapun setelah engkau berlayar lagi ke negerimu, 

datang lagi kedunguan pemikiranku. 

Lebih lima tahun lamanya 

- aku merasa cinta hati 

orang yang lahir kembar dengan aku itu. 

Sudah sekian lamanya juga aku tak merasa kesenangan 

tak mendengarkan nasehat dari ibuku 

peringatan-peringatan dari orang tua. 

- Nanti mulai pudar keinginan mataku . 

kepada saudara kandungku itu 

setelah diberangkatkan adik kita Daéng Manottek 

pergi ke luar menemuiku 

menunjukkan kepadaku di Cina ini, tetapi 
- Raja adik kita berkata mengatakan, 

aku tak percaya. 

'1 ·' 
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menengoklah kemari di dalam cermin 

sebagai ilmu orang Botillangi. 

~alau engkau tak percaya kepadaku 

engkau akan melihat Daéng Risompa. 

- Aku menjenguk di dalam cermin 

betul sekali sudah kulihat Daéng Risompa. 

Tetapi belum jelas kulihat. 

Berkata lagi raja adik kita 

kalau memang belum je1as penge1ihatanmu 

berbaringlah di banta1 ini 

lalu aku sendiri menyisiki m1nyak Sang Hiyang 

rambut tebal indahmu. 

Maka akupun berbaringlah 

diapit-apit oleh Sri Paduka. 

- Adik kita sendiri 

menyisik-nyisik dengan minyak Sang Hiyang 

rambut tebal indahku 9 

Belum merapat betul kepalaku pad~ bantal 

aku sudah menyaksikan diriku 

- pergi ke atas di Latanété 

aku berjalan terus masuk ke d~lam. 

Kebetulan sekali kudapati 

sedang duduk-duduk di dalam bi1ik besar, 

akupun duduk memperhatikan roman mukanya 

- memperhatikan bentuk tubuhnya 

betul-betul persis kulihat sama dengan saudaraku. 

Memusatlah pemikiranku pada orang Wugi. 

Sudah terikat erat tak longgar lagi 

keinginan mataku pada orang Cina itu. 

- Setelah aku sadar dari tidur aku heran sekali 

rupanya aku masih ada di Luwuk 

sudah berkurang keinginanku juga pada saudaraku. 

Sudah ada mengatasi cinta kasihku pada Wé Pananngareng 

lebih-lebih lagi pada isteri banyakku. 

- Lebih sepenanak nasi aku duduk 
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akupun berpaling sambil berkata 

aku sudah lihat adik wé Abéng, I Wé Cudai. 

Bagaimana caranya aku berlayar ke Cina 

sudah tidak ada lagi wangkang yang kutumpangi 

sudah tak mungkin lagi mengarungi samudra 

wangkang Tanété yang manurung itu 

yang telah kupakai menelusuri negeri. 

Berkata lagi saudaraku, 

aku tunjukkan kepadamu kakak Lawé 

kayu wélenréng di Mangkutu 

tumbuh berdiri pada gunung kemenyan 

diturunkan bersama dengan Sri Paduka 

yang diturunkan melalui bambu betung. 

Ada semua menghuni pada tebingnya 

- pada pelepahnya, pada tangkai-tangkainya, 

semua macam binatang yang anéka ragam. 

Maka kami berangkat dengan Sri Paduka ke Mangkutu. 

Diperintahkanlah kepada Puang ri Luwuk, Puang ri Warek 

menyempurnakan tata cara perupacaraan Sang Hiyang 

kehiyangannya pohon wélenréng itu. 

Kami sudah ditimpa topan dan angin kencang. _ 

Tak saling melihat wajah lagi orang banyak. 

Nanti setelah Sri Paduka Opunna Luwuk sendiri 

berdiri menumpukan pacodak keemasan, 

- barulah kakak,berhenti angin kencang itu 

mataharipun sudab bersinar dengan baik, 

Sembilan hari dan malam kami berada di Mangkutu. 

Ngilu semua jari tangannya 

para tukang yang cerdik cendekia1 

- patah-patah semua gagang kampak 

tetapi belum juga terkupas kulit luar wélenréng itu. 

Diutua lagi To Sulolipu, To Palennareng 

pergi ke Luwuk menyampaikan kepada Daéng Manottek. 

Berkatalah Wé Tenriabéng 

- memang wélenréng itu tidak mungkin tumbang 

1 
···' .Ji. 
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kalau hanya kampak tajam penghuni bumi saja. 

Bisa saja ditumbangkan 

kayu b6ttao béttawang itu 

kampak manurung yang engkau bawa 

serta aparat kerajaan yang harus menebangnya 

yang berpakaian orang Senrijava. 

S.ri Paduka Opunna Luwuk juga sendiri yang seharusnya 
mengupacarai dengan korban Oro sebanyak tujuh orang 

sekian juga orang bu1eng." '' ~ 
Diceriterakan semua oleh Opunna Warek, 

ucapan mulut saudaranya . 

tatacara peradatan kehiyangannya pohon vélenréng itu, 
-·> n "Kembalilah To Sulolipu 

To Palennareng di Mangkutu 

- menyampaikan pesan kepada Sri Paduka. 

Diperintahkanlah To Pananrang, To Sinilélé 

beriringan dengan Puang Matoa pergi mengupacarai 

kampak emas manurung itu. 

Sudah sampailah di Aléluwuk 

- naik ke atas istana 

menyempurnakan tatacara peradatan kehiyangannya 
kampak emas manurung itu. 

Berkata lagi Wé Tenriabéng 

engkau sendiri ayahku, bersaudara 

- berpakaian orang Senrijawa 

menebangkan kampak emas manurung itu. 
Barulah berganti-ganti 

para aparat kerajaan yang memerintah negeri 
berdiri menebang pohon wélenréng itu, 

- berpakaian orang Senrijawa. 

Sebabnya maka tidak mau tertebang pohon wélenréng itu 

anak dewa yang beristana di puncaknya 
tak mebiarkan ditebang. 

Sepakatlah pembicaraannya dengan pamannya itu. 

- Diupacarailah kampak emas manurung itu 



XI/189 

pergi ke luar di muara. 

sudah menghadapi kampung Mangkutu 

sudah ramai kedengaran tepukan dada 

di puncak pohon wélenréng itu. 

Meratap berkata anak dewa 

yang beristana di puncak kayu dewa manurung itu, 

selamat wahai wélenréng umurmu sudah habis di dunia. 

Engkau tidak tumbuh tungga1 lagi di Mangkutu 

berdiri mukim pada pusat bumi 

pada gunung kemenyan yang harum 

sebab sudah ada di tengah perjalanan 

kampak emas manurung. 

Andai kata hanya raja lain saja 

datang ingin menebangmu dari tempatmu berdiri 

- belum sampai di pinggir pantai di Mangkutu 

aku sudah menghilangkan nyawanya 

aku menenggelamkan wangkang emas tumpangannya. 

Tetapi wahai wélenréng kami hati-hati, merasa takut, 

sebab keturunan Patotoé di Botillangi, 

cucu Datu Palingé di Rualletté, 

cucu Sinaungtoja di Péréttiwi, -

datang akan menebangmu dari tempatmu, 

akan membikinmu menjadi wangkang emas 

menumpangimu pergi be~layar ke Cina 

melayari jodoh sesama derajatnya. 

Itulah wélenréng sudah sampailah akhir hayatmu 

yang telah ditetapkan sebelum engkau lahir. 

Meratap lagi anak dewa yang beristana 

pada puncak pohon wélenréng itu. 

- Melangit suaranya mengatakan 

kasihanilah aku wahai tuanku di Boti11angi 

engkau turunkan kepadaku pelangi 

untuk kulalui naik lagi kembali ke Botillangi 

aku celaka mendapa~ malapetaka di bumi ini. 

- Kalau sudah tertebang pohon wélenréng ini 
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sebab aku sudah menyaksikan sudah dalam perjalanan 
kampak emas manurung di Aléluwuk. 
Tujuh macam warna pelangi berdiri 
di puncak pohon Wélenréng. 

- Maka beriringanlah aura guntur 
saling bersambung-sambung kilat petir 
beriringan api dewa. 
Sudah gelap gulita di Alélino 
sudah tak saling melihat wajah orang banyak di Hangku~u. 

- Nanti setelah ternyata sudah sampai di batara 
anak dewa yang telah diturunkan itu 
barulah bersinar baik lagi kembali matahari. 
Bagaikan saja telah dihindarkan gelap gulita itu. 
Sudah sampailah La Pangoriseng di Mangkutu 

- diberlalukan pada pancangan bambu berhias. 
Naik mendarat kampak emas manurung. 
Pergilah Sri Paduka mengupacarainya dengan korban oro, 
orang buleng dan orang péndék, pohon wélenréng itu. 
Bersamaan berangkat Puang Hatoa 

- mengupacatai pohon wélenréng dengan korban ayam remaja 
ribuan ekor, tak ada yang sewarna bulu-bulunya. 
Sudah datang pula La Pananrang bersaudara 
berpakaian orang Senrijawa 
masing-masing menebangkan kampak emas. 

- Didengar semua oleh Opunna Warek 
ratapan tangis sedihnya 
binatang-binatang yang beraneka macam 
yang bertempat tinggal di tebing pohon wélenréng itu. 
Kerakera dan burung-burung yang bermacam-macam 

- yang bertempat tinggal pada tangkai wélenréng. 
Bagaikan saja batang pisa.ng ditebas kayu béttao manurung itu 
ditebang dengan kampak emas oleh anak cucu Manurung itu. 
Sudah berganti-ganti semua menebang 
para aparat kerajaan yang memerintah negeri 

- berdiri mengayunkan kampak emas 
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barulah kakak dapat tertebang vé1enréng itu. 

Bagaikan saja gunung yang tinggi, dataran tinggi me1intang. 

Terjun maauk ke air 1agi kakak Daremmeng 

wélenréng itu ke Toddattoja. 

-·aiarpun tangkainya tak ada juga yang tingga1. 

Aku sudah ingin mene1ungkupi keris emas anda1anku. 

Sri Padukapun berkata mengatakan, 

janganlah anak ~awé hal itu menyusahkan hatimu 

terjunnya wé1enréng itu. 

Biar1ah aku sendiri turun ke Toddattoja. 

memintakan engkau kepada Baginda 

yang beriatana sao Se11i kemi1au 

yang memerintah di Toddattoja ~t~ 

Berangkat1ah Sri Paduka 

berpakaian orang Toddattoja beraaudara • 
• a, 

Berangkat1ah be1t\u 1a1u turun 

ramai seka1i tata cara peradatannya 

semua aaudaranya yang tak seibu 

menyempurnakan tata-cara peradatan kerajaannya. 

Aku duduk aaja di pinggir pantai 

meneteakan air mata bercucuranku 

karena tak segeranya kemba1i Sri Paduka. 

Sete1ah rembang tengah hari baru1ah datang 

memberitahuku mengatakan 

memang sudah mu1ai dibentuk wé1enréng itu aku tiba. 

Anaknya aemua Sri Baginda memerintah di ·mah1igai, 

aku terua naik pada istana Sao Se11i kemi1au
9 

1a1u aku meminta wélenrénngé 

pada Baginda Opu Samudda. 

- ~anya jawabannya kepadaku mengatakan 

Sebabnya wahai Batara Lattuk aku menurunkan wé1enrénngé 

karena dia tidak mau 

dibentuk o1eh t kan u g manuaia, marioga itu, 

aupaya aegera berjodohan di Cina 

- dengan gadis yang diingini o1eh anakmu 
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sebab I Wé Cudai sudah bertunangan. 

Sudah tiga tahu telah disimpan 

harta benda tanda pertunangannya 

Settiabonga Lompéngrijawa Wulio. 

- Beritahulah putramu juga 

kalau dia berpapasan denga Settiabonga 

lalu ingin berperang dengan Sawérigading 

dia ceriterakan tentang leluhurnya 

sewaktu raja di Patiyongi mengadakan pesta 

raja tuanmu Linrung Samudda naik 

lalu menyimpan pakaian pengaburnya. 

Adapun leluhur Settiabonga Lompéngrijawa 

adalah tukang sadap .. orang tuamu. 

Memang dia melalui tangga e~as dan labu kaca. 

- I La Bulisa namanya 

To Peppaléwa gelarnya. 

Dia menyembunyikan pakaian pengabur raja tuanmu. 

Telah berkata raja tuanmu 

Opu Salinrung. · di Toddattoja 

- perlihatkanlah kepadaku pakaian pengaburku I La Bulisa 
aku memberikan kepadamu keris emas andalanku, 

engkau ambil juga semua pakaianku. 

Tidak mau menjawab I La Bulisak. 

Berkata lagi Saliruttoja 

- perlihatkanlah kepadaku pakaian pengaburku To Peppaléwa 

aku memberimu tujuh negeri 

ratusan sumber pajak penghasilannya 

yang ditempati istana lengkap 

ada tujuh puluh pètaknya 

- ada tiga pulu rumah pendampingnya 

tak ada yang engkau cari yang tiada,isi istana itu. 

Ribuan orang pelayan pembantu berpakaian lengkap, 

ribuan rumah sepetak yang ditempati hamba peribadi. 

I La Bulisa tidak mau menjawab. 

- Berkata lagi Saliruttoja 
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perlihatkan kepadakU pakaian pengaburku 

engk.au kuberikan pakaiankU 

aku membawamu pergi ke Jawa 
engkau disebut raja Toddattoja yang muncul menjelma. 

- dikawinkan dengan anak raja Jawa 

yang bernama Wé Pattunenrang. 

Sudah berumur belum kawin 

ditunggukan jodobnya 

apakah keturunan orang Botillangi 

- atau tunas dari péréttiwi yang ditunggukannya. 

I La Bulisak pun memperlihatkan pakaian pengabur itu. 

Ditanggalkannya pakaiannya 

Opu Salinrung di Toddattoja, 

keris emas andalannya 

- lalu membawa I La Bulisa menuju ke Jawa 

ditempatkan pada jermal. 

Keluarlah orang Jawa menjemput I La Bulisa 

lalu dinaikkan di pinggir pantai. 

Sudah datang juga Puang Matoa yang menguasai tana Jawa, 

- mempersegera mengerjakan jejeran bambu berhias 

.sampai di luar di muara. 

Dinaikkanlah di dalam usungan keemasan I La Bulisa 

dinaungi dengan payung amas 

diramaikan dengan upacara kerajaan 

- disertai dengan kuur semangat 

berangkat diiringi dengan aparat kerajaan 

diramaikan oleh bangsawan tinggi. 

Ada tujuh puluh pancangan bambu berhias. 

Setelah akan dinaikkan di atas sao wéngempulaweng, 

- tersungkurlah I La Bulisa di atas usungannya 

hampir saja berhenti pernafasannya. 

Berangkatlah Puang Matoa mengiringinya dengan ucapan dewa 

mencuci mukanya dengan air bunga perupacaraan. 

Lama sekali diiringi dengan ucapan dewa 

- barulah siuman kembali. 



To Peppaléwapu berkata mengatakan, 

adapu tatacara peradatan kami di Toddattoja 

kami meminum cucian kaki dan tangan isteri kami. 

Tujuh kali dipercucikan Wé Pattunenrang 

- sudah sekian kali juga diberi minum I La Bulisak 

barulah naik ke atas istana. 

Tak sempat juga diberlalukan pada keseluruhan 

jejeran bambu berhias yang dipersiapkan 

dibawa sampai di istana. 

Akan dipersandingkan lagi pada pelaminan emas 

bengkak lagi perut I La Bulisak. 

Biarpun raja-raja Java suami isteri 

mencuci juga kaki tangannya 

untuk diminum oleh I La Bulisak 

- dicucikan muka I La Bulisak 

Tak disempurnakan lagi acara perkawinannya 

sebab dia selalu didatangi 

pusing keringat I La Bulisak 

Bagaikan sudah mau mati saja To ~eppaléwa. 

- Tujuh kali Wé Pattunenrang bangun dalam semalam 

mencuci kaki dan tangannya 

untuk diminum oleh I La Bulisak 

dipakai mencuci muka oleh To Peppaléwa 

Wé Pattunenrang baru mulai hamil 

setelah diadakan perupacaraan oleh Puang Matoa 

yang menguasai tana Jawa. 

Tujuh kali berulang mengadakan perupacaraan 

menyembah ke atas di Bualletté memohon di Péréttiwi. 

Sesudah dinaikkan d~yunan,bapak Settiabonga, 

- I La Bulisak meninggal dunia. 

Sebab pasti anakmu akan berpapasan dengan Settiabonga 

mau pergi pengantin di Cina berpasangan I Wé Cudai." '-' ~ 

Amat geli hatinya Pallawagauk dan La Tenripeppang, 

Qpu Lagusi dan raja Sama. 

- Tertawa terbahak tamu undangan 
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per1ihatkan kepadaku pakaian pengaburku 
engkau kube~ikan pakaianku 
aku membawamu pergi ke Jawa 
engkau disebut raja Toddattoja yang muncu1 menje1ma. 
dikaw!nkan dengan anak raja Java 

yang bernama Wé Pattunenrang. 
Sudah berumur be1um kawin 
ditunggukan jodohnya 
apakah keturunan orang Boti11angi 

- atau tunas dari Péréttiwi yang ditunggukannya. 
I La Bulisak pun memperlihatkan pakaian pengabur itu. 
Ditanggalkannya pakaiannya 

Opu Sa1inrung di Toddattoja, 
keris emas andalannya 

- 1a1u membawa I La Bu1iaa menuju ke Jawa 
ditempatkan pada jermal. 

Keluarlah orang Jawa menjemput I La Bulisa 
lalu dinaikkan di pinggir pantai. 
Sudah datang juga Puang Matoa yang menguasai tana Jawa, 

- mempersegera mengerjakan jejeran bambu berhias 
_sampai di luar di muara. 

Dinaikkanlah di dalam uaungan keemasan I La Buliaa 
dinaungi dengan payung emaa 

diramaikan dengan upacara kerajaan 
- disertai dengan kuur aemangat 

berangkat diiringi dengan aparat kerajaan 
diramaikan oleh bangsawan tinggi. 
Ada tujuh puluh pancangan bambu berhiaa. 
Setelah akan dinaikkan di ataa sao wéngempulaweng, 

- tersungkurlah I La Bulisa di atas usungannya 
hampir aaja berhenti pernafasannya. 
Berangkatlah Puang Matoa mengiringinya dengan ucapan dewa 
mencuci mukanya dengan air bunga perupacaraan. 
Lama sekali diiringi dengan ucapan dewa 

- barulah siuman kembali. 
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To Peppaléwapu berkata mengatakan, 

adapu tatacara peradatan kami di Toddattoja 

kami meminum cucian kaki dan tangan isteri kami. 

Tujuh kali dipercucikan Wé Pattunenrang 

- audah sekian kali juga diberi minum I La Bulisak 

barulah naik ke atas istana. 

Tak sempat juga diberlalukan pada keseluruhan 

jejeran bambu berhias yang dipersiapkan 

dibawa sampai di istana. 

Akan dipersandingkan lagi pada pelaminan emas 

bengkak lagi perut I La Bulisak. 

Biarpun raja-raja Jawa suami isteri 

mencuci juga kaki tangannya 

untuk diminum oleh I La Bulisak 

- dicucikan muka I La Bulisak 

Tak disempurnakan lagi acara perkawinannya 

aebab dia selalu didatangi 

pusing keringat I La Bulisak 

Bagaikan sudah mau mati aaja To ~eppaléwa. 

- Tujuh kali Wé Pattunenrang bangun dalam aemalam 

mencuci kaki dan tangannya 

untuk diminum oleh I La Bulisak 

dipakai mencuci muka oleh To Peppaléwa 

Wé Pattunenrang baru mulai hamil 

- setelah diadakan perupacaraan oleh Puang Matoa 

yang menguasai tana Jawa. 

Tujuh kali berulang mengadakan perupacaraan 

menyembah ke ataa di aualletté memohon di Péréttiwi. 

Seaudah dinaikkan d~yunan,bapak Settiabonga, 

- I La Bulisak meninggal dunia. 

Sebab paati anakmu akan berpapasan dengan Settiabonga 

mau pergi pengantin di Cina berpasangan I Wé Cudai." '~ ~ 

Amat geli hatinya Pallawagauk dan La Tenripeppang, 

Opu Laguai dan raja Sama. 

- Tertawa terbahak tamu undangan 
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aparat kerajaan yang memerintah negeri 

mendengarkan kissah I La Bulisak 

Berkata lagi La Maddaremmeng, 

"Berapa malam setelah datangnya pajung itu 

dari Toddattoja, wahai raja adikku 

dimunculkanlah wélenréng itu." 

Menjawab Opunna Warek, 

"Tujuh malam setelah datangnya Sri Paduka dari Toddattoja 

maka datanglah gelap gulita, beriringan bunyi guntur 

- saling bersambungan petir kilat 

gemuruh kedengaran suara di samudra, 

bagaikan mau melimpah laut karena teriakan 

tetapi tak ada orang yang kelihatan. 

Memberhentikan topan, menolak petir Sri Paduka 

Bagaikan saja dihilangkan gelap gulita itu 

disanggah keberadaan kegelapan. 

Matahari bersinar cerah. 

Sudah muncullah wélenréng 

terapung-apung di atas air. 

Bagaikan api Pérésola menyala kelihatannya 

menyinari laut menerangi samudra 

menyinari seluruh pinggir pantai 

hiasan perahu emas itu 

peralatan lengkap indahnya wélenréng itu. 

-·Ada tiga puluh perahu emas 

lima ribu perahu lassareng besar 

sekian pula banawa mulia 

sekian juga Pélapangkuru binanong 

sekian juga tumpangan orang banyak 

sekian juga perahu kecil beriringan wélenrénngé. 

Itu adalah tangkainya semua. 

Ada juga kakak dimuat peralatan perang orang Toddattoja, 

sebagai benteng negeri orang Péréttiwi, 

tidak disebut-sebut lagi harta yang aneka macam. 

- Tak ada yang dicari yang tiada. 
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akupun berangkat pergi menumpanginya. 

Sepupu seka1ikupun mengambil sebuah setiap orang 

1a1u aku kembali lagi ke Aléluvuk. 

Seluruh pengiring vélenréng 

kesemuanya adalah perahu dari Toddattoja. 

Tidak ada yang dibikin oleh manusia 

yang ditumpangi pergi ke Luvuk, 

kecua1i yang merupakan buatan manusia 

ada1ah wangkang emas yang dikalahkan di tengah laut. 

- Aku sudah sampai di istana 

didatangi lagi kedunguan hatiku. 
, b' 

Aku berkata, mungkin dusta kau sampaikan kepadaku We A eng. 

Hanya karena engkau tak mau, engkau menunjukkan kepadaku 

perempuan yang terlalu cantik di tempat yang jauh. 

- Adik kita menjavab mengatakan 

bukan berita yang kusampaikan kepadamu Opunna Warek 

bukan juga ketidak mauan,melepaskan diri,kusampaikan kepadamu. 

Jelas sekali ada mutiara pelaminan, 

isi bilik terlalu cantik, si bulan purnama, 

- tidak ada samanya di tana Wugi. 

Memang demikian kakakku. 

Lima belas orang anak Opunna Cina 

hanya dua orang laki-laki, 

tingga1 dua orang yang belum kawin. 

- Wé Tenriésang namanya yang tua 

yang dipersiapkan menjadi raja di Cina timur, 

I Wé Cudai namanya yang masih muda 

Daéng Risompa gelarnya 

· pemilik rumah di Latanété panggilannya, 

- anak bungsunya Opunna Cina 

yang dipersiapkan menjadi raja di Cina barat. 

Itulah hanya sebuah tuangan aku berdua di Botillangi. 

Kalau engkau tak percaya 

berlayarlah engkau ke Cina membawa 

- gelang kalaru emaa yang menghiasi lenganku ini 

·~· ~ ~ ··: t. ... . .. ... 
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cincin ruma hiasan jari tanganku 

engkau bawa juga selembar rambut panjang indahkuo 

~alau engkau sampai di tana Wugi, 

potonglah oro yang sama tinggi dan lébarmu 

engkau jadikan perobah wajah 

lalu engkau naik menjual di Latanété untuk melihatnya, 

engkau berjual beli dengan Daéng Risompa 

engkau naikkan pakaianku untuk dibeli oleh I Wé Cudai. 

Kalau dia sudah memakai gelang kalaru itu, 

cincin, kalung, raungraung tetapi tidak cocok, 

masih longgar kalaru itu 

terlalu sempit cincin itu 

dan tak cocok juga kalung, raungraung, 

tak sama juga dengan besar tinggiku 

tak sama dengan roman mukaku, 

kembalilah kakak ke Luwuk kita mengasapi langit, 

membalikkan tangga, merobah keputusan déwa 

kita duduk beraanding bersaudara. 

Mak~itu aku betul-betul berlayar ke Cina 

meninggalkan negeri di Aléluwuk, 

bersumpah akan hancur kalau aku kembali lagi 

pada kekuasaan besarku 

kedudukan derajat ketinggianku. 

Kecuali kalau aku melahirkan anak 

- baru itulah yang akan memegang kekuasaan yang kutinggalkan. 

Tujuh malam aetelah berlayarku adik kita juga diikutkan 

naik ke atas di Botillangi. 

Tujuh kali aku dihadang muauh di tengah laut 

dapat juga dikalahkan semuanya. 

i~anti tujuh kali menghindar ke kiri si Wélenréng 

tujuh kali juga menghindar ke kanan kayu béttao béttawang itu, 

kalau mereka menghalang~ kami, barulah·kami melawan. 

Hanya saja Settiabonga.yang turut menyerah. 

Aku dihadang oleh Bannyakpaguling dari Manjapai. 

- Aku~uga dihadang oleh La Tuppuaolok orang Apung. 
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Tidak membiarkan lalu wangkangku 

La Togektana Pjullimpoé dari barat. 

Aku dihalangi juga oleh La Tuppugellang dari Jawa timur. 

Tidak membiarkan lalu wangkangku 

La Tenripula dari Java barat. 

Aku dihalangi juga oleh La Tenrinyiwik Langirisompa dari Malaka. 

Kalau perahu sedang berpapasan, 

La Pananrang menanyakan negeri yang ditujui. 

Mereka semua mengatakan 

- memang 8awérigadinglah 

yang kukehendaki maka aku berlayar. 

Kecuali La Togektana Pajullimpoé dari timur 

dipertanyakan negeri yang ditujui 

adapun jawabannya dia mengatakan 

- di Tompo Tikka tujuanku untuk mengadakan serangan 

negeri tempat tinggalnya Pallawagauk. 

Sesudah aku membakar Tompo Tikka 

barulah aku akan berlayar ke Luwuk 

mengadakan serangan besar di Aléluwuk 

- negeri makmur tempat tinggalnya Savérigading. 

Maka merahmatilah To Palanroé aku sudah berpapasan 

wangkang emas tumpangan Sawérigading, 

Berkata lagi To Sulolipu, 

apakah perbuatan salah keterlanjurannya Pallawagauk 

- ucapan mulut tak baiknya 

I La Gilingeng bersepupu sekali 

maka engkau menuju ke negeri tempat tinggalnya, 

sebutkanlah kemari, kalau ada kesalahan 

perbuatan keterlanjurannya . 

- ucapan mulutnya bersapupu s~kali 

aku meberikan harta dan menyerahkan emas yang banyak 

sebagai penukar jiwanya bersepupu sekali. 

Menjawab La Togektana, 

tidak ada juga perbuatan salahnya 

- tidak ada juga ucapan mulut tak baiknya bersepupu sekali. 
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Aku hanya tinggal di negriku 

se1a1u saja disebut-sebutkan di mana-mana 

berbuat sebagai raja besar di negerinya 

tak ada lagi merupakan batara di atasnya, 

hanya dia saja menyatakan dirinya sebagai raja di dunia. 11 

Disebut-sebut semua o1eh Opunna ~arek 

ucapan mu1ut La Pananrang, 

ucapan mu1ut La Togektana. 

"Lima be1as ma1am lamanya 

sesudah dihancurkan La Tenripula Jawa timur 

aku berpapasan La Tenrinyiwik Langirisompa orang Malaka 

yang menumpangi Wakkatana 

mengangkut istana lengkap tempat tingga1nya, 

mah1igai gading tempat pertemuannya, 

tanam-tanaman aneka macamnya 

datang semua mencari makan burung-burung aneka macam. 

Tak ada yang di cari yang tiada, isi W.akkatana i tu. u ...,;~:;:.....--

Disebut-sebut semua o1eh Sawérigading 

ucapan mu1ut La Tenrinyiwik, jawaban La Pananrang. 

Disebutkan juga ucapan mu1ut La Massaguni 

jawaban untuk La Tenrinyiwik. 

Disebutkan semua ucapan mu1ut Méttangrilau 

pendamping pribadi La Tenrinyiwik. 

Berkata lagi Pamade11etté, 

"Sudah tujuh malam wahai Opunna Sama, 

saling mengha1ang para pemberani 

tak saling membe~i kesempatan meneguk air, 

sudah terdesak1ah keadaan .serangan La Tenrinyiwik. 

Maka diapun menyuruh mendatangkan 

pamannya dari Pisimpatu, 

sebab dia senenek dengan dia 

La Tenrinyiwik, Datu Pakiki dari Pisimpatu 

Oropasakka dari Uriliu. 

Muncu11ah wahai kakak Daremmeng, Oropasakka Datu Pakiki 

datang dari be1akang menembaki perahu Wé1enréng. 
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Dikepung1ah orang Luvuk, 

tak di1epaskan mengambi1 posisi orang Warek, 

Bagaikan mau terba1ik ~élenrénngé, 

bagaikan mau tengge1am Lasia11angi Bannyaklompaé, 

- bagaikan mau tertelungkup Hariogaé, Ilativajo Angillaloé9 

bagaikan sudah mau pecah Ranenrimmiri Rakkarakkaé, 

Lamassuajang ri "ranawugi, 

terbenam separuh Lapa1utturi polé ri Cina, 

Lamassuajang ri Sabbamparu. 

- Sudah tenggelam perahu pendamping 

perahu tumpangan orang banyak. 

Sudah tujuh malam dikepung bagai pagar 

To Sulo1ipu bersepupu sekali. 

Pada tengah hari yang cerah 

- tak berada di timur.bayang-bayang 

datanglah gelap gulita bersamaan dengan kilat petir 

bagaikan ayunan Wakkatana 

hampir diterpa petir wajah La Tenrinyivik. 

Nanti sete1ah tiba raja adik kita Remmangri1angi 

- di tengah-tengah Wélenréng 

baru1ah bersinar baik lagi matahari. 

Dipanggilnya To Sulolipu bersepupu sekali 

disuruh beristirahat dahulu orang Luwuk dan orang Warek, 

dia memerintahkan pendamping peribadinya 

- memajukan setan pemburu dan Péréso1a 

melavan berperang dengan orang Malaka itu. 

Diketahui .ternyata sudah mati 

meninggal La Tenrinyiwik, 

sudah hancur juga negeri makmur tempat tingga1 Datu Pakiki 

- menjadi debu di Pisimpatu ·· 

hancur berantakan Uriliu, kerajaan Oropasakka. 

Sudah muncul juga semua perahu mulia pendamping, 

barulah kembali lagi ke Botillangi 

raja dik kita Remmangrilangi. 

- Tujuh malam setelah dihancurkan 
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La Tenrinyiwik Langirisompa orang Ma1aka, 

pada suatu tengah ma1am kami berpapasan 1agi 

wangkang emas tumpangan 

Sttiabonga Lompéngrijawa Wu1io. 

Ramai seka1i kedengaran alat kuur semangat 

untuk membangunkannya mengatakan, 

bangun1ah kemari wahai Settiabonga, 

engkau memerintahkan ber1ayar segera 

engkau sampai dengan se1amat di tana Wugi pada tunanganmu. 

Sudah tiga tahun 1amanya disimpan 

harta benda pertunanganmu. 

Aku mendengarnya dengan baik, 

1a1u aku membangunkan La Pananrang. 

Segera saja To Sulolipu bangun duduk 

memerintahkan a1at ~u~ semangat untuk membangunkanku. 

Berkata La Pananrang, 

apakah engkau tidur wahai pevaris payung manurung 

Di Alé1uwuk, a.k:u mémbangunkanmu, 

ka1au engkau sadar bangun1ah kemari, 

engkau memerintahkan pelayaran dengan segera. 

Sudah tiga bulan engkau tingga1kan isterimu di A1écina 

jangan sampai Daéng Risompa merasa marah. 

Keesokan harinya 

berpapasan1ah perahu. 

Bertanya1ah La Bolongtiu, 

maka dijavab oleh kakak kita To Su1o1ipu.'' ,, 
Disebutkan semua o1eh Opunna Warek 

ucapan mu1ut La Bo1ongtiu javaban La Pananrang, 

dipanggi1 kembali ke Cina 

bersama sampai di tana Wugi 

tetapi Settiabonga tidak mau. 

''Aku mu1ai berbicara sete1ah Settiabonga mengatakan, 

mengapakah kita takut kepada orang Luwuk itu, 

orang Méttang d~n Ménroko1i, 
me (,.JJaa.'é 

yang tak matahari 1a1u makan, 
v 
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tak ditenun sarungnya 

orang yang hanya makan ular di kampungnya. 

Akupun mengatakan sombongmu Settiabonga 

tak memantangkan mencela deva. 

Aku menceriterakan leluhurnya. 

Berkata lagi Lompéngrijawa Wulio 

itulah sebabnya kita harus berperang upunna warek 

karena engkau membikinkan aku ucapan dibuat-buat di tengah laut. 

Sebab jelaa sekali nenekku adalah raja Toddattoja yan~ muncu1. 

- Settiabonga aendiri berdiri memperhalangkan perahu. 

Aku berkata wahai Opunna Sama, 

itulah sebabnya aku mengalahkanmu di tengah laut 

sebab jelas sekali adalah tukang sadapnya 

nenekku Hanurung di Aléluwuk, nenekmu itu, 

- I La Bulisak To Peppaléwa. 

Bersamaan La Pananrang 

cepat pindah ke perahunya 

menangkap hidup-hidup Settiabonga. 

Lompéngrijawapun sudah menyerah ka1ah." < 
- Disebut-sebutkan semua oleh Opunna Warek ucapannya, 

disebutkan juga apa jawaban Settiabonga. 

--~~- "Selesai bersumpah diri Settiabonga 

lalu diberikan kepadanya keris emas, juak seribu orang, 

ratusan pendayung mengembalika ke negerinya." 

- Henangis sambil berkata Pallawagauk, 

--;"? "Rupanya hampir saj a engkau raja ad ikku 

mati sendirian menuju ke akhirat 

tidak beriringan dengan sepupu sekalimu 

yang bagaikan satu tembuni engkau berdua. 

- Sebetulnya kita tidak bersepupu sekali 

tet api ki ta bersaudara ·wahai Opunna Warek." 

Tidak ada yang dapat menahan cucuran air matanya 

aparat kerajaan yang memerintah negeri. 

Menghempaskan -ingus jernih sambil berkata La Maddaremmeng, 

- "Bagaimanakah wahai penguasa di Luwuk 



XI/203 

yang berkuasa di ko1ong 1angit 

engkau sampai di Cina ini." 

Menjawab Opunna Warek, 

"Adapun kakak Daremmeng waktu aku berpisah Settiabonga 

aku sudah sampai di Wéwangriwu. 

Beliau sendiri yang keluar 

Sri Paduka Tejjorisompa ke muara 

menjemputku, tetapi aku tak mau singgah. 

Aku dijamu di muara saja. 

- I La To11u berkata mengatakan, 

tingga11ah engkau di Wéwangriwu 

aku sendiri yang pergi ke Cina. 

Nanti harta pengikat perkawinanmu 

baru aku kemba1i mengusahakan 

mahar 0.rang Se11i pemberianmu 

harta benda tak terhitungmu. 

Atau Wéwangriwu saja yang engkau jadikan mahar 

ataukah Tanatekko yang engkau bawa, 

tetapi aku tak mau kakak Daremmeng. 

- Sebab berkata di dalam hatiku bagaimanakah jadinya 

ka1au tidaj sama dengan saudaraku. 

Haka setelah aku makan tengah hari, aku berlayar. 

Lebih setahun dalam perjalanan setelah kutinggalkan Luwuk 

baru1ah aku melabuhkan wangkang di Alécina 

- mendampingkan cadik di tana Wugi, 

aku menyamar aebagai Jawa pedagang, 

sekampung dengan Jawa rantai penenun tikar. 

Berkata1ah penghu1u kampung 

mereka inilah yang mengatakan Jawa pedagang. 

- Adapun peradatan di negeri kami 

kami ambil pajak muara 

sewa sungai dara para pedagang. 

Berkata La Pananrang, tentukanlah bagi kami pajakmu 

engkau berikan kepada kami juru bahasa untuk penjua1an. 

Tiga bulan 1amanya dijua1 murah barang-barangku, 
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baru1ah orang banyak itu menjua1 biasa, 

sebab aku tak mau tingga1 di tana Wugi 

ka1au tidak sama dengan saudaraku. 

Aku memerintahkan kepada La Dunrusséreng 

- pergi dahulu melihat-lihat. 

Benar sekali ucapanmu Opunna Sunra 

memang cendekia seka1i Ladunrusséreng. 11 

Diceriterakan semua ucapan 

.;:··· --

burung-nurung yang aneka macam itu. 

- "Barulah aku berpakaian palu merobah wajah 

menjadikan diriku sebagai orang Oro 

lalu pergi menjual-jual di Latanété 

" . 

menjadi pedagang berdua bersama kakak kita Panritawugi. 

Aku sudah mel.ihat Daéng Risompa 

- tidak berbeda dengan ucapan saudaraku. 

Tidak ada yang dueta perkataan Wé Tenriabêng. 

Dikenakannya gelang kalaru, 

cincin dan kalung itu. 

Baêng Risompa berkata mengatakan 

- tukang dari manakah yang membikinhya. 

Bagaikan saja kalau saya sendiri yang diukur 

beear tinggiku dijadikan ukuran 

eama panjang juga dengan rambut panjang indahku. 

Barulah La Pananrang pergi ke Cina 

menyampaikan ucapan tetapi dia ditangkap. 

Tiga bulan lamanya dinaikkan mahar 

tak diantarai waktu seharipun angkutan pemberian itu 

hanya malamlah yang mengantarainya 

barulah berhenti harta benda banyakku itu • 
.. 

- I Wé Cudai membatalkan, tidak mau lgi Daêng Risompa, 

lalu hartaku dikembalikan hanya sehari saja, 

baru aku diberitahukan sudah kembali semua 

biarpun benang seutas 

tidak ada lagi yang tinggal di istana, 

- aku keberatan, aku berperang, kukalahkan orang Cina. 
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I We Cudai 1agi menginginkan 

pengantin tak mengadakan pesta perkawinan. 

Hanya angin yang mengantarku memasuki bi1iknya9 

Akupun kawin me1a1ui angin aaja 

- I Wé Cudai lagi tak mau melihatku. 

Tujuh bulan aku pergi pulang ke Latanété 

tidak pernah seka1ipun aku me1ihat . 

wajah Daéng Risompa 

Adik kitapun te1ah menurunkan 

- Ma11imongeng dan Takka1a11a 

dia kumpu1kan aemua aparat kerajaan 

perempuan yang memerintah begeri 

dia suruh pergi ke Ma11imongeng, 

menyuruh menghiburku tingga1 di Cina. 

- Hanya I \-lé Cimpau raja Lémpa 

yang dicocoki pandangan mataku 

aebab persis sekali dengan Wé Pananngareng. 

Sudah ada juga anakku pada raja Lémpa. 

Dua bulan lamanya aku setelah kawi dengan I Wé Cimpau 

- barulah sempurna perkawinanku dengan Daéng Risompa. 

Malam aku pergi, malam juga aku harus kemba1i 

ke tempat raja Lémpa. 

Tak diperbolehkan sampai siang 

di isatana Daéng Risompa. 

- Tiga bulan lamanya aku bagaikan suami orang Senrijawa 

pada bi1ik I Wé Cudai, mulai diidamkan To Botoé. 

Lebih setahun lamanya dikandung I La Galigo 

marulah dia lahir dijemput dukun 

dipangku oleh dukun kerajaan, 

- tetapi I Wé Cudai tak mau melihat anaknya. 

Dia tidak menginginkan 

tingga1 be~sama dengan putranya. 

maka To Boto itu kubawa saja ke Mario." 

Termenung semua para t amu undangan, 

semua mencucurkan air matanya 
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mendengarkan perkataan Upunna Warek. 

Berkata Pallawagauk, 

"Biasu dipercaya betul adik kita 

jitu pandangan yang mengikut ke Botillangi itu ... 

Menjawab Opunna \iarek, 

11 Hanya saj a wahai raja kakakku 

sampai tidak dibunuh semua isteri banyakku 

karena adik ki~a dapat menyelamatkannya, 

aebab marah aekali Sri Paduka, 

- karena isteri banyakku itulah yang diperkirakan 

menyampaikan t~ntang saudaraku itu. 

Menurut berita adik kita mengatakan, 

engkau menyuaahkan diri saja tuanku 

bukan isteri banyaknya saudaraku yang menyampaikannya, 

- di Tompo Tikkalah di dengar. 

Kakakku I La Datunna 

menyampaikan kepada sepupu sekalinya. 

Dia menyampaikan semua ucapanku, 

disebut-sebut aemua perkataanmu, 

- barulah Sri Paduka tenang hatinya." 

Tiada berhentinya Opunna \iarek berbicara bersepupu se kali, 

orang yang kampungnya di seberang lautan. 

Nanti audah dinihari barulah berbaring orang besar itu. 

Hanya sebuah bantal aaja mereka bertiga 

- Pallawagauk, Sawérigading dan La Maddaremmeng. 

Nyenyak sekali tidur orang besar itu. 

Hatahari sudah tinggi belum juga bangun. 

Memerintahlah To Sulolipu, Toappémanuk 

menyempurnakan perupacaraan Sang Hiyang kehiyangan I La sémagga. 

- Hampir separuh naiknya matahari 

barulah bangun duduk Sawérigaàing 

bersam~an bangun duduk semua para tamu undangan 

mencuc1 muka pada mangkuk put1h 

menata diri di depan cermin, 

- membuka cerana keemasan lalu menyirih 
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menyirih menenangkan hatinya. 

Barulah pergi duduk 1agi Opunna Warek 

diangkatkan bahan makanannya. 

Seaudah makan orang besar itu, dibunyikanlah genderang 

semua berdiri sambil bermain 

orang yang kampungnya di seberang lautan 

masing-maaing melakukan tarian. -· Banyak aeka1i macam permainannya d.alam sehari. 

Berkumpullah anak raja-raja orang Cina di mahligai. 

Datang semua aekitar Cina seputar Sabbang 

yang berbatasan dengan tana Wugi 

maauk berjudi di Marig. 

Sudah penuh sesak di gelanggang, 

padat aekali di bavah pohon wodi, 

sudah berangkat juga Opunna Warek beraepupu sekali. 

Bersamaan berangkat semua tamu undangan 

turun pergi ke gelanggang. 

Bertaruhanlah semua para pemain judi 

mengambi1 ayam mengangkat ayam sabungan. 

Bertaruh lagi orang Cin~engan orang yang dari seberang. 

Berganti-ganti orang beaar itu 

naik mengadu ayanm di panggung emaa. 

Alangkah ramainya aabungan itu. 

Belum dilepaa yang pertama 

sudah dibulang 1agi yang berikutnya. 

Malam aajalah yang mengantarainya 

orang yang bertaruhan di gelanggang. 

Bagaikan mau meluap kampung di Mario. 

Bagaikan mau runtuh panggung yang berpagar itu, 

bagaikan mau terbelah gelanggang 

dikarenakan suara teriakan orang banyak. 

Ribuan ayam berbunuhan dalam aehari. 

Kalau sudah mulai gelap, naiklah 1agi 

menari berpaaangan di istana, para tamu undangan itu. 

- Tiada 1agi berhentinya bunyi genderang aiang malam. 
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Sudah tiba hari yang ditentukan 

dinaikkan raga-raganya I La Galigo 

diperinjakkan pada tana ménroja To Boto itu 

dipertumpukannya pada umpa sékati To Padamani 

- dirimbunkan daun kayunya To Tessioja. 

Berkata To Sulolipu, 

"Berangkatlah wahai Puang Matoa menyempurnakan 

perupacaraan Sang Hiyang kehiyangan To Boto 

engkau upacarakan menuju ke luar. u 

Belum selesai ucapan To Sulolipu 

berangkatlah bissu kerajaan menuju ke dalam 

menyempurnakan tatacara peradatan 

perupacaraan Sang Hiyang kehiyangan To Tessioja. 

Sudah berdengung-dengung genderang 

- gemuruhlah bunyi gendang, 

tak berhentinya berbunyi gong emas pemanggil 

jiwa semangat kehiyangan To Boto itu. 

Diupacarakanlah ke luar I La Galigo 

didahului oleh Puang Matoa, 

- diberangkatkan dengan ucapan déwa. 

Memerintahlah To Sulolipu agar diturunkan 

usungan keemasan tumpangan Opunna Warek. 

Sudah diturunkan juga usungan kemilau 

tumpangan To Padamani. 

- sudah sampailah I La Galigo di ruangan luar 

disertai dengan upacara Sang Hiyang. 

Turun semua para tamu undangan pada mahligai, 

sudah berangkat juga Opunna lu~u turun 

dijemput dengan usungan keemasan. 

- Berdirilah La PanàDrang 

mengangkat To Boto lalu turun 

menaikkan pada usungannya. 

sudah ramai upacara Sang Hiyang kehiyangan I La Galigo. 

Berbunyi semua bunyi-bunyian. 

- Berangkatlah usungan keemasan tumpangan Opunna Warek 
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dinaungi payung kemilau. 

Berangkat juga usungan kemilau tumpangan I La Galigo 

dinaungi payung keemasan 

berjalan terus menuju keluar dari pekarangan. 

- Tiada berhentinya dibunyiak senapan. 

berbunyi terus genderang besar yang ramai 

serta tari-tarian yang tak berhentinya. 

Tak saling mendengar ucapan orang banyak. 

Bagaikan mau runtuh di Sabballowang, 

bagaikan mau terbelah di Mario 

disebabkan suara teriakan orang banyak. 

Gemuruh kedengaran upacara Sang Hiyang kehiyangan To Padamani. 

Diberlalukan pada pancangan bambu berhias 

pergi menuju ke mahligai 9 

dipatahkan bambu emas diperinj.akkan tana ménroja, 

dipertumbukan pada umpa sékati, 

dinaikkan pada penutup kayu arawa, 

menebar-nebarkan . poci-poci emas 

manaburkan emae murni.tak menyayangi harta yang banyak 

menengadahkan isi kolong langit permukaan bumi. 

Bagaikan saja I La Galigo · 

anak déwa yang turun di bumi kelihatannya. 

Bagaikan bulan purnama disaksikan, 

bagaikan matahari yang mulai naik. 

- Sudah beristirahat sabungan ayam 

bersamaan semua congak melihat. 

Berkata semua para tamu undangan itu, 

"Persis wajah perawakannya 

kecantikan orang tuanya sewaktu remajanya. 

- ~iga ratus bambu berhias tempat berlalunya I La Galigo. 

Tiga kali berkeliling To Boto itu 

pada penutup arawa 

aekian kali pula I Maudara menebarkan 

kain sutra, emaa murni, melemparkan pontoh 

- tak menyayangi harta yang banyak. 
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Sudah sempurna perupacaraan To Padamani. 

Berdirilah To Sulolipu 

mengangkat kemanakannya menuju ke mahligai• 

Bagaikan saja hujan keras taburan bertib emas 

- sebagai jemputan jiva rajanya To Boto itu. 

Turunlah I La Galigo 

berjalan diiringi oleh inang pengasuh 

diapit-apit oleh saudara sesusuan mulianya 

diramaikan oleh para pemelihara, 

- diikuti oleh aparat kerajaan 

yang bersamaan usianya. 

La Sulolipu yang mengangkatkan lengannya 

sebelah menyebelah dengan La Pawennari 9 

Bersamaan congak sambil berkata tamu undangan, 

- Silahkan kemari wahai anak penguasa di Luwuk, 

yang dipertuan di Tompo Tikka9 

keturunan manurung orang Botillangi 

tunas mutiara orang Toddattoja9 

pergi engkau duduk pada pangkuanku." 

- Pergi duduk I La Galigo 

pada pangkuan paman-pamannya itu. 

Berganti-ganti tamu undangan memangku I La sémagga. 

Berkata Opunna Warek, 

"Berangkatlah wahai To Tessioja membuka kurungan ayam 

- raja tuanmu sendiri 

yang berkuasa di Tompo Tikka mengajarmu 

naik melepas ayam pada panggung emas." 

Berkata Pallawagauk, 

"Berdirilah kemari anak To Boto 

- membuka kurungan ayam menyisik ayam 

kitalah yang saling·mengadu ayam 

saling mengonggokkan harta emas." 

Segera saja berdiri I La Galigo 

bersamaan berangkat dengan pamannya. 

- Belum beres keadaan taruhannya 
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masing-masing sudah mengasah tajinya, 

mengenakan gajung 1a1u membu1ang, 

bersamaan naik di atas panggung perupacaraan. 

Sersamaan juga naik di atas panggung 

- dinaungi peyung kemilau 

masing-masing mengagungkan ayamnya, 

sa1ing me1epaskan ayam bersama pamannya. 

Rupanya tak canggung I La Ga1igo mengadu ayam. 

Bagaikan orang yang sudah mahir di ge1anggang. 

Tiga kali saja sa1ing mengge1epur ayam sabungan itu, 

lari terengah-engah ayam mu1ia Pa11awagauk. 

Berdirilah To Sessunriwu menangkap ayamnya 

membuka benang pembulang kuningnya, 

1alu memberikan kepada penjaga ayam mu1ianya, 

- kemudian menyentak destar andalannya 

menarikan destarnya 

menggoyang-goyangkan lengannya 

memencak-mencakkan jari tangannya 

menggeliatkan pangkal lengan 

- tempat bertumpuknya gelang tuangan di lengannya 

bagaikan-mau patah lengannya 

bagaikan mau bertemu ujung aikunya 

hampir saja tersangkut destarnya 

pada tangkai pohon lonra yang paling bawah. 

- Terkipas-kipas rambut tebal indahnya, 

terserak-serak ka1ung kemi1au yang ada pada dadanya. 

Riuh bagai • suara burùng nuri kedengarannya 

ge1ang tuangan yang ada pada lengannya 

gelang emas yang ada di kakinya. 

- Berteriak-teriak orang banyak di gelanggang. 

Bagaikan saja suara guntur teriakan 

laki-laki sebayanya To Boto itu. 

Gembira sekali Pallawagauk melihat kemanakannya 

saling bergandengan tangan turun ke mahligai. 

- Bagaikan orang yang menikmati rasa madu 
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di dalam bati Opunna Warek 

menyaksikan putranya, 
tak ada yang menyamainya di kolong langit permukaan bumio 

Saling bertaruhan lagi penjudi mengambil ayam sabunganG 

Bertaruh lagi Opu Lagusi · · raja Wadeng. 

Bakkacumiri warna bulu ayam La Tenripeppang, 

léworeng ayam mulia La Tenriranreng. 

Saling berkata ribuan taruhannya 

tak terhalang ucapan mulutnya 

- masing-masing mundur mengasah tajinya 

mengenakan gajung lalu mebulang 

masing-masing sedang keliha*an benang sutra 
yang aedang melilit pada jari mulia orang besar itu. 

Lalu bersamaan naik padapenutup perupacaraan itu 

- kemudian bersamaan pindah ke-panggung 

masing-masing dinaungi payung emas 

keduanya mengandalkan ayamnya. 
Hanya tiga kali saja saling menggelepur ayam sabungan itu 

terbunuhlah ayam mulia Opu Lagusi. 

- Segera berdiri raja Wadeng menangkap ayamnya 

lalu membuka tali pembulang kuningnya 

kemudian memberikan kepada penjaga ayam andalannya. 

Saling tersenyum kedua raja itu, 

bergandengan tangan lalu turun ke mahligai. 

Saling bertaruhan lagi penjudi 

mengambil ayam mengangkat sabungan. 

Bertaruh lagi raja Sabbang Opunna sama 
masing-masing mengatakan ribuan taruhannya 

tak terhalang ucapan mulutnya 

- lalu mundur mengasah tajinya 

mengenakan gajung lalu membulang, 

lalu bersama naik pada penutup perupacaraan itu, 

kemudian bersamaan pindah ka panggung 

dengan dinaungi payung emas 

- masing-masing mengandalkan ayamnya. 
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Tujuh kali saling menggelepur ayam sabungan itu 

maka mati seri ayam mulianya. 

Tertawa saja La Maddaremmeng, La Makkasau, 

saling bergandengan tangan turun ke mahligai. 

Saling bertaruh lagi pemain judi 

mengambil ayam mengangkat sabungan. 

Bertaruh lagi I La Galigo orang Kelling 

La Saullangi Sunra barat 

masing-masing mengatakan ribuan taruhannya 

tak terhalang ucapan mulutnya 

kemudian mundur mengasah tajinya 

mengenakan gajung lalu membulang 

lalu bersama naik pada penutup perupacaraan itu, 

kemudian bersamaan pindah pada panggung 

- masing-masing mengandalkan ayamnya. 

Tujuh kali aaling menggelepur ayam aabungan itu 

dibunuhlah ayam mulianya 

To Patawari Sunra barat. 

Gemuruh suara œriakan orang Kelling. 

- Segera saja I La Galigo menangkap ayamnya 

lalu membuka benang pembulang kuningnya, 

kemudian memberikan kepada penjaga ayam andalannya, 

sesudah itu raja Kelling 

menyentak deatar yang ada di kepalanya 

mengembangkan deatarnya 

menari berkeliling di dal~m pagar suji emas 

menyentak-nyentakkan jari tangannya 

melengkung-lengkungkan ujung sikunya 

hampir mengena ujung sarung raut wajah 

- La Saullangi Sunra barat. 

Di aebelah ataa bagaikan auara pohon radda yang berpatahan 

bukaan jendéla orang kampung 

yang berdindingkan wajah,dinding keemasan yang indah. 

Berkata semua orang banyak, 

"Mémang cantik sekali I La Galigo 
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baik sekali Opunna Kelling 

hanya sayangnya agak sombong dia 

serta angkuh tak menghiraukan raja sesamanya. 

Baik juga raja Sabbang Opu Lagusi 

- tetapi hanya dia gagah di Cina saja. 

Adapun raja kita Opunna Warek bersepupu sekali, 

bagaikan saja orang Botillangi yang turun menjelma di bumi, 

orang Péréttiwi yang nampak nyata. 

Demikian juga kecantikan anaknya. 

- Adapun La Maddaremmeng orang Maloku itu 

tidak terlalu nampak juga keagungannya 

hanya saja yang tidak ada cacatnya 

cara berpakaiannya yang baik. 

Me~ang patut dijadikan contoh perumpamaan 

- perempuan orang Sama 

aparat kerajaan orang Maloku." 

Tertawa saja La Saullangi 

saling bergandengan tangan di gelanggang. 

Saling bertaruh lagi pemain judi 

- mengambil ayam mengangkat sabungan. 

Bertaruh lagi La ~ajolangi dari Marapettang 

La Rumpammégga dari Tesaililu. 

Masing-masing mengatakan ribuan taruhannya 

tak terhalang ucapan mulutnya. 

- Cellakléworeng warna bulu ayamnya 

La Rumpammégga dari Tesaililu, 

bakkasudéwi warna bulu ayam La Wajolangi dari Marapettang. 

Kemudian mundur mengasah tajinya 

mengenakan gajung lalu membulang, 

- lalu bersama naik pada penutup perupacaraan itu, 

kemudian bersama naik di atas panggung 

masing-masing mengandalkan ayamnya. 

Hanya tiga kali saja menggelepur ayam itu 

dibunuhlah ayam mulianya La Wajolangi. 

- Gemuruh suara teriakan orang banyak di Tessililu. 
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Berdiri1ah La Rumpammégga 

me1epaskan benang pembu1ang kuningnya 

1a1u memberikan kepada penjaga ayam mu1ianya. 

Sa1ing bergandengan tangan 1a1u turun 

- La Wajo1angi dari Marapettang 

La Rumpammégga dari Tessi1i1u. 

Sa1ing bertaruhan 1agi pemain judi 

mengambi1 ayam mengangkat sabungan 

semuanya te1ah mempertaruhkan 

--menakar emas oraug Wugi di ge1anggang, 

orang besar itu tak ada yang mau ka1ah taruhan. 

Ke1ihatannya bagaikan arus menga1ir 

kain pakaian taruhannya 

untaian emas perjudiannya 

- turun ke mah1igai. 

Sudah berganti-ganti juga 

aparat kerajaan orang Gina 

aparat kerajaan yang kampungnya di seberang 1autan 

naik mengadu ayam pada panggung emas itu 

- mempertaruhkan se1uruh hartanya. 

A1angkah ramainya sabungan di Mario. 

seribu ayam berbunuhan da1am sehari. 

Dionggok bagai tanah galian bangkai ayam para penyabung, 

membenamkan mata kaki bu1u-bu1u ayam 

- mengait-ngait kaki putusnya benang pembu1ang 

pada pintu masuk kepanggung itu. 

Mengiris-iris kaki patahan taji 

di atas penggung yang berpagar itu. 

Tidak diukur gembala sudah dijadikan taruhan 

- tak disama tinggikan pelayan pembantu 

sudah dipertaruhakan pada panggung emas itu. 

D~rong begitu saja tikar Jawa 

dionggok di tangan saja emas-emas 

digenggam bagai asam emas murni 

- tak diukur panjang kain-kain 
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Hanya ma1am1ah yang mengantarai 

orang yang sa1ing bertaruhan di ge1anggang. 

Ka1au hari sudah mu1ai ge1ap 

barulah mu1ai naik ke istana, 

- aparat kerajaan yang memerintah negeri. 

Kalau orang besar itu sudah makan malam 

dibunyikanlah genderang 

dipuku1 pu1a gong emas manurung itu. 

Berdiri 1agi anak-anak raja itu menari-nari~ 

- Naik bergantian orang yang kampungnya di seberang lautan 

Tidak tidur lagi matanya anak raja orang Mario 

bergembira menari semalam penuh. 

Duduk1ah Opunna Warek 

tak berpisah bersepupu seka1i 

~ tak menikmati tidur sema1am penuh 

membicarakan keadaan masa lalu. 

Keesokan harinya 

baru saja matahari mulai bersinar dengan cerahnya 

bangunlah Opunna Warek bersepupu seka1i 

- teman-temannya juga sudah.bangun semua 

mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di depan cermin 

membuka cerana keemasan lalu menyirih 

menyirih menenangkan hatinya. 

- Berkata Toapanyompa, 

"Baik sekali To Sulolipu 

kita pindahkan tempat mri-tarian kita 

kita robah juga tatacara perupacaraan yang kita adakan. 

Kita pindah menari bergembira pada mustika manurung 

- kiriman dari Datu Patoto di Botillangi." 

Sepakatlah ucapannya.beraepupu sekali. 

Bersatulah orang yang kampungnya di seberang lautan 

masing-masing ingin melihat muatika keemasan manurung. 

Berangkatlah La Pananrang, La Massaguni, 

- menunjukkan jari tangannya 
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diturunkan1ah usungan keemaàan 

tumpangan Opunna Warek, 

disempurnakan upacara rajanya Toapanyompa. 

Mu1ai turunlah orang banyak 

berdiri menunggu di dalam pekarangan. 

Berangkatlah To Sulolipu masuk ke dalam 

pergi duduk di hadapan Opunna Warek. 

Menyembah sambi1 berkata La Pananrang, 

"Sudah siap wahai adikku 

- usungan keemasan tumpanganmu, 

sudah dikembangkan payung emas manurung· 

sudah menunggu juga aparat kerajaan pengikutmu. 

Berpa1ing sambi1 berkata Opunna Warek, 

"Berangkatkan1ah Wé maudara anakmu ke da1am 

engkau beri pakaian I La Ga1igo 

engkau suruh juga berpakaian indah 

raja Lémpa. Matangkiluwuk 

TenDilénn~eng dan Wé·Makkawaru 

beriringan dengan To Boto ke-·l:apangan 

menyaksikan mustika keemasan manurung." 

Be1um selesai ucapan Opunna Warek 

berdirilah raja ~ampu 

mengangkat I.La Galigo 

menggendong di pinggang 

- membawa masuk ke dalam 

pergi duduk di hadapan ibunya Waru. 

Berkata raja Jampu, 

"Orang besar mengharapkan wahai raja Lémpa, 

dipersiapkan To Boto, Tenriawaru, 

beliau juga mengharapkan kepadamu 

berpakaian indah 

beriringan ibu La Sulolipu 

orang tua La Mappémanuk. 

Beliau juga harapkan kepadamu beriringan semua I La Galigo 

menuju ke luar di lapangan 
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menyaksikan mustika keemasan manurung." 

Belum selesai ucapan \'lé Haudara 

berangkatlah raja Lémpa mengenakan 

pakaian 1engkap orang Botillangi kepada I La Galigo, 

kalung berlarik tiga orang Rualletté 

gelang tuangan orang Senrijawa 

pontoh bentuk burung berhias orang Toddattoja, 

gelang emas orang Uriliu. 

Matangkiluvuk sendiri 

mengenakan pakaian lengkapnya Ternriawaru. 

Berpakaian lengkap I La Sémagga bersaudara. 

Barulah I Wé Cimpau, Matangkiluwuk, 

Tenrilennareng, I Maudara, 

berpakaian indah. 

Berpakaian indah semuanya. 

Sudah berada di tanah anak-anak itu. 

Sudah ramai juga tatacara upacara rajanya To Boto, 

alat tumpu kadidi ribuannya 

tettilaguni anak beccingnya 

- latu caleppa indahnya. 

Berpaling sambil berkata Opunna \t/arek 

kepada sepupu sekali sederajatnya, 

11Ringankanlah dirimu wahai adikku 

kita pergi bersukaria orang Senrijawa, 

- kita menyakaikan yang dinamakan mustika keemasan 

kiriman Sangkuruwira Datu Patoto." 

Berangkatlah Pallawagauk bergandengan tangan bersepupu aekali. 

Bersamaan berdiri orang yang kampungnya di aeberang lautan 

mereka turun semuanya. 

- Sudah datang juga I La· Galigo bersaudara, 

I 'tlé Cimpau, t1atangkiluwuk, Tenrilennareng, 

Sudah sampailah Opunna Warek di bawah 

dijemput dengan usungan keemasan bersepupu aekali 

maaing-masing dinaungi payung emas. 

- Dijemput juga dengan usungan keemaaan 
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La Tenriranreng bersaudara 

dinaungi dengan payung emas. 

Masing-masing dijemput dengan usungan keemasan 

orang tua anak datu yang tujuh puluh orang. 

Dijemput dengan usungan keemasa semuanya 

para tamu undangan dari jauh, dinaungi semua payung emas. 

Dijemput juga dengan usungan keemasan 

I La Galigo bersaudara 

rinaungi dengan payung emas. 

Dijemput juga dengan usungan gading raja Jampu, 

Hatangkiluwuk, Tenrilennareng, 

raja Jampu dan Sawipauba. 

Dipundak1ah pembawa kipas, 

diangkut juga tempat ludah 

buangan sepah sirihnya 

orang besar itu, bersepupu sekali. 

Diangkut di bagian depan alat doddo 

tingga~ di belakang topeng kayu. 

sudah datang semua hamba Jawa Opunna Warek. 

Berbaris memanjang La Taubuleng, 

membunyikan tulali kati La Taupancék, 

masing-masing membunyikan mongeng-mongeng. 
~ 

Sudah datang juga La Kéni-Kéni, Lak abenniseng 

yang mengapit sarung tak berbaju 

yang berbaju tak mengapit sarung 

yang menuruni tanah bajakan 

mengait kaki rumpun salaguri, 

menyebarkan bunga malilu ·yang merimbun 

pada sela-sela perantaraan rumah. 

Menari kajakilah orang Luwuk 

menari baénrong orang Butung 

menari bunané orang Toraja 

dan menari séngo-séngo orang Laiyoda. 

Tak saling mendengarkan ucapan hamba Jawa. 

- Dipuku~ terua genderang 
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ditiuplah alat titincawa 

diiringi gong disertai musik Melayu. 

Tiada lagi diberhentikan 

bunyi letusan senapan 

sebagai maklumat tunas keturunan manurung 

sedang berada di lapangan. 

Tiada sirih terkunyah 

sudah sampailah di luar kampung 

datang memadati dataran tinggi yang panjan~ dan lu~s, 

- lalu diletakkanlah mustika manurung 

di hadapan Opunna Warek bersepupu sekali, 

I La Galigo bersaudara. 

Toapanyompa sendiri 

berdiri memanggil Ménék Siragi Datok Siraga. 

- Belum selesa:. ucapan La Maddukelleng 

sudah muncullah Datak Siraga Nénék Siragi 

Bersamaan dua suami isteri berkata mengatakan, 

"Keturunan siapakah yang memanggil, tunas siapa berteriak." 

Menjawab Opunna Warek, 

-
11Keturunan I La Patoto dari Botillangi 

tunas datu Palingé dari Senrijawa

Maka dilebarkanlah badan mustika itu 

sebesar dengan kampung kerajaan. 

Sudah datang pula anak raja penjaga mustika itu 

- berlomba-lomba keluar pargi duduk 

sujud menyembah di hadapan Opunna Warek bersepupu sekali 

I La Galigo bersaudara. 

Menyembah sambil berkata penjaga mustika itu, 

11Silahkan masuk wahai orang besar. 

- Berangkatlah kemari adik Galigo bersaudara 

engkau menyaksikan tari-tarian dari Botillangi." 

Belum selesai ucapan 

anak raja penjaga muatika itu 

bersamaan berangkat orang besar itu masuk ke dalam 

- berangkat juga I La Galigo bersaudara. 
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Orang Luwuk dan orang Cina tidak ada yang mau tinggal 

maauk semua menyaksikan mustika manurung itu. 

Mereka semua menyaksikan 

tari-tarian dari Botillangi. 

Berkata Opunna Warek, 

11 Demikianlah tari-tarian di Botillangi 

wahai yang berkuasa di Tompo Tikka 

yang dipertuan di Aléwadeng, raja Sama. 

Kalau Senrimalangi sendiri berdiri, 

juga si Tanratellu itu melakukan tarian, 

bagaikan saja aku merasakan aku sudah berada 

di akhirat perasaanku. 

Sampai di keseluruhan negeri yang kuinjak 

belum ada kulihat yang mirip dengan Tanratellu 

kecuali Welléricin~ Karaémpugi orang Kelling 

yang sama kecantikannya dengan Tanratellu itu. 

Gembira sekali La Tenriranreng, La Makkasau, 

sekalian menantu kesayangan Opunna Cina. 

Héran semua orang yang ka~pungnya di seberang lautan 

aemua memuji mustika manurung itu, 

bersamaan semua berkata 

Pallawagauk, La Tenripeppang, 

11 Sejak aku dilahirkan belum pernah aku menyaksikan 

yang bernama muatika." 

- Bersamaan semua orang Cina berkata 

dengan orang yang kampungnya di aeberang 1autan, 

"Benar sekali ucapanmu wahai raja Tompo Tikka 

yang berkuasa di negeri Wadeng 

sampai di manapun aku perkirakan 

yang kampungnya di bawah kolong langit ini 

belum ada yang pernah melihat mustika 

apalagi wahai adikku tidak ada sama sekali 

yang pernah menyaksikan tarian orang Botillangi 

kecuali yang hanya pernah 

- menyaksikan tari-tarian orang Botillangi 

'h 1 
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raja adik kita si pajung itu, 

sebab memang pernah menelusuri Rualletté. 

Bersamaan berkata orang besar itu 

bergumam semua memuji orang besar, orang banyak 

- melihat mustika keemasan manurung itu. 

Lebih-lebih lagi I La Galigo bersaudara. 

Tak dapat diperkirakan kegembiraannya 

menyaksikan permainan kirimannya itu9 

Gemuruh kedengaran suara 

- teriakan terbahak-bahaknya orang banyak. 

Bagaikan saja kilat petir yang tak berhenti-hentinya 

teriakan-teriakan orang banyak kedengarannya 

sampai didengar I Wé Cudai di Latanét~~ 

Marah sekali Daéng Risompa mengatakan, 

- "Keluarlah wahai Wé Teppéréna di dataran tinggi itu 

engkau suruh tangkap semuanya 

gembala kerbau yang bergerombol 

jangan ada yang engkau kecualikan di antara gembala itu 

yang sombong memperdengarkan kepadaku teriakan besar." 

- Berangkatlah I Teppéréna menuju ke luar 

berpapasanlah para pelayan pembantu di sekat istana. 

Berkata Wé Teppéréna, 

"Dari manakah engkau para pelayan pembantu 

sampai sunyi sekali di istana ini." 

- Menyembah sambil berkata para pelayan pembantu itu, 

"Kami datang dari dataran tinggi, melihat-lihat. 

Raja kita Opunna Warek sendiri 

mempermainkan mustika keemasan manurung itu. 

Kita dapat melihat semua 

- macam tari-tarian dari Botillangi. 

Semuanya berada di lu~ 

berkumpul semua di dataran tinggi itu 

Opunna \iarek bersepupu sekali 

dan semua teman-temannya berkumpul semuanya. 

- Datang juga raja kita upu Lagusi raja Sabbang 
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Berkumpu1 semua menantu kesayangan 

Sri Paduka Opunna Cina. 

Saya 1ihat berdatangan semua 

sekitar Cina seputar Sabbang 

berbatasan dengan tana Wugi. 

Penuh sesak di luar di dataran tinggi yang panjang, 

lapangan besar yang luas. 

Datang juga anak-anak Opunna Warek 

beriringan dengan raja Lémpa." 

Kembali 1agi Wé Teppéréna. 

"Aku be1um sampai juga di 1apansan adik Cudai. 

Saya masih di sekat ruangan aku berpapasan dengan pelayan. 

Aku bertanya, katanya bukan gembala, 

bukan juga penjaga kerbau yang memekakkan telinga 

teriakannya di lapangan itu. 

Katanya, Opunna Warek adikku 

bersepupu sekali suami isteri 

datang juga anaknya bersaudara 

merekalah yang bermain mustika keemasan manurung 

kiriman Datu Patoto dari Boti11angi. 

Itulah yang kedengaran berteriak keras. 11 

Marah sekali I Wé Cudai sambi1 berkata, 

"Ke1uar1ah di dataran tinggi i tu \'lé Teppéréna 

menyampaikan ucapanku pada I Wé Cimpau. 

Katakanlah ~oJé Teppéréna 

sombongmu Cimpau, angkuhmu Tenrilinrungeng, 

engkau tak menyayangi kehidupanmu 

memperdengarkan teriakan keras Daéng Risompa. 

Bagaikan engkau sendiri 

- yang pemilik negeri di Alécina 

memerintah di tana Wugi 

sombong tak memantangkan 

mengataai perbuatan, pemilik negeri." 

Kebetulan sekali didengar o1eh Opunna Cina 

pembicaraan anaknya itu 
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Berdirilah ~é Tenriabang menuju ke dalam 

lalu berdiri pada pintu 

bilik besar tempat tidur anaknya 

sambil berludah berkatalah 

- yang beristana di Latimojong itu, 

uJangan engkau pergi Wé Teppltréna 

di sebelah luar di lapangan itu, 

aku tak mengizinkan mengata-ngatai Tenrilinrungeng. 

mengata-ngatai Tenrilinrùngeng. 

I ~é Cimpaulah yang mujur menerima baik kebodohsnmu 

memelihara dengan baik 

menyamakan dengan anaknya sendiri9 

sampai hidup dengan selamat I La Galigo. 

Adapun engkau Cudai, ketak mauanmu yang menggentarkan 

- kemauanmulah yang menggemetarkan badan. 

Janganlah engkau Daéng Risompa 

engkau halangi kemauan Opunna Warek pada orang Wugi 

sekehe~daknyalah orang Luwuk pada orang Cina. 

Janganlah engkau menantang, sebab tidak ada lagi Wugi 

yang mau berperang dengan orang Luwuk. 

Sudah tunduk semua keseluruhannya 

panj i perang orang Cina pada orang Aléluwuk. 

Janganlah orang lain yang engkau kutuki. 

Perbuatanmulah yang membakar habis Alécina.u 

- Tiada berkata lagi I Wé Cudai 

tiada menjawab sepatah katapun kepada orang tuanya. 

Menghempaskan badan lalu berbaring Daéng Risompa 

membungkus kepala dan kakinya 

mengepit kaki ujung aarungnya 

- mencucurkan air mata bercucurannya 

mengutuk dirinya aendiri. 

setelah matahari terbenam 

dikembalikanlah mutika keemasan manurung itu. 

Kembalilah Opunna Warek bersepupu sekali ke Mario. 

- Kembali juga I La Galigo bersepupu sekali. 

-
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Kemba.1i -- juga orang yang kampungnya dieeberang lautano 

Penuh sesak lagi kampung di Mario 

Melimpah ruah istana keemasan manurung di Mallimongeng. 

Berjalan terus I La Galigo masuk ke dalam. 

Sawérigading sedang duduk di ruangan luar 

saling bergembira bersama bersepupu sekali 

saling menyapa semua teman-temannya 

tak melepaskan yang lainnya pergi tidur. 

Setelah makan malam orang besar itu 9 

menceriterakan lagi masa lalunya. 

Tiada berhenti-hentinya 

gelak tertawanya orang besar itu, 

saling me nyapa bersepupu sekali 

kesemua teman-temannya itu, 

tidak disebut-sebut lagi 

tidak berhenti-hentinya juga 

teriakan besar tak terhingganya anak raja pendamping 

bangsawan tinggi kapit 

aparat kerajaan yang memerintah negeri dinaungi payung emas. 

Bagaikan mau runtuh negeri makmur yang besar itu 

bagaikan ma~~erbang mah1igai gading dan gelanggang 

disebabkan keributan tertawa semalam penuh. 

Sadar dari tidur I Wé Cudai 

pada tengah malam yang kelam. 

Terdengarlah olehnya 

teriakan dan tertawa tak berhenti-hentinya di Mario. 

Berpaling menumpukan kaki pada ujung sarungnya 

Daéng Risompa, eambil berkata, 

"Apakah engkau tidur Wé Teppéréna aku membangunkanmu 

- kalau engkau sadar, tenangkanlah hatimu 

engkau dengarkan ucapan mulutku. 

Teriakan dan tertawa yang telah kudengarkan, 

yang kuperkirakan di 1-fario." 

Menjawab Wé Teppéréna, 

- 11Siapa lagi yang engkau perkirakan adik Cudai 
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selain dari Opunna Warek bermain dengan anaknya 
saling bergembira bersepupu sekali 

saling menyapa dengan teman-temannya9 

Engkau sendirilah Daéng Risompa 

- memuntahkan lemakmu mengeluarkan nikmat perasaanmu 
mencela orang Luwuk tak menyayangi anakmu. 
I Cimpaulah yang menerima cercaanmu itu, 
melangit tinggi beritanya 

yang engkau ikutkan panji perangnya, 

- yang mendamping angkutan baki-bakinya 

engkau sendiri adik CUdai 

sudah tenggelam masuk ke lapisan tanah 

ujung berita tak baikmu. 

Sedang I La Galigo itu, 

- adalah anak yang paling cantik, anakmu itu, 
meninggi betul kebaikan keturunanmu itu, 

· cendekia meng&luarkan ucapan ahli mengucapkan pembicara~ 
Sedangkan lagi adik Cudai 

masih usia kanak-kanak 

- sewaktu dinaikkan pada ayunan keemasan manurung 
sangat gembira hati menyaksikannya. 

Apalagi aekarang sudah besar wahai adikku I La Galigo itu 
makin bertambah dewasa To Padamani, 

kabarnya, pekerjaan I ~o/é Cimpau itu hanyalah 
- berbicara bercakap dengan anaknya yang dua orang itu 

selalu saja bersama menari gembira sepanjang hari. 
Kalau To Boto sudah mengantuk barulah membaringkan di pangkuannya, 
nanti sudah terlalu nyenyak tidurnya 
lalu mengangkatnya masuk ke dalam kelambu, 

- tidur berbaring diapit oleh kedua anaknya. 

Khabarnya sejak berada 

bertempat tinggal di Mario, 

sudah jarang tidur bersama dengan Qpunna·Warek. 

Hanya I La Galigo saja yang dipelihara siang malam." 
Berkata lagi I Teppéréna, 

: ' 
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I Wé Cimpau adalah orang yang paling mujur 

memelihara anakmu sendiri, 

yang engkau menghinanya terus menerus. 

Sudah besar To Boto, sudah ada juga -·.dro,.lahirkan 

perempuan yang sangat cantik 

penghuni bilik yang sangat disukai." 

Tiada menjawab I Wé Cudai 

tiada menjawab sepatah katapun Daéng Risompa itu 

membenarkan di dalam hati apa yang diucapkan 

pendamping peribadinya itu. 

Berbaring saja membungkus kaki dan kepalanya 

mengutuki kedunguan· - pemikirannya 

kebodohan hatinya mencela orang Luwuk itu. 

Dia ingin sekali melihat anaknya itu. 

Sudah mendesak juga keinginannya berbicara dengan anaknya 

bermain menari dengan anaknya itu, 

tetapi dia merasa sangat malu 

sebab se1alu saja ada di dalam hatinya 

ucapan sombong keterlaluannya pada si pajung itu, 

ucapan mulut terlanjurnya kepada orang Luwuk 

kata-kata angkuh tak terhingganya 

tidak mau dibaringi oleh orang Luwuk 

bersesarung dengan·yang bukan senegerinya. 

Hanya sangat heran orang Luwuk jugalah 

yang memberinya tunas pengganti. 

Penyesalan terus saja yang dipikirkan Daéng Risompa. 

Berbaring saja I Wé Cudai membungkus kaki dan kepalanya, 

mengepit dengan kaki ujung sarungnya 

mengalirkan air mata b~rcucurannya 

berpikiran tak menentu 

berhati tak karuan, 

sebab tidak ada cara yang diketahui 

yang dijadikan tempat melepas dendam. 

Duduk saja I Wé Cudai menyesali diri 

- karena ditimpa kecelakaan dungu berpikiran, 
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mendengar ucapan orang lain, cercaan orang luar 

orang yang cemburu menginginkan kemuliaan yang dibadapi 

tak mau menerima naséhat pada orang tua. 

Sanga% malu juga menanyakan anaknya. 

Tak mau menyebut-nyebut anaknya. 

Dia ingat semua ucapan sombongnya pada orang Luwuk 

dicercanya Opunna ':larek, 

orang Luwuk jugalah yang memberinya tunas pengganti. 

Tiada berhentinya mata bercucuran Daéng Risompa. 

Andai kata ada orang yang dibunuh penyesalan 

Daéng Risompa sudah ada di akhirat karena penyesalan. 

Bertambah tak enak terus perasaan I Wé Cudai 

karena tak berhenti-hentinya didengar 

teriakan keras yang tak ada berhentinya di Mario. 

Tiada berhentinya menari Qpunna Warek bersepupu sekali 

saling bergembira dengan temannya semalam penuh 

tiada berpisah sampai siang. 

Setelah matahari mulai naik. 

8udah kelihatan sang surya di atas gunung 

- diangkatlah talam emas 

tempat makan orang besar bersepupu sekali. 

Tiada sirih terkunyah sudah selesai dijejer 

tempat makan teman-teman Qpunna Warek. 

Sudah saling berpapasan angkutan baki 

sudah siap tersedia talam-talam, 

sudah cukup makanan para pengikut 

ribuan makanan orang banyak 

dirapatkanlah pintu kemilau 

dibersihkan tangan orang besar bersepupu sekali. 

- Mulai makan Toapanyompa bersepupu sekali. 

Bersamaan makan para aparat kerajaan 

yang memerintah negeri dinaungi payung emas. 

Saling mempersilahkan makan raja itu. 

Bagaikan saja bara menyala lengannya 

- para pelayan pembantu penjaga makanan 
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Belum berkurang isi baki sudah ditambah terus. 
Bagaikan saja burung putih beterbangan 
kisaran mangkuk Jawa, 

tempat minumnya juak andalan yang banyak. 
Rembang tengah hari barulah berhenti orang besar ituo 
Diangkat kembali tempat minuman. 
Dikembalikan tempayan balubu yang aneka macamo 
Duduk 1agi saling bergembira dengan temannya bersepupu sekali. 
Sudah bersiap Pallawagauk, La Tenripeppang, 
keseluruhan para tamu dari negeri yang jauh 
semua sudah ingin kembali ke negerinya 
bersamaan dua berkata 

Pallawagauk, La Tenripeppang, 
"Saya sudah ingin wahai raja adikku 
kembali lagi ke Tompo Tikka, menuju ke Wadeng. 
Mudah-mudahan kelak sudah ada 

isteri sesama derajatnya si To Boto itu 
yang dicocoki pandangan matanya, 
kami kembali lagi wahai adikku 

- meramaikan perupacaraan yang engkau adakan. 
Syukurlah karena rahmat ~o Palanroé 
kita saling bertemu muka di Cina ini, 
datang semua kemari berkumpul 
aparat kerajaan yang memerintah negeri 
yang dinaungi payung emas 
dari negeri Sama dan Maloku 
sama lagi sewaktu kita berlayar 
sewaktu kita menyerang di Pammasareng 
negeri makmur tempat tinggalnya La Daéng Lebbi 
sewaktu kita membakar kampung besar tempat tinggal 
Opu besarnya yang berkuasa di Pammasareng. 
Sepakatlah orang besar itu beraepupu sekali. 
Bersamaan semua berkata 

orang yang kampungnya di seberang lautan itu, 
"Kami pamit wahai penguasa di Luwuk, 
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yang dipertuan di ~atamparek :~: 

kami semua pergi ke negeri kami 

.syukurlah sudah se lesainya juga 

dinaikkan raga-raganya anak kita 

- kami berkumpul semua raja adikku. 

Nanti ada wahai orang besar, perempuan 

yang akan dikawini To Boto itu 

kami datang lagi kembali bersepupu sekali 

pada perupacaraan yang engkau adakan." 

- Menjawab Opunna ~arek, 

n.Ï.'tanti saja besok kakak engkau berlayar." 

Sepakatlah ucapan orang besar itu. 

Berkata Opunna Warek, 

nKalau sudah sampai wahai tamuku di negerimu 

- katakan sajalah semua 

aku datang menjadi tamu d~ Alécina 

Opunna ~o/arek yang mengadakan perupacaraan 

di negeri tempat buangannya 

anaknya yang dinaikkan raga-raganya 

- aku diperlihatkan oleh Toapanyompa 

perupacaraan raja yang sala bentuk pesta tak sempurna 

hanya perbuatan ditiru yang dikumpulkan." 

Bersamaan semua berkata 

Opu penyabung yang kampungnya di seberang lautan, 

- "Kuur jiwamu wahai orang besar, 

semoga tetap semangat kehiyanganmu yang dinaungi payung manurung 

selainmu, tidak ada yang mengadakan pesta yang salah bentuk 

yang ditempati perbuatan ditiru yang dikumpulkan, 

Bukan ucapan isapan jempol wahai adikku 

- yang kusampaikan di hadapanmu. 

Tidak ada sesamamu mengadakan pesta kalihat wahai adikku. 

Tidak ada dilihat yang sesamanya 

perupacaraan besarmu 

ketinggian derajat muliamu 

mengadakan pesta yang terlalu ramai. 

l 
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kami menanjak besar di dalam sabungan yang ramai 

perupacaraan raja di negeri lain, 

tidak ada yang sama dengan perupacaraan yang engkau adakan. 

Tak disebut-sebutkan lagi 

perupacaraan raja yang ramai di Aléluwuk 

sewaktu menaiki istana keemasan 

yang seratus petaknya tujuh puluh tambahannya, 

yang engkau tinggalkan di \t/arek 

yang diberi nama Lapakkawarudoko di Luwuk 

persinggahan orang yang datang 

tempat bergembiranya para pelayan 

tempat perawatan dirinya 

para remaja yang menanjak usia dewasa 

ditempati panggung yang dipancangi bambu emas 

tiang pusat istana. 

Tidak berhentinya sabungan ayam yang ramai 

yang diadakan pada malam:-hari. 

Biarpun beritanya belum pernah juga aku mendengarnya. 

Bersamaan dua berkata 

- La Tenriranreng dan La Makkasau, 

"Bagaiman{lkah wahai raja Sama menyabung malam pemain judi itu." 

Bersamaan berkata raja Sama mengatakan, 

"Diamlah raja adikku aku menceriterakan kepadamu 

istana keemasan yang didirikan 

raja adik kita di Warek. 

Kami dikumpulkan sewaktu menaiki Lapakkawaru. 

Besar sekali atap puncak istana itu. 

Bagaikan dataran tinggi yang melintang kelihatannya 

gunung yang kembar yang berdiri tegak. 

- Ada seratus lima puluh petaknya 

seratus tambahan ruangannya 

ada pasar di samping tangganya. 

Berdatangan dari segala jurusan 

harta benda bakul Cina. 

- Adapun disebelah bawah tangganya 
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pasar orang dan pasar karbau yang diperjual belikan. 

Lain tempatnya juga orang Jawa-Jawanya 

kawah besar, tempayan balubu dan kiyulailu. 

Lain tempatnya tempat dijualnya balubu dan mangkuk emas. 

- Lain tempatnya tempat menjual rambut sarang, 

suangkapili dan bulu béppaja. 

Lain tempatnya tempat menjual topi keemasan, 

baju perisai dan perisai keemasan. 

Lain tempatnya tempat menjua1 keris bangkok 

- tombak layang, senapan dan mesiu. 

Lain tempatnya tempat menjual kain sutra, 

sutra hitam, satin merah dan satin kuning. 

Tak ada yang dicari yang tiada 

aneka macam pakaian yang dijual. 

- Lain tempatnya juga yang menjual k~ris emas, 

gading bezukir, pontoh model burung berhiaa, 

gelang kalaru, emas kawat dan pontoh besar, 

cincin tuangan berukir beruas mayang 

anting-anting puluhan tai1, 

- ~mas di muka emas di belakang, kuku palau bentuk daun. 

Lain tempatnya tempat menjua1 b-akul karenra, 

talabang Cina, peti rotan dan bakul-datu. 

Pasarnya ramai sekali wahai raja adikku. 

Tak ada yang dicari yang tiada 

- yang diperjual belikan di istana itu. 

Ditempati panggung pada tiang pusat istana, 

dipancangi dengan bambu emas 

diberi terali keris tiang beai pagar kuatnya 

dan dihampari kain sutra panggung itu 

- dinaungi jejeran pohon asam dan pohon wodi 

dikelilingi mahligai gading panggung yang berpagar 

yang ditempati panggung pada tiang pusat istana itu. 

Papan keemasan yang dilâlui 

naik mengadu ayam pada panggung emas itu, 

- dipasangi pancuran emas balok warek tengah yang indah. 
1 
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Bagaikan aungai aruanya air harum 

yang ditampung pada aumur indah 

yang ditutup dengan papan emas. 

Ada tujuh buah aumur berjejeran. 

Paair manik batu lagading 

tempat membuang bangkai langirnya pelayan pembantu. 

Tumbuh berdampingan pohon langir buaa dan jeruk purut 9 

Tangkai lamecci tempat menggantung 

aarung bajunya panghuni rumah, 

batu kemenyan yang ditempati mandi berlangir., 

kurai emas tempat mengerikan badan yang aelesai mandi. 

Tujuh buah juga kamar besar berjejer 

tujuh buah juga pelaminan emas berjejeran 

yang dikelilingi pagar tumbuh 

di bahagian depan ruangan iatana. 

Tak ada yang dicari yang tiada 

aneka macam tumbuh-tumbuhan 

dan buah-buahan yang langka. 

Datang semua burung-burung yang aneka macam 

- gemertak paruhnya berbahasa Wugi dan Jawa, 

melagukan nyanyian bagaikan manusia kedengarannya. 

Adapun aumur harum yang berjejer itu 

orang tidak merasakan bagaikan rasa di bumi 

kalau sudah mandi berlangir 

pada aumur indah yang indah itu. 

Kalau sudah mau terbenam matahari 

sudah menyalalah obor di gelanggang. 

Dikelilingi pelita bahagian sisi panggung itu. 

Bagaikan saja matahar.i di tengah langit kelihatannya. 

- Ramai sekali sabungan itu. 

Belum selesai diadu yang pertama 

sudah terbulang lagi yang berikutnya. 

Tidak ada yang mau kalah jumlah taruhan banyaknya.n 

Termenung saja Opu Laguai raja Sabbang 

- Terperangah semua orang-orang Gina 

,· 



para pejabat dari tana Wugi 
mendengarkan ceriteranya 
raja Sama Opunna Kelling. 

XI/234 

Berkata lagi La Maddaremmeng raja Sama 
- bersamaan dua berkata La Patawari Sunra barat, 

"Bukan keangkuhan raja adikku orang Sama, orang Maloku. 
Hanya kami perbandingkan 
yang kami datangi sabungan yang ramai di negeri lain. 
Belum pernah kami dapati sabungan yang ramai 

- yang diadakan pada malam hari. 
Tidak pernah kudengar dari ceritera orang-orang tua. 

Q.l Memang tidak pernah kami lihat sesmamu di Aléluwuk 
1 

kekuasaan besarnya 
dan kedudukan derajat kemuliaannya." 

- Termenung semua orang~orang Cina sambil berkata, 
11Celaka sekali I 'fié Cudai 
memuntahkan lemaknya mengeluarkan nikmat perasaannya." 
Tak disebut-sebut lagi saudara Daéng Risompa 
sepupu sekali I W' ·Cudai, 

- tak berhenti-hentinya menyesali kedungaun Daéng Risompa. 
Tidak tidur lagi matanya orang besar itu, 
saling mempersilahkan pada temannya 
tak berpisah dengan sepupu aekali sesama derajatnya. 
Tidak tidur lagi.mata La Pananrang, La Massaguni 

- memerintahkan nasi bekal dalam pelayaran para tamu itu. 
Ada seribu kerbau yang dipotong lauk pauknya. 

Keesokan harinya 
baru saja matahari bersinar dengan cerahnya 
dihadiahilah para tamu undangan itu masing-masing sepuluh 

- pelayan pembantu berpakaian lengkap. 
lima puluh laki-laki penjaga ayam. 
Masing-masing mengambil pelayan pembantu pengatur 
talam emas tempat makannya, 

baki-baki keemasan tempat bahan makanannya 
- mangkuk emas tempat minumnya 

' i' 
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Dia membawa kemba1i semua ke negerinya. 

Memerintah1ah Panritawugi, Jemmuricina 

aupaya diangkut ke1uar di muara 

beka1 makanan da1am pe1ayaran tamu undangan itu, 

lalu dinaikkan di perahunya. 

Berangkatlah La Pananrang, La Massaguni, 

memerintah menunjukkan jari tangannya 

su paya diangku t ke 1uar di mu ara 

harta benda ki~iman Opunna Warek 

kepada isteri kesayangan tamu undangan itu 

tak disebut-sebut lagi pada isteri mulia temannya, 

1ebih-1ebih 1agi kirimannya ke Tompo Tikka, 

ke Wadeng, pada orang tua kehiyangannya 

La Massarasa, La Mappanyompa. 

Sudah datang juga La Pananrang bersepupu sekali 

pergi duduk di hadapan Opunna Warek. 

Berkata Sawérigading, 

"Memerintahlah To Sulolipu 

su paya diangku t ke 1uar di muara 

- makanan bekal dalam pe1ayaran tamu undangan 

harta benda kirimanku itu.n 

Menyembah sambil berkata La Pananrang, 

"Sejak dari tadi wahai raja adikku 

sudah dibawa ke luar di perahunya. 

Panritawugi, Jemmuricina memerintahkan 

makanan bekal pe1ayaran tamu undangan 

diangkut ke 1uar pergi ke muara. 11 

Bersamaan dua berkata 

Pallawagauk, La Tenripeppang, 

"Selamat tinggal wahai adik penguasa di Luwuk 

yang dipertuan di Tompo Tikka 

aku sudah akan berlayar dahulu. 

Mudah-mudahan engkau mengadakan lagi perupacaraan 

kami kemba1i lagi 

- meramaikan perupacraan yang engkau adakan." 
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Bersamaan semua tamu undangan itu berkata, 
"Sama semua ucapan kami dengan kakakmu vahai adikku 
kami sudah akan kembali dahulu 
wahai raja penguasa kolong langit 
yang dipertuan dipermukaan bumi. 11 

Meneteskan air mata bercucurannya 
Opunna Warek sambil berkata, 
"Berlayarlah kakakku 
yang berkuasa di Tompo Tikka, 

~ beserta engkau Opunna Wadeng, 
berlayarlah wahai kakak Daremmeng, sahabatku, 
dan engkau semua tamu undangan dari seberang lautan 
mudah-mudahan selamat sampai ke negerimu 
dengan perasaan senang dan tenang. 

- Kenangk:l.D.l.ah aku didalam hat imu semua 
aku mengingat juga di dalam hatiku." 
Bersamaan semua menjawab dan berkata 
orang yang kampungnya diseberang lautan, 
nJ anganJ.ah demi ki an ucapanmu wahai orang besar. 

- Sedangkan engkau aendiri menginginkan 
selalu dikenang di dalam hati. 
Raja manurung yang melahirkanmu, 
apalagi kami ini tidak mau bernaung 
pada payung kebesaran manurung itu." 

- Tiada berkata lagi Sawérigadi.ng, 
tiada menjawab aepatah katapun. 
Berangkatlah Pallawagauk, La Tenripeppang. 
Bersamaan semua berangkat 
orang yang kampungnya di seberang lautan berangkat 

- masing-masing dijemput dengan usungan keemasan 
dinaungi payung emas, 

berjalan terus menuju ke luar ke muara 
bersama menaiki perahunya masing-masing 
lalu memerintahkan menegakkan tiang agung lalu berlayar. 

- Gembira aekali orang yang kampungnya di seberang lautan 
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berlomba di permukaan air. 

Adapun Opunna Warek, 

sedang duduk mengikuti dengan pandangan 

usungan keemasan tumpangan para tamu undangan. 

Setelah sudah hilang dari pandangan 

payung emas naungan sepupu sekalinya, 

barulah mulai masuk ke dalam 

menghempaakan diri la1u berbaring, 

membungkus kepala dan kakinya, 

mencucurkan air mata merindunya 

pada sepupu sekali sederajatnya. 

Bersamaan mengenangkan semua sahabat-sahabatnya. 

Tidak makan malam Opunna Warek, 

La Pananrang bersepupu sekali. 

Keesokan harinya 

baru saja matahari bersinar dengan cerahnya, 

bangunlah Pamadelletté 

mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di depan cermin 

membuka cerana keemasan lalu menyirih 

menyirih menenangkan hatinya. 

Berdirilah Opunna Warek berjalan menuju ke luar 

diikutkan keris emas andalannya 

mendatangi La Pananrang 

sedang duduk berkumpul bersepupu sekali 

pada ruangan pertemuan • 

Pergi duduk Pamadellett~ 

di bahagian pinggir ruangan 

membuka jendela lalu menjenguk 

melepaskan padangan pada samudra yang luas, 

meraaa sedih di dalam hati La Tenritappu 

mengingat-ingat sepupu sekali sederajatnya, 

bersamaan mengenang semua sahabatnya yang puluhan orang. 

Mencucurkan air mata merindunya 

Opunna Warek sambil berkata, 

-..... ' 
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"Sudah berapa lamakah kakak La Nanrang 

keberangkatan berlayarnya sepupu sekaliku 

teman-teman kita yang puluhan orang itu 

demikian juga para taiRU yang jauh kampungnya itu." 
- Menjawab To Sulolipu, 

Sudah tujuh hari wahai adikku 

berlayarnya sepupu sekalimu ke Tompo Tikka 

teman-teman kita yang puluhan orang itu 

dan para tamu yang j auh l.etak kampungnya. 

- Aku perkirakan adik Dukelleng 

sudah sampai semua di kampungnya 

dengan perasaan gembira bersenang hati 

menggembirakan pada isteri kesayangannya." 

Menarik nafas panjang sambil berkata Opunna Warek, 

- "Aku digusarkan wahai kakak To Sul.olipu 

sepupu sekaliku dan teman-teman kita 

membikin kacau pemikiranku 

orang yang kampungnya di seberang lautan itu." 
Bersamaan semua berkata 

- La Pananrang beraepupu sekali mengatakan, 

Benar sekali ucapanmu adik Lawé 

aku tak menyalahkan ucapan mulutmu orang besar. 

Sedfgkan kami ini orang luar, hanya sebagai pendampingmu 
menjadikan selalu mengenang terus 

- kakakmu dari Tompo Tikka itu 

teman-teman kita dari seberang lautan kampungnya itu." 
Tiada menjawab Opunna Warek 

tiada menjawab sepatah katapun sepupu sekalinya itu. 

Dia duduk saja menyilangkan jari t angannya 

- memandang terua melalui perantaraan lantai 

bagaikan pandangannya mau menembus tanah 

melihat l.apisan-lapisan tanah 

berpikiran tak menentu 

berhati tak karuan. 

Setelah matahari terbenam barulah I La Gal.igo naik ke istana, 
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berja1an terus maauk ke da1am 

datang menghempaakan diri 1a1u berbaring 

pada pangkuan raja Jampu sambi1 berkata, 

"Aku sedang mengantuk tuanku." 

Menjawab I Maudara, 

"Se1ama engkau anak To Boto 

te1ah diadakan perupacaraan 

dinaikkan raga-ragamu, 

sekian pula 1amanya engkau naik di istana sete1ah ma1am." 

Nyenyak sekali tidur I La Ga1igo 

pada pangkuan raja Jampu. 

Se1ama sepenanak naai dia berbaring, 

berkata1ah I Maudara, 

"Hamparkan1ah tikar banta1 tempat tidur To Boto 

dan memasang ke1am\:)u keemasan yang me1indunginya." 

Nyenyak seka1i tidurnya anak kita ini 

sudah ngi1u rasanya pangkuanku. 11 

Raja Lémpa sendiri yang berangkat 

menghamparkan tikar banta1 memasang ke1ambu. 

Berangkat1ah I Maudara mengangkat anaknya 

1a1u memasukkannya ke da1am ke1ambu 

meperbanta1kan pada banta1 yang indah. 

Duduk1ah I Wé Ci•pau, I Maudara, 

mengapit-apit To Boto itu. 

Berkata raja Lémpa, 

"Sudah menjadi raja muda anak kita ini, raja Jampu. 

Sudah menjadi penghuni ge1anggang putra kita inie 

Sudah tak cocok 1agi dipangku 

sudah tak wajar juga di gendong di pinggang." 

Menjawab sambil tertawa raja Jampu mengatakan, 

"Benar aeka1i ucapanmu raja Lémpa, 

aku tak menya1ahkan ucapan mu1utmu 

wahai i bunya Makkawaru." 

Be1um se1esai percakapan keduanya 

sudah datang juga Opunna Warek masuk ke da1am 
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pergi duduk pada pintu kelambu keemasan 

tempat tidur anaknya. 

membuka kelambu aambil àerkata Opunna Warek, 

"Apakah yang engkau bicarakan raja Jampu 

engkau duduk saja mengapit-apit putramu itu." 

Tertawa saja ibu Wé Waru menjawab 

raja pajung itu sambil berkata, 
11Adapun yang kami percakapkan wahai orang besar 
dengan raja Jampu bahwa sudah raja muda anak kita 

- sudah menjadi penghuni gelanggang putra kita 

sudah tak cocok lagi digendong di pinggang." 

Gembira sekali Pamadelletté mendengarkan 

ucapan mulut raja Lémpa. 

Berkata Opunna Warek, 

-"Benar sekali ucapanmu adik Cimpau 

aku tak menyalahkan ucapan mulutmu raja Jampu. 

Berdirilah kemari raja Lémpa 

kita masuk ke dalam bilik, aku mengantuk 

dimabuk tuak dipusingi minuman 

- aku diberi makanan tadi di luar 

raja kakak kita Ma.tangkiluwuk." 

Berdirilah raja Lémpa 

bergandengan tangan_suami iateri masuk ke dalam bilik 

masi~g-masing menghempaskan badan lalu berbaring 

- hanya satu sarung saja mereka berdua. 

Nyenyak sekali tidurnya 

Opunna Warek suami isteri. 

Dialihkan lagi ceritra 

dipindahkan lagi membicarakan aesuatu. 

- Setelah beberapa bulan sesudah 

di naikkan raga-raganya I La Galigo, 

sudah sekian pula I Wé Cudai ditimpa kesusahan 

ingin sekali melihat anaknya 

tetapi merasa sangat malu juga. 

- Sebab dia mengingat ucapan sombongnya terhadap orang Luwuk, 
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penghinaannya kepada orang ~arek. 

Duduk saja I Wé Cudai berpikiran tak menentu 

berhati tak karuan9 

Sete1ah matahari mulai naik datanglah di istana 

para penghu1u negeri dan hakim-hakim di Alécina, 

anak raja pendamping di tana Wugi, 

bangsawan tinggi kapit. 

Berangkat1ah Opunna Cina menuju ke luar 

pergi duduk pada ruangan pertemuan. 

Sudah datang juga La Tenriranreng, La Makkasau, 

memasuki pekarangan istana 

berjalan terus menginjak tangga keemasan lalu naik 

me1angkahi ambang pintu keemasan 

menginjak 1antai pelepah pinang. 

Kebetulan sekali Opunna Cina 

berada pada ruangan tamu 

maka datang semua para penghulu negeri dan hakim-hakim. 

Congak sambi1 berkata Opunna Cina,· 

11Silahkan kemari anak La Ranreng, La Makkasau 

pergi duduk di <:ttas tikar keemasan." 

Pergi duduk Panré Patannga bersaudara. 

Menyuguhkan sirih sambil berkata Opunna Cina, 

"Menyirihlah La Tenriranreng, 

menyirih jugalah La Makkasau sambil aku bertanya, 

"Bagaimanakah pengelihatanmu 

tentang perupacaraan raja yang diadakan oleh Opunna WarekG 

Sebab telah berkata semua 

para penghulu negeri dan hakim-hakim di Alécina, 

anak raja pendamping, 

bangsawan tinggi kapit di tana ~-lugi, 

belum pernah melihat sebelumnya 

perupacaraan raja yang demikian ramainya. 

Mereka juga mengatakan Sawérigading adalah déwa 

Toapanyompa bukan manusia. 

Katanya ada juga mustika keemasan yang diturunkan 
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kirimannya dari Botillangi." 

Menyembah sambil berkata La Tenriranreng, La Makkasau,, 

'' "Diamlah wahai tuanku aku menceriterakan kepadamu. 

Adapu setelah diumumkan sudah ada berlabuh 

- perahu keemasan tumpangan Opunna Warek 

aku bersaudara segera menuju ke Mario 

kebetulan sekali aku mendapati To Sulolipu 

sedang memerintahkan membakar kerbau ratusan ekor 
lauk pauk para tamu undangan. 

- Aku terus naik ke istana. 

Opunna Warek mengatakan, 

"Syukurlah karena engkau engkau datang kemari 
di Mario bersaudara. 

Sudah datang juga para tamuku di 1uar memenuhi muara. 

- Alangkah baiknya wahai Opu Lagusi raja Sabbang 

engkau sajalah bersaudara 

pergi ke luar di muara menggantiku 

mempersilahkan para tamu undangan kita. 

Sebab kalau aku sendiri kakak pergi ke muara 

- To Botoé juga akan turut menyertaiku. 

Bersamaan aku mengatakan, tuanku, 

janganlah demikian ucapanmu raja adikku. 

Walaupun wahai adikku bukan karena I La Galigo 

yang dibuatkan perupacaraan besar 

- wajar juga aku menggantimu 

pergi ke luar di muara 

mempersilahkan para tamu undanganmu itu. 

Apalagi I La Galigo adalah anak kita bersama 

To Botoé adalah putra kita bersama. 

- Maka itulah tuanku, aku pergi ke muara 

aku beriringan dengan To Sulolipu, Toappémanuk 

kami bersama sampai di pelabuhan perahu, 

kami semua turun dari usungan kami. 

Kami semua pergi berada di pelabuhan perahu. 

Segeralah La Pananrang 
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berdiri menengahiku dengan raja Sabbang 

berbisik-bisik mengatakan, 

adapun yang menumpangi wangkang emaa itu 

yang emas semua perahu yang ditumpanginya 

adalah sepupu sekali sederajatnya Opunna Warek. 

Bersaudara ibunya 

sedang bapaknya beraepupu aekali 

dia turun ke dunia ini kawin di Tompo Tikkao" 

Tidak ada yang tidak diaebut-aebut 

La Tenriranreng dan La Makkaaau 

apa yang diucapkan oleh La Pananrang. 

Berkata lagi Panré Patannga, 

11Kami turun tuanku ke perahunya, 

dia aendiri yang memperailahkan kami. 

To Su1o1ipu pun berbicara mengatakan 

wahai yang dipertuan di Tompo Tikka, kedua orang itu,saudara. 

ibunya yang akan diupacarakan naik raga-raganyao 

Haka dijawablah wahai tuanku 

penguasa dari Tompo Tikka itu mengatakan, 

kuur jiwamu Opu Lagusi raja Sabbang 

semoga tetap semangat kehiyanganmu, 

engkau meringankan diri, menurunkan deraja~mu 

menuju keluar menjemputku. 

Bersamaan aku dengan La Makkasau mengatakan 

janganlah demikian ucapanmu raja adikku. 

Memang aewajarnya aku beraaudara 

akulah yang berangkat menjemputmu di pelabuhan. 

Walaupun bukan I La Ga1igo wahai adikku 

yang dibuatkan perupacaraan besarnya oleh Opunna Warek, 

apalagi I La Galigo adalah anak kita bersama 

To Botoér'adalah putra ki ta bersama. 

Kemudian wahai tuanku, bersamaan keduanya berkata 

La Pananrang dan La Massaguni, 

kuur jiwamu yang dipertuan di timur di Tompo Tikka 

yang berkuasa di Sawammégga, 
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yang memerintah di Singkiwéro. 
Semoga tetap semangat kehiyanganmu. 
Syukurlah karena engkau menurunkan derajat kemuliaanm· 
engkau ringankan dirimu pergi ke Cina, 

- meramaikan perupacaraan 

yang diadakan oleh sepupu sekalimu. 
Menjawab raja dari Tompo Tikka itu, 
janganlah demikian ucapanmu 
wahai pengganti diri si payung keemasan di Aléluwuk. 

- Apakah hanya aku bersepupu sekali saja adikku Pamadellett6 
bagaikan saja aku ini 

adalah orang yang lahir kembar 
sampai hatinya saja meninggalkan Aléluwuk. 
Tidak ada sama sekali pesannya ke Tompo Tikka. 

- Biarpun hanya pedagang yang dititipi pesan9 

Hanya setelah datang Panritawugi membawa undangan, 
barulah aku mengetahui raja adikku berada mukim di Cina. 
Kami pindah lagi wahai tuanku 
pada perahu Opunna Wadeng, 

- dia sendiri juga yang mempersilahkan kami 
menepukkan k~pada kami tikar kerajaan. 
Adapun ucapannya wahai tua~ dia mengatakan 
kuur jiwamu Opu Lagusi, raja Sabbang, 
karena engkau meringankan dirimu 

- engkau turunkan nilai derajatmu 
menuju ke luar menjemputku. 
Sama juga jawabanku kepada adikku 
yang memerintah di Tompo Tikka 
Dia berkata lagi tuanku, 

- La Pananrang La Massaguni, 

kuur jiwamu adik penguasa di Wadeng, 
semoga tetap semangat kehiyanganmu 
yang dipertuan di Coppokméru 
syukurlah karena engkau menurunkan kemuliaanmu 

- engkau meringankan dirimu pergi ke Cina 
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meramaikan perupacaraan 

yang diadakan oleh Opunna Warek. 

Adapun jawaban orang Wadeng itu mengatakan 

janganlah demikian ucapanmu wahai pendamping raja Luwuk 

kapit orang Warek. 

Semua yang dinaungi langit negerinya 

dia mengikut semua 

pada payung besar yang manurung di Aléluwuk. 

Mémang mendamping kebesaran:kita di Watamparek 

Sampai saja hatinya Opunna Warek 

berangkat meninggalkan negeri di Luwuk 

tidak ada datang utusan andalannya. 

Opunna Warek telah mengetahui 

mengutus angin memesan bayu 

menelusuri negeri lain. 

Tak disebut-sebut lagi si marempoba itu. 

Baru setelah kuterima kiriman suratnya 

barulah aku mengetahui bahwa rupanya dia berada 

si pajung itu mukim di Cina. 

Sependapat semua wahai tuanku 

raja Sama Opunna Kelling 

dengan seluruh para tamu undangannya 

barsamaan kami semua naik di. darat. 

Ada tujuh puluh pancangan bambu berhias yang dilaluinya 

barulah tiba di istana. 

Belum lama beristirahat para tamu undangan itu 

diangkatlah bahan makanannya. 

Selesai makan, bersamaan keduanya berkata 

yang memerintah di Tompo Tikka 

Opunna Wadeng mengatakan manakah 

yang dipersiapkan dinaikkan raga-raganya itu. 

Berangkatlah La Pawennari disuruh pergi 

menjemput To Botoé. 

Sudah datang I La Galigo wahai tuanku 

- keluar melalui sekat tengah. 
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I Haudara sendiri yang menggendongnya 

pada pinggang menuju ke luar. 

Congak segera mengambil kemanakannya 

yang berkuasa di Tompo Tikka 

- disertai kegembizaan mengatakan 

pergilah duduk pada pangkuanku 

suluh mahligai orang Aléluwuk si Mutiara pohon lonra 
panghuni gelanggang orang Tompo Tikka 
engkau ambil tujuh buah kampung 

- kampung besar negeri makmur di Singkiwéro. 

Tunduk I La Datunna mempercakapkan kemanakannya, 
kita pergi anak To Boto di Tompo Tikka, 

supaya engkaulah yang dinaungi payung di Sawammégga 
engkau bertetangga kakakmu La Hassarasa. 

- I La Galigo pun menjawab wahai tuanku, 

aku tak merasa ingin tuanku 

berpisah kampung dengan tuanku, 

aku akan rindu juga pada kakakku Tenriawaru 

aku juga mengingat ibuku raja Lémpa. 
- Berkata raja Wadeng, 

pindahlah duduk pada pangkuanku 

wahai penyabung muda di Sawammégga. 

engkau ambil negeri makmur kampung besar 

berjejer tujuh kampungnya itu. 

- To Botoé pun pindah duduk 

pada pangkuan Opunna Wadeng.: 

Tunduk sambil berkata si hiasan mahligai dari Coppokméru 
kita pergi anak To Boto ke Wadeng 

aku undangkan tamu penyabung 

- orang yang kampungnya di seberang lautan 

engkau bertemu dengan bibimu 

bermain bersama dengan kakakmu La Mappanyompa. 
Menjawab I La Galigo 

aku tak merasa ingin raja tuanku 

- berpisah kampung dengan tuanku 
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aku rindu juga kepada kakakku Daéng Paraga 

aku selalu mengingat juga kepada ibuku raja Lémpa. 

Berkata lagi La Maddaremmeng orang Maloku 1 

pindah duduk anak To Boto pada pangkuanku. 

Pindah duduk I La Galigo 

pada pangkuan orang Maloku itu. 

Berkata La Maddaremmeng, 

ambillah anak Sémagga negeri makmur 

yang bernama Wirimpoba di negeri Sama. 

Apakah engkau gadaikan tak kembali lagi 

atau engkau jadikan hadiah kekasih 

perbuatan aalahmu di gelanggang, 

atau engkau jadikan taruhan tambahan dalam sabungan, 

ratusan buah tempat pungutan pajaknya. -Nai:k dalam setahun upeti orang banyaknya 

sebagai tanda engkau raja muda menjadikan aku sebagai ayah. 

Berkata lagi La Saullangi Sunra barat, 

pindahlah duduk To Boto pada pangkuanku. 

Pindah duduk lagi I La Galigo 

pada pangkuan To Patawari. 

Tunduk sambi1 berkata La Saullangi, 

ambillah anak Sémagga negeri makmur 

yang bernama Toddaasolok di negeri Sunra 

ratusan banyaknya naik dalam setahun 

upeti orang banyaknya 

apakah engkau gadaikan tak kembali lagi 

atau engkau jadikan hadiah kekasih 

perbuatan salahmu di gelanggang, 

atau engkau jadikan taruhan tambahan dalam sabungan. 

sebagai tanda engkau raja muda menjadikan aku sebagai ayah. 

Berkata lagi La Mappapuli dari Mettoanging, 

pindah duduk anak Sémagga pada pangkuanku. 

Pindah duduk To Botoé pada pangkuan La Happapuli. 

Berkata To Wellu-Wellu, 

- ambillah anak To Boto wangkang emas 

---~ 
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yang berkepala naga berekor ular balu 9 

bagaikan saja naga kelihatannya 
terapung-apung di atas air 
sebagai tanda:.engkau .. raja muda menjadikan aku sebagai ayah. - Berkata lagi I La Galigo raja Kelling, 
pindah duduk anak To Boto pada pangkuanku. 
Pindah duduk I La Sémagga 
pada pangkuan To Tenriwalek. 

! · Berkata raja Kelling, 
- ambillah To Sessunriwu wangkang emas 

yang pandai menari di atas air. 
Kalau diangkat jangkarnya 
diturunkan kemudi keemasannya, dia mulai menari 
menggerak-gerakkan layar sutra indahnya. 

- sebagai tanda engkau raja muda menjadikan aku sebagai ayah. 
Berkata lagi La Rumpammégga To Sappéilek, 
pindah duduk anak Sémagga pada pangkuanku. 
Pindah duduk To Padamani 
pada pangkuan To Sappéilek. 

- Berkata La Rumpammégga dari Tessililu, 
ambillah anak To Boto wangkang emaa· 
yang dipadati peralatan perang aebagai pagar negeri, 
tidak ada yang dicari yang tiada 
peralatan perang isi wangkang emas itu wahai anakku 

- tandamu engkau hiasan mahligai menjadikan aku sebagai ayah. 
Penuh sesak aparat kerajaan wahai tuanku 
istana keemasan manu~ung itu. 
Hanya yang dapat naik di rumah 
adalah aparat kerajaan yang memerintah negeri 
yang dinaungi payung emas. 
Tidak ada yang dikecualikan oleh I La Galigo 
yang tak diduduki pangkuannya 
semuanya memberikan hadiah yang banyak 
orang yang kampungnya di seberang lautan, 

- diantarai !autan yang luaa 

1 
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negeri tempat tinggalnya. 

Banyak seka1i harta benda I La Ga1igo 

di1impahi kedudukan To Botoé 

pemberian para tamu undangan Opunna Warek. 

Maka kembali lagi 

To Tessioja masuk ke dalam. 

Hari sudah mu1ai ma1am 

dipergantikan obor cahaya matahari, 

dinya1akan1ah pe1ita di ruang da1am. 

Dibakarlah obor di ruangan luar. 

Kamipun duduk berkumpul. 

Menangia aambil berkata Opunna Warek 

tidak ada 1agi aamanya rahmatmu kepadaku 

dari engkau semua, karena engkau meringankan diri 

engkau berdatangan aemua kemari di Cina ini 

meramaikan perupacaraan yang kuadakan. 

Menjawab raja dari Tompo Tikka, Opunna \-ladeng 9 

bersamaan semua para tamu undangan mengatakan9 

jangan1ah demikian ucapanmu wahai penguasa ko1ong 1angit, 

yang dipertuan di permukaan bumi, 

kami tidak menjadikan orang 1ain To Botoé. 

Bagaikan saja yang keluar dari perut kami. 

Berkata 1agi I La Datunna, 

hanya engkau saja raja adikku yang bersifat sampai hati 

kepada sepupu aeka1i yang bagaikan engkau lahir kembar, 

sampai aaja hatimu meninggalkan Aléluwuk 

tidak ada sama sekali utusanmu menyampaikan kepadaku. 

Biarpun pèsanmu yang memesan tidak ada juga. 

Andaikata wahai adikku ada saja angin berhembus 

datang mengatakan telah berlayar sepupu sekalimu 

saya tidak melepaskan waktu sesaat 

aku juga berlayar. mengikuti jejakmu. 

Sedangkan engkau pergi ke akhirat 

melawan berperang dengan La Daéng Lebbi 

opu besarnya aparat di akhirat 
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kita dapat membunuhnya 

opu besarnya aparat kerajaan di akhirat itu. 
n~'-Kami bersama-sama lagi pergi mengir~ 

apa lagi hanya di bumi saja ini engkau layari 

- hanya manusia biasa yang engkau perangi. 

Nanti setelah datang Jemmuricina 

membava kepadaku undangan panggilan 

barulah aku mengetahuivahai adikku 

rupanya engkau be~mukim di Cina in:i:•· 

- Berkata juga La Maddaremmeng raja Sama 

benar sekali ucapanmu adik penguasa di Tompo Tikka 
aku tak menylahkan ucapan mulutmu 

wahai yang dipertuan di Singkiw&ro. 

Memang dia tidak mengingat pembicaraan 

- tak mengenang kata keputusannya 

sebab jelas sekali telah mengatakan, 

kalau aku mengavini perempuan sesama derajatku 

akan datang utusan andalanku menjemputmu 

berdua dengan kakakku I Da Muttia 

- engkau sendiri yang menggantikanku vahai tuanku 

memeriksakan mahar orang Selli pemberianku, 

menyempurnakanku harta benda banyakku,-

dan kakakkulah sendiri 

ibunya La Mallapua 

- memeriksa pakaian indah keagunganku. 

Biarpun pesannya saja yang memesan tidak ada juga. 
Angin berhembus yang membava berita, tak ada juga, 
tak disebutkan lagi yang merupakan utusan yang datang. 

Maka itulah kami heran semuanya 

- datangnya Panritawugi membawa undangan. 
Anak keturunannyalah 

yang dinaikkan raga-raganya 

dan tempatnyapun di tempatkan di C·ina. 

Menangis sambil berkata Sawérigading, 

- Apakah dapat saja sempurna yang baik itu 
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kalau audah terjadi kecelakaan. 

Nanti sesudah makan malam wahai tuanku 

makan malam para t amu undangan i tu, 

barulah berceritera teman-teman Opunna Warek, 

menceriterakan keadaan yang sudah ber1a1u 

aewaktu berlayarnya pergi menelusuri negeri. 

Tiga tahun 1amanya di Haloku 

aewaktu dirajahnya La Maddaremmeng orang Maloku. 

sud ah sampai juga di Sunra barat 

- juga menginjak Ke11ing timur 

yang ditempati ular sawah besar 

kepjting kemilau yang bertaikan bubuk emas 

sampai juga di Tessi1i1u 

menginjak juga di Mettoanging, 

- tiba sampai di taranati 

melihat juga di ujung 1autan 

tiba sampai di Marapettang 

tempat tingga1 La Wajolangi 

maka bertemulah I Pinrakati orang Halaka 

- Opunna Warek ingin sekali menuruti cinta keinginannya 

tetapi tidak boleh 1agi disesarungkan orang arwah. 

Kemudian kembali 1agi ke Sama 

sebab memang disana siap dijemput oleh I Da Muttiae 

Katanya nanti setelah selesai 

- disempurnakan perupacaraannya 

1a1u diperciki dengan air pasili soda. 

Sebabnya adalah karena mereka datang 

dari menelusuri negeri arwah 

seaudah itu kembalilah mereka ke Luwuk. 

- Berkata 1agi wahai tuanku 

yang berkuasa di Tompo Tikka itu, 

berapa lama engkau adikku tingga1 di Luwuk 

sejak datangmu dari menelusuri negeri 

1a1u dipugar kembali nisan pekuburan 

- tempat kuburan pemakamannya 
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Sri Paduka yang meningga1 bersama suami isteri. 
Menjavab Opunna Warek, 
Tujuh tahun 1amanya aku tingga1 di Luvuk 
lalu aku berlayar ke Tompo Tikka 

- lalu dipugar nisan pekuburan 
tempat kuburan pemakamannya 
Sri Paduka Manurung di Tompo Tikka 
yang dimunculkan di Savammégga. 
Berkata I La Datunna, 

- tidak ada lagi samanya vahai Opunna Ke1ling 
raja adikku Opunna Warek, 
kehendaknya bagaikan arue, 
keinginannya meluap bagaikan banjir 
diturunkan malam perahu di Tompo Tikka 

- dikumpulkan malam orang banyak 
diangkut malam sema1am penuh segala macam senjata 
waktu dinihari kami naik di perahu 
tak sampai siang kami sudah tingga1kan daerah jerma1 
para nelayan di Tompo Tikka. 

- Setelah sudah siap beka1 perjalanan 
dalam pelayaran beberapa lamanya, 
aku diperintahkan o1eh To Pa1ennareng 
naik ke atas istana memintakan izin pamit 
kepada bibinya suami isteri -- dengan alasan akan ber1ayar mene1usuri negeri ke Tana tennga. 
Olehnya itu bibinya sendiri 
memerintahkan persediaan makanan da1am pe~àyaran kami. 
Bersamaan dua berkata 

I La Datunna raja Wadeng, 

- dengarkanlah wahai To Tenriwa1ek 
aku menceriterakan semuanya 
jangan engkau sangka hanya aku berhati setengah 
ingin mengembalikan- anakmu itu kepadamu. 
Tiga malam setelah aku meninggalkan Tompo Tikka 

- kami sudah sampai di Gima, 
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ingin mengambi1 air tavar 

Sri Paduka raja Gima sendiri ke1uar 

berkata mengatakan naik1ah kemari di negerimu 

aku member1a1ukanmu pada jejeran bambu berhias keemasan 

memasuki negerimu, engkau memasukkan di dalam perutmu 

hasi1 tanahmu di Dima ini 

aku mengundangkan opu penyabung 

engkau duduk bersama menakar emas di ge1anggang 

aku sumbang taruhanmu bersepupu seka1i. 

Atau engkau ingin kawin. 

Masih ada dua orang anakku yang kutunggukan jodohnya 

apakah keturunan dari Boti11angi 

atau tunas dari Péréttiwi. 

Wé Tenridio namanya yang su1ung. 

Tenriba1ob0 namanya yang bungsu 

sembarang saja yang engkau jadikan jodoh. 

Atau engkau ingin mendampingkan bilik emas 

biarlah engkau kawini kembar anakku itu, 

asa1 engkau yang dijadikan jodoh. 

Hanya saja javaban raja adik kita mengatakan 

aku junjung di atas kepa1a ucapanmu 

mudah-mudahan tuanku, aku selamat sampai di Aléluwuk. 

aku menyampaikan kepada Paduka tuanku 

supaya be~1ayar kemari penghu1u negeri dari A~éluwuk. 

Kami hanya tingga1 di pe1abuhan perahu 

diantarkan ta1am tempayan peradatan kami 

dijamu o1eh Sri Paduka raja di Gima. 

Sebab itu1ah vahai tuanku maka dihampari dengan tikar 

pada perantaraan pohon asana yang berpilinan 

bunga palal1o yang berjejer, olah karena 

raja adik kita tak mau naik ke istana. 

Sete1ah makan tengah hari barulah kami berlayar, kakakku. 

Tiga ma1am sete1ah kami tinggalkan negeri Gima 

sudah sampai1ah pada 1autan da1am yang luas. 

Tidak ada 1agi negeri yang di1ihat 

··~ 
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Berkatalah Toalapua 

dengarkanlah wahai sekalian. 

Kalau engkau sedang melihat sesuatu 

pauh bajénggi yang bagaikan tertumbuk di Botillangi 

- janganlah ada Yang merasa berani membicarakannya. 

Disitulah bermukim sétan pemburu, 

setan Pérésola, Toalebboreng, Pulangkali, 

permainan anak dewa manurung. 

Kalau ada yang mempercakapkannya 

- tenggelam bagai tempayan perahu itu. 

Tak boleh dibunyikan peralatan raja 

didiamkan saja genderang-genderang. 

Belum selesai ucapan La Maddaremmeng, 

katanya betul-betul sudah nampak pohon pauh bajénngi ituo 

- Berkata To Sulolipu, To Palennareng, 

bunyikan saja semua peralatan upacara Sang Hiyang 

kehiyangannya Opunna Warek bersepupu sekali 

hanya jangan ada yang berani membicarakannya. 

Sewaktu mendekatnya pada pauh bajénggi yang muncul 

- wangkang emas tumpangannya, 

berkatalah Opunna Warek, apakah di atas itu kakak Daremmeng, 

yang bermain-main di puncak pauh bajénggi itu. 

Kuperkirakan mereka anak laki-laki, 

tetapi bagaikan saja kulihat 

kapas olahan lembaran rambutnya. 

Aku perkirakan orang tua, tetapi bagaikan hanya anak-anako 

Melenggang bagaikan pohon melawé 

pada puncak pauh bajénggi itu. 

Katanya ada tiga kali tuanku 

- mengulang kata Toapanyompa 

tetapi tidak dijawab sepatah katapun. 

Berkata lagi Opunna \llarek, 

berikanlah kepadaku sumpitan emasku 

, aku sumpit penjaga pauh bajénggi itu, 

- yang merasa sombong ·menimpakan bahaya 
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air bah kepada pengikntku. 

Kemudian katanya tuanku,barulah 

bersuara kecil La Maddaremmeng 

merasa takut sekali Toalapua sambil berkata 

aku sembah kemuliaanmu wahai penguasa kolong langit 

yang dipertuan di permukaan bumi 9 

itulah anak deva penjaga pauh bajénggi itu. 

Belum selesai ucapan raja Sama 

katanya sudah ditimpakan petir guntur 

angin kencang, gelap di depan gelap di belakang. 

Bagaikan mau terbalik Wakkatanété manurung 

tak disebut-sebut lagi perahu mulia pengikut. 

Sudah tenggelam wangkang emas 

tumpangan Toappémanuk. 

Ribuan perahu emas beriringan 

tenggelam ke bawah Toddattoja 

tak disebut-sebutkan lagi perahu mulia pengikut. 

Kemarahan itu baru berhenti 

setelah Opunna Warek berdiri 

berpakaian orang Senrijava. 

Berdiri di atas vangkang menumpukan alat pacodaklakko. 

To Sulolipu memotong Oro _ ·-· -··· . 

bernazar orang buleng To Palennareng, 

barulah Opunna Warek pergi duduk 

di atas wangkang emas, 

menyebut-nyebutkan nama neneknya di Aléluwuk, 

mempermaklumkan di Tompo Tikka. 

Dia menyebutkan yang muncul di Watamparek, di Savammégga 

barulah bersinar dengan baik matahari. 

Berangkatlah Opunna Warek masuk ke dalam 

pergi duduk di pelataran perahu, 

mengembangkan perbuatan Sang Hiyang 

yang diwarisi dari Botillangi 

menyabung kilat mengadu petir memperlagakan guntur 

- menyalakan api dewa, 
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la1u membakar raut mukanya 

penjaga pauh bajénggi itu. 

Katanya tidak ada 1agi yang tingga1 di tempatnya 
anak dewa penjaga pauh bajénggi itu. 

- Opunna Warek menghentikan kemarahannya itu 
setelah To Sulolipu, To Palennareng berkata, 
hentikan saja raja adikku kemarahanmu itu. 
Sudah tenggelam raja kakakmu La Massaguni. 
Sudah terbenam juga Toappémanuk 

- maka ia~gin jugalah wahai tuanku 
melompat mengikuti sepupu sekalinya, 
katanya bersamaan saja wahai tuanku 
penguasa di Tompo Tikka, 

dengan hiasan mah1igai di Coppokméru memegang 
- lengannya sebelah menyebelah dengan Opunna Warèk, 

bersamaan dua berkata, 

jangan engkau ikuti aepupu sekalimu. 
Sebab kalau engkau adikku turun di Liu 
pengikut kita tidak ada yang mau tinggal. 

- Engkau nanti sudah sampai di Toddattoja, 
pengikut kita tinggal terdampar di batu karang 
dimakan oleh ikan besar. 

Katanya sudah muncullah 

Sri Paduka saudaranya raja kita 
- yang muncul di Watamparek berpakaian pengabur 

melintang bagaikan dataran panjang. 
Dia mengatakan bahwa 

mengapakah wahai La Tappu, La Gauk, La Peppang, 
nanti engkau sudah ditimpa kesukaran 

- barulah engkau menolak bala. 

Andai kata sewaktu engkau melihat pauh bajénggi itu 
engkau memotong Oro menolak bala dengan orang buleng 
engkau sudah dikena1 oleh penjaga pauh bajénggi itu 
bahwa engkau adalah keturunan Botillangi 

- tunas pengganti di Toddattoja. 
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c 
Tetapi jangan1ah engkau keci1 hati 

karena engkau ditimpa ki1at guntur. 

Turun1ah kemari di Toddattoja 

kuberikan engkau warisan banyakmu. 

Berkatalah Toapanyompa bersepupu sekali, 

aku minta maaf tak singgah di Toddattoja 

tidak mudah singgah di Uri1iu. 

Diberikari kepada Toapanyompa keris emas anda1annya, 

di tangga1kan ge1ang tangannya untuk Pa11aw~gauk, 

dibukakan juga untuk La Tenripeppang 

pontoh bentuk burung berhias pakaiannyao 

Kemudian menye1am 1agi ke Uri1iu. 

Sudah muncu11ah Toapp,manuk. 

Sudah datang juga semua perahu mu1ia 

yang bersamaan tengge1am ke Pérétti~i. 

Ada tiga ratus perahu keemasan beriringan 

kiriman üpunna Warek bersepupu sekali, 

sekian pu1a perahu mu1ia 

kiriman To Su1o1ipu bersepupu seka1i. 

Katanya tak ada yang dicari yang tiada isi perahu itu, 

harta benda yang banyak seka1i. 

Ada juga persenjataan aneka macam ya~.tdibawa. 

Sete1ah hari mu1ai ma1am 

semuanya pergi tidur. 

Tidak ada yang sadar, 

maka dibawa1ah o1eh angfmenuju ke Positana. 

Katanya di sana1ah sa1ing memper1ihatkan kemampuan Sang Hiyang 

Opunna Warek, dengan raja besar di Positana. 

Berperang ma1am,tak sa1ing memberikan waktu untuk minum air. 

Berganti-ganti memperkuat posisi yang baik. 

Sudah mati semua para pang1ima orang Boti11angi 

yang bersama turun dengan raja besar di Positana. 

Baru1ah berhenti peperangan beaar·:-i tu 

sete1ah dikirimi surat emas keduanya. 

Sebuah yang jatuh pada pangkuan Manurung di Positana, 
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sebuah yang jatuh pada pangkuan Opunna Warek 11 

barulah bertolak belakang para pemberani itu. 

Sri Paduka Manurung sendiri 

menuju ke luar di pelabuhan perahu 

menjemput cucunya 

saudara kandungnya, sepupu sekalinya, 

supaya berangkat naik ke darat. 

Ada tiga ratus pancangan bambu berhias tempat berlalunya 
barulah sampai di Positana 

- dia diminta untuk menjadi raja besar 

oleh raja nenek kehiyangannya. 

Sawérigadinglah yang akan mempersatukan 

kekuasaan Manurung di Positaha. 

Pallawagauk yang akan mempersatukan kekuasaannya 
- isteri kesayangan Manurung itu,_ 

tetapi Toapanyompa tidak mau 

menjadi raja besar di Positana. 

Katanya pergi lagi wahai tuanku 

mengadakan serangan besar di Labutikka 

- mengalahkan Dettiapajung. 

Beriringanlah pergi ke akhirat menyerang La Daéng Lebbi 
menceraikan kepala Lettéparabung tetapi tidak mau mati. 

Nanti kepalanya dijinjing terus menerus." >' <:.,.c::..--
Termenung saja Opunna Cina suami isteri 

- mendengarkan ucapan pembicaraan anaknya. 

Bersamaan keduanya berkata 

La Tenriranreng, La Makkasau, 
____-r- )) "Dia juga ber kata wahai tuanku 

yang memerintah di Tompo Tikka, 

- bagaimanakah wahai kakak orang Ke1ling 

tidak me~uruh sampaikan kepada ~aja adik kita 

sewaktu meninggalnya anakmu itu. 

Menangis sambil berkata I La Galigo, 

aku tak mengetahui wahai tuanku bisa saja kembali 

- orang yang sudah berada di akhirat, 
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sebab aku tidak ada bersama dengan raja adik kita 

sewaktu pergi ke negerinya La Wajolangio 

Bersamaan tiga berkata 

La Maddaremmeng orang Maloku 

La Saullangi To Patawari Sunra barat, 

~a Rumpammégga di Tessililu 

akulah yang bersalah wahai adik penguasa di Tompo Tikka 

aku tak menyampaikan juga kepada kakakmu 

sebab kami juga sedang berada 

- beriringan raja adik kita 

sewaktu pergi ke negerinya La Wajolangi 

lalu berpapasan dengan Wé Pinrakati." 

Tidak ada yang tidak disebut Opu Lagusi raja Sabbang 

sekalian apa yang dilihat disaksikan di Mario, 

- se~ian yang didengar, diperhatikan di Hallimongeng. 

Bersamaan dua berkata mengatakan 

La Makkasau, La Tenriranreng, 

"Berkata lagi wahai raja tuanku 

La Maddaremmeng orang Maloku, 

aku bertanya betul sebentar 

wahai ~ang menguasai kolong lan~it 
yang d1pertuan di permukaan bum1 
apaRah yang tidak aapat menenangkan hatimu 

maka engkau meninggalkan Aléluwuk, 

- kekuasaan besarmu 

kedudukan derajat ketinggianmu 

sampai kami terperangah, tercengang melihatmu 

wahai adikku engkau tinggal di Alécina. 

Bukan ucapan isapan jempoi aku sampaikan kepadamu 

- di hadapanmu wahai orang besar 

Tidak ada yang sama kekuasaanmu di Aléluwuk. 

Tidak ada yang sama kemuliaanmu di Watamparek. 

Adapun kekuasaan raja sesamamu 

nati disaksikan melalui mimpi wahai adikku 

- barulah datang upeti persembahan orang banyaknya. 
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Adapun kerajaanmu di Aléluwuk 

kemuliaanmu di Watamparek 

bagaikan saja dataran tinggi yang melintang onggokannya 
upeti pemberian orang banyakmu. 

- Hanya malamlah yang mengantarainya berhenti naik, 
Tidak disebutkan lagi persembahannya 
para raja pengikut andalanmu. 

Tidak ada yang dicari yang tiada.-

Putus saja mengalirnya air 

- tak berhenti pesembahan orang banyakmu. 
n Hanya saja jawabÎ Toapanyompa wahai tuanku 

mengatakan dengarkanlah aku menceriterakan kepadamu. 
Tiga tahun lamanya kakak setelah kita kembali dari akhirat, 
aku juga t iga tahun t inggal di Luwuk 

- sempurna semangat bersenang hati, 

tiba-tiba aku mengingat 

ucapan mulut ~epupu sekaliku, 

betul-betul kulihat·aaudaraku itu 
lalu aku sangat mencintainya di dalam hati 

- orang yang lahir kembar dengan aku. 

Tiga bulan lamanya wahai kakak selalu 

kunasehati hatiku tetapi pikiran hatiku tidak mau. 
Itulah sebabnya wahai kakak aku mendirikan 
istana keemasan di Watamparek, 

- lalu kunamai Lapakkawarudoko di Warek 
engkau kupanggil semua pergi menghibur-hiburku 
audah merasa tenang hatiku 

atas kedatanganmu semua di Aléluwuk 

menghibur-hiburku di Watamparek. 

- Sesudah engkau berlayar lagi ke kampungmu 
datang lagi kedunguan pikiranku 

tetapi aku tak diizinkan oleh Sr~ Paduka auami isteri, 
juga tidak mau sekitar Luvuk, aeputar Warek 
yang berbatasan dengan Takkébiro 

memasukkan pantangan negeri, pemali tanah. 
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Aku menikam Rajéng Maddopek. 

Lain lagi kedunguanku, raja Sama, 

kepada anak-anak yang baru saja dilahirkan 

sudah tua umurnya yang mulai mengangkat kaki. 

Adapun orang tuanya yang laki-laki 

aku suruh pergi berlayar ke negeri yang jauh 

aku tak mengizinkan ibunya 

turun pergi ke mahligai. 

Sudah penuh sesak dengan anak-anak 

- mahligai gading perupacaraan itu 

memekakkan telinga tangisannya. 

Setelah sudah cukup tiga malam 

barulah diberangkatkan orang tuanya 

pergi mengambil anaknya itu. 

Sudah b~nyak sekali kakak yang sudah meninggal. 

Setelah cukup lima tahun lamanya 

kucintai saudara kembarku itu 

sudah sekian lamanya juga tak enak perasaanku 

tak mendengarkan lagi nasehat 

- dan petunjuk peringatan dari orang tua. 

Barulah mundur kakak cinta mataku itu 

setelah raja adik kita Daéng 'Manottek 

pergi ke luar menemuiku 

menunjukkanku di cina ini, tetapi aku tak percaya. 

- Adik kita berkata mengatakan lagi 

menjenguklah kemari pada carmin 

sebagai ilmu orang Botillangi. 

akupun betul-betul menjenguk 

sudah kulihat betul Daéng Risompa. 

- Tetapi belum terlalu jelas kulihat. 

Berkata lagi raja adik kita 

berbaringlah kemari pada bantal ini 

aku sendiri menyisik-nyisik dengan minyak 8ang Hiyang 

rambutpanjang indahmu. 

- Akupun mulai berbaring 
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diapit-apit oleh Sri Paduka. 

Raja adik kita sendiri 

menyisik-nyisik dengan minyak Sang Hiyang 
rambut panjang indahku. 

- Belum rapat betul kepalaku pada bantal 

audah kulihat diriku pergi ke Cina 
naik ke atas istana Latanété 

aku berjalan terus masuk ke dalam, maka aku melihat 
Daéng Risompa aedang duduk di dalam bilik beaar. 

- Aku duduk saja melihatnya. 

Parais sama kulihat dengan saudaraku. 

Aku terperangah sewaktu aadar dari tidur 
rupanya aku hanya berada di Luwuk. 

!udah berkurang juga keinginanku pada saudaraku 
- Sudah teratasi keinginanku pada Wé Pananngareng 

lebih-lebih lagi pada isteri banyakku itu. 
Sudah terikat kuat sekali 
ke~nginanku kepada orang Cina. Aku oerkata lagi kepada adik kita, 

- bagaimana aku bisa berlayar ke Cina 
sudah tak bisa lagi aengarungi samudra 
perahu Wakkatana manurung itu. 
Adik kita berkata lagi 

ada pohon wélenréng di Mangkutu 

- tumbuh menempati gunung kemenyan,yang bersama turun 
dengan Sri Paduka yang diturunkan melalui bambu betung. 
Maka kami pergi dengan Sri Paduka ke Mangkutu. 
Sembilan hari l~manya patah-patah gagang kampak 
bengkak semua j ari tangannya 

- tukang yang cerdik cendekia, 

belum juga terkupas kulit ari pohon wélenréng itu. 
Diutus lagi La Sinilél&, La Pananrang~ 
pergi ke Luwuk menyampaikan kepada raja adik kita. 
Berkata lagi, bisa saja tertebang jatuh 

- kayu béttao béttawang itu 



XI/263 

bavakan kampak amas manurung itu 

serta aparat kerajaan yang harus menebangnya, 

dengan berpakaian orang Senrijava 

Sri Paduka Opunna Luwuk juga sendiri 

- berdiri mengupacarai korban Oro tujuh orang 

sekian pula orang buleng." '~ c!::-

Diceriterakan semua oleh Opu Lagusi raja Sabbang 

ceritera Opunna Warek. 

--;,-- n "Katanya lagi, diperintahk.anlah vahai tuanku 

To Pananrang, To Sinilélé~ 

beriringan dengan Puang Matoa pergi mengupacarai 

kampak emas manurung di Aléluwuk 

menyempurnakan peradatan kehiyangannya 

kampak emas manurung itu. 

- Katanya masih di tengah perjalanan sudah terdengar 

ratapan tangisnya anak dewa 

yang bermukim di puncak pohon wélenréng. 

Berkata ratapan tangis rasa kasihnya 

anak dewa yang manurung itu, kasihan wélenréng, 

- engkau audah berakhir pada tempat berdirimu. 

Engkau sudah berpisah dengan tumbuh tunggalmu di Mangkutu 

berdirimu pada pusat bumi 

gunung kemenyan yang harum. 

Andai kata hanya raja lain saja 

yang ingin menebangmu, belum sampai ài pantai 

sudah kucabut nyawanya, 

aku tenggelamkan wangkang emas tumpangannya. 

Tetapi aku meraaa takut, sebab keturuna~Patotoé 

cucunya Datu Palingé 

- cucunya Sinaungtoja di Péréttiwi 

datang untuk membuatmu menjadi wangkang 

untuk ditumpangi berlayar ke C~na 

melayari perjodohan sesama derajatnya. 

Maka berangkatlah To Pananrang bersaudara 

- dengan berpakaian orang Senrijawa 
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masing-masing menegakkan kampak emas. 

Bagaikan batang pisang ditebang kayu béttao manurung itu 
dikena kampak emas, oleh keturunan Manurung di Aléluvuk. 
Barulah berganti-ganti aparat kerajaan 

yang memerintah negeri, 

berdiri mengayunkan kampak emas, 

katanya barulah tumbang~ahai tuanku wélenréng itu, 
tetapi terus tenggelam lagi menuju ke Toddattoja. 
Tangkainyapun tidak ada 

-yang tersisa tinggal di Alélino• 

Naka inginlah Opunna Warek menelungkupi 

keris emas andalannya. 

Berangkatlah Opunna Luvuk 

berpakaian orang Senrijawa bersaudara, 

- ramai sekali peradatan rajanya. 

Katanya,saudara tak seibunya semua 

yang menyempurnakan peradatan kehiyangannya. 

Katanya~berkata lagi wahai tuanku 

Sri Baginda di Toddattoja, 

- sebabnya Batara Lattuk7 aku menurunkan wélenréng 

sebab dia tidak mau dibikin oleh penghuni bumi 
lalu berjodohan dengan segera 

yang diingini oleh anakmu itu, 

sebab sekarang I Wé Cudai sudah bertunangan. 

- Sudah tiga tahun sejak diterimanya pertunangan 
perjodohan Settiabonga Lompengrijawa Ulio itu. 
Disebutkan semua Sri Baginda di Toddattoja 
orang tua leluhur I La Bulisa. 

Rupanya hampir saja wahai tuanku 

_ tunas keturunan penyadap di Aléluwuk. 

Berkata lag,i wahai tuanku, La Maddaremmeng orang Maloku, 

bagaimanakah lagi wahai yang berkuasa di kolong langit 
maka engkau sampai di Cina ini. 

- Menjawab Opunna Warek, 
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aku menyatakan diriku sebagai Jawa pedagang 

sekampung dengan Java berékor 

sebagai penenun tikar, sebabnya maka demikian 

aku tidak mau tinggal di tana Wugi 

kalau tak sama dengan wajah saudaraku, 

maka aku mengutus La Dunrusséreng 

pergi dahulu melihat-lihat. 

Benar sekali ucapanmu raja Sunra 

ahli betul Ladunrusséreng itu. 

Barulah aku merobah wajah menjadi bagaikan Oro 

pergi ke Cina menjual-jual. 

Aku sudah menyaksikan pemiiik rumah di Latanété. 

Persis· kulihat dengan saudaraku. 

Tidak ada dusta yang diucapkan,yang mengikut ke Botillangi. 

Barulah La Pananrang pergi ke Cina 

menyampaikan berita dan terus diterima. 

Diceriterakan wahai tuanku oleh Opunna Warek 

tiga bulan lamanya angkutan maharnya 

pembatalannya I Wé Cudai 

dikembalikan hanya sehari saja 

maka Opunna Warek merasa keberatan 

· - disebutkan kepadanya sudah kembali semua hartanya. 

Diapun mengadakan serangan, mengalahkan orang Gina. 

Disebutkan semua wahai tuanku oleh Opunna Warek, 

kemauannya I Wé Cudai,pengantin tak diupacarai. 

Hanya angin yang mengantarnya ke Latanété 

di dalam bilik Daéng Risompa. 

Diceriterakan semua tujuh bulan pergi pulang ke Latanété, 

tidak pernah sekalipun melihat wajah Daéng Risompa. 

diturunkan Mallimongeng dan Tekkalalla, 

datang semua anak raja 

perempuan orang Cina 

hanya I Wé Cimpau saja yang berkenan di matanya 

sebab sama dengan wajahnya I Pananngareng. 

Dua bulan lamanya bersama dengan I Wé Cimpau, 

.____,..,..... 1 
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barulah turun bagaikan suami orang Senrijava di Latanété 
menyempurnakan perka~inannya, janinlah I La Galigo 
tetapi tak mau I Wé Cudai melihat anaknya 

lalu dibawanya ke Mallimongeng. 

Tidak ada yang tidak dieeriterakan oleh Opunna Warek, 

sebab selalu saja bertanya temannya itu.u 'J-Et~----

Termenung saja Opunna Cina 

mendengarkan ucapan pembicaraan anaknya. 
Berkata semua para penghulu negeri __ dan hakim-hakim, 

- tidak ada yang tidak disebut-sebutkan 

semua apa yang didengar disaksikan di Mario. 

Tinggal saja Daéng Risompa di ruangannya 

mendengarkan saudaranya bereeritera. 

Bertambak lagi sesalan dirinya I Wé Cudai 
mengutuki kebodohan pemikirannya 

mendengarkan ucapan dan ucapan eereaan 

orang luar orang yang cemburu menginginkan 

pada kemuliaan yang dihadapinya. 

Sudah ingin sekali melihat anaknya 

- tetapi lebih tinggi perasaan malunya 

mengingat-ingat kesombongan angkuhnya pada orang Luwuk 
selalu saja mencerca menghinanya yang tak berkeputusan. 
Hanya mengherankan sekali orang Luwuk jualah 

yang memberinya tunas pengganti. 

- Maka jadilah Daéng Risompa menderita hidup, 

berpikiran tak menentu, berhati tak karuan. 
Bersamaan dua berkata Opu Lagusi raja Sabbang, 

~~1 nBeruntung saja orang Cina wahai tuanku 
datang berlabuh Sawérigading di Cina ini 

- mendampingkan cadi di tana Wugi 

Diceriterakan lagi Opunna \larek mengatakan 

memang aku sudah dinasibkan 

meninggalkan kekuasaan besarku 

kedudukan derajat ketinggianku, atas meninggalnya 
- kehidupan Welléricina Karaémpugi orang Kelling 
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Sebab andaikata dia tidak meninggal dunia 

aku juga tak berlayar ke mari di Cina ini 

aku tak meninggalkan Aléluwuk. 

Sebab tidak ada yang sama kecantikannya 

yang kulihat semuanya. 

Sedang dia sudah menjadi arvah 

sudah tujuh kali menyeberangi api menyala 

masih belum ada juga 

yang sama kecantikannya di bumi ini 

sampai disemua negeri yang saya injak. 

Kecuali yang sama kecantikannya 

yang ada di Botillangi 

sepupu dua kaliku yang bernama 

Senrimalangi di Rualletté, 

- Tanratellué di Senrijawa. 

Hanya saja yang membatalkannya, tak mau turun ke bumi 

aku juga tak mau tinggal di Botillangi. 

Aku dapat melihatnya 

sewaktu baru saja di naikkan raga-ragaku 

aku dipanggil oleh Sri Baginda naik ke langit 

aku bersepupu seKali naik semua di Botillangi. 

Hampir setahun aku menelusuri Rualletté. 

Katanya dia sedang bermukim 

pada istana Sri Baginda Patotoé. 

Mereka juga pergi bertamu di istananya 

Sri raduka Manurung di Aléluwuk. 

Memang kita tak dapat wahai tuanku, menyamai 

Opunna Warek, perbuatan Sang Hiyang kehiyangannya. 

Memang menanjak besarnya di Botillangi. 

Katanya lagi dia dapat menyaksikan Welléricina 

Karaémpugi orang Kelling itu, 

sewaktu membawa I Pananngareng menelusuri negeri. 

Hanya sirih olahan saja vahai tuanku 

yang menjadi burung marempoba 

- yang ditumpangi berdua dengan Wé Nannga 

. '. 
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sampai di atas di Botillangi 

dia juga turun ke Péréttiwi 

Hanya kemujurannya saja orang Cina 

sampai lahir dengan selamat To Botoé, 

- I Cimpaulah yang paling mujur 

paling beruntung memeliharanya 

dengan baik To Boto itu, 

menanjak besar terlalu cantik 

·· ·· - berairat agak aombong dan angkuh~ 

- tiada sekali-kali kekakuannya wahai tuanku 

menjawab ucapannya para tamu undangan itu. 

Gembira aekali aemua menyaksikan 

dari tamu penyabung yang kampungnya di seberang lautan 

aahabat Toapanyompa itu. 

- Tak diaebut-sebutkan lagi 

panguasa dari Tompo Tikka 

kegembiraannya yang aangat kepada kemanakannya 

sirat agak aombong dan angkuhnya. 

Sewaktu I La Galigo turun lagi ke gelanggang 

- penguasa di Tompo Tikka sendiri 

mengajak kemanakannya naik mengadu ayam 

.pada panggung emas. 

Maka dibunuhlah ayam mulianya 

yang berkuasa di Singkiwéro itu. 

- Tidak ada sama aekali sirat kakunya I La Galigo 

menari lenggang di atas panggung yang berpagar itu. 

Riuh bagai burung nuri kedengarannya 

kalung berlarik tiga yang ada di dadanya 

gelang tuangan yang ada di tangannya 

- gelang emas yang ada di kakinya 

lagi ahli dan mahir menangkap ayam sabungan. 

Bagaikan aaja orang yang memang sudah biasa naik 

mangadu ayam pada panggung emas. 

Andai kata tidak ada To Boto wahai tuanku, 
k 

- Opunna War.e meninggalkan Cina ini 
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kuperkirakan kita audah menaikkan 

harta benda upeti peraembahan orang Gina. 

Sudah dinaikkan menjadi penguaaa,anaknya. 

Sebab tidak ada lagi perlavanan 

sudah dikalahkan Gina ini 

dan audah terbakar habis tana Wugi. 

Sebabnya aku keluar bersaudara 

menggabungkan panji perangku dengan Opunna Warek 

karena aku tidak mau menjadikan berita 

telah dihancurkan negerinya, 

sebab memang aku selalu hati-hati terhadap orang langit, 

merasa takut pada orang Toddattoja." 

Berkatalah Wé Tenriabang, 

yang beristana di Latimojong, 

"Itulah hasilnya saudaramu tak mau mendengar nasehat 

memperdulikan peringatan 

tidak membiarkan lagi berderajat tinggi 

merasa canggung menampakkan muka dilihat orang 

diperhatikan oleh orang lu~ 

Sebanya maka wahai anak La Ranreng, La Makkasau 

aku tidak menghadiri pesta yang diadakan oleh Opunna Warek 

aku tinggal saja di Gina berdua tuanmu 

aebab aku tidak mau dilihat oleh sahabat Opunna Warek 

sepupu sekali Toapanyompa. 

Hasil perbuatannyalah saudaramu 

yang menjauhkanku berdua tuanmu di Mario. 

Nanti orang mengatakan itulah raja ibunya 

ayah yang melahirkan madu yang .. tidak mau, 

mengherankan juga karena orang Luwuk jualah 

- yang memberinya tunas pengganti 

hancur tak be~arti lagi negeri makmur tempat tinggalnya 

sudah terbakar kampung besar tempat lahirnya 

tidak ada juga orang aparat kerajaan kudengar 

pengantin tak diadakan pesta kerajaan 

- tidak pernah dilihat disaksikan 
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laki-laki di istana, dia tidak haid lagi. 
Andai kata La Tenriranreng, La Makkasau 
sevaktu lahirnya I La Galigo 
saudaramu itu sudah sadar 

- sempurnalah perkawinan Opunna Warek 
dia sudah memelihara anaknya, tidak terkenal juga 
berita tidak baiknya di negeri lain, 
didengar orang diperhatikan orang luar. 
Jangan engkau kira tidak tersebar di ko1oug langit permukaan bumi, 

- ujung ceritera tidak baiknya saudaramu itu. 
Akibat dari raja tuanmu karena diturutinya 
keinginan rayu-rayu: anaknya 
tak menahan ucapan mulut putrinya.n 
Tiada berkata Opunna Cina 

- dia membenarkan di dalam hati 
ucapan mulut isterinya. 

Tidak ada yang tidak diceriterakan 
Panré Patannga raja Sabbang, 

demikian juga anak raja pendampin~ 
- penghulu negeri para kapit 

orang yang dijadikan pembicara. 
Disebutkan semua apa yang didengar diperhatikan 
ceritera Opunna '.iarek bersepupu sekali, 
serta kesemua sahabat-sahabatnya. 

- Bersamaan dua berkata 

La Makkasau, La Tenriranreng, 
"Celaka sekali wahai tuanku adikku I \-lé Cudai 
memuntahkan lemaknya mengeluarkan nikmat perasaannya 
mencela orang yang tak ada samanya di dunia. 

- Dimanakah kita dapatkan yang sama dengan Toapanyompa 
biar kita cari tidak ada juga didapatkan 
di seluruh kolong langit•" 
Bersamaan dua berkata 

Opunna Cina suami ieteri, 

- "Benar sekali ucapanmu anak La Ranreng bersaudara." 
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Tiada yang tidak membenarkan 

sekalian penghuni istana mendengarkan 

ucapan mulut La Makkasau bersaudara. 

Sampai terbenam matahari berbicara orang besar itu 

barulah kembali semua ke kampungnya. 

Kembali semua orang banyak. 

Menghempaskan diri lalu berbaring I Wé Cudai 

membungkus kepala mengalirkan air mata bercucurannya 

mengutuki kedunguannya mencela orang Luwuk. 

Tidak ada orang yang dapat ditempati melepas kemarahan 

sebab semuanya telah memberikan nasehat. 

Tak disebut-sebutkan lagi saudaranya. 

Kalau datang semua aaudaranya 

menasehatinya di istana, 

tidak ada yang didengarnya. 

Hanya saja yang dikerjakan oleh Daéng Risompa 

beEbaring lurus tak berbalik 

tidak mau makan naai lagi. 

Tidak mau juga matan7a tidur berbaring 

memikirkan anaknya, mengingat· 

ucapan kasar tak terhingganya kepada orang Luwuk 

mence1a tak terhingganya bapak To Boto. 

Keesokan harinya 

baru saja matahari berainar dengan cerahnya 

bangunlah I Wé Cudai 

mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di depan cermin 

membuka cerana keemasan menyirih 

menyirih menenangkan hatinya. 

Berdirilah pada pinggir ruangan 

membuka jende1a lalu menjenguk 

berdua-duaan dengan kakaknya, Wé Teppéréna. 

Berkata Daéng Risompa, 

"Bagaimanakah pemikiranmu I Da Sarebba. 

Sebab tidak mau 1agi kakak7 tidur mataku berbaring 
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Tidak mau juga badanku 

berbaring disentuh tikar bantal 
memikirkan anakku itu 

mengingat-ingat putraku 

mendengarkan beritanya. 

Katanya anak remaja terlalu cantik 
agak sombong menurut beritanya 
tak menghiraukan raja sesamanya, 
lagi cendekia mengeluarkan ucapan 
melebihi cara bicara pamannya. 

Terlalu ingin rasanya perasaanku 

melihat keadaan anakku itu. 

Aku juga ingin mendengarkan 
putraku itu berbicara 

tetapi aku terlalu mdu 
1 

mengingat-ingat ucapan sngkubku 

tentang ketakmauanku pada orang Luwuk, 
aku tak putua-putusnya mencela orang Warek itu." 
Menjawab ~ê Teppêréna, 

- Mengapakah adik Cudai 

engkau terlalu lama memikirkan keauaahanmu itu 
tentang keinginanmu melihat anakmu itu. 
Ada aaja cara yang kuketahui 

dan usaha yang tak mencurigakan. 
- Kita meramaikan aabungan di Cina. 

Siapakah lagi yang menantangmu wahai adikku 
menyuruh menumpulkan sekitar Cina 
seputar Sabbang berbataaan dengan tan Wugi. 
Jangan ada yang mencoba-coba 

- tidak datang menyabung di Cina. 

dia akan menjadi celaka kehidupannya 

aparat kerajaan para penyabung 

yang hanya ingin tinggal saja di kampungnya. 

Kalau nanti adik Cudai 

sudah ramai sabungan di Cina ini, 
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Sebab disebut-sebutkan sangat diminati wahai adikku 

diberitakan mencintai sabungan ayam. 

Kata orang biar dia sedang tidur nyenyak 

dia mendengarkan teriakan besar di gelanggang, 

aegera aekali bangun dari tidur 

lalu turun pergi ke gelanggang serombongan." 

Diiakan oleh Daéng Risompa ucapan Wé Teppéréna. 

Setelah hari sudah menjelang malam 

tinggal setinggi tangga matahari di barat 

aebelum terbenam di pinggir langit. 

Sudah datang juga Opunna Cina 

beriringan La Tenriranreng, La Makkaaau, 

keduanya singgah di Latanété, 

dari timur di Hario 

menemui cucunya. 

Berkatalah I Wé Cudai, 

11Berangkat1ah 'lié Teppéréna menuju ke luar 

kepada kakakku Opu Lagusi raja Sabbang 

engkau katakan kaaihanilah aaudaramu 

engkau perintahkan mengumpulkan aekitar Cina 

aeputar Sabbang, berbatasan dengan tana Wugi, 

datang mc.dn judi di Cina meramaikan sabungan. 

Saudaramu ingin aekali 

menyakaikan aabungan melihat orang main judi 

naik mengadu ayam pada panggung emaa." 

Berdirilah Wé Teppéréna menüju ke luar 

pergi duduk di hadapan 

Opu Lagusi raja Sabbang. 

Lalu sujud menyembah sambi1 berkata, 

"Adapun yang disuruhkan oleh saudaramu wahai tuanku 

kaaihanilah katanya raja adik kita 

engkau perintahkan mengumpulkan sekitar Cina 

aeputar Sabbang, yang berbataaan dengan tana Wugi, 
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masuk berjudi di Cina ini 
supaya diramaikan sabungano 
Saudaramu ingin sekali 
melihat sabungan menyaksikan pemain judi, 

- berganti-ganti naik mengadu ayam 
pada panggung emas. 
Jangan ada yang dikecualikan sekitar Cina. 
Semuanya mendapatkan panggilan." 
Tertava saja Opunna Sabbang mengatakan, 

- "Saya tahu sekali ma.ksudnya itu 
yang dipikirkan adik dampinganmu itu." 
Berkata LaTenriranreng mengatakan, 
"Begitulah Wé Teppéréna 
maka harus diperbaiki pemikiran, ditenangkan hati, 

- kita sadar mendengarkan nasehat orang tua. 
Adikmu itu tidak dapat lagi 
merasa tenang badannya berbaring pada tikar banta1 
mendengarkan kissah berita anaknya 
yang sangat cantik wajahnya, 

- terlalu baik sekali parasnya 
agak sombong dan angkuh nampaknya 
merasa tinggi hati dilihat ditengah-tengah orang, 
lagi cerdik cendekia berbicara, 
ahli mengeluarkan ucapan 

- tak merasa canggung menjawab perkataan." 
Tertawa saja Wé Teppéréna sambil berkata, 
"Aku tak mengetahui hal itu raja adikku 
sebab engkau dapat menerka pemikiran saudaramu itu." 
Bersamaan berkata Opu Lagusi raja Sabbang, 

- "Kembalilah ke ruang tengah Wé Teppéréna, 
menyampaikan ucapan pada adik dampinganmu, 
engkau katakan bahwa aaudaramu mengatakan 
tidak mungkin tak kuiakan 
ucapan mulut raja adikku itu. 

- Tidak ada yang menentang keinginan saudaraku itu. 
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Nanti besok dimu1ai sabungan itu 

diramaikan ge1anggang i tu." 

Berangkat1ah Wé Teppéréna masuk ke da1am 

pergi duduk di hadapannya 

pemilik rumah di Latanété, 

dia menyampaikan ucapan Opu Lagusi raja Sabbang. 

Gembira seka1i hati Daéng Risompa 

mendengarkan ucapan saudaranya. 

Pamit1ah La Tenriranreng, La Makkasau. 

Mempersi1ahkan Opunna Cina suami isteri. 

Berangkatlah raja Sabbang bersaudara 

dijemput dengan usungan keemasan 

masing-masing kemba1i ke kampungnya. 

Sete1ah makan ma1am 

La Tenriranreng, La Makkasau, 

dia memberitahukan kepada para penghu1unya 

di A1ésabbang dan di Lagusi. 

Kedua bersaudara mengatakan, 

"Ka1au sudah mu1ai siang besok 

memerintah1ah agar dipanggi1 sekitar Cina seputar Sabbang 

yang berbatasan dengan tana Wugi, supaya berkumpu1 semua 

masuk ke A1écina meramaikan sabungan 

jangan yang ada mencoba-coba tingga1 di istananya 

aparat kerajaan yang sudah biasa 

menyisik ayam me1i1itkan pembu1ang 

sudah mahir seka1i.naik mangadu ayam 

pada panggung emas. 

Keesokan harinya 

berangkat menuju ke bawah di mah1igai 

para penghulu serta hakim-hakim di sabbang, 

1a1u dipanggi1 sekitar Cina seputar Sabbang 

berkumpu1 untuk masuk berjudi di A1écina 

masing-masing membawa ayam banyak anda1annya. 

Jangan ada yang tingga1 tenang di istananya 

aparat kerajaan yang sudah berpenga1aman di panggung 
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yang sudah dibesarkan dengan asahan taji. 

Berteriak tak berhenti-hentinya pasuruh itu. 

Setelah rembang tengah hari 

sudah berkumpullah para penyabung 

- datang berkumpul di Alécina 

tak saling memberikan tanah tempat berdiri 

di bawah pohon asam yang berjejer 

pagar naungan mahligai gading perupacaraano 

Sudah mulai memasang taruhan para pemain judi 

- mengangkat sabungan memegang ayam. 

Berganti-ganti naik mengadu ayam pada panggung emas 

sedang berdiri dip~ndang oleh orang dalam 

yang tak melewati sekat tengah. 

Sudah datang eekitar Cina seputar Sabbang 

- yang berbatasan dengan tana Wugi, 

masuk main judi di Alécina. 

Alangkah ramainya sabungan itu. 

Belum dilepas yang pertama 

sudah terbulang lagi yang berikutnya. 

- Lima ratus ayam berbunuhan dalam sehari. 

Tak diukur jengkal gembala, tak diukur tinggi pelayan 

tak ditimbang lagi pontoh emas 

digenggam begitu saja emas terus dipertaruhkan. 

Dionggok bagai tanah galian kain-kain, 

- didorong begitu saja tikar Jawa 

lalu dipertaruhkan pada panggung emas itu. 

Alangkah ramainya sabungan di Alécina. 

Membenamkan kaki betul 

bulu-bulu ayam sabungan para penyabung. 

- Mengait kaki benang pembulang kuningnya 

pada pintu masuk panggung itu. 

1-Iengiris-iris kaki patahan taji 

di atas panggung yang berpagar itu. 

Bagaikan saja dataran tinggi melintang 

- onggokan bangkai ayam. 

--
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Malam saja yang mengantarainya 

orang yang saling bertaruhan di gelanggang. 

Sudah hampir puluhan malam sabungan ramai orang Cina. 

Tak berhenti tepukan teriakan besarnya para penyabungo 

Gemuruh kedengaran para petaruh di gelanggang. 

Keesaokan harinya 

baru saja matahari mulai bersinar dengan cerahnya 

bangunlah I La Galigo 

mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di depan carmin. 

Bangunlah I La Sémagga menuju ke luar 

berjalan terua lalu turun ke gelanggang 

menyabung ayam La Pawennari, La Sulolipu, 

berganti-ganti naik melepaa ayam pada panggung emas 

- para pemelihara rajany~. 

Kebetulan didengar oleh I La Galigo 

auara teriakan besarnya penyabung di Alécina. 

Gemuruh suara kedengarannya orang banyak di tana Wugi. 

Ramai sekali kedengaran kokok ayam para penyabung. 

- Terlalu ribut didengar 

kokok ayamnya orang kampung. 

Duduklah I La Galigo di gelanggang 

mengistirahatkan sabungan 

lalu mendengarkan teriakan sorakan 

- tak berhentinya penyabung di Alécina. 

Berbunyi berturutan bunyi ayam andalan para penyabung, 

tak berhenti-henti kedengarannya 

suara sorakan para pemain judi di gelanggang. 

Congak sambil berkata To Padamani 

- pada sepupu sekali raja aesamanya yang melahirkannya, 

"Apakah namanya wahai paman negeri makmur 

kedengarannya sangat ramai teriakan penyabung itu. 

Gemuruh saja kedengarannya 

bunyi ayam sabungan andalan pemain judi. 

- Berbalas-balasan didengar 
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kokok-kokok ayamnya orang kampung. 
Mungkin ramai sekali di kampung itu." 
Tertawa saja La Massaguni 

bersamaan dua berkata 

- Panritawugi mengatakan, 

"Itulah anak yang dinamakan Alécinae 

Kalu engkau Sémagga mempertanyakan 

yang dinaungi payung di Cina, 
adalah perempuan yang terlalu cantik 

- yang memerintah di tana Wugi itu, 

I Wé Cudai namanya 

Daéng Risompa gelarnya 

dinamakan pemilik rumah di Latanété." 
Henjawab I La Galigo, 

- "Hengapakah pamanku, maka perempuan 
yang memerintah negeri, mengatur orang banyak 
lagi sangat ramai didatangi orang lain. 

Jadi bagaimanakah lagi kalau umpamanya 
didatangi kesusahan kampung itu 

- perempuan saja yang memerintah kampung. 
Demikian juga wahai pamanku aku pertanyakan 
engkau mengatakan terlalu 

cantik pemilik kampung itu, 

mengapakah dia tinggal tak bersuami. 
- tidak ada raja yang memberinya 

mahar orang Selli pemberian 
pada istana yang ditempatinya. 
Kalau umpamanya lagi raja yang tidak ada 
raja yang mendekati negerinya 

- bersamaan derajat kekuasaannya, 

~engapakah tidak ada raja 

raja berderajat tinggi keturunan manurung, yang jauh negerinya 
dan itulah yang datang untuk berjodohan." 
Menjawab Toappémanuk mengatakan, 

- "Diamlah anak Sémagga aku menceriterakanmu 
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Mémang ada pu1uhan orang 

raja yang memerintah negeri makmur 

datang 1amarannya tetapi tidak diterima. 

Kecua1i Settiabonga Lompéngrijawa Wu1io 

yang ditetapkan mahar orang Selli pemberian, 

Sudah tiga tahun diterimanya 

harta benda pertunangannya. 

Tiba-tiba datang wahai anak To Boto 

keturunan Sang Hiyang yang tu~un menje1ma 

tunas orang Péréttiwi yang muncu1 menje1ma 

merantau kemari di A1écina menjadi pedagang. 

Dia berpapasan dengan Lompéngrijawa 

Wu1io itu, di tengah 1autan 

disebut kerendahan derajat orang tuanya o1eh pedagang 

Settiabonga keberatan, 1a1u mengadakan serangan. 

Dika1ahkan Lompéngrijawa o1eh pedagang 

bersumpah akan menjadi hancur 

ka1au masih me1awan pedagang orang Warek. 

Diberikanlah juak seratus yang mengemba1ikan ke kampungnya. 

Ber1abuh1ah pedagang itu di Cina ini, 

1a1u me1amar di tana Wugi dan diterima, 

Tiga bulan lamanya diantar maharnya 

hanya malamlah yang mengantarainya baru berhenti-diangkut. 

Sete1ah sudah berada di rumah semua 

- harta benda pemberiannya, 

I Wé Cudai membata1kan, tidak mau 1agi Daéng Risompa 

dikemba1ikan da1am sehari harta benda pedagang itu, 

1a1u disebutkan sudah tidak ada 1agi yang tingga1. 

Biarpun benang seutas tidak ada juga 

- tidak ada yang tinggal lagi di Latanété. 

Pedagang itupun merasa keberatan karena disebutkan 

sudah habis semua dikemba1ikan harta bendanya. 

Diapun mengadakan serangan, maka bertempur1ah keduanya 

raja Cina dan pedagang itu. 

- Sudah terka1ahkan orang Wugi, menyerah1ah orang Cina. 
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Tidak mau lagi I Wé Cudai duduk bersanding. 
Maka diantarlah oleh angin menuju ke Latanété, 
tak mau lagi Daéng Risompa kelihatan bersama-sama • 

~ Maka itu tiga bulan lamanya turun bagaikan auami orang senrijawa 
pedagang itu di Latanété. 

flblailah hamil Daéng Risompa. 

Tidak pernah dia tinggal sampai aiang 
di Latanété pedagang itu. 
Tidak mau sama sekali Daéng Riaompa 

- kelihatan beraama-aama dengan pedagang itu, 
apalagi yang diaebut pernah 

berhadapan l~aung dengan dia. 
\ 

Sebab tidak mau sekali I Wé Cudai 
menampakkan muka pada pedagang. 

- Lebih aetahun lamanya hamil pemilik rumah di Latanété. 
Juga sembilan malam lamanya sakit waktu mau melahirkan. 
Nanti pedagang itu datang di Latanétê 

barulah meluncur lahir 

pada tikar emas si bayi itu 

dijemput dukun dipangku dukun kerajaan. 
Anak laki-laki yang sangat cantik anak raja itu. 
Tidak mau lagi Daéng Risompa meli~~t anaknya. 
Dia memerintahkan aupaya dibawa aaja ke pelabuhan perahu 
lalu dinaikkan pada rakit 

- dialirkan di tengah laut 

untuk diaantap oleh ikan lumba-lumba. 
Dia juga memerintahkan wahai anakku 
dibukakan lubang lantai yang luaa kemudian dijatuhkan 
supaya dimakan oleh ayam orang Cina. 

Dia juga memerintahkan wahai anakku 

diturunkan eaja di gelanggang 

lalu dipanggilkan anjing orang Sabbang. 

Pedagang itu meraaa sangat kasihan 
diambilnya anak:. i tu lalu membawa:._ 

- kampung Sang Hiyang yang ditempatinya 

ke negerinya 

-----~ 
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Nanti di sana diangkatkan inang pengasuh. 

Ratusan bahkan ribuan pemeliharanya. 

Dengarkanlah wahai anakku 

perbuatan sombong dan angkub: 

- pemilik kampung di Gina ini. 

Maka tinggallah Daéng Risompa 

tidak sempurna perkawinannya dengan pedagang itu." 

Duduklah To Padamani termenung 

mendengarkan ucapan mulut 

pamannya i tu. 

Lama sekali barulah congak sambil berkata, 

~Aku dibingungkan semua ucapanmu, paman. 

Aku diherankan dengan percakapanmu itu 

karena engkau sendiri telah mengatakan 

raja Gina itu telah dikalahkan. 

Bagaikan saja penilaianku pedagang itulah yang kalah. 

Sebabnya maka aku berkata demikian wahai paman 

karena dia menurüti saja semua kemauan 

pemilik rumah di. Latanété." 

Menjawab Toappémanuk, 

''Benar ucapanmu To Boto, aku tak menyalahkan perkataanmu., 

Sebabnya maka demikian halnya 

karena kecantikannya 

yang menguatkan rasa cintanya, wahai anak 

sampai menundukkan pedagang itu 

sebab tidak ada yang men~amai~ke~antikannya 

sampai semua negeri yang pernah diinjaknya. 

Katanya tidak ada yang sama kecantikan ·- Daéng Riaompa." 

Duduk saja I La Sémagga termenung 

- memikirkan ucapan mulut pamannya itu. 

Setelah matahari mulai turun 

tinggal setinggi tangga matàhari di barat 

lalu tenggelam di pinggir langit. 

Naiklah I La Galigo di atas istana 

beriringan La Massaguni dan Jemmuricina 
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La Sulolipu dan La Pawennari. 

Bagaikan saja angin kencang 

bunyi suara tangga emas 

diljui naik oleh pemelihara sebaya To Padamani. 

- Berj~lan terus lalu masu~e dalam. 

Selesai makan orang besar itu 

nJenyak sekali tidurnya. 

Keesokan harinya 

baru saja matahari bersinar dengan cerahnya 

- bangunlah I La Galigo 

mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di depan cermin 

segera saja menuju ke luar 

terus memegang selusur kemilau orang Limpobonga · 

- terus turun menuju ke gelanggang, 

berangkat diiringL o1eh inang pengasuh 

diramaikan oleh pemelihara sebayanya 

berjalan terus naik ke atas mah1igai 

pergi duduk pada tempat perupacaraan 

duduk berkumpul serombongan 

mengusap-usap ayam mulianya yang bernama Labanrasugi 

yang digelar si penghabis warisan. 

Masing-masing mengusap-usap ayam mulianya 

para pemelihara rajanya itu 

- saudara sesusuan peribadinya. 

Gembira sekali To Padamani 

menyabung bersama La Pawennàri dan La Sulolipu. 

Berganti-ganti anak raja itu 

para pemelihara sebayanya 

- naik mengadu ayam pada panggung emas. 

Pada waktu tengah hari yang cerah 

didengar oleh I La Galigo 

teriakan sorakan; para pemain judi di Alécina. 

Duduklah I La Galigo di gelanggang 

- mengistirahatkan sabungan, 
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Dia mendengarkan teriakan di Cina. 

Tidak berhenti-hentinya teriakan besar para penyabung. 

Berkata I La Sémagga, 

''Apakah namanya kakak La Wenna 

negeri makmur yang kita hadapi 

kampung beaar yang kita lihat 

yang merimbun kelihatan keadaan hutannya 

yang bagaikan saja dibersihka~egeri itu 

yang selalu dihiasi pantai itu. 

merimbun aekali -keiihatan letak hutannya, 

yang bagaikan aaja awan beriringan 

jejeran berdirinya rumah orang kampung. 

Bagaikan saja kabut yang naik asap apinya, 

dikelilingi pegunungan sebelah menyebelah negeri itu. 

Barangkali ramai aekali kampung itu 

kampung beaar merupakan suatu kerajaan 

tempat tinggalnya orang beaar. 

Sudah tiga bulan lamanya wahai kakak La Wenna 

sejak aku diupacarakan pada perupacaraan besar 

diperinjakkan tana ménroja 

sekian lamanya juga tidak berhenti turun ke gelanggang, 

belum pernah sekalipun aku mendengar 

suara teriakan yang demikian dari penyabung. 

Melangit saja kedengaran 

teriakan besar tak berhentinya orang banyak." 

Bersamaan dua berkata La Sinilélé, La Pawennari, 

"Itulah wahai adik To Boto yang bernama Alécina 

yang ditempati Sri Paduka yang melahirkanmu. 

Jangan engkau kira I Wé Cimpau yang melahirkanmu, 

raja Lémpa yang tempatmu dikandung. 

Bukan raja Lémpa ibumu. 

I Wé Cudai namanya yang melahirkanmu 

Daéng Risompa yang engkau tempati perutnya. 

Apakah engkau tak mengingat kemarin wahai adikku 

pembicaraan pamanmu itu. 

---
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Engkau itulah yang disebut-sebut, adikku 

Sri Padukalah yang dikatakan sebagai pedangang berlayar. 

Raja Lémpa aendiri yang memangkumu 

menumpangi uaungan keemasan manurung, 

engkau dibava kemari di Mario ini, 

engkau disimpan di pangkuan ibumu I Wé Cimpau, 

engkau dipelihara dengan baik oleh raja Lémpa." 

Termenung aaja I La Galigo mendengarkan 

ucapan mulut La Pawennari, La Sulolipu. 

- Rasanya I La Galigo tak mempercayainya. 

Pada waktu tengah hari, 

To Sulolipu datang dari Cina berjudi. 

Ada tiga ratus orang beriringan 

membanjir datangnya harta perolehannya 

digendongkan ayam mulianya 

dipundakkan juga kurungannya. 

Berjalan terus La Pananrang melalui sisi samping mahligai 

melalui gelanggang. 

Segera saja To Padamani berdiri 

- menjemput pamannya itu. 

Congak aambil berkata I La Galigo, 

"Darimanakah engkau wa}:lai pamanku 

engkau digendongkan ayam muliamu 

dipundakkan kurungan ayammu 

- datang semua orang banyakmu 

membanjir juga harta perolehanmu." 

Menjawab To Sulolipu, 
11 Aku da tang dari Cina main judi, anak Sémagga 

mempertaruhkan pontoh emasku. 

- Ramai sekali sabungan di Cina, To Padamani. 

Seribu ekor ayam berbunuhan dalam sehari. 

Belum diadu yang pertama, 

audah terbulang lagi yang berikutnya 

membenamkan kak~ bulu-bulu ayam, 

- dionggok bagai tanah galian bangkai ayam penyabung, 
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disapu dengan kaki saja patahan taji, 

mengait-ngait kaki benang pembulang pemain judi 

pada pintu masuk ke panggung sabungan. 

Tak diukur jengkal lagi gembala-gembala 

_ tak diukur tinggi lagi pelayan pembantu terus dipertaruh~. 

Tak ditimbang lagi pontoh emas, 

digenggam gagai asam emas murni 

ditakar tangan saja ema -emas 

lalu dipertaruhkan pada panggung emas 

_ nampak dilihat oleh orang dalam yang tak me1ewati Bekat tengah. 

Berkata To Sessunriwu, 

"Apakah Alécina itu wahai pamanku 

apakah mempunyai juga istana yang lengkap 

apakah mempunyai juga mahligai gading perupacaraan. 

_ Apakah panggung juga yang ditempati penyabung 

sa1ing meperlagakan ayam banyak andalannya." 

Menjawab La Pananrang, 

"Sedangkan di Mario saja anak Sémagga, 

di Lémpa-Lémpa ditempati istana lengkap 

ditempati mahligai gading 

ditempati panggung keemasan berpancangkan bambu emas 

ditempati panggung berpagar 

kampung yang diku~ai mengikut panj i perangnya 

dijadikan kerajaan pengikut pendamping 

_ dikendalikan saja kemauannya, 

apalagi di Cina wahai raja anakku 

tak ada ditempati istana keemasan 

negeri makmur andalannya Sri Paduka La Sattumpugi. 

Diamlah anak To Boto aku menyampaikan ke padamu 

- istana keemasan tempat tinggalnya Qpunna Cina 

yang dina~ai Latanété. 

Ada seratus petaknya, tujuh ratus tambahan ruangannya. 

Itulah yang ditempati orang tuamu 

Yang bernama I We' CudaJ.·, digelar Daéng Risompa, 

- si perempuan yang aparat kerajaan, si wanita penguasa negeri, 
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perempuan yang memerintah orang banyak. 

dinaungi payung emas di tana NUgi. 

Jangan engkau perkirakan adalah I Wé Cimpau 

engkau tempati perutnya. 11 

- Berkata lagi To Sulolipu, 

"Dinding cermin anak sémagga di Latanété 

dinding keemasan pintu jendelanya 

orang dalam mulianya Daéng Risompa 

selusur kemilau tiang beai barateng gading, 

gelegar keemasan tangga tangga emas 

lantai papan pinang emas ambang pintu keemasan. 

Adapun di gelanggang wahai To Boto, 

mahligai gading panggung 

dipagar suji keemasan yang dipancangi bambu e~as 

- panggung itu dipagari juga. 

Papan keemas~ertiang tempat meniti para pemain judi 

naik mengadu ayam pada panggung emas itu 

pohon asam berjejer wodi berbaris di hadapan La Tanété. 

Nangka harum merimbun pelindung istana 

- pohon seppampolio dan beringin bertebaran 

merimbun di samping Latanété 

dijalari sirih dadda, 

berdampingan tanaman sirih dan pinang. 

Tujuh buah aumur harum 

- semuanya di tutup d.engan pa pan emas 

dilindungi dengan pohon asana melintang, 

tumbuh bersama langir busa dan jeruk purut, 

batu kemenyan tempat mengeringkan diri yang telah mandi• 

tangkai lamecci tempat gantungan pakaian pelayan. 

- Tak merasa di dunia pelayan pembantu 

kalau selesai mandi di aumur itu. 

Walaupun mereka wahai anak To Boto 

menyabung ayaa orang itu sepanjang hari di gelanggang 

tak dikena einar matahari dari barat 

- tak ditembus sinar matahari dari timur 
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nBaw~ah aku menyabung ayam di Cina, · wahai paman, 

supaya kulihat Latanété kueakeikan I Wé Cudaio" 

Berkata To Sulolipu, 

"Naiklah wahai anak To Boto di ietana 

memberitahukan kepada pajung. 

Kalau dapat diizinkan oleh Opunna '.tarek 

engkau dapat bereama pergi ke Cina 

menyaksikan eabungan menginjak negeri Cin...a,""··'·"··. 

Berangkatlah I La Galigo 

naik ke atas istana 

mendatangi Opunna Warek 

duduk menghadapi tempat minuman di ruangan luar 

duduk berdampingan eemua 

dengan pelayan laki-laki orang Luwuk 

dengan para pelayan perempuan orang dalam pembawa kipas 

menyuguhkan tempat minum mengangkat mangkuk. 

Berdirilah I La Galigo lalu menyepak 

-~ balubu peradatan Toapanyompa 

mengipas mangkuk minuman orang tuanya, 

menyapu kaki talam emas tempat makan Opunna Warek 

lalu menangis keras To Boto itu 

meronta-ronta•tidak mau didiamkan I La Galigo, 

tak menghiraukan lagi logo emas, kemiri keemasan, kera emas. 

Terperangah Toapanyompa menyaksikan 

sangat marah anaknya itu. 

Segera saja Opunna Warek mengangkat anaknya itu 

lalu memangku putranya itu. 

Berkatalah si Pajung itu, 

"Apakah sebabnya wahai '..té Maudara 

yang tak menyenangkan hati anakku 

didatangi kemarahan To Boto ini. 

Apakah ada rayu-rayunya engkau tak turuti, 

sampai To Padamani sangat marah sekali." 
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Menyembah sambil berkata raja Jampu, 

"Tidak ada diketahui sumber kemarahannya 

raja anakku To Boto. 

Hanya saja datang dari gelanggang 

lalu didatangi kemarahan To Boto itu." 

Tunduk sambil berkata Sav6rigading 

kepada anak kesayangannya itu, 
11 Apakah yang engkau inginkan anak Galigo 

kepada ayahmu engkau naik kemari 

memecah-mecahkan tempayan balubu peradatanku 

mengipaskan mangkuk keemasan tempat minumku, 

menaburkan batu lagading tempat merajutku. 

Bagaikan saja engkau anak Sémagga tak dituruti kemauanmu 

orang yang ditolak kemauanmu. 

- Sebutkanlah kemari yang engkau ingini." 

Henangis sambil berkata I La Galigo, 
11 Bawalah aku pergi main judi di Cina 

melihat negeri di tana Wugi. 

Aata orang, alangkah ramainya sabungan. 

- hanya mal.am saja mengistirahatkan pemain judi. 

Dionggok bagai tana galian bangkai ayam penyabung 

membenamkan kaki bulu ayam andalan para penyabung. 

Mengiris-iris kaki patahan taji 

mengait-ngait kaki benang pembulang kuning pemain judi 

- pada pintu masuk ke panggung. 

Belum selesai ealing membunuhnya yang pertama 

audah terbulang lagi yang berikutnya. 

Kata orang tak ditimbang lagi pontoh emae 

digenggam bagai emas murni, kalung dan cincin, 

- disorong begitu saja emas lalu dipertaruhkan. 

Tak diukur jengkal gembala, tak diukur tinggi pelayan 

sudah dipertaruhkan di panggung emas. 

Dionggok bagai tanah galian kain-kain 

didorong begitu saja tikar-tikar Jawa dan taji yang baik, 

- hanya malam saja yang mengantarai taruhan di gelanggang. 
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., Dua ri bu ayam berbunuhan dalam sehari. 

Khabarnya ada iatana beaar di Gina. 

Seratua petak iatana Latanété itu 

tujuh puluh tambahan kamarnya. 

Barateng gading, gelegar keemasan 

lantai papan pelelah pinang, ambang pintu keemasan, 

dinding rotan didingnya, 

jendela cermin tempat menjenguknya Opunna Gina 

Tangga keemaaan selusur 

mayang kelapa emaa pilinan orang Limpobonga. 

Mahligai gading tempat istirahatnya para penyabung di Gina 

panggung yang berpagar 

dan arena besar yang dipagari bambu emas. 

Papan keemasan dilalui penyabung 

- ilaik mengadu ayam di arena emaa itu." 

Tertawa saja Sawérigading mengatakan, 

"Siapakah anak Galigo yang memberitahumu kabar angin itu, 

yang menceriterakan kepadamu kata yang tak benar, 

Tidak demikian apa yang dikatakan itu." 

Menjawab To Padamani, 

"Tak berduata pamanku To Sulolipu. 

Aku berpapaaan di gelanggang, aku bertanya, 

dari manakah engkau paman 

engkau digendongkan ayam muliamu 

- dipundakkan kurungan ayammu, 

membanjir saja haail taji perjudianmu. 

Adapun jawabannya kepàdaku 

pamanku itu mengatkan, 

aku datang main judi anak Sémagga di Gina 

mempertaruhkan pontoh emasku. 

Aku mengatakan wahai tuanku 

apakah itu wahai paman 

negeri makmur yang bernama Alécina 

apakah ada juga istana yang ditempati La Sattumpugi 

apakah ada juga panggung 

--, 
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tempat mengadu ayam yang dipagari bambu emas. 

Apakah juga r~i keadaan kampung itu, 

apakah ada juga -raja pendampingnya 

istana keemasan yang ditempati Daéng Risompa. 

- Apakah juga kerajaan besar yang bernama Alécina itu, 

adapun j avabannya kepadaku wahai tuanku 

pamanku To Sulolipu itu mengatakan 

sedangkan di Lampa-Lémpa anak To Boto 

ditempati istana yang lengkap 

- ditempati panggung 

kampung bawahan yang mengikut panji perangnya 

kampung yang dikuasai
1

mendamping saja persembahannya 

ditentukan saja kesukaannya. 

Sedangkan di Mario To Boto 

- ditempati istana keemasan 

dilengkapi dengan panggung sabungan 

yang dipagari bambu emas panggung yang berpagar itu 

yang kedudukannya sebagai 'pendamping di Alécina 

kampung yang baru di l~allimongeng 

- kampung yang dikuasai di Mario. 

Apalagi wahai anak,Cina tidak ditempati istana keemasan 

yang tak ditempati pasar yang ramai. 

Adapun Sri Paduka La Sattumpugi 

pemilik negeri di Alécina 

memegang pemerintahan di tana Wugi. 

Kesemuanya adalah dibawah perintah La Sattumpugi 

-istana keemasan di Cina 

ada seratus petaknya; istana yang bernama La Tanété. 

Tujuh puluh tambahan rumahnya. 

Itulah istana keemasan yang ditempati 

yang bernama Daéng Risompa1 yang bernama I Wé Cudai 

pemilik rumah di Latanété." 

Sangat geli hati Toapanyompa mendengarkan 

ucapan mulut anaknya itu. 

- Berkata Sawérigading, 
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"Jauh sekali Cina itu To Boto, 

agak jauh di Sabbamparu 

kita harus tiga malam di jalan 

baru kita sampai di Alécina. 

Tak begitu mudah anak Sémagga· 

kampung yang jauh,engkau masih anak-anak tak mengerti apa-apa." 

Menjawab To Padamani, 

n)Calau begi tu mengapa lagi 7ahai tuanku 

tak sampai sehari sudah datang lagi di Mario 

- yang bernama La Tenriranreng, La Makkasau 

naik ke mari di istana menjumpaimu, 

aku bertanya wahai tuanku mengatakan 

dari manakah negeri orang baru itu 

engkau tuanku mengatakan 

- itu adalah raja dari Cina." 

Tertawa saja Sawérigading 

menjawab ucapan anaknya mengatakan, 

"Tidak demikian halnya wahai To Boto 

sehari saja datangnya orang Cina itu 

- terus sampai di istana di Mario ini. 

Dia singgah di rumah 1ain berma1am 

baru1ah naik di istana menjumpaiku." 

Menjawab lagi I La Galigo, 

"Mengapakah lagi wahai tuanku 

- sangat jauh Cina itu 

agak jauh di Sabbamparu 

kita dapat mendengarkan suara teriakan para penyabung 

""' dapat didengar teriakan besar, tak ber ·.hentinya 

para pemain judi di ge1anggang, sampai aku berkata, 

- barangkali sangat ramai kampung itu kakak La Wenna, La Sulolipu, 

yang merimba saja kelihatan keadaan hutannya. 

Bagaikan saja sudah dipagari kampung itu. 

Bagaikan juga kabut yang naik asap apinya. 

Adapun jawabannya kepadaku 

- La Sulolipu, La Pawennari mengatakan, 
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itulah adik Galigo yang bernama Alécina, 

negeri makmur miliknya Sri Paduka La Sattumpugi, 

yang ditempati iatana lengkap yang bernama La Tanété." 

Tertawa saja Sawérigading 

- menjavab ucapan anaknya mengatakan, 

Baru kali ini keinginanmu aaya tak turuti anak Sémagga 

karena aku sangat takut 
menginjak negeri di Alécina." 
Menang1a keraslah I La Galigo. 

- meronta tak mau lagi didiamkan To ~adamani. 

Dia putua-putuakan kalung berlarik tiga di ·dadanya, 

menebarkan gelang tuangan yang ada di tangannya, 

nerganti-ganti inang pengaauh rajanya 

menggendongnya pada pinggang, 

tatapi tak mau berhenti menangia To Boto itu. 

sudah putua asa di dalam hati raja Jampu 

menyaksikan anak asuhnya itu. 

Berkata To Sulolipu, 

Mengapakah wahai Opunna Warek 

- engkau tidak menuruti kehendak I La Galigo ke Cina 

menyaksikan Latanété 

melihat negeri di Sabbamparu." 

Berpaling saja Toapanyompa 

mengangkat putranya 

- memangku anaknya itu. 

Berkatalah Opunna Warek. 

"Berhentilah menangia wahai To Boto." 

Menjawab To Padamani, 

11 Aku mau berhenti mengangis 

- kalau engkau mengiakan pergi menyabung di Cina.'' 

Tertawa aaja Sawérigading mengatakan, 

"Bagaimanakah engkau anak sémagga 

engkau kubawa mlin judi di Cina, 

sebab aku tidak menginjak wahai anak Sémagga 

- kumasuki Sabbamparu 
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sebab aku berutang dara kepada orang Cina 

sewaktu aku mulai mendarat di pelabuhan 

vaktu mu1a merapatku di dermaga, 

maka keluarlah orang Cina 

meminta pajak sewa sungai,aku tidak mengiakannya, 

karena aku tak merasa senang. 

Ada seratus aparat kerajaan tak kutanya 

terus kutikam dengan keris emas 

aku jadikan korban upacara di perahu 

aku onggokkan bangkai rajanya 

pada tempat turunnya para pelayan pergi mandi. 

Lain lagi sevaktu aku melamar di Alécina anak Sémagga 

aku diterima tak berhalangan, 

tiga bulan lamanya mahar diantar tak berhenti 

di~antar mahar orang Selli dan pemberian itu 

hanya malam saja yang mengantarainya, berhenti dinaikkan, 

~~4-~~~~~a.i __ ~~m~atalkannya 

tidak mau lagi Daéng Risompa 

maka dikembalikanlah hartaku dalam sehari saja 

lalu diberitahukan kepadaku sudah habis semuanya 

biarpun benang seutas: tidak ada juga 

yang tinggal di Latanété, tidak ada_juga 

aku tak merasa senang di dalam hatiku 

akupun mengadakan serangan sampai mengalahkan orang Cina 

yang berbatasan dengan tana Wugi • 

. Itulah anak Galigo yang tak membirkanku menginjak Alécina .. " 

Menjawab To Padamani, 

"Mudah-mudahan aku menjadi besar tuanltu 

aku sendiri yang membalaskanmu 

- supaya terbayarlah utang darahmu pada orang Cina • 

Aku sendiri · kau jadikan pendahulu merombak benteng di Alécina 

membuka pertahana~ di Sabbamparu 

engkau jadikan aku perisai 

engkau samakan aku dengan perisai emaa 

tempat berlindungan di tengah padang. 
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Kalau aku kalah cepat merombak benteng di Alécina 

membuka pertahanan di Sabbamparu, 

jadikanlah aku penjaga ayam, 

atau engkau jadikan aku penjaga 

- kolong istana tempat tinggalmu." 

Gembira sekali Pamadelletté. 

mengangkat anaknya memangku putranya. 

Menangis sambil berkata Sawérigading, 

11Kita sudah mempunyai teman wahai To Su1o1ipu 

tinggal di Cina di negeri buangan kita 

sebab sudah ada raja muda 

mau menjadi teman sehidup semati di t~ngah padang. 

Betul-betul sudah ada penghiburku tingga1 di Cina, 

di negeri buanganku ini. 

- Berkata Opunna Warek, 

nBagaimanakah jadinya nanti To Boto 

kalau engkau nanti pergi main judi di Cina 

engkau dilihat oleh pemi1ik kampung di A1écina 

sangat gembira pemilik rumah di Latanété 

- engkau dipanggil naik di rumah 

lalu diminta raja ibumu ibunya Waru 

lalu mau membunuhnya 

ingin menjadikan korban bi1ik besar 

padaha1 tak dapat dihalangi 

- sebab mengikut panji perangnya,ibumu di Alécina, 

orang yang diperintah oleh I \~é Cudai 

raja ibumu I Wé Cimpau itu 

lagi pula orang nakal raja Daéng Risompa. 

Apakah sampai saja hatimu 

- memberikan raja ibumu I Wé Cimpau 

dijadikan korban bilik.besar." 

Marah sekali I La Galigo 

mendengarkan ucapan mulut orang tuanya. 

Menggigit bibir bawah To Padamani, 

- lalu menumpu kaki tikar emas 
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tempat duduk orang tuanya sambi1 berkata, 

"Bagaimanakah wajahnya wahai tuanku 

orang yang ingin memberikan ibunya 

untuk dibunuh dari hidupnya 

padaha1 be1um dipergunakan hunusan ke1ewang 

anda1anku di tengah padang. 

Untuk apa tuankU kita naik di rumah. 

Biar dia suruh masyarakat Cina menjemputku naik di rumah 

aku tidak mau juga naik di istananya 

- raja yang sombong 1agi naka1 berbuaü sesuatU:." 
~ 

~ r:n ::{ -~--~·-· 

Sangat gembira seka1t'-f. Wé Cimpau')nendengarkan 

uc~~;-Ga1-fg~·=---- // ---····----·-·· 

Berpa1ing saja raja Lémpa mengangkat To Boto itu 

memangku anak raja pe1iharanya. 

Meneteskan air mata I Wé Cimpau sambi1 berkata, 

11 Betu1-betu1 sudah ada anak 

sandaran kehidupanku tingga1 di Cina.n 

Berkata Toapanyompa, 

Sudah ter1a1u di barat matahari wahai To Boto. 

tlari 1usa kita berangkat ke Cina. 

Gembira seka1i To Padamani 

mendengarkan ucapan raja tuannya. 

Hari sudah mu1ai ma1am diganti obor siangnya matahari 

dinya1akan1ah pe1ita di ruangan da1am. 

Dinya1akan1ah obor di ruangan 1uar. 

Berangkat1ah pembantu mu1ia pendamping 

menghibur suara tertawa I La Ga1igo. 

Pada tengah ma1am baru1ah To Padama·nl.· · b b · perg1. er ar1.ng. 

Keesokan harinya 

- Bangun1ah Opunna Warek 

berpisah sarung suami isteri 

mencuci muka pada mangkuk putih 

menata diri di d~pan cermin 

membuka cerana keemasan lalu menyirih 

-menenangkan hatinya. 
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Berangkatlah Opunna Warek menuju ke luar 

pada ruangan pertemuan. 

Berkatalah Savérigading, 
11 Memerintahlah wahai To Sulolipu 

- membakar karbau ratusan ekor. 

Perintahkan juga mengumpulkan raja pendamping 

penghulu negeri dan hakim-hakim di Mario, 

serta bangsawan raja kapit 

supaya datang kemari di istana 

saling bersenda gurau dengan I La Galigo: 

meninggalkan kampung ramai di Tekkalalla. 

"Kita pergi main judi besok di Alécina." 

Belum selesai ucapan Toapanyompa 

berangkatlah To Sulolipu 

- menunjukkan jari tangannya 

memerintahkan membakar karbau ratusan ekor, 

memerintahkan juga mengumpulkan anak raja pendamping 

bangsawan tinggi kapit, 

pengh~lu negeri dan hakim-hakim, 

- apa yang dinamakan perintah raja suruhan orang mulia. 

Tiada sirih terkunyah 

sudah rampung semua per~ntah To Sulolipu. 

Setelah nasi sudah masak 

sudah matang juga laukpauknya, 

- sudah berkumpul juga di istana 

para raja pengikut Opunna Warek. 

Sudah datang semua anak raja pendamping di Hario, 

dari Mallimongeng dari Tekkalalla 

datang memenuhi ruangan luar. 

- Sudah datang jugaberkurnpul 

pasukan hamba Toapanyompa. 

Sudah tak saling mendengar suara para pembantu mulia 

yang mengusahakan makanan raja itu. 

Sudah siap bahan makanan orang besar itu. 

Sudah disuruh bekerja semuanya 
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yang tak pernah tangannya bekerja 

mengiris daun mengatur baki 

mengatur nasi meletakkan laukpauk. 

Sudah cukup makanan orang banyak. 

Sudah berjejeran hidangan tempayan ba1ubu yang aneka ma~am. 

kavah besar yang dihidangkan 

Sudah berseliweran para pelayan pembatu pengatur makanan 

mangangkat tempat minuman menyuguhkan mangkuk 

yang mengipaskan kipas emas. 

Diangkutlah talam emas tempat matœ.n- ·orang ·besar itu · 

diberiringkan dengan baki keemasan tempatnya 

bahan makanan Opunna Warek 

diangkat pula piring tempat makan Opunna Warek 

diangkat pula piring tempat makannya 

ana~ raja pendamping keturunan Sang Hiyang orang Luwuk 

tunas manurung orang Warek 

bangsawan mulia yang kapit. 

Sudah diangkat perangkat baki 

sudah siap terhidang talam emas 

sudah cukup makanan orang banyak9 

Dicucikan tangan Opunna Warek dua beranak. 

Hanya sebuah talam emas saja berdua dengan anaknya. 

Bersamaan makan orang banyak, 

sudah turut pula makan orang besar. 

Bagaikan saja kilat yang melekat 

- mangkuk emas tempat minum anak raja itu. 

Bagaikan saja burung putih beterbangan 

kisaran mangkuk Java tempat minum orang besar itu. 

Bel.um setengah tempat minum sudah .. ditambah terus, 

tak berkurang isi baki sudah ditambah lagi. 

- Tujuh kali saja menyuap orang besar itu sudah berhenti 

dibersihkan kembali tangannya dua beranak. 

Dikembalikanlah talam emas tempat makan orang besar itu, 

dikembalikan juga angkutan peralatan, 

tak dikembalikan tempayan yang timbanya terbuat dari emas. 

- Tak dikembalikan tempat minuman, 
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minum tak berhentinya disuguhi 

lawar banyak pendamping minumnya. 

Sampai ma1am tempat minuman itu. 

Tida~a seorang pun yang pendiam 

- tidak teler karena minuman. 

Berkatalah Opunna Warek, 
11 Makan1ah To Sulolipu bersepupu sekali. 

Nikmatilah isi bakulmu aUak raja pendamping 

minumlah juga wahai orang banyak, 

Dimabuk tuak ~nak raja itu, 

dipusingi isi tempat minuman 

tak mengingat lagi keadaan,memandang pinggir mangkuknya, 

melihat-lihat busa minumannya 

saling mengingat-ingat kenangan lama 

- menyebut-nyebut bekaa kekasihnya menyebut bersama 

yang terakhir di ingini cinta matanya. 

Berkatalah Opunna Warek, 

"Ajarlah To Sulolipu To Boto itu menari Maloku 

berpasangan dengan La Sulolipu mengayunkan destarnya. 

- Ajarlah juga Panritawugi pemelihara sebayanya 

berjalan orang Sama, mengayun langkah orang Maloku, 

barulah diangkat kembali tempat minuman itu 

dikembalikan jejeran tempayan yang·aneka macam, 

nanti sampai di Cina 

- bertemu dengan sepupu sekalinya, 

tak mengetahui cara mengayunkan pangkal lengannya. 

Belum selesai ucapan Toapanyompa 

berangkatlah Toappémanuk mengambi1 gendang, 

berpasangan denganJemmuricina 

- menabuh gendang orang Senrijawa 

genderang-genderang orang Rualletté, 

diiringi gong disertai musik Melayu. 

Dipetiklah rebab yang indah 

di~iup pula mongeng-mongeng yang meraung-raung. 

- Berpaling sambil berkata To Sulolipu, 
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"Berdirilah kemari To Padama:q.i engkau belajar 

menari Maloku mengayunkan destarmu, 

jangan sampai engkau nanti tiba di Alécina 

engkau bertemu dengan sepupu sekalimu yang tujuh puluh 

engkau berpasangan menyabung dalam sabungan yang ramai 

lalu menang ayam muliamu 

engkau tak mengetahui melenggang lénggokkan pangkal lenganmu 

memencak-mencakkan jari tanganmu." 

Berdirilah I La Galigo 

berangkat bersama La Sulolipu, -La Pawennari· 

belajar pada paman yang bagaikan dia yang melahirkannya, 

menari Maloku, melenggang-lenggokkan pangkal lengannya 

memencak-mencakkan jari tangannya. 

Bagaikan saja To Padamani orang yang mahir menari Maloku 

- mengayunkan destarnya. 

Bagaikan saja Sawérigading 

orang yang menikmati rasa madu di dalam hatinya, 

menyaksikan anaknya itu. 

Berkat~oapanyompa, 
- Sudah besar betul anak kita To Sulolipu 

sudah wajar menginjak mahligai gading 

sudah tak canggung lagi berada di gelanggang. 11 

Menjawab To Sulolipu, 

'!Be·nar sekali ucapanmu Opunna Warek 

- Terlalu baik sekali To Boto itu. 

Tujuh puluh orang bersepupu sekali dengan To Padamani 

semuanya terlalu cantik, 

memuncak sekali ke elokannya dari yang lainnya 

sampai d1· mana · SaJa negeri yang saya .. injak. 

- Tidak ada Yang menyamainya 

dari anak raja yang tujuh puluh itu. 

Adapun To Boto itu biarpun turun ke Péréttiwi 

biarpun naik ke Botillangi 

tidak ada juga "al\asam::~ k 
1 ::1 ~ ecantikan To Padamani. n 

- Gembira sekali I Wé Cimpau menyaksikan 
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anak raja yang dipeliharanya. 

Berdirilah raja Lémpa 

mengangkat I La Galigo 

menaikkannya pada pinggangnya 

-----·-----------·· 

- menari berpasangan raja Jampu melenggangkan lengannya 

memencak-mencakkan jari tangannya. 

Bagaikan saja guntur berbalasan teriakan orang banyak. 

Tigakali berkeliling terus 

orang tua Daéng Paraga 

lalu pergi duduk di atas tikar keemasan 

memangku si penguasa di tana Wugi itu, 

anak raja yang dipeliharanya. 

Berangkatlah Matangkiluwuk menari berpasangan Tenrilennareng 

melenggang-lenggokkan pangkal lengannya 

- memencak-mencakkan jari tangannya mengikuti bunyi gendang. 

Tersenyum saja Sawérigading 

menyaksikan sepupu sekalinya. 

Tigakali saja berkeliling terus 

orang tua La Sulolipu lalu pergi duduk. 

- Berdirilah Sawérigading lalu masuk 

bergandengan tangan I Wé Cimpau pergi berbaring di biliknya 
bersesarung dengan kain darati kelling 

bagaikan saja seperti pengantin barunya. 

Tiada berhentinya bunyi gendang 

- gemuruhnya genderang-genderang, 

berganti-ganti menari berpasangan 

para raja pengikutnya 

si penguasa di Aléluwuk itu. 

Berdiri bergiliran aparat kerajaan yang memerintah negeri. 

- Tidak ada yang berani nakal berbaring semalam penuh, 

saling bergembira tertawa-tawa 

orang yang bersiap pergi ke Cina. 

Bagaikan saja mau terangkat Tekkalalla, 

bagaikan mau terbelah saja l~llimongeng, 

- bagaikan mau saja runtuh Hario 
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dikarenakan suara orang banyak. 

mendengung-dengung genderang 

berbunyi tak berhentinya genderang. 

Sudah semalarn penuh cenari berpasangan 

aparat kerajaan yang ~emerintah negeri, 

anak raja pendamping, 

bangsawan mulia kapit, 

bangsawan tinggi pejabat 

Keesokan harinya, 

baru saja matahari bersinar dengan cerahnya, 

bangunlah sawérigading 

berpisah sarung suami isteri 

mencuci muka pada mangkuk putih, 

menata diri di depan carmin, 

membuka cerana keemasan manyirih 

saling bertukar sirih. 

Berpaling sambil berkata Opunna Narek, 

"Memerintahlah raja Lémpa 

supaya diturunkan harta benda yang banyak 

- pada para-para loteng 

engkau persiapkan harta pertaruh~n anakmu. 

Dia ingin pergi ke Cina 

menakar em~a di gelanggang. 

Engkau sendiri ibunya Waru 

- mengisikan cerana keemasan tempat sirihku." 

Berdirilah raja Lémpa memerintahkan 

supaya diturnkan harta benda ribuan yang banyak 

pada para-para loteng. 

I ,lié Cimpau sendiri memegang qatu timbangan 

- berpasangan dengan 'tlé Tenrijéka, Sawipauba, 

mengukur tinggi pelayan pembantu 

me~gukur besar orang gembala, 

mengukur lebar kain-kain 

mengukur panjang kain darati kelling. 

Sudah siap harta benda 
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yang dip~raia!Jkan. pergi main j'ldi di Cina 
naik mengadu ~yam pada panggung zm~s9 

Raja L9mpa seadiri mengolah sirlh m~ngiria. pinang 

la~u œengisi cerana ke6ma.s.an, tearpat sirih o.rang bssar i tu~ 
- Berkdtalah Opu~a Ware~, 

11 Memerintah~ah To Sulolipu 
menurunkan peru:pacaraan raja.ku, 

usungan ke6maaan tumpa=ganku 

payuug emaf! n:1ungan.ku." 
- Belu111 ·aèlesai ucapan Opunaa Waralt 

berdirilah To Sulolipu 
menunjukkan jari tangonnya wemel!intahka.n 

: .· 

aupaya di.t~~ pera1atau. per.~pacaraan rajanya 
orang yang be.rkuaa~ di Aléluvuk. 

- Mulai turun samua orang banyak, 
para juak~juak pengaval. 

Berdiri mex:unggu di ds.la1D pekarangan 

anak raja pandamping, penghulu negeri hakim-hakim, 
anak orang kaya :pemuka nE>geri 
r.li Harto, Tekkalalla. dan ZW!allimongeng 

berdiri me~unggu di dalam pek~·an6a~. 

Sudah siap menunggu usungan 
audan dikembangkan payung keemasan 

audah siap ju3a peralatau upacara kerajaan Opunna Warekw 
- Berkata Langipaéwang, 

."Sisipkanlah anak To Boto 
keris omas andalanku 

pemberian 3ri Paduka Manurung dt AleluWl.lk 

diberikan oleh Sri Paduka Qpunna '.iarek se•,.,aktu reUlaja.ku. 
- Biarlah keris Rajatumpa yang kupakai . 

keria emas aDdalannya raj& adik kita Remmangrilangi. 
Dia memberikan kepadaku 

sewaktu aku pergi ka Ci~a diantar oleh angin 

melepaskanku U!ltuk pergi ka'lin--angi!l, 

- aku naik menjumpai raja adik kita 

1 

li'J 

1 



X I/3G 3 

'.!:'o Lettéilek l'!lE:Htberik3.n '-<epadaku, 

~enja~zh To S~lclipu, 

'' Aku hë:.rapkan ~ngka'",l G!)'•nna '.o/arek bersamaan ~ai-"..aian To Soto, 

sa~a ruenyisipkan kcris ~~es 

dengan destar bu4ga ~a~rtnari 

cn.eka'..l jadikan tumpuan I=andnngan 

orang dalar:1 yang tak per;1ah :nele·.-ati sekat t~ngah bahwa 

apakah raja it~ b~rsa'",ldara, atau ~eke:uarga. 

Kalau ~ereka bapak anak, ag~k cep~t raja itu • 

.Ka lau rnereka. bersa'ildara, ter la lu j arnug orang tuanya. 

&ngkau dikatakan b~rtu~utan ~ak b3:3ntara den~an I La Galigo. 

Tertawa aaja Opunna 'r'iare~ 

mendengarkan ucapan ~ulut sepupu 3ekalinya. 

_ Berdirilah Saw~rigading 

~enggacti pakaian To 3oto itu. 

Berkata ! La Galizo, 

"Bukalah saj a wahai tuanku 

gelang emas yang ~da di kakiku, 

kalung berlarik tiga di dada~l tanggalkan juga. 

·la.nganlah juga aku diramaikan ::lengan t'.ltnpu kadidi ribuanku 

tatti laguni anak beccingku. 

Ja.nganlah juga cliikuti oleh inang pengasuhs 

sup~ya aku nampak j9laa dipc~hatikan 

- orang dalam yang tak pernah t:Ielawati sel~at te:ngah • .,, 

?-!en,iawab Opunna 1.-lar'!k, 

"Nanti engkau besar To 3oto 

barulah dibuka gelang ~mas d.i kakirnn 

knlung berlarik tiga andalanmu. 

- Nanti ~ngkau meœpunyai isteri s;~ag8a 
engkau tak diikuti oleh inang pengnsuh raja s~samarnu." 

Opunna 'liarek sendiri rr:e~genakan I'akaian pada anaknya 

sarur.g waraniwérc orang Abaug. 

tujuh katj di bagian bn~ahnya 

- lima kr1.ti di bagian at.'3snya cien~an èestar bunga rnataha:-i~ 
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dijahit pinegir lebih. sakati 

dijdhit taburi bunga pa=eppak 

digamoari dengan orang ~ule.ng 

dijalari ular ôawah cesar 

- diakar-akar dengan ula~ mé~éli 

dibertenggerkan burung g~uda$ 

naja Lémpa oen;enakan galaug tuaugan orang Botillangi 

kalung berlarik tiga uran~ ~oddattoja 

gelang emas orang Pérêt.tiwi 

- keris emas yang dibawa turun 

oleh ~anurung di Al&lu~uk~ 

Pergi duduk To Padamani. 

Gembira sekali raja Lémpa 

menyakaikan aiak raja pelibaraannya. 

- Berdirilah ibunya ~aru 

mengangkat To Padamani 

cenaikkannya pada pinggang~ 

Meneteskan air ma~a raja L~mpa mangataka~. 

"Rupanya engkau juga p~rgi Tc Boto 

engkau tak membawa raja ibumu, 

tak beriringan dengan saudaramu. 

t-iungkin sudah berada ài te'tJing 

raja anakku, kehidupankt.l ini , 

sudah berada ài akhirat pandanganku 

- kalau nanti 5udah mukim orang besar itu 

hidup bersama dengan Daéng !ascmpa.n 

Henjawab To Boto itu, 

"Janganlah engkau merasa S'..lsah di dalaw hutimu 

karena aku akan berangkat ka Gina. 

- J angan engkau kir a aku aka·ü meningga lka.am·ll.. 

3iarpun tidak ada saudar~k~, 

apalagi ada kDkakku Tenriawaru 
j" 

lahir dai perutmu. 
1 

Gembira sekali raja L~rnpa mendengar~an 

- ucapan mulut unak raja peliharaannya 
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.Judul~ ~-:.embali I ':lé Gi~p.;~.u ;pena:l€;K'.l :'~ "3oto 3erdi:r:-:: lë.h Opunna './::3.~ek 

l. 
. .r. ~ .. _. 

mengenal'i.an pakaian indah sarnng ·:'ler'N":::l!.":lél. ':Juuga parei}pak, d.ijanil; ta:,u!'i ,r.ay::?.~; kemilau, - dijahi t.- j ah.i ti bun ga b-arcaha.f2. dibuluh-buluh amas ~urni or~cg Toddattoja. Ada liMa kati di.bagi~n atasnya, 
tujuh ~ati di bagian ba~a~nya 
dengan desta~ berjahit ,inggir 

- dijahit pinggir leoih s~kati ditab~ri ~ayang k~oilau ora:1~ ~awoun~u gel.ang tuangan c~aug 3a~am~~gga karis P.m~s ni hiaeai e~as ~urni buatan o~a~s 3otillangi yH~g turun xenjelma. - ?ergi ~uduk Toapanyo~pa diat~s tiKar kerajaan. 3agaikan. 3aj a orar.g 0cru-i Jë!wa yang t u.run di 3umi mcnyina~i istana menerangi ru~ngan besar keP.lokan Toapanyumpa 7 
serasi sekali keind~han pakaian esun~~ya. - Berkata To Sulolipu, 
"Berdi:o.'i lah kosmari anél.k To 3ot-o 

S 
,, 

engkau belajar mengayun Malcku oerjalan orang ama. n ' tl h 
b t.. t I a s~lol i pn, 

berang~a a I La Galigo ~ersamaan crang~A • belaj aJ.• .nengay-..1n Halo ku., be~ j alar orang SaGla, - ti.ga kali mongar.~.gkat kaid hanya sekali menr;a.::;run .. dagaikan mau patah pang~al len~a~~ya bagaikan ma~~ bertet:!U ujung sikunya. 
Terkek~h geli Opunna ~arek 
menyaksikan anaknya sarnbil berkata, - "~upar.L"ya ~ngkau To ;3-;)b'"l sama. pelt::-pa.h :t 9 n~; paling atas b6rhem·ous angin a.tau tic4ak goyane-goyang saja dilihat.'' Sudah -pandai I T. ... ~ Galigo ~P.ne:;ayun M~lokll berjal:m orang Sama. P~rgt dudu:k. be-ede.~pi~ga!'l. d.enga:1 aran~_5 tua::1ya Bagaikan saja I La Galigo orang Jenrijawa turun di 3umi, menyi~ari istana ~ahaya pakaiannya~ 
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Bagai!{an 3aja rnatahari yan1. sudah ~au terbenaœ cacaya k~litnya. 

Parsis sekali kelihatan ore:::1g tua:!ya 

tinggi ba.dauny9. dan kea:!a3L wajt:~.hnya, 

yang ~erkuasa di Al9luvn~ itu. 

- Barangkatlah T~ Sulolip'l raengenakan pakai.an indahnya 

sarung sutr~ bulan bern~ga, 

dengan destar kain s&tin merah 

dijahit pinggi~ lebih s~kati 

keris emas orang Uluwouge~g 

- golang tuangan orang M~tasclo. 

Ber~amaan pak.aian To.sp:çémanuk. 

Berangkat lagi Panritavugi mengeuakan pakaian inrlahuy~ 

aarung MalokU oraug SatiammP.gga 

d.ija..ltit pinggir lebih et!kati 

- d"engan destar warna hijau daun 

dibuluh-'buluh dengan emas murni 

keris emas gelang tuangan. 

Bersamaan pakaian J~mmuricina .. 

Berangkat lagi Settimanyala ~engenakan pakaian indahnya 

- sarung maratikek bernaga 

dengaa. destar- sujilamatti 

dija~it-jahiti benang ~was gading tuangan~ 

Bersamaan pakaian Settiril~twuk. 

Bersamaan semua berangi<at 

- mengena.kan pakaian indah 

anak raja pandamping 

bangsawan tinggi kapit 

tak ada yang bersamaan pak~iannya. 

Sudah berangkat semuanya 

- mengenakan pakaian indah - para pela.yan la~i-laki 

pelayan perempuan, orang dalam pembawa kipas 

tak ada yang bers.amaan pakaiannya. 

Bersamaau semua berangkat para pelayan psmbant11 

mengenakan pakaian indahuya. 

Berangkat juga o4ang dalam yang tak melewati sekat tengah 



mengena!<an _;>akaian in~ahr.y::s. 

sarung sa:ehba .Jê . .'-'a bersungki t 

d~ngan baju gatin patola~ri 

dikalungi kain satin ~erah, 

- dihiafli pangkal leng'::tnn;ra gelang k=:.l&rt:. kati 

ena~puluh 1i~a sebelah ~enyebelah 

d iapi t ge lang loll; beperma~a 
cincin tu~€~n b~rukir beruaa mayang 

s~bagai hiaaan ja=itangannya, 

kuku pa:c.j ang beben.i:uk d.a,~n hi a san ujuog j ari nyc:t, 

dengan anting-anting puluban tail, 

emas di muka~ ames di belakang. 

àlbuan orang pilihan, 

yang berpakaia:a E!arung b&rbunga..,nru h~rnaga 

dengan baju kain Gat1n m~rah bcrsungkit, 

dikalu::1~l b'~nga mataha.ri 

dijahit pinggi~ lehih ~ekati 

àihiasi pangka.l_lengannya. 

gelang kalaru kati diapit gelang lolak. 

- Sekian juga ynng berpakaian emas ka•at di lengannya. 

Ribuan orang hamba Jawa Optlnna 'tJarek 

yang bersaru.ng kertaa dengar. c!9star d.ilipat-lipat. 

Itulaa orang yang diika.t buJ.u kumisn:y;,t 

cuk·up dijadikau kayu baka..r hnlu d.:;danya, 

yang kaJm-~.aku tak j elaa ucapan mnlu tnya 

tak di tcnun sarung paka.iannya .• 

S ekian juga o:r.ang buleng yrtng berpakaian sn tra 

denga~ des~a~a kain lumu 

berailangan hiasan pe~angnya. 

Memarintahlah To Sulolipu sup~ya diturunknn 

paralatan upncara rajan:~u ..... La Galigo. 

Berada di depan dapur emas 

meng::;;.sa::;:>i j alan daur.. kayu ~:::;ebagai peuola.k set an Sun.r-a, 

penjauh eetan pu.,.,::.lju den!lgen~ J'.l:J.F .selé.ÜU m~:ag0anngu. 
- KemudiaJ. Nenek PaleY. .... ~ek tllenaburkan HaMbil jalaa 

'"~ 
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penjauh aetan Ilaaualang ai Pembu~u, 

?érésola, Toalebboreng dan :~langkali. 

Dipundak di bagian depar& 

katu1· peludahar~ tempat h1dall 

- buangan aepah sirihnya l 1pun!la ',#arek .. 

Sudah berbaria alat tunrpu k,1didi !"ibuan..c.ya I La Galigo 

tattilaguni anak beccinc!lya T.o Padamaui. 

Sudah ramai peralata:l ra.janya Upunna ·~arek dua beranak. 

Dipundaklah perub&wa kipaa, 

- 'Dipukullàh gttnd.erang Hanl\ruug di AJ.éluwuk. 

Ditiuplah titincawa 

diaertai gong di:!.ringi lt.lisik Melayu. 

Dipetiklah taljnroara yang indah 

dibunyikan juga mongeng-mon~eng ya~g meraung-ral\n~. 

- Digoncang-goncang juga gaœaru emao yang inda~. 

Ditiuplah tulali kati yang ratusan buat •• 

Serada cti dep~ La Orokelling, La Taubuleng, 

La Taupancék, La Kéni-Kâni da.n I,a Kabenn.iseng, 

yang tingginya hanya sejengkal, selehar jari lapang dadanya, 

- yang mengapit sarung tak be~baju, 

yang berbaju tak mengapit sarung 

yang menuruni hasil bajakan, 

yang ~enebarkan dengan ~aki rumpun s~le~ri 

mengait kaki bunga malilu yang riœbun 

- pada perantaraan bangu~an rumah. 

Henari kajaki orang Luwuk, r:ter..a.ri baérp.·ong or-ang I3-:.!tung 

menari bunani orang Toraja, 

dan menari séngo-séngolah ~~ang Laiycda. 

Sudah datang se:mua hamba JaHanya üpunna Warek. 

- Tak se.ling mendengar pt:n·ca!tapan l3.gi 

hamba-hamba pe~gikut Toap&nyompa~ 

Sudah siap usungan keemasan tumpangan Opunna Warek 

usungan kemilau tumpa.ng~n I La Galign. 

Berangkatlah I W~ Cimpau 

·· mengangkat anak raja peliha:aannya 
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üle?J.aikJ~annya pada pi::1ggang 
lalu oe~haw~nya ke lua= 
pergi duduk wemangku ~ L~ Galigc. 
Tunduk 8aja ibunya ~aru me~utup ~ulut 

- anak yang d i:pel.iha"t"a:Iya l tu. 
Xenangifi sambil b~rkata raja ~é~pa, 
"M~rindulah ke rnari anak Tc Bote pada ·:~:.akak:UU · .. :é :-!akkaw.:::tru, intT.at s~lalu ibu tirir:<u nnak Galig-:>." ::> 

Menjawatl To Padamëu::.i, 
- "Apa.kah dia merupaka.n keturunan 

orang yang tidak ~engingat saudara~ya 
sauda.ra..aya y"lng lallÜ" t~rdahulu." 
Berangkatlah Sawârigaè.inG rr.~nuj~ ke luar. 
Sudah akan r.J~lewati sekat i:engah T:);:tpan:rompa, 

- tiba-tioa ~~nangis Wa Makkaw~rup 
KP.mbali lagi Opunna Ware:{ 
mengang~at anaknya itu 
lalu membawanya ka lu&r. 
Berkata Lébarisompa 
yéing rr:e:rnerintah rnenguasai per:n1.1kaan burni, 
11 Hentikanlah saja_ DaÊ:lJ.g Paraga tangisrJu i tu 
engkau mengambil pemelihara :rang ~engantarka~m~ al~ tumpu kadidi r·ibuanmu.H 
Henangi:J terisak. Tenriawaru 

- rnsnjawab ucapan orang t~b kehiynngannr~ mengatakan, "Kal.a,.l nanti ·,o~ahai tuanku 
engkau audah tinggal. di Alécina 
sudah tidak kulihat lagi adikku 
en.gkau juga tid.a~ kel!lbali lagi tuanku." 

- Henj awah Opunna ';/;;u-ek, 
"Aku kembaJ.i lagi kêmari Da~ng ?ar aga rnakan siang. 11 
Berkata La ?ananra~g, 
11 Suàab terlalu di barat ~·1atahari 
engkau beJ.urn lagi turun ke usunga~mu. 

_ Hatahari tidak akan tetap pada ter,rpatnya, 
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tidak muncul pagi terus catahari itu." 

Berka~a Opunna Warek, 

"Turuulah dahulu I Da Siriw'.l.'' 

Berangkatlah lalu turun I ~audara, 

turun juga I L3 Galigo. 

Bardirilah La Pananrang 

me&gangkat kemanak&nnya mP.naikkan pada pinggangnya. 

Serka~a To Sulolipu, 

"Kalau nanti anak To Bctc kita sudab. sa~npe.i di Alécina 

- engkau dipanggil_oleb. pcmilik rumah di Latan&t~ 

naik ke atas di istana, 

jangan engkau ~au anak Galigo 

naik ke ata~ di istan~, 

kalau engkau tidak bcrsama dengan Opunna Warakv 

- Kalau engkau S'.ldah sampai di istana 

engkau dipanggil oleb Da~ng Risompa masuk ke dalam 

jangan engkau ttau kala-:.1 tidak bersama denga.n raja tua:nmu." 

Diiakan oleh To Padamani 

ucapa~ mulut paœannya itu. 

- Sudah pindah juga W' ~aru pada panekuan 

inang pengasuh yang memelitaranya. 

·r Berpalinglah oapanyompa 

meliliti paugkal longan 

lehernya raja Lémpaft 

- Berkata Langipaéwang, 

"Tinggallah ad ik Cimpa·1.1 pa da istanarnu, 

silah~an menetap pada ruancanmuw 

Silahkan tinggal juga traénp, Paraga 

aku memberikanmu pelayan pemba~tu ratusan crang 

- yang rnel!lbawakanmu alat ~utnpu kaclidi I'i b·1.1anmu 

tettilaguni anak èeccing:uu .. " 

Berkata I 'l'lé Cirupau, 

"Pergilah wahai orang besar supaya saL:lpai di Alécina 

kembali semangat aempurna j h1a 

- sali!lg mengembalikan ke inginan kem"'ba.:!..i 



i 

' 

' ~- ...... __ 

l' 

,'1 

il 
!' 
" ., 
.1 

XT/311 

pemilik t·t.4ma·n di Latanét& •. , 

~e~tawa saja Saw~rigading mcndengar~au 

ucapan m~lut raja LP.mpa. 

2erkata Toapanyom~a, 

·· Kembal i lah ad i k Ci:Dpau di ::-ua~gan:nu, 

dngkau a~bil pelaya~ pErnba~tu ritua~ ~r3ng 

yang i11emba•,..akanmu cerana keernasan t~u:::?<It sirih:nu. 

3erangkatlah lalu turnn üpu~na ·,:are~~ 

àijemput dengan U8Ungan k~emasan 

dinâungi d~ngan payung ~anurung d~a ~e~anak, 

!Ji.j ei!!liu t j uga 'lsungan kee :":la-'3an raja j am pu 

dinau~gi pay~ng emas. 

~idak ad~ y~ng tidak dijemput denga~ us~~gan keemasa~ 

~nang pengasu~ yang ~at~san itu. 

- )ipund&klah ~sungan keemasan tuQpan~an O~unna Warek, 

nsu~ga~ ke~ilau tumpaugan To Boto 

.nasing-mé:.Si:::!g d inaungi payl4ng ~e:!ii 13 u. 

Juduk sa:ia i bunya 'llar1J. d.i se bal ah tant: ga 

;;:embaoahi pangkuar..nya .:ien~an air· r:ata ·cercucJJ.rar"nya. 

- Setelah tidak melihat lagi usungan ~ee~~san 

turnpangan si laki-laki ya~g dipinja:D s~tengah hari itu, 

~erdirilah 1 ',.lé Ciopau m~:cgangkat an::~.knya 

lalu membawanya ~~a~k. 

:·la.ka raoailan L1pacara :;,>er3de.ta:mya Opunna ':Jarek. 

~ 3aling ber~am~ungan upac~ra Sang Hiya~8 kehiyangan Toa~anyornpa 

tak dlse0ut-zebut lagi 

peradatan besarnya r L~ Galigo 

tumpu kadidi ribuannya ~ 0 pa~amani, 

tettilaguni anak becci~gnya Ta Taa~i~ja. 

- )ian~kut di barisan depan alat doddo 

tinggal di !<anan t0pen,rz k.:::.•r-•
1 

dJ'. '-'l'ri "l t t d 
- " ... "" - u a · o . u wang. 

K'i::ar.ldian La OroY.elling. 

La Taupancek sudah ~embunyikan tulali kati 
yanç; ra tu san, 

1& Taubuleng :r:emel:ik talinroaro. inàah:1va 
... , 

~eniup titireng kee~asan La Kéni-Kéni ct~n t~ · 
"' '""' r\a benn iseng, 
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yang mengapit sarung tak be:baju, be~baju tak ~ensapit sa~ung, 

yang menuruni ~ekas bajakan~ 

yang mengai t kaki ru:n:p•.ln sel.aguri, 

yang meneharkan bunga ::-.ali~.u ya!!g :nerimbun. 

pada perantaraa~ bangu~an ruma~ saopiti. 

Sudah menari ba.énrong o:-:~.ng ~u.ton\ 

menari kajaki orang Lu· .. ~k, 

menari bunana orang Toraja, 

menari séngo-séngo oran~ Laiyoda. 

- Tak saling mennengar sc~a ha~ba Jawa Opunna Wa~ek, 

0 rang Métta&g nan M~nro~oli, 

orang yacg diikat bulu mu1.utnya 

orang yang panjang culu dadanya, 

menye!"amkan meaggotarkan bedan kalan d.ilihat 

- peradatan besa~nya Opunna 1./arek. 

Serangkatlah 'l'va.panyompa d.t.a beranak 

mcnelustJ.ri dataran panjang mernadati lamba.!J. 

me:nenuhi padang yang lu~a, 

diramaikan oleh juak pengawal 

- berikat ~inggang dilekati keris em~s 
ct iramaiakan oleh aparat ke~:ajaan, 

diramaikan oleh oraug banyak. 

Dibu~yikanlah bodil, 

mcngguntur bu~yi mcsia 

~ sampai di langit kedengara~ 

bunyi letusan s~napan-senaya~ 

eebagai maklumat ketur~nau manurung menginjak ne~eri. 

Pada t~ngah hari yang ~erah 

sudah sampailnh di Cina ti :~ux-

- berjalan melalui pinggiran istana Lutimojong. 

Berk~ta I La Galigo, 

!'Apakah namanya wahai tuaoku 

negeri makmur yang kita lalui ini .. " 

Menjawab Opunna Warek, 

- Itulah negeri tem~at tinggalnya 

j 
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·oibimu 

saudara raja tuanJ&u 

yang bernama '.lê Tenriêsai!g, 

yang :net~erintah di Gina timu"C". 
- Inil3.h yang bernama Cina timur.'' 

Menjawa0 I La Galigo, 

b A·lécina." "Apakah memang dua negar,i yang ernaxr.a 
2elum selésai pembicar3an To ?ada~a~i 
œereka nendatangi pelayan pemb&n~u ratusan oracg 

- yang sedang mand~ berlan~ir di pelabuh3n 
saling melempar bangkai langir 
saling ~elontarkan bangkai bedak a~ut~ck. 
Berkata I La Galigo, 

"Sisib.kanlah kakak La ··/enna ikan 'h.ar:-r~n.;.1..eng itu 
lauk pauk ya~g ba~yak i~u 

yang be~ada pada sela-sela pohon ~ayang wangi~ 
Andaika~a wahai La Sulolipu 
ja~a yang baik pukat sutra 
kita menjala kampuleng d&n wellu J.alu~~ lauk pRuk 

- yang banyak pada 3ela-se 1 a pohon mayrll!g •-rang i i tut 
kita membawa~ya ke tirnu:::- di H&rio." 
Bersam~an tertawa eemua 

p~a pemeliharû sebayanya To Padanani. 
Berk.a.ta pa!'a p~laya!:l itu, 
"A.pakah ikan i!li mau tund.uk dijala 
ikan kampuleng yang r.Gal;l di ri i t angka;> à engan puk.a t. •" 
3erkatalah pelay~n pembantu yan6 bij&~sana itu, 
••Hati-hacilah .nen~~nai lJ;;apanmu. 

jangan sampai keluar didengar ol.eh or~ng besar itu • 
- Sebab ~udah tent~ . 

1tu a.dala.h or:;~.n~ besar .. :• 
3erkata ûpunna War~k, 

'' A!nat dungu yang b~rtEtnya i tu 

~e~ang memba~a keb0dohan k~lau t~~ Tengetahui. 
Apakah nam~ kampun~ iai 

- ..-amai ~ajé\ didP.I!gai. .. nU<lr-"1. t.::riakan peny3.bung." 
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~enyerubah sambil berkat~ palayan 'embantu 1tu, 
11 I tulah '""ahai t uanku yang ~~rnama .\l;cina, 

negeri makmur t.empat til'lggal raja tuë~.nku La Sattnmpugi." 

Henja\lab Toapanyompa., 

- "Adapvn yang saya pertan.ya!can wa!".ai pelaya~, 

apakab tidak ada lagi ~~lum kawin anak raja tuau kitn. itn." 

Sujud men~embah saobil ~erk3ta pelayan pemba~~u ituç 

"T idak ad a lag:.. yang tak b9rsuam:i. tua.nk1l, 

yang maaih ada di tangan raja sesa~aœu. 

- na.nya tinggal tuanic-.l Daéng :1iaompa 

yang masih terikat pertunan~annya der.gan orang 1u~~k. 

Sangat geli hati Sawirisading mendenga.:kan 

ucapan mulut p&laya~ peobantu itu. 

Sudah sampailah Opunna Narek memasuki ~sgeri di Cina ti~urg 

- To Sessun.riwu !lelalui p~1:1isi: istana eaoloci ema.:s .. 

Bagaika~ suara radda ya~g patah bukaau jand~la yang iudah 

dibahagian atas istana. 

Berdindingkan wajah-wajah dinding keernasan yang indah. 

BagaH:an ::.aja ga::'l.tunga:a piring jejar::~.n wajah-wajah 

- di sala-sola dinding kee~asan yang indah. 

Berkata semua pelaya pt:nnbani:u sebay3.nya 1.'ié 1•enriésang, 

;'Rupany~ Sri Paduka upunna '..'arek 

pergi main judi di Aléc~na, 

ada juga anaknya beririugan bersama. 

- Rupanya sudah hesar juga an~k kita Tc Padamani 

anaknya Sri Paduka pemilik rumah di Latanét& 

yang telab. dibawa ke tir:11.1r di ~·•ario 

lalu dipelihara oleh raja Lampa." 

Geli sekali hati W' Tenri~sang mende~garkan 
- percakapan para pelayan pcm'oa.ntu itu. 

Berpalinglah yang beristana aaoloci e1:1as itu 

orang t11a To i·tllladatu 

membuka jendela keemasan lalu menjenguk 

membulta bagian samping istana. 

- Gembira sekali '.Vé Tenri~sang ;nenyaksikan kernanaka.:c.nya 

•l' 

1 
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memberirinekan pu.yur:._s emzs 

d e:nga!l ayah yang :n~ Lah:i.!"~an:nJa. 
~ec.jenguk S2.m'bil b~r'.<ato ',fé 'I'enrié5aD8• 
"S iapa.Jtah 

raja :nuda yang langgar itu, 
.Siapakah · . d ··at istanaku • 181 mahligai y~ng lewat e~ 
Siapak~~ penyabur.g muda, ~aja dari 

yang merasa angkuh kelihataunya 

bagaikan or~ng congkak keli~atanuya 
yang l!lelc1lui kampung~.l 

padahsl tak dilalui laki-laki 

~anakah kampungnya 

· Ramping rumahku tamu y&ng dntang di ru~ahnya melalu1 -

tak dilal.ui orang l~in di samping is.ana · 4- t: e mpa t ti ngg_ a_l kll 
tak di toleh ol~h po:uyab•.Jng muda 
daun pinttt pada jendela lcacak~. '' 
Menyembah sambil berkata I La Galigo, 

"Kalau rnerupakan. jalan ?t;tu dilalui seja 
1 

bukaan jendela tcntu akau dilihat orang lalu, 
pinggir istana tentu akan dilihat or'l:::lg lalu lalang .. 
Apak~~ b~kan ~e!"upakan jalan 

- yang dilalui ol6h orang banya •· kku 
., 

Gembira 3ekali Gpunna Warek 

rnendengarkan anakrqa hersàaJ. jawa~ 
d~ngan bibinya itu. 

Geli sekali hati w~ Tenriésang sambil berkata, 
- "Singgahlah kerr.ari peny3.bu::Jg muda di istanamu 

engkau kuberikan kara emas 

zasing emas dan logo sekati, 

aku adakan untukrr.u upacara b~sar 
aku unciangkan sekolong langit permu~a~n bumi 

·· engkau dnduk bersama sepu,u.nu 

:nenakar emas di gelangga:ng." 

Menyambah sambil berkata To Padamani, 

"Jangalah wahai tuan engk3u rnerasa kecil hati 
rneraoa tidak sen~ng sekali 

karena engkau meny!nggahkanku aku tek singgah. 

.• 1 
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Nanti aku kembali aku singE;ah tuanka 

, ecgkau LDenjamuku d12ngan mutiat"a pP.laminan yar:.g mulia 

supaya aku saling bergembi!"a. di dal<lo kolnmbu.u 

Gembira sekali Wé TenriéG~lg 

- r.~endengarkan ucapan :nulut :~emac.akannya. 

9erkata !,H~r.r.guasa neg~ri di Cina timur, 

"Semoga tetap semanga.t k~hi~angan:I!u a~ak 

engkau sampai dengan selarnat berg~mbi:a di istanamu 

kernbali semangat pada orang tua yang mclahirkan~u 

- yang dungu berpikir lagi boa oh di dala01 hat inya .• " 

Barjalan teruslah peogusu~~. 

Duduk saja Hé Tenriésan.s ml)mandang lt~wanakannya. 

Aerkata :ang beristana sao:oci ~was itu, 
11Sudah bcsar To Boto, riewasa juga I La Galigo. 

- I W~ Ci:npau adalah oracg yang paling mujur s~kali 

I Wé Cudai adalah o~an~ yang paling celaka 

memuntahkan lem&knya mz~geluarkan ra~a nikmatnya 

kareca marah sekali m~liha~ anaknya. 

Dia menghendaki agar dialJ.:-kan saja c!i ss.mudra 

- dibertumpukan pada aru~ ffiengalir9 

I Cimpau sendirilah yang mcmcliharanya 

menganggap la~ir dari perutnya 

œemeliharanya d~ngan balk. 

Suda~ ~enanjak dewasa ! La Galigo 

- sudah besar T<", Pada:naui pa\ldai sekal i beroi car a 

kelihataunya hanya merupak~n anak laki~laki saja 

tetapi bagaiksn raja tua ~emerintah negeri,cara menjawabnya. 

Celaka sekali saudaraku itu 

~emuntahkan l~maknya ~engeluarkan rasa nik~atnya, 

- dia menolak orang baik ya:1g tidak ada seaa.manya di bumi. 

Sa.ksika.nlah w~.hai kalian peradatan ùew"a perintah raja 

perbuatan Sang Hiyang orang Alelu~lt .. 

.A.langkah dungu pikiran Dséug Risomp3. 

lagi sangat bcdoh hati saud.a.raku itu 

- mencela tunaa koturunau or3.ng Rualletté 

\: 
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ketinggian tak terhingga derajatcya. 

Dimanakah diambil laki-laki 

- yang sa~T:a ke bai kannya 0 punn& 'N'are:k. 

Melahirkan lagi tunas pe~gganti 

bagaikau lagi bulan purnama matahar! ~erbit 

bagaikan saj~ dewa kelihatannya. 

Dia sendi~i yang ~enj~di ukuran 

- besa.r t~.ilgginya dan cahaya külitr.ya. 

Kecuali tu tup mu lu tnya :r~.ng san:a I ·,o1 é ~u:.lai." 

Tiada b·3::-hen t inya 'ti é 'l'en:-i~sans me 1 iha t: t ~rus i:eo::anakannya. 

nanti dia tinggalkan bukaan j9ndelacya, 

__.;. g~telah payung k.em.i.la1:;. itu sudat: be.!"lindung. 

- Sudah ditingsalkan olah I ·La Galigo Ciua timur, 

Ber j alan se gera l::~.gi pe agust~ng 

sudah Sdmpai pada dataran tinggi 

di luar kampun~ Cina timur, 

mendatangi para gerubala kerhau 

- ba.nyak sekali me:;tc:c.uhi (h:.ta:..~an tiP33i 

be:r-geromhc)l :nemaria i; i lem'ba!1. 

Gen:·oira sekali I La Ge.lig("l ::!enya~<.:>i'<flc. gembala i tu .. 

oerkata I La sémagga~ 

"S iapakah i tu wa!:'.ai kak.::..k La ·;; 6 nne. d .::.n La Sulolipu 

- gembala kerbau memenuhi dataran tingg1 

bergerombol mernenahi le~bah 

masing-;na~ing r:tP._nyelempa!:lg baku1 ue.sinya." 
'"4e·'sa 
~ L ~' maan La Pawennari da.:1 Ln. 5'.llc,liprl mengatakan, 

Gembala kerbau r;.:eta:ainya 

- orang kampung Cina ti~~r 
• 

Gcmbala kerbau pet~ninva 
" 

orang k~mpung di Ci~a timur 

orang kampnng Cina ~ar~t "' yang di lJarac .. 11 

Berkata I La Galigo, .,,.... 
'->::t'10ga.hk&n dnlu usungan, 

aku ma~ menyaksik~n 
~E.>rr.oala kerb1u ;?et::J.ni itu.'' 

- ~aka hcrhen~ilah Us'.ln~_a~. 1·tu .... . 

~ 
1 

'\ 
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3erkata To Padamani, 

.,1? anggillah dahu lu ge:nhala pe t:ani i tu." 

3udah bersamaan semua 
. , !'!eœanggJ .... 

para pemelihara sebayanya 

- oerk.atalah pe:nanggil i tlJ t 

Segeralah engké:!.U kemari wahai gP.mbala yang ribuan." 

Segera saja gerubala itu datang se~~patnya 

masing-masing ~enyele~pang oakul nasinya 

datang semua sujud menyembah 

- di had.apan To Padaoanai 

B~rkatalah To Siuapati, 

"Apake.h yang engkau selempang itu wahai ge!llbala." 

Menyerubah sambil berkata gembala itu, 

"Makana:a tengah hari kaœi menggl3mbala di dataran tlnggi .. " 

- Berkata I La Galigo, 

uMakac.lah semua aku melihat.mu." 

Segeralah para gembala itu 

membuka bakul-bakulnya lalu ~akan semua 

saling berlomba ~eny&lesaikan maka~annya dengan ce~at~ 

_ T iada sirih t e:..~kunya.h s"..ldal: se lesai makan gaobala i tu ... 

Serkatalah I La Galigo, 

"Sali~g mengikatlah membelakangkan jari tansanmu, 

~alau sngkau tidak mau saling mengikat 

aku membunuhmu semuao" 

Segeralah para gembala itu saling mengikat 

membelakangkan pangkal lenganny3. lalu kemudian 

disurub . mengiringi kerta"..lnya. 

Bagaikan saja kelihatannya 

katak yang akan diterk~m ular. 

- Geli sekali hatinya I La Galigo menyaksikan gembala itu 

berjalan bergesekan b~tiR~ya. 

Bersa:naan tertawa besax· se:1urtnya 

para pemelihara ri buannya ~~o Padarr.an.i. 

Bagaikan saja petir kilat 

- suara t~riakan~ya raja ~uda itu bersapupu sekali. 
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B~rkata Tc SessurœL·nJ' 

· L ·,•en::a !'Sebabuya Ïlfahai La .Slll-:>11pu, a 

a:ru bikin d~mikian gembala itu, 

berkata di d~lam hatiku, jikalau 

_ raja Cica betul yang rnelahirkan~u 

apa:at kerajaan orang tan~ U~1 e l3.'h ir ka v. ku yang 

· ·· t 1·~ak akan keber3.tan. pengua.sa Ka:r.pung 1 t :.1 -

Tetapi kalau hanya I ~~ Cinpau eaja 

yang me~.ahirka.nku 

- raja L~~~alah cra~g tuaka 

ten u S&Ja ?em1 1 ~a~p:.1~g t . 'l'k , 1. t•l tak er:o:..: perasa~::ln_ya 
telah kubikiu de:nalkian ge:n'héi.la ~ ~ ,, 

1 .• u. 

""· · k 1 h L c 1 l' La Pa~ennari, .!Jl:l;;,. an o e. a .~u o 1f\1
1 

u~apan .:1ulut raja adi!:.nya. 

- Kemudian I La GaJ.igo, seger& saja I La Galigo 

rne:r..giku;;i orang ttJanya. 

Sudah s~mpa1lab Opunn~ ~arek memasu~: -. · kampu ng Al éc i~a 
memasuk~ negeri ~akmur. 

3agaikan sajr:t suara puhon radcta yaa~ç ·::;er pa tahan 

bukaan ?intu je~dela::1ya crang karnpung. 

Rer-kata sc:nua para pet1gh·1ni kampur.g i til, 

Sudah ù1tang Opunna 'llarek rr.enampë~.l<:-<::e.n diri di .\lécina 

sudah datans juga anaknya tersama bcriringan 

menyinari ka:npung payung kemilau nauu3annya 
- menera~~i kampung pakaiannya 

inang penga3uh tak te~hitunenya Ta P~dgmani, 
mcnerangi la~git pakaiannya 

pelayan pemba.ntu pemelih.::.ranya. 

Tidak acta yang saiug menyaingi pakaian baiknya 
- juak pengawal sebayonya. 

Sudah sa~p~ilah gembala-gembala itu 

memasuki p~karanzan kan~ung 
m6nglringi ker~aunya. 

2ib•l t s~mua penghuui kaopung n:elir.at: ~:;emba.la i f:u 

sud3h diikat se~u~ tangannya. 

- Merasa geli~ saling berbisik, dibikin demikian anaknya. 
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Semua mengataka.n, "!-!ati-hatilah tcrhadap ucapanlll'\.!. 

jangan sampai lehermu ya.n; dikena 

kalau m~rasa ~orah I La G~ligo itu 

Sebab pen3huni bumi tuan ~d.ta Opun.na '.Va..!"ek, 

- seorang dewa yang menjalma 1pajung itu." 

Henj er1guk sambl.l ber ka ta 'lié 1'enriâsang, 

"Apakah yang diributkan or&ng kampung itu." 

Meny~n'lbah samb:i.l berkata orang kampung itu, 

''Lihatlah wahai tua.nk:u ha.mba-hamba ki ta 

- si gembala karbau itu 

telah diikat s~mua tangannya 

perbuatan si raja illUda itl\." 

Tertawa saja penguaaa Cina timur mengataka.n, 

"Itu ".ldalah per·buatao I Wét Cudai 

- kelakuan besar~ya Daéng RisoGpa~ 

Diamlah sekalian para. per..ghuni kampung& ·• 

Dibukala1 gembala itu bengkak semua pangkal lengannya. 

Suè.ah ramai sabungan di -~lécina. 

Sudah datang j"1.1ga O:-çunna ',.{&rek 

- berjalan melalui pinggiran istana Latanété 

menyinari deng~n payung emaa 

jendela kaca yang indah itu. 

Bagaikan saja pohon radda yang berpatahau 

suara buka~ jendelar.ya 

- orang kampung di Cina barat 

Semua mengatakan, "Rupnnya Sri Paduka Opunna '.varek, 

masuk main judi di Alécina. 

Belum pernah kita lihat orang besar itu 

menampakkan diri di gelanggaug. 

- Adapun yang menyertainya itu adalah anaknya 

berdua dengan raja kita pemilik rumah di Latanété.n 

Sudah sampailah Toapanyompa di gelanggang. 

Kebetulan sekali 

berkumpul seluruh pemain judi di tana ~~ugi 

- Berkumpul s&mua sekitar Cina seoutar Sabbang, 

__j 
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yang be~batasan da~g~a tnna ~~~i • 

.Sud.ah datang ser:rJa para. opu penyar.u:1~ 

yang kampcngnya 1i s~beran; lautan 

· t ~ ~ seki.tar Cin.a .. &par at ker-'lj aa!l yang :1e~~r~n a •. nP. eer-

- Dlangk'..l tkau ser.rua aya:n ~111 iauy.::l .• 

3erbaris memanja~g ke de?an 

kurungan ay3.:n a.nd3.la:ü. orang perJ'lin jJC.i itu. 

~ambanjir r.1a13uknya pcny'lbuag di gl}l3.r.ggang. 

Digeserkan orang a~tu~ herlalu 

- usungan keemasan turn~angan Cpanna ~3ruk dan I La Galigo. 

Sud ah da tan0 juga La :'e:l:iracrF.:':lg, L.o:. :·!akkasr:1u di mahl i ~ai 

duduk dikelilingi olah juak penga~al sebayanya. 

Dile~ak~anlah usungan. 

aerangkatlah Toapanyo~p~ bersamaan berangkat putranya 

- naik ke ataa di mahligai di3pit-apit ~parat kcrajaan 

diramaik~n oleh juak p~cgawal berpontoh ~mas 

berikat pin~gang ke~ila.u dilekati keris emas. 

Congak segera sa.mbil berkata 

L..a 'T.'ei'r iranr en..~, La ~!akkasau, 

- "Sila.hkan kemari Opu:c.na •,iarek, silahkan kamari To Boto. 

dua tiga orang kupcrsilahkan, kupcrsil.1.hkan engkau semua 

seluruh p~ndamping raja orang Luw~k 

para kapi t orang ·.rarek 

keturu~an 3ang Hiyang orang Sabballo~ang, 
- tunaa ~anurung orang Mallimongeng. 

Silahkan kemari d1Hlllk di pangkaua:1ku anak To Bot o." 
Tersenyum sa..ja Sœ.-~âr:i.gading 

pergi duduk ~lerdampingan ::?an:ré f'atan11sa. 

Gambira sck~li La Tenriranreng meusan
8

kat I La. Galigo 

.. me-martgku kama!lakannya rnenyapu-nyaou 'cA.dannya, 

meo.gusap-·ueap ramb".l t indah:::J.ya .. 

B@.rkat~ ?anra Pat.aunga, 
71

Sud-=1h besar I La Galigr.> Opunna. ·,.,·~rek, 

sudah riewasa jUF;a To Bol:o Cpunr.a 33.bh3.ng. 

- s~rlah b~rY.er.urunan betul 
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Opunna ':la.r-ek t::i.nggal di Cinn.. 

Sudah :ncna:npakkan ùiri ':!?oapanycmpa di Latan6té." 
Tertawa saja Scwirig~din~ sambil berkata mengatakan, 
11 Siapa lagi yaug disa!làari ?E:I!Iikiranku 
adalal:-. engka:J be:-saudara. 

3erdirilah Simpualletté, 
bersamaan be~angkat To Saragellung 
pergi duduk di hadapan Opilnna ~arek 

iiangkatkan ayam mulianya. 

- Berkata Simpuwellett~, 

"Kita menyabung wahai Opunna Warek 

~ita ramaikaa ~anggung lai~ 
kita padati nauugan pohon wodi, 
kita rtenghibur-hibur adi~ku seinangat hati kita 

- detngan ayam berbun:Jhan di g~langgang. 11 

Serpalin.glah ÜFUl!lla 1Nart>k 

diangkatkan cerana keemasaa tempat sirihnya. 
Mengtmyah sirih Opun·aa ',o~arek 

me~yirih men~nangkan hatinya, 
- bar.ulah m"embuka kuru:ngan ayam 

~e~garubil ayamnya eambil berkata, 

"Labanre.augi né:.ma ayamku 
yang digelar si penghabis warisau. 
Menjawab Simpuwalletté, 

-
11 Céppagadunrung r.ama ayam :nuliaku 
yang digelarkan Pattuw3nri·..~u." 

3ertaruhlah Opunna Warak, :1impu•.r~allctté dari \o/awolourong 
masing-masing mengatakan ribuan taruhannya pelayan pembantu, 
aekian pula gembala 

- ribuan kain sutra darati kelling, 

puluhan kati emas murni kalung berlarik tiga. 

Saling mengiakanlah kedua orang besar itu 
tak tErhalang ucapan pajung itu~ 
Sudah bertaruh semuanya 

- orang Cina dan orang Mario 

;1 
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· ..... ,unè.;!r :nP.:J.-'nsah t3j:.nya :-1asing-r.la3 ~:lg '" _. 
-ka~ -aiun~ lalu ~embulan~ ::1engene~. • ~ u . 

bersaœaan uaik peda panggung e~as 
aa~pak berada di dala~ paga~ suji kae~asan 
disakBik~n ol~h craug dalam 
yang t.ak pernah ~elawati sekat t~n~ah. 
Bagaikan saja Opun~a ~arek 

·11 · r: 'h-ru.-::aJ·at:t~ur .... ,enjelma, 
orang Sot~ ang1 Y a ... g ~'"' - - .... . .. 
oerùiri teg~k ?ada pangeung em~s 

- dinaun~i payung emas. 
Bagaikan saja di b~gian atas,suara radda berpatahan 
bukaan pintu jendela kac~ 
yang indah di Latan~t~. 
Bagaik;..n saja gantullgao piri:ng je.ier:.n wajah-wajah 

- dj sela-sela pictu keemasan yang indah itu. 
Saling melepas ayam kedua raja it~. 
Hanya tiga kali saja saling menggclepur ayam itu 
masing-masing mundur ~e~ga~aBi la~annya 
gelepurnya mele~ati kepala ~anusi~, 

- bagaikan rnanusia yang sednn~ berpiki~. 
Berdirilah I La Galigo 

diiringi in~ng pengasuh 
d irama:.kan ·9emel i har;; :-i bué\nuya ~ 
pargi berd.i!"i pada pintu rr.asuk h:e pail~g'.ï.ng 

- meuunjuki Labanrasugi mengatakan, 
"Mengal)akaf:. kawan engkau saling berpikir 
tidak segerQ ~e~bunuh la~anmu. 
engkau mati seri ~k~ j~ga ~~uaug 
engkau me~bu~uh audah tentu aku ~eng~~bil 

- ha.rta benda dari Cina ti mt:.r. 
Mario akan ~ancu~ terbakY~ ~~11 1·mon~ ' ' .,c;;., , (")eng 
oangkerut tak tP.rhitun-7 lao-i di S-bb 11. c o ~ a _c~ang 
ka:::.. au r~n gkau t E"rbu nuh. Il 

Geli rasa hati Sicpu~allett~ 
.. rr.ende.a3ar ~an ucapan rùu lut ke~nanaka nT' :r'3. 



1 

l_ 

XI/324 

Berpa linglah O?unna 'rlar~k 

mengiay"arati dengan mata :..naknya 

--- --~----· 

sesudah itu saling ~enggel~pur lagi ayam itu 

ealing meminggir ke kiri dan ka~an. 

- Tujuh kali sudah saling menggelepur 

dibun1.1hlah ayam mulia Simpuwalletté. 

Berdirilah Opu~na ~arek mc~gangkat ayarnnya 

lalu ~embuka benahg pembulang kuni~gnya 

kemudian memberikan kepada Panritawugi. 

- Bagaikan saja kilat petir 

zuara teriakan orang banyok di gelanggang. 

Saling bcrgandengan tangan turun 

Opunna ',o/arek dan Simpuwalletté. 

Gembira sekali To Padarnani manyaksik~ 

- menang mutlak aya!Il mulia oi'ang tuanya. 

Berdirilah ! La Ga.ligo meugayunkan 

destar bunga matahari anda:a~nya 

melenggang lenggokkan pangkal lengau 

yang ditempati gelang tuangan di tangannya 

- memeucak-mencakkan jari tangannya~ 

Gemuruh bunyi gelang eœas yang ada di kakinya. 

Bagaikan saja kilat yang m~lekat 

kalung berlarik tiga ysng ada di daà~nya. 

Bagaikan bara m~nyala gela~g tuangan yang ada di tangannya 

terkipas-kipas ujung rambut indahnyn. 

Gemuruh su~ara teriakan ora~g Mario dar. Lu~~k. 
3agaikan suaré pohon radàa berpatahau 

buka&n pintu jendeâ yang indah di atas di Latan~t•. 

Berjejeran wajah pada dinding indah 

- di atas istana La Tan~té. 

Bagaikan bintang terbic jejeran wajah-wajah~ 

Tidak ada yang dapat tinggal tenang di tempatnya 

pere~puau-perempuan yang pingitan 

isi oililt yan~ tidak per:J.ah uampak di jendt-la; 

- orang dalam sebaya~ya Daéng Riscmpa. 
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!3erang!::at ke luar se::r:...tat:ya 

meobuka pin tu j end. ela lalu men.] e!lF,"Uk 

ma~ampakkaü siai istana 

menyaksikan pamain j 1..<d i meliha t panya:,u:Jg. 

- Geli rasa hati Cpann~ Cina sua~i iste~i 

menyaksikan cucunys 

menari teruc.=; rnengayun-ayunka.n pélngkal le~gann;:a. 

Saling bercubitan sambil berkata 

or~ng cial&m yang tak pert:ah mel~wati aekat tengah, 

- "Sri Paduka Opunna 'war~k '«ana i ka·.o~é\n 

masuk cain judi di Al~cina 

yang mnnang ayam andalannya tetapi tak m~rasa ge~bira, 

baik o~kali caranya ~eman~gung 

tak melihat-lihat k~ arah jendela 

- tak me~perhatikan dinding istana. 

Baga;.kan saja orang Senrijawa. yan:~ turu::1 di b"..J.mi 

orang Rualletté yang œenjclrna 

di bawah pa.yung emas. 

Alangk~h dungunya tua~ kita 

- pemilik rumah di Latan~t~, 

memuntnhkëlu le:maki!ya. :nene;elu~kan n]krnat pern.saannya 

mencela si bula~ purnama itu. 

C-.laka oekali raJa adik ~ita Dain~ ? 
~ ..:> •• ;,sompa 

mendençarkan omongan crang 

- cercaan dari. orang luar. 

I cimpé\ulah n:an?f;{_ia ___ ~~~-~~ p~~ing m,..tjt:l' 

Ya;!5-~:?-W in de n_~~~.J,l.~ .O .. p.!.l.Q:C..<?, __ ~;kc----- .. 
-~-- -'-··-·-··----- jliii'J 
berseaarung dengan or~ngtsukar d{cari 

yang d€mikian eloknya di. Alilino. 

~ ... e~~ilinrun~engtuga Eudah 
~ o ~ mempuny~i tunas pen~ganti 

kata orang perempuan Yang cangat cantik sekali 

yang dilah i rkan ol-eh I '</ é Cimpg_u. 

Da,ng Hiyompa pun telah mendengar 

Qcapan mulat penghuni ist~na itu. 

- Tidak mau l2gi tatinya I Wi Cudai 
' 
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mendcngarkan ~ereakapan Pftlayan pembantu. 

Berangkatlab I ~é Cudai 

mengganti baju dalamnya 

sarung bawah. .rang dipak&i!lya .. 

:Serdirilah Daï!ng Riaol:!l'?a 1-alu menuju ka lu&r 

diiringi oldb pelayan pemQ~tu 

dipungutkan ujung sarungnya 

diangkatkan P~ngkal l~ngannya. 

Gemuruh bunyi lantai dilal'..li olehnya 

- para orang dalam sebayn~ya 

pemilik rumah di Lata:aê:té. 

Sudah sa~pailah Daéng Rieo~pa ài ruanga!l luar 

pergi duduk dibagian picggir ruangan~ 

Derpalinglah I Wé Cudai 

- membuka jendela lalu menjenguk 

œenyaksikan p~main judi meU.hat penyabung. 

Kebotulan 'dilibatnya Sawérigading 

dinaungi payu~g e~aa 

menaugkap ayam mengangkat sahungan 

dilihatnya ju~a To Padamani menar.i ~aloku 

œenga~ln-ayunkan deetarnya 

melenggang le~ggokkan pangkal lengannya 

mamancak-manc~kkan jari tangannya. 

Congak sambil berkata I wé Cudai 

- pada orang tua kehiyan3annya, 

nBanyak eekali orang t!lanku, 
raja yang masuk main judi dt Cina i~i 
belum ada lagi yang menyaœai 

kecantikan orang baru itu. 

Entah orang dari manakah asal kedatangannya itu. 

Yang turun d ,_. Alélino MungKin saja orang Botillangi 

orang Pérétti•ikah ya4g muncul menjelma. 

Baik keramaian ataupun upacara besar yang diadakan di Gina 

ataupun raja yang mengadakan perkawinan 

lalu barkurupul sekolong langit permukaan bumi 

1 
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~asuk mni~ judi di Cin~ ini, 
belum p~rnah 2ku T.elihat orang ~a~J it~ 
masuk mai::t judi è.i kamp•Jng kita.;i 
~enjauhkan diri · .. ~a ~enriabn.z:g, 

- marah s~kali uc:apan mulutnya .sar.1bil ber'Kata, "E11tahlah Cudai~ é'l.!<u ta.k mengena:!.nya wahai Daéug rtisompa 
.ki t:a sei'lUa ini berada saja di istana 
engka'.l r:;aja selalu bert:3nj•a." 
Berkata saja di dalaœ hnti Daéng Riso~~a 

- mudah-mudabau merahnati Sang Hiyan~ orang baru itulah 
yang menaikké\n mn.har Selliuya 
pada kampung yang ramai c!i Lata.-:.ata ini. 
aerkata lagi I V~ Cudai, 
l! Aku be;:-tanya betul wahai t:uankn 

- orang dari rn~nakah 
t:empat tinggalnya oraïtg baru itu .. " 
Tiada manjawab I Da Cudai, 
tiada menjawab s~patah katapun ke~ada anaknye. 
Be:::-kata La Eattumpngi, 

- "Nengapa'Kah wahai Daéng Risoi:lpa 
engkau aelulu mernpertar.y~kan 
kepada orang tua k~hiyanganmu itu. 
Itulah ~aw~rigading yang engkau tidak sukai 
yang selal~ saja engkau cela. 

- Itulah anakmu yang engkau tidak ~.kai 
yang eugkau Cudai uerintah!o.n . . 
nibukakan lubang besar 
lalu dipanggilkan nyam or~n~ Cinag 
:Sngkau juga :nemerintahkan Cudai, 

- dibawa saja ke gclanggang 
lalu dipanggilkan -=1njin~ ora-:-q:~ Saüb.:J.ue. 
~ngkau j~ga Cuctai mem~ri~tahkan 
dinaikkan sYja pada rakit 
lalu diali~~Rn pdda arus sarnuj;:-a 
supaya dim.1.k.:1n saja ikan }.u;;Jba-lu::Jba .. 

..} .J 
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Zngkau juga me~erintabkan 1\alirkan ctengan tembuninya. 

I Cici'aulah yang paling •1J·..tj'.11' se-~ali 

mangambil dan ~engas~~ya 

dipelihara dan d irawatr.ya àdogan baitc 

sampai hidup selamat 1 Lél G:.üigo." 

Serkata saja di dalam bati I ~i Cudaii 

mudah··mudahan .nerahœati .3éHlS?; Hiyang 

dia ~~ngembalikan kasihoya di Lataa~t& 

orang yang dinaungi payuug keemasan ituo 

Gembi~a sekali Daéng Riso~pa 

menyaksikan anP..k-ac.élk i l;~J. 

melenggang lsnggokkan l~ngannya 

t empa t bertumpuknya. gelê.llg tuangan di tangannya 

bagaikan mau p~tah pangkal lengannya 

bagaikan mau b~rtemu ujung sikunya~ 

Berkatalah ! W~ Cudai, 

"Apakah anak-al!ak yang ada di b3wah itu 

apakah bersaudara beraclik raja itu 

atau ~apa.k dan anak orang baru :itu. 

- Kalau mereka itu kakak beradik wabai I Da Paliluv 

orang yang dinaungi payung kaemasan itu, 

tarlalu jarang orang tuanya. melahirkan. 

Kalau mareka itu bapak dan anak, 

terlalu cepat sekali raja itu melahirkan. 

- Parsis keadaan badannya yang dijadikan ukuran 

yëng din&ungi payung ercas itu dijadikan ukuranf 

lagi masih anak-anak yang belum mengetahui sesuatu 

sudah kelihatan mahir mena1·i Haloku lagi ahli 

melenggang lenggokkau.pangkal lengannya 

- memencak-mencakkan jari tangannya." 

Berkata lagi I Wé Cudai, 

"Engkau aendir-i Appéricina, I Da P.alilu 

mengolah sirih mengerat pi~ang 

engkau sirnpan pada talam emas 

- engkau tutup dengan penutup emas 

il 
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engkau turuLk~n ke ge~angg~ng 
. . .k ' d na •. ,.-. t: i tu, 

eng~au ~er1 an ~~pa ~ ora ~ u-
katakanlah ~p~imalaju, I Da Sarebbal 
Appérici~a, I Da ?alilu, 

· ac· -• !r ~ 11 
- eugkau 1iberi eiri.h olah raJa "' 

pemilik rumah di Latanit~ 
sirih ~erolah pada talam ~n~D. 

'tu Yang dipert:::1nyakan ju~a ol~h :-aja sesélr.'ID.:ml .l. • apakah aJ:.ak it.u adalah adikmu, atatl c?.n3.kr:IU• 
.- b raia 8 esamamu itu 

Ber!<ata juga raja ses~~amu kasihan1~a ~ 
engksu suruh naik di istana 

d .'- 'k d 1 t;,eomasan, 
akan l.~~rl. an gasing em?s, an ogo 
kemiri k~emasan, p~nah emas, kera kcern&san. mu::iab.-m'...l.dahan To Palanroé dapat meral~mati - kelak k.:ll ~u ka, in da pt; j •lga mP-nda-ç.a t kan anélk 
sama ju~a dengan kean~kuhan anakn'a 
masih !<:anak-l:anak beluo mengetah•li apa-apa sudah a!lli !'!"er1gayunks.n :::lan~Ital len~auuya 
!!'lemenca.k-mencakkan jari tangannya." 

- Berangkatlah Appéroal'aju J. Da Sa):ebb::.. 
I Teppi~ina, I D~ Falilu lalu turun tujuh orang bertcman berjalan terus ~~nuju ke ~elanggan~. DigesP.rkau orang untuk tem.t>at ber la lu utusan raja i tu pergi duduk di hadapan Opunna ~arek 
disug:.1hi sir ih. lalt\ men.yirih. 
Bcrkata orang yan~ berkuaoa ~i ~l~luwuk, "A-pakah kabar I l)a Palilu, I Da Sarctoa, disur•Jhkan olP.h :rang beristana e;nas di Latanét é i tu .• '' Sujud samb~l menyembah ~pp;malaju dan I Te~p,rana mengatakant - "~aja sesamar.1u memeoriilt~hkan aku rr.ernba•,vakan kei>aclamu sirih masakan pada talam ernao ditutup dengan panutup eman. Yang dipertanyak.an juga ra.l~ seean•s.r.!l\ 
apakah adimu orang baru ~tll, anél.%r.:o.J'-\.ah k~nak-k.:H1ak it'J. ~ juga ingin .engk.::1u :-ahmati raje. a.dil~ku - pe~ilik ru~ah di ~atanété ~upa~a engkDu auruh naik 
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ke at;aa istana ai kanah:-kë.::lak itu, 

akan diberikan gaaing ~~as, lcgo keernasan, 

kemiri keemasan~ pana koemasan dau ~ara emaa. 

l1ud3.!-.-mudaha.n Sang Hiyang :nerahmati 

- setelah kawin dia me~p~roleh juga anak, 

sama saja nanr.i keangkuhan dan kepcngahan 

serta pandai Hekali melenggang lenggokkan pangkal lengannya, 

memencak mencakl<an jari tangannya." 

T~rtawa saja 3aw~rigading ~endengarkan 

ucapan m~lut utuaan Taja ituo . 
Berkatalah To"panyompa, 

"Kuur jiwanya si dia itu di istananya, 

ai raja itu di ruangannya. 

Kembalikan saja sirih Opunna Cina itu. 

- Adap~n anakku itu saya tak mengizinkan naik di rumah. 

Tidak wajar knlau !!lau !Il~ngiugin.kan sama dengan !;Utraku, 

se ba~ bu kan orang •..tugi bapaknya, 

tak dimengerti ucapan kata orang tuanya, 

tak ~ilihat tempat tinggalnya 

- orang tua yang melahirl<:annya. 11 

Berkata I La Galigo kepada ayahnya, 
11 Katakanlah juga utusa!l raja, 

anak orang bacu itu mengatakan 

aku takut sekali memasuki ruangan di Latanété. 

- Raja itu adalah raja muda 

padahal dia adalah perempuan yang belum bersuami? 

sedang orang tuaku adalah raja rr.uda yang belum kawin. 

Telah disebut-sebutkan bagi raja itu 

sedang berpisah tidur dengan orang Lu~uk. 

- Janga:a sampai orang ':/a.rek m~uge tahui tak di setujui o lah -raja 

tidak ada juga gunanya na~ti 

aku tak sepakat ucapan dengan raja s~samaku 

sampai dia nanti mengadakan ~erauganf 

padahal bukan peperangan yang telah kupikirkan .. 

- Itulah sebabnya maka t.akut seltali menginjak r11angan 

l ,, 
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Meminta dirilah '.ltusan .::·ajn. it•J. 

~ernper3ilahkan juga Cpunna ~arek. 

r F l ·l·• I "'- ~- ... o-.... ..... .!l. 3 ~rang ka t 'J. ah I !J:l a. ::.. ... , J éi v a • - w -

- naik ke atas istana 

~ee-a-an be~ind~k tl~a menginjak tunggr.~. ='- ••• ., ~ 

me~egang selusur ke~~la~ 

~alang~ahi a~ba~g p!ntu keema33n 

rnenginj~k lantai papan pinang 

pergi dtiduk di ~adapan da~pi~~a~ry~ 

disugu~li sirih lalu ·nenyi!·ih. 

B~-r-kata I W~ Cudai 9 

'!3agaimanakah I Da Falilu, I Da ~-ar~~ba 
ucapan ora~g ~ar~ it~. 

~ 1 -"- d 1 1 • - k 1 \.. ""na~-c-ana~ itu.," - ."\paKcw a a i<emung.:.c::..uan r.a:t. · .<.e rurna .. ç, 

Henyernba.h sambil t~rkal.::~. keduanya, 
S'lda.l]. k:usampaika:1 ucapar.mu adikku 

hanya .saja jawa~arrny::~. l'Wang bc?.ru i tu :nengatnkan 
kembalikan saja sirih Cpunna ~in~ it~. 
Ad~pun anakku aku tak m~ngizinkJn n~ik di rurnah. 

'fak •-.rajar l':.alau .:J.r.~.akk.u yang dii.ne;inkan 
sebab bukan orang ~ugi bapaknya 
tak dirnengerti 110::1pan bicaranya 

kcikU-kaku ucaFan ~ulutnya 

- tak diketahui tanah te~pat 

dimana dilahirkannya. 

Ana.knya juga mengatakan, 

aku takut mengiujak ruangan di intana Latanété 
raja i ~u ad al ah raja r:1ucia y a ag bt>l um kaw in ta":-c bersuami. 
3edang raja tuanku adalnh raja m~da yang puuya isteri 
raja itu telah dinaklu~i 

sedatlg berpisah t. id ur den gan a rang Lu"'·uk., 

Jangan sampai orang ~arek mengetahui, orang bes&r ke~eratan. 
Bar.angkali tidak ada juga salahnJa 

- bertentangan ucap~n mulut raja soëarnaku, 
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sebo.t bukan pep&rangan yang kami pikü·kan. 11 

Tunduk tersenyum Daêng Hisompa ~P.nde~garkun 
ucapan mulut pendampi~g ~ulia pP.ribad!nya 
Berkata aaja di dalam hati Daéng Risompa 

- aku dibikin celaka. oleb orang baru itu 

moengenangkan ucapan mulutku. 
Congak sambil berkata I Wé Cu~ai 
pada ora~g tua kchiyangac~ya, 

"Baga.imanakab pemikira.r.r.ru \-lahai tuanku 

- aku dibikin malu ol~h or&ng baru itu 

aku t_e_lah meman$gil naik a~1aknya 

totapi tak riiiakan !<e:pada !JUtran:ra it.u. 11 

•runduk sambil meludah G_punna Cina, 

marah-marah saja ucapanuya 

- w• Tenriabang mengatakan, 

''Kehendakmu i tu Cudai rr•ene~akkan bulu roma 

ketak ~auanmu itu menggemetarkan badan. 
Itulah Sawérigading yang engkau tolak 

·yang selalu mencelanya svt~rusnya. 
- Itulah I La G~ligo yang engkau euruh membuangnya dari rumah 

dinaikkan di rakit saja 

lalu dialirkan pada arus agar dimakan lumba-lumba. 
I Wé Cimpaulah yang menèriua kctaksukaanmu 
lalu memeliharanya dcuga~ baik 

- memelihara kahidupau ana.kmu i tu 

mengasuh.ny:a di dalam pangk-...annya 

engkau sendiri terlalu riun~u ditimpa kecelakaan 
ditimpa kemurkaan dewa 

engkau hanya mau mender.garkan saja 

- ucap:t.n cercaaù orang luar. H 

Tiada be+kata Daéng Risompa, 

tiada menjawab sepatah katapun pemilik rumah di Latanét~ itu. 
Berkata saja di dalam hati Da.ng Hiaompa 

mela~1gi t betul keberuntungac. I 'ri é Cimpau 
- mener-ima remaja dari Lu·«uk 
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a~al kedatangan yang b~rper~hu ~~eo 1tu. 

~ k 1 · ~l.· dalam hati :aéng ~iso~pa, Tiada t erkira-an agl. 

~enycsali diri t~ntang u~a~&n kcterla:uannya pada orang .Luwuk. 

Berkata I ~~ Cadai, 

istir3~at engkau kerubali I Da P~lilu, I G~ Sarebba, 
t.urunlah ke ~elar1sgang e:~gkau katakan. 

kalau en.~~au orang 0aru tid~k mengizinY.an 

~n~kcu naik âi istana 

t ingsal~tanl~h. panggun3 tt:anku i t.u, 

- menjauhlah dari g~langga~gny~, 

tuanku marah sekali 

karana beliau memanggil anakml nai~ di rumah 

engkau l:ak r.~engizinkan P'.l t::-amu i tto. :• 

Berangkatlah I Da Palilu, I Da Sarebba lalu turun 
- berjala~ terus menuju ka gclan~gang 

digeserkan crang untuk herlaluo 

Sujud manyembah utusan ~aja itu. 

Beraarnaan dua berka.ta I Da Palilu, I Da Sarebba, 
".Adapun. l..'.capan ini bukar ... ucapanku wahai tuanku 

- hanya ucapan raja saaamarnu~ aku hany 3 hamba yang di~uruh 
aku mer:1pak2n parar.g yang ditetakkan. 

Raja sesama:na •o~~ahai tuanku mengataka:n 

kalau engkau tak mengizinkan anak~u itu 
~aik di atae istan~ Lata~é~é, 

- tinggal~anlah panggung adi~ku itu hari ini • 
. rauhkanlah dirimu dari gelanggangnya. 
aaja ee~amamu sangat marah 

karer.a anakmu dipanggil naik di rumah engkau tak rnengizinkanr:.ya. 11 

Te::-tawa saja Lanci~a'cwan~ d 
<:> r "' t.l rrten P.ngari:tan 

- ucapan ~ulut I Da Palilu, ! Da Sarebb~. 
Berkata Toapanyompa, 

nKembalilah wahai utusan raja 

manya~paika~ ucapau mul.utku 

kepada J3ng berkuaAa di Lata~été 

_ ka takanla.h kala~ beliau menghendakt 



disewa panggul!gnya u:::1tuk ditempati :nain judi, 

~ku oenyewanya ratusa kerbau cemara~ 

Aku beril::an oï."ang pilihau :-ibu:~n oraug 

yang mengawasi cerana k~emaaan tempat sirih~ya 

- aku kontrak gP.lan;gangn:ra dengan tujuh kampung 

yang ratusa:::1 suQbor pe~ghasilannya 

sebagai sumber pengkidupan dalam kehidupan ini. 

Janganlah membikin malu aaya masuk main judi di kampungnya. 

Minta dirilah I Da Sa~ebha, IDa Palilu. 

- Hempersi·lahkan Opunna ·~arek. 

Berangka.tlah 1-.eduanya 

kembali lagi ke istan~ Lat.anét~ 

pergi duduk di hadapan Daéng Hisompa. 

Berkata pemil.ik ruœah di L.'\tanété, 
. k b 't: If -

11 :9age.J.mana ah uca-pan orang aru 1..u. 

Bersamaan dua berkata, l D3 Palilu, I Da Sàrebba, 
11 J\ku sudah menyampaikan ucapanrnu adikl<u, 

AdapllO jawabaunya 

oran~ yang d inaungi. pa:rung komilau i tu mengatakan, 

- kalau nanti I Da Palilu~ 

kalau Opunna Cina mengh9ndaki 

agar panggung itu disewa 

aku akan meny~wa ribuan akor kerbau 

aku hitungkan orang pilihan ribuan orang 

- yang menyediakan cerana keemasan tempat sirihnya, 

aku kontrak gelanggangnya tujuh buah kampung 

ratusan sumbe~ penghasilannya semua 

sebagai sumber penghidupan dalam kehidupan ini." 

Tertawa saja Daé~g Risompa mendengarkan 

- ucapan mulut keduanya. 

nerkata lagi 9emilik rumah di Latanété, 
11 Kembalilah lagi I Da Sarebba, I Da !?alilu 

engkau katakan apakah kerbau yang masuk ffiain judi 

berpesta di gelanggang, 

- apakah juga h~nya pelayan pembantu mengangkat sabunggn 
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naik rnengadu ayam p~da panggung 
maka ker~au yang dijaciikan sewa 
pelay~n pembantu yang dijadikan se~a. 
Dia sendiri dan a!laknya !lar':.lf:i menjéodi f:;~'a'a. 

- Kalau engkau t.ida~ ma~, 

jauhilah gelangga~ ~aja tuanku 
tinggalkanlah pang~1ng janh~lah nau~g~~ pohon wodinya. 
Dikatakan juga raja seaa~amu, 
dia ingin turun mandi di ~uara 

- jan,ga.n. t=:al!lpai ayam :uuliamn b~rbu~uhan 
1Jn riuh suara leriakan oïang ba~yekmu 

' aarcp-3i terk~ju~ pec.gueu::.1g raja ~9s<:l:l-'1Cl~ 

engk!lu tr.enycbabkan terkccoh, engkaulah yang m-enanggu!lgnya .. " 
B~rangkatlah l&.lu turuu .t Da Palilu, I Da 3arebba, 

~ berjala~ terus ke gclanggang 
digeserkau o~ang untuk tempat berl&lu 
pergi d·~duk di hadapan Opunr..a '/1'3.rek. 
3ujud menyecbah sambil berkata I Da Pelilu, I Da Sarcbbn, 
"Aku sudah rr.er.yan::paik•.tn uc a pan mu raja tuan'k'.l, 

- Hanya jawahan raja scsamamu mengatrtkan, 
apakah kerbau yang ~asuk main judi 
berpesta di gelanggang, maka kerbau setagai se~anya 
apakah pelayan pembantu mengangk~t aabungan 
n.tl.l.k mengadc. ayam di panggung emas itu 

- maka pelayan pembantu dijadikan Sewa. 
Engkau sendir:i..l:~.b t.t1an.ku d ua beranak d ij ad ikan sewa. 
Kalau engkau tidak ruau 

tinggalkanlah gelangga::J.g raja seea:namu, 
jauhilah n&.ungan pch•m wodi hari ini. 

- Ealiau ingin turu::J. mandi dt pe-labu~an"' 
Janga.n sampai cembun'.1h ayam muliam'..l 
J.alu riuh suara tariakan orang banyakmu 
lalu terkejut pengusung sarr.pai .jati.lh raja sesa!namu 
engkau p~n:7e'babnya sa:npai tel'l~ecoh, ~rtgkau ruenr•nggungny<:~.." 

- Gembira sekali Sa~irigading mengatakHn,. 



XI/336 

"Apakah raja itu jatuh atau terkecoh, 

~wur jivanya ai dia itu di istananya, 
yang berkuasa di ruangannya. 

Biarpun r~tuaa::1 patahan tulangnya si dfa. di biliknya 

- mengapakah kami yang harus menanggungnya 
orang yang kampungnya di s6berang lautan 

orang yang jauh tempat tinggalnya 

orang yang tak dilihat tempat kelahirannya." 
Menye~bah sambil berkata ! La Galigo 

- kepada ayahnya, 

"Kita kembali saja· tual!ku l::.e kampung kita. 

Memang Cina ini baik aekali 

oemang ramai sekali kampung di Sabbamparu. 
Hanya saja aayangnya terlalu tinggi hati 
membuka mulut penguaaa neg~ri 

tak canggung mengeluarkan ucapa.n. '' 

Berpaling saja Sawérigading 

berbisik-bisik pada anaknya mengatakan, 
11 Jangan demikian ucapar:.mu wa.hai To Boto. 

- Itulah To Pada~a~i yang melahirkanmu 

yang bernama I ~é Cudai bergelar Daéng Riscmpa 
yang mengandungmu lebih setahun 

yang mengejankanmu keluar dari perut s~~bilan malam 
diberpegangkan pada lai-laiseng pontoh berpilin 

- dibertumpukan pada papa.nemaa, 

hampir aaja dia mati engka;J 'baru lahir. 
Jangan engkau kira I W~ Ci~pau yang melahirkanmu 
raja L~mpa ya~g engkau tempati perutnya 

Sebabnya maka ab:u membawamu Galigo 

- pergi ke timur di Marie 

karena dia menyuruh menaikKanmu di r~kit 

engkau. dialirkan pa da sa:nudra di tumpu m-us mengalir 
dijadikan santapan ikan lumba-lurnba 

Dia juga memerintabkan agkr engkau Galigo 

- dibuatkan lobang beear la.l11 engkau dibua.ng 

.. ~ 



~upaya dimakan aya~ orang Cina. 

Dia mengharapkan juga agar engkau Sfnagga 

diturunka ke mahligai denga4 terobunimu, 

lalu dipanggilkan anjing orang s~tb~~g. 

- Iburcu 1 'llé Cimpau seuG.i-ri yang meœangku!liU 

engka.u tumpangi UEux::.gan ke~111aoan "j•ar.F. d bmncul ks.n 
lalu engkau kubaYa ke ti~ur di Mario 

kemudian. ra.ja I,éropa merucli~a.rarnu 

rnemelihara dan mernbesarkanmu." 

~ Mcnjawab I La Galigo, 

"r!udah~rmudahan ak1.1 hidu.p terus tuai!ku a.ku be.::at" 
aku ~~ngambil ke~uliaannya 

aku pindahkan kebesarann,Ja." 

U~rpalin~ sarnbil berknta To Sesaunri~u, 
- aucapanku yo.ng engka.u aampaikan. wab.":t.i ut.usan raja 

di hadapan tuanmu pcmilik rumah di Latantté, 
engkau b9rkata mengatakan, 

adopun yang diucapkan oleh anakny.:l orang baru, rnangatakan, 

tak dinaikkan di rurnah katurunan r:-r3.n~ Lu':iUk 

-· iJU trauya orang Baj 'J nelayan cr3.n,g r.('e.rana ti, 

ora~g Yang panjang bulu dadanya, diikat bulu wul~tnya 
~'..lkup untuk kayu br.~kar hulu-bul,~n;a. 
t~ku mec gang gap lebih "baik ci.iiJai kkR.IL .ji raKi t 

lalu dJalirkau di aarnudra diturnpu 3rUB mengalir, 
·· dibuatkar:t. lob~ng b~se.r untuk riibuung 

dipanggilkën ayam orang Cina 

a~au dituru~kan ke mahligai 

lalu dipanggilkan a~jing orang Sabbang dengan tembuninya 

Jangac hany~ tinggal menyakitkan kcpala. 

- Apakah tidak malu Sri Paduka mernp~rin.iakkan dj ruangannya 
putra oraug Warek, ~énrokoli dan Mét.tang, 
yang t~k dimengerti perkataannya 

tak dit.enu~ aa~ung pakai~nnya, 

tidak melihat matahari sewaktu maKac 

~ orang yang hanya m3kn.n 'Üar di kampungnya, 
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tidak dilihat tanah tewpat 

ternpat dirnaua dia dilahirkan 

Minta dirilah App~malaju, W~ Tcpp~r;na 

lalu kc~bali lagi ke iatan~ 

- pergi duduk di hadapan Daéog Risompa. 

Menyembah sambil berkata I Da Sarebba, I Da Palilu, 
"Aku sudah mel'yampaikan u-:apanmu W'ahai tuanku .. 
Hanya dia menjawab ucapan ~ulutku mengatakan, 

orang yang di~aungi payung keemasan itu menp,atakan, 
- apakah raja itu jatuh, kuu~ jiwanya. 

Atau dia terkecoh 

kuur jiwanya si dia itu di istauanya 

si yang berkuasa di ista~anya. 

Biar~un serat~s patahnya? ~engapakah kami yang rnenan~ggung 
- orang yang kaQpungnya di sebcrang lautan 

orang yang jauh kampung tempat tingg~lnya. 

Anak orang baz·u i tu juga menga takan 

sampaikan nati juga ucapan~u di hada~an 

Sri Paduka pemilik rumah di Latanét~ bahwa 
' - mengapakah mau dinaikkan di ataa ietana 

anak orang Luwuk, tunao penggant i orang 1•/:u-ck, 
si Méttang dau Mérokoll itu, 

oran~ Bajo nelayan Ta=anati 

yang kaku bicaranya tak dimengerti ucapan tttUltltnya, 
- orang yang diikat bulu mulutnya, 

orang yang paujang bulu dadanya, 

tak dilihat t.anah tempatnya 

tempat dimana dia dilahirkan 

tidak melihat rnatahari waktu makan 

- orang yang makau ular di kampungnya 

tidalt ditenun saru!lg pakaiannya 

hanya baik sekali kalau dinaikkan saja di rakit 

lalu dialirkau di samudra ditumpu arus mengalir 

dimakan oleh lumba-lumha di laut 

- dibuatkan lobang beBar 

... -...J 
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dipanggilak ayam orang CinD 

1 . · a· ;p-ngg; "!an .::.nj· 1!!:7 crane-_, Sabbang. di turunkau ke mah ~ga~ ... o. ... ~ 0 ,., 

Ram~h sE' kali wahai adikk.u anak-anak i tu.'~ 
Sangat geli 6 ekali hati Opunna Cina suami isteri. 
Tertawa terbahak palayan pembantu terk~keh penghuni rumah 

, n· t ereenyu ri1 saj a Daeng r.J.sompa 

mendengarkan ucapan ! Da Palilu, I Da S~rebbau 
Berkatalah I Wé Cudniv 
"Aku dibildn celaka anak itu rccne;enan~kan ucapenku, 
tak mencJiamkan uc.g,pan ke t er.l~luanku pada orang Luwu·K. 11 

Menyembét.h sambil barkata I '~é Cudai ·pa.da eya.hnya, 
"Kasihanilah aku tu3.nku 
angkau pi~irkan sup~ya nai~ kemari 
di istar:;a ini cucu:nu itu." 

- Tunduk sambil meluè..'lh wé Tenriahan~, 

marah-m.::.rah saja ucapan wulutnya m~ngatakan, 
"Itulah sebatya Ct!dai maka ditimbang d1üu pamikiran 1 
ditenangkan. rlahulu i'"'I!gatan 
mendengarK.an kata tLaseha t dari ora!tg tua. 

- Anakrnu sendi:-·ilah yanr, me:mperingat -:.mu 
/" ucapan r.1ul ut oombong ke t crlaluann.'u !la da oran;g Luwuk i t.u. 11 

aerdirilah La Satturnpugi 

lr.llu mf!lili tkan ikat pinggar..g inda~m:Ja 
mP.nyert~kan ikat keTis andalannya 

- me~senakan d~sata~ i.nd3.hnya 
pergi ke luar lalu turun 

d.iikHtkan C'9ra!'!a kce!"!13.San ternpat sil'ih!lya, 
diangkatkan ketu:- !)eluda!Jan temi>.:tt ludah 

buangan scpah sirihnya 

- Tidek dijemput lagi dengan usungan keemasan 
berjala~ terus k~ gelanggang diaesark~n 

~ ~ orang untuk bP.rlalu~ 
Congak 6a~bil berkata Sa~ér.igading, 
".Silahk".n kemaz·i raja tuanku 
pcrgi dud~.:k ùi gelélnggaiJ.g." 

- P~rgi d11d 1lk Op1tnrJa GiD.a 

-
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duduk berdampingan Opunua '.J~ek. 

Toapanyompa membuka cerana keemasan aa~bil be~kata, 

"Silahka~ menyirih Opuüna Cina." 

Segera saja Opunna Cina~ 

segera saja La Sattumpugi ~engambil sirih 

Gembira aekali I To Cudai 

mengangkat cucunya 

menyapu-nyapu badannya, 

Berkata Cpunna Cina, 

- "Ki.t:a naik anak To Boto di istana 

eügkau bertemu dengan iouœu 

yang dungu berpiki~, ysng bodoh di dalam hati 

aku memberiruu gasing emas logo keemasan, 

kemiri emas, engkau juga mcngambil kera emas, pana keemasan, 

- kubikinkan cngkau keri.e e:nas, karia tuangan.n 

Menyeœbah sambil berket9 I La Galigc, 

"Tak amngkin s.ku naik di rumah tuanku 

sedang.raja tuanku di gelanggang 

dihembua a.ngiD. diterpa bsyu disinari matahari. n 

- Terta.-wa saja Cpunna Cj.na in~nga.takan, 

"Semua kupanggil naik k<! ruoah anak To Boto," 

Berkata lagi. Opunna Cina, 

"Naiklah engkau To ?adamani di istana 

sngkau·mengganti kemuliaan orang tuamu 

- engkaulah yang dinaungi payung èi Alécina, 

engkau mcmerintah ora~g banyak di tana Wugi 

Congak aambil berkata To Sessunriw~, 

"Bagaimanakah pemikiranmu z-aja tuanku, 

kita ini dipanggil oleh Sri Paduka Opunua. Cina." 

- Menjawab Opunna Warek, 

"Engkau sajalah dahulu anak To Boto naik di Latanété 

engkau mewakiliku dahulu 

pa.da oran.g 'l:ua kehiyanganmu, 

sebab bagaikan anak Sérna.gga mati betul keada.anku 

- kalau aku dijawab aep&.tah kata.pun ora.ng tuamu." 

.... ----., 



RBrkata lagi Cpunna Warek~ 
•·aerangkatlah I Da Siriwu eng~3.U me,J.dahului anakmu 
~aik ke ~tas di ietD~a. 
Nanti di belakang aku ~enyu6ul ~aik anak S~cagg~ 

- naik ke atue di istana. !t 
Hen.yflm·oah sar:bi1 berkata I La Gal ig:> 
kepada orang tuanya ~e~gataka~, 
''Kasihanilah aku tuankti 
engkau tinggal di gelangg~ng. 

- Hanti ld.ta bersamaan pergj ke timt.:.r di !-i.::~rio." 
Terta~a saja Gpun~a ~arek 
~enjawab ucapan anaknya ~engatakan, 
;'Aku a!<an uaik juga di rumah anak SérJagga." 
Bersama.an a emu.::~. bera.ngka t 

- inang pengaauh I La Galign 
pemelihar~ sebayanya 
penghulu penj~ganya. 
I Mauda=~ j~ga ffienT~ruh msl~ngY~pi 
peradatan ~ajanya raja yang diasuhnya. 

• 1 

- Di"oerasapkanlah daun kayu seba·go.i tolak bala setan sunra, penjauh setan-seta~ pemburu. 
Berangkatlah raja Cino. 

faer..gangkôt cucanya. i tu i 
la1u manggendong pada pingg3ngnya 
berangkat diiringi inang per~gasuh 
:lih--ing:i.. o1.eh aparat kerd.jaan 
~erikat pinggang dilekati kcris ema8. 
Gemuruh kedengaran upacara peradatan To Padamani 
sa ling ber sarr.bungan bunyi al at tumpu1-:.ad idi ri buani!ya. - tettilaguni ana.k beccingnya • 
i3erada di barisan d.epan d~.pur e~as 
berasap sambil ber j~.1.a:1. da-pur eï!las i t:u 
saling bersambungan bunyi upa~era Sang Hiyang kehiynngannya 
yan.g akan di ZJ.aungi payung ernns di tann ·.rugi., 
'T'inggalJ.ah Tuapanyompa 
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mengikuti pandDngan putranya itu. 

F3erjalan terus raja Cina memaauld pelcaranga.n istana, 

memae~ki depan istana di Latanit~, 

inang pengaauh ratusannya 

- para pemelihara ribuannya 

Berangkatlah I Né Cudai dari dala~ 

diiri~gi oleh orang ~iliha.n 

diraiaaikan oleb pelayan pE::mbantu 

melangkahi sekat teng~~ 

- diangkatka.n baki kaemae:u~ 

yang penuh dengan bert:l.b emë:~.s, 

berjalan terus di hadapan tangga. 

Kemudian Opunna Cina meugiujak tangga keemasan ba~induk tiga 

dipegangkan aelusur kemila.u~ 

- Daéng Risompa sendiri 

menaburinya dengan ber-t i!l emas anaknya i tu 
menjemputuya dengan arat kuur se~angat putranya itu. 

Berkata pemilik rumah di Latanété, 

"Kuur jiwamu a.II.ak Galigo aernoga tetap BE::mangat kehiyanganmu 

- raja yang berpayung emaa 

yang cemerintah di tana Wugi 

Tinggal t iga at\ak tang ga lagi 

yang belum dinaiki I La Galigo, 

t1~nduk saj_a I Wé Cudai 

- menjeraput je.ri tangan a.naknya itu. 

Maka terulurlah }')&ngkal lenga4nya, 

bagaikan mau bcrtemu ujung sikunya mengatakan, 
11Naik.lah kemari To Boto di istanamu, 

pergilah ke ru&.nganmu. '' 

- Kebetulan sekali Opunna \~arek dapat melihat 

Daéng Risompa tunduk menjemput putranya 

lalu rnenggendongnya pada pinggang~ya, 

terul.urlah pangkal lengannya 

bagaikan mau bertemu ujung sikunya. 

- Tertegun di dalam hati Sawérigading 

·- -------, 
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diserapi k~baikan ciipusing~ kaca~li~an 

më~yak~ikan D~éng R~aornpa • 

Diangkatnya putra~ya 1tu maG~~ ke d~la~ 

:alu menélii<ka'Cllya pad.a ayu'lan erna~. 

- Be~kata Daéng rtisompa, 

nsudah terlalu b~rat aug~au anak Galigo 

ciinaikkan di ~tas ayunan ~maa. 

Budah ~ak waj~r lagi Tc Bote 

dig~ndong tii pit!gg.s.ng. '" 

Ge~bira sek2li Daéng Riso~pa 

tund~k memperbicarakan anaknya mengatakan, 

"Oran.s apai{ah engkau anak 

kampung te~pat tinggalmu. 

Dimanakah perbatasan neg~l·i makmur tem~étt kelahiranmu. 

Siapakah narna orang baru itu 

yang sudab mahir menga;yunkan pangkal lE:ngannya 

memencak-meucakkan jari tangannya. 

Katakanlah ke-padaku yang melahirkar..mu itu." 

Meuyembah sacbil berkata ~o Sessunriwu, 

o ,'\ku orang Luwuk dan oran 1.o/rek waha i tuanku., 

saw~rigading nama orang tua laki-lakiku, 

La Haddukelleng gelarnya, 

•roapanyor.1pa panggi lannya 

yan>I, dinaungi payung manurung di Al É'luwuk,. 

- ysng dinaiki upeti orang banyak di Watamparek. 

I \ié Cim:pau naiDa. orang tua perempuanku 

raja L•mpa gelarnya. 

I La Galigo namaku tuanku, 

To Tesciwoja gelarku, 

- ro Tessé::nagga panggilanku .. 

sehabnya maka aku dinamakan I La Galigo, 

rumit sekali :pertunangan yang melahirka!l.ku. 

Adapun rr1aka aku diberi nar.aa To T~sfoé:nazt~a, 

tak saling m~lihat waja.h raja tu<l.nku. aru menjadi janin. 

- Adapun sebab~ya maka aku dinamakan To Tessiwoja, 
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karena tak saling mangenal ~ajah raja tuanku aku jadi 
Tertawa terbahak-banak pP.lay~n itu, 
sangat geli hatj I 'Jé Cudai 'ilendengarkan 
ucapan mulut putranya itu. 

- Barkatalah Daéng Riso~a, 
Bukanlah anak Geligo I Wé Cimpau yang œelahirkanmu. 
Bukan juga raja Lémpa yang eugkau t9mpati perutny&. 
Ibumu adalah seorang apa~at kerajaan. 
M~merintah negeri yang m~lahirkanmu~ 
Gembira sekali pemilik ruruah di Latanété 
mengangkat putranya itu, 
memangku putra mahkota yaug dianaalkannya 
menyapu-nyapu badannya 

menimang-nimang jari tangaansa, 
~ membalik-balikk& pontch eoasuya 

mengusap-usap rambut indah&ya. 
Berkatalah Daéng Risompa, 
"! Wé Cudai namanya Galigo yang melahirkanmu,. 
raja cina penggilannya 

- engkau keluar dari perutnya 
yang rnengandungmu labih setahun 
yang akan melah:..rkanmu selama oembilan malam. 
Hampir mati, barulah engkau lahir. 

. . ,, 
Ja.cJ.n •. 

'tlahai Sé!Dagga, tinggallah angkau di istanamu ini mcnghiburku, 
aku panggilkan sep,pu eekaliffiU yang tujuh ~uluh orang itu 
aku mengupaca!'ainnJ_\Pada u~acat"a keraj aan · 
membertumpukan pada umpa sekati 
engkau duduk setrtua bersepupu sekali 
menakar emas di gelanggang 

- aku berikan ko.in-kain taruhanmu. 
Jangan lagi Galigo engk&u tinggal di Mario. 
Tinggallah engkau di Latanété 

aupaya engkaulah dinaungi payung di Alécin& 
engkau memerintah tana. ·.vugi." 

- Belum selesai ucapan I Wi Cedai, 

J 
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menangis terusla~ I La Galigo. 

L. To s~~su~ri~u. :1eronté'. i;ak mau lagi didiam~an 

~idak me.u lagi dinaikkan di pangY.l.!aa 

•)leh orang tua kahiyangailnya 

~1 a men engarxa~ -.. · d k d , lagl.· al_a~. !3aopar3.!'lé d.s.ri Lu'Wt.:k, 

peradatan Sang Hiyang orang ~atampar~k. 

i'irlak matt jusa dipegaLg 

ol~h inang pengasuh sang memelihru·anya. 

Bersa~aan berangkat aem~a 

orang daiam mulia 

rcenga.ngkat I La Gé!ligo 

lalu menggandongnya 

Daeng F.isolllpa 

:neml•erikan hactiah yang banyak,. ri 'Cu 3.r... peC'lbarian. 

';,o Paùamruü ti.dak roa11 cec,.c!engarican h<Jrli-9.h Yaüg ba::tyak, 

tidak ~au juga dituruck3n di gelangg~ng 

diangkat k~luar I La Galig~ 

pergi berdiri pelayan itu pada amba~g ruangan e~as, 
lalu digoncangkan ~elusur 

lalu dipanggil aya~ di ta~ah 

di tunjukl-::an r.<Jhon. 'fan,-. ... · · aïerimbun 
J:' D .. :\nggJ. 

Gebagai alat pendiam orang Cina. 
. .:} 

1'o .Sessu::u-i\•fU t idak mau 0. ih :i. bur lagi ~. 
~alahan ~ertambah tangjaaonya

1 

~eronta tidak mau dirli~mkan 9 
- Berkatal::.ùl Daéng Riaoonpa, 

".:.:.agaimanakah raja Jampu i:idak rr:au dia;n anakku ini. 

Apakah c~a m~ndiamkannya 

karana tidak mau lagi di~.m a:enghen.tikan tangisnya." 

t·ler~yeubah sa.mbil berka':a I l'!audara, 

- ·:'idak ada cara mendiamkan ane.l~ku 
anak ra.ja asuhanku itu 

!{alau da tang tangis merô ntanya. 

:<:e'=uali !<:al<3.u heU.a.u s~nd i ri 

orang ya:ng dinauu~i payung entas di AlÉ:luwuk itu 

- y~ng ;nelrt.kukan upaca.:-a be.sat' kflpélde_ n.naknya i tu. 



Nanti ditunjukkan kepadanya sudutnya langit vahai tuanku 
lalu diperlihatkan sa~tdra dala~ 
dinai:~an air ~ah besar 
pada dela peraütaraan rumah 

- dan sudah datang berku~pul ikan -.-elu la~.umé kam:puleng 
ruma-~uca lauk pauk itu. 

.. 

Nanti begitulah baru menghenti.kan tangisnya .. " 
Termenung saja Opunna Cina suami isteri 
mende~garka~ ucapan mulut raja Ja~pu. 

- Tertegun I w; Cudai 
tak s~gera m~nenangkan hati~ya. 
Terperangah se~ua aeluruh penghuni iatana 
mendengarkan ucapan mulut I Maudara. 
Berdirilah I \'lé Cuda.i 
mengangkat putranya itu 
lalu ~enggendongnya 
lalu oembawanya rnasuk ka dalam 
melewati sekat tengah ::ncr.lbelakangi pin.tu keernasan 
dibawakan burung nurinya, 
burung}tuning dan laiyodarLya 7 

diikutkan burung gelatik pe~mainannya. 
Tetapi tidak ma.u juga To Padamani 
melihat permainan_yang mcugasyikkannya itu. 
Bermain gaaing}.ah La Paw~nn-3-ri, 

- main logo juga La Sulolipu. 
Semua melakukan tari-tarian 
para pemelihara rajanya To ~in~pati. 
Tiada mau juga I La Galigo dihibur dengan tertaw~. 
Berkatalah Daéng RisompQ, 

- 11 Kuapakan lagi engkau a~ak To Boto 
apakah cara menghiburmu supa.ya engkau berhenti mer,angis. 
Sudah pusiug pikiran t W' Cudai 
m~uyaksikan putranya lalu rn~mbawanya ke lua~. 
Congak sambil berkata Daéng Riscmpa 

- pada orang tua kehiyangannya, 

0 



L 

"Eagaimo.nakah tuank-..t karena tidak illé:I.U dia.~ anakku ini 
.:;udah merasa tak tcnang ha.tiku 
sudah tak ma1.1 juga dihibur den gan ~ert ~wa.-tawa 
dan tak mau juga melihat permainan yan~ ~engaa~kkkannya 

- tidak I!12.U juga diangkat oleh inang pengasub rajanya 
tidak dapat j·o.tga :iiturunkan ke baw>-:.h è.i gelangg:1ng." 
Bersamaan dua berkata Cpunna Cina su~mi isteri~ 
"Engkau sendiri anak La P.anreng, La !'iaklcaoau, 
turun pergi ka gelanggang 

- menj emp~ t ka mari adik.ruu Opuuna 'ia!:"ek 
naik ke atas di istana, engkau kat~kan, 
"I La Galigo telah me:nangis terus. 
Meronte.~ak mau lagi didia:nk'3.n Sangaj i. .... éro. 
Sudah tidak mau juga dipa~gku 

- tak boleh jugs:t ditnrunkan lee bawah à.i ~elanggan6· n 

B~lum selesai ucapan 1 ~o Cudai su~mi isteri 
bcrangkatlah La Tenriranr~ng lalu turun 
pergi tcrus memegang sel~sur k3milau 1'3.1~ turun 
dinaungi payung e~ao 

- berangkat diiringi juak berpontoh . terus ke gelanggang, 
digeserkan orang te~pat lalu Gpu Lagusi raja Sabbang. 
Congak berkata Op~nna Warek ::nengat~kaa, 
".Silahkc: n kemari kakak La Ranr.eng, La !'1c.kltasau 
pa:J;-g.i. dtld11k r:!i gelanggang. 

- Pergi daduk kedua saudara itu 
~emperdakatkan tiga ~uah ~ayung raja itu, 
menyugu~~kan cerana k".)em.:;~aan sambl.l bsr~<:ata Opunna ';v'arek, 
".Silahkan Tllen.yi!'ih kakak La .Ro.nreng, k11kak La l~akkasau, 
daun sirih yang tid:.l.k tumbuh di Al3lu•..ruk 

- ~inang Gekerat tak ditanam cll.' '" t k r 1'l ai"'lp-sr ~ J 

kapur ~ungi tak di~apati ol~h p~ny~dap be!'pin1ah 
tak didapati oleh pedagang 
hanya angin beriring yang mdmbawanya 
rr.elalui perRnta..!'s.Rn oran~ tiha pad'3. ce.:-·anaku." 

- Tersenyum aaj& kecluanya mend engarkarl 

---
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ucapan mulut Opunna Wa:ek. 
Segera. saja La Tenriranrcng mengambiJ. sirih 
i-temudi an :llenyirihlah ked1la. hersaudara i tu .. 
Terta"Wa saja La Tenrira:::u-eng, La Makkasau, 

- bersa~aau dua berkata ber~audara, 
"Rupax:ya ruat;iu campuran sd.rih m~sakan ini 
tebu kuuing tempat ~enjalar~ya sirih ini, 
rupanya · gula j~ga peleœba~mya kapur ini 
sampai demikia~ saya rasakan 

- menelusuri urat-urat nadi p~cikiranku 
menjelajahi la1:iaan da.gingku." 
•rertawa saja Ln Maddukellen.; mendengarkan 
11capan mulut Pa!lré Patannga~ La Makkasau• 
Membuka cerana keemasan aambil berkata Opunna. Warek, 

- 11 Aa;billah kakak La RanrF. ng, La Makkasau, 
emaa murni aeratus aeorang bersaudara pembeli airih." 
Masing-maaing mengambil sma~ murni seratus aeorang 
sebagai pembeli sirih untur. kedua beraaudara 
lalu memasukkannya di dalam c~rananya _ 

_ Bersamaan dua berkata,Panré Patannga borsaudara, 
11Ringankanlah è.irimu wahai &dikku 
naik ke atae di istana. 
To Boto sedang menangia meronta-ronta. 
Heronta tidak n:.au didi.arnkan Sangajiwé:-o itu. 

- Tidak mau juga ditu:c-ullkan di gclanggang. 
S1.1dah merasa susah sek.ali di atas 
ài dalam hatinya Opunna Cina 
melihat cucunya itu. 

Tak disebut-sebut lagi ! Wé Cudai 
- Sebab belum baik duduknya di luar 

dia membawanya lagi ke dalam 
sudah sekian lamanya juga digend~ng. 
3ermacaQ-macam hadiah diberikan kepada anaknya 
tetapi To Boto tak ingin mendengarkan hadiah yang banyak itu. 

- Opunna Warek tak segera juga menja~ab 
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~~enjengt:k sambil berk.s.ta I Da Cudai 

k k · d"l•rn•• deuaa11 ··~ae-_a ~o SulolipuA "Se:l.·angka. t an cmar J. a l. ~ "' o ~ ::::> , 

To noto sedang menangis rueroata. 

r~eronta tidak mau dià.i.arn.kan lagi r:,o .Se~3U::l.riwu, 

ilia juga tidak :nau di t·ùr'.ln!<an kc g~üu1ggang. 

nupanya sudah lapar sekali ct.:.cuku i tu. 11 

Relu~ selesai ucapan I ~a Cudai 

berr.1.n.gkatlah 'ro Su) oli~u menun.jukkar. ja:i tangar.nya 

l'Je :neri nt~hkan agar man:yenrpurnakan 

- upaca.ra y;eradatan 'roapanyompa. 

~Jers.::..m.:.an b'3..:-~.ngkat se:nu.::. ora!lg l!ac.~•ak. 

Diangkatlah di b.agian depan alat dojdo 

t:tenari-n~ilah top~ng kayu 

•nenari ùû.énrong orang Bu i:.on, 

roeD.ari kn.j ak:i. ora~g Ï...ll;.,·t\k, 

:-canari b'.4naD.é oran~ ':!.'~raje., men.s.si séngo-anego Laiyoda. 

B~rada di depan bcrjalan 1 La Gcngkona 

si tujuh dapa di atas hutac 

yang sedapa lobar dada~ya, sesiku leba~ wajahnya, 

:;an~ sejt:'ngkal pera.nte:..·aau matar..ya. 

)(emutiian La O~okelling~ 

·ringgal di belakang j,a T.::.ubulang, La rau.pancék , 

bersiJ.angan hiasan per::1.ngnya. 

3udah datang juga La K~ni-K~ni, La Kabenniseng, 

- yang be~~aju tak men~apit sarung 

yang menuruni bekas bajakan, meng&it kaki sele~uri, 

yang menebarkan bunga mn·111u yang r irnbun 
([.. 

pada perantara,n antar rumah. 
1 

Dipukullal-.~. gendang be aar, di tiup t:.. t incawa
1 

- diiringi gong dis9rtai muaik Melayu. 

Dibersua.!"akau mong~ng-rnongeng yang n112raung-rau~15 
diperpu~~lkan juga caleppa yang innah 

digonca.ng-goncaug gamaru keP.masan nekati. 

Ditiuplah tulali kati yang ratusan~ 

- Helartgi t kedAngar.an ouarauya 
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upacara peradatan Sang ~iynng kebiyangc..n Opunna 'o/arek 

sebagai pemberitahuan naik ~i rumah. 

Dipundaklah pembawa kip~s, 

diangku ketuz· peludahan te'&lpat ludah 

- buangan scpah sirih~ya cran3 besar itu 

Berdirilah Opunna ·.~arek 

~aling berga~d&ngan t~nga~ To Sululipu 

digeaerkan orang tempnt berlalu, 

dinaungi payung kemilau 

- diapit-apit olch aparat ker~jaan, 

diramaikan oleb juak pengawal 

berik~t pinggang dilekati k~ris e~as 

buatan oraug Mc..t&solok yaLg muucult 

berjalan terua mGlewati pekarangan istana 

- menginjak tangga keemas~n b~ri~àuk tiga 

dipegangkan selusur kemil&u, 

menginjak lantal pelepah piuang. 

Congak sambil berkata Cpunna Cir.aJ 

"Silahk~ kemari Opunna \varek. 

- Pergilah ke runngan tengah tempat tinggalmu 
To Boto ada di dalam :-~élngan tengah.'! 

Toapa~yompa terus maauk ke dalam 

mele-wati sekat tengah me:nbe-lakangi sekat ruangan. 

Bagaikan saja Pamadelletté 

- orang yang ruenikmatj. rasa madu di dalam hatinya 

menyaksikan Da~ng Risompa. 

Pergi duduk Toapanyompa pada ayunan emas 

meudekati isterinya 

menanggalkan destarnya -pada pangk1lan Daéng Risompa. 

Gembira seka.li Opunna Warek oendekati 

isteri yang dilayarinya. itu. 

dengan gel{hati Opunna ~arek mengatakan, 

"Kukira engkau Cudai, \iugi e:rang Cina tukang orang Sabbang 
cerdik cendekia orang Sirigading, 

- lagi bijaksana memerintah negeri 
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engkau ~e~i~pin or&ug baoyak 
t ~tapi en~kau tak panriai JtE:r!à. iamk3.n pli. t ra mu .. " 
aerpa).ir.g saja I 'tlé Cuda:!. me::1jan~.k:"Jr.. dlri 
sambil cardh-ma~ah l~lu ~èrnoelakan3. 

S::!mbil ber-luàah Da~ng ~is~mpa menga.takan, 
11 3agaimG:.nak3h ma:czet ah•~i c ara pend. .i..:J..r.:lya orang Luwuk 
pu tra !It&hl-.otan:ra orr.tng '..la.l;"E>k. 
T•..1r1Jn darj_ ayun:a.n Sawf.:.r"igading rr.en~ambi.l putranya 
l~lu menaikkan pada pinggangnya 

- lalu membawkny~ masuk ke dalam. 
Hengikut saja ·~·Jé ·Te::u-iabang. 

Sadah sampailah Opunna 't:ar.ek pad~ l'Ua:lgan tambahan 
di bahagian belakan.g istana. 
Ditunjukkan kepada To Boto sudutvya langit. 

- Maka datanglah air bah menggenang 
disertai kedatangan ikan besar 
lauk pauk ikan ruma·-rt!rna yang cany<".k 
ikan lalumé dan kampuleng. 
Bcrh~nti mena~gis I La Galigo, 
Tertcgun .l Da Ctldai menyakeikan pa.radatan Sang Hiyang 
ilmu orang Botillangi Opun~a Warek. 
Berdirila..'l I Da Cudai lal·~ keluar 
pergi duduk berpasangan suami isteri. 
Borkatalah La Sattumpugi, 

"Apakah su.da.h. berhenti ad ik 'Il é A bang t.angisan r3.janya 

t1enjawab I Da Cudai, 

"Memang sulit mendiarnkan ~o '3oto i•.:u .. 
Nanti dj~ berhenti menangi$ 

- .setolah muncul air hah p-:~.da k~.rnar :<lmbaha.n 
d.i hagian beJ.al>.ang ista.na, lalu datang juga senr..ta 
lauk pauk ikan ruma-ru:nél, .... e llu la :tu rué dan ka;npuleng. 11 

nerkatalah CJpunna 'darek, 
1 ~ Kamba.likan.lai1 anak 'L'o Bnto air b.2,h :nJ.ng mengGeoans itu 

- lal1! ki ta ba:·angka t ke lu ar pad a i ·=->u ke hiya:lga:t~mu. 11 
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Diiakün olen I La Galigo ucapan raja tuannya 
dibawanya anaknya itu k~ ruangan luar. 
Pegilah. mendud'.lkkan pada pangkuan Daéng rtisompa. 
Dengan . gembi~a Paœadolletté cengatakan, 

- "Hemaafkanlah ndik Cuda.i, eadarlah Daéng ;\iaompa 
eudah datang a::J.akl!lu." 

Tiada berkata Da~ng Rieomp~ 
tia<!a menjawa"b sepatah ka tapun I 'lié Gudai. 
Berkata Snwérigading, 

- "Apakah yang eugkau inginkan To Boto paè.a ibu kehiyanganrnu 
en~kau menab.gi::;s saja ter.ua !!lenerus." 
Menyembah sambll berkata I ~a Sémagga, 
"Dia menghendaki aku tanku tinggal di Cina. 
Raja ~uanku mengatakan 

- t"i.nggallah eagkau anak Iii Cina ini menghibllrku 
tidak usah engkau pergi ke Mario. 

Bagaimana aku t.inggal di Cina tuanku 
padahal engkau tinggal di Mario. 
A.ku tidak ma•l b e::-lainan ltam"?ung deng~n angkau tuanku. 
Sedang kita pun seistana aku tidak mau.n 
Berpaling saja Opunna Warek 

memelukkan lengannya pada lehernya 
perempuan yang dikasihinya itu 
dengan rasa geli hati Pamadellett& mengatakan, 
"Apakah adik C1.1dai benar ap-9. yang diucapkan I La Galigo itn. 
Apakah I La Sérnagga tak mendustaiku. '' 
Tuhduk sambil herkata pernilik rur.1ah di Latanétê 
"11enge.pa.kah engkau To 9oto engkau beri tahu!{.an 
raja tuanl!lll ucnpan mulutku itu .. n 

- Bagaikan saja orang yang me~ik~ati rasa madu di dalam hatinya 
Opunna Cina suami isteri menyaksikan an.aknJa · · 
berbicara tiga beranak suami isteri. 
3erdirilah '.1é Tenriabancr .., 
mengar.ggap dirinya~ebagai p~layan per.1bantu memerintahkan 

- bahan makanan putrinya itu 
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Bagaikan saj~ or::~'cak berhemp::.tsan perit:tah T Da Cudë:li. 
Disuruh bekerja ~emua 

orang y&ng tidak pernah bekerja, oensiris d~un men~a~u~ baki 
mengatur casi oeleta~tan la~k pauk. 

;jagai kan S;:tj .:J. bara t erbnr ai pa.ngkal : ~ngannya. 
c:rang y<:~.ng 'b~.rpon t oh b.esar :::i a~ ber:~a]_aru .s.e!ta ti. 
S•ldah berseliweran para p~layan pe:n't-3.Ptll 

yang me~egang s~ro ri~upa yang ~emcgan~ kipa~ emaa 
tak ~embiarkan dihi~gg~pi lalat 

ba!'lan rné\k.anannya orang ~~sar itu. 
3erpalinglah Op11n:::1a ',varek 

memaluk:r-~ pan~~al leng3nnya 
pad~ bélàan. pere:n:puan yar..;r, d5.layét:t'i,lya itu. 

Berpaling saja I ~~ Cudéli 

- me !.ctakkan pangk::o.:'.. lcng':in Opunna ':J.JJ ek. 
!' iada s: r ih t erkur<;·a.h 

sudah 3elesai scrr.11a l'~rir..tah ':lé 1'e:1J:ia:>ang, 
sudah s{ap semua persiapannya 

b~han makanaL To&yanyompa. 

Diangkatlah te~pat minum3n, diar.gk~t k~wah bes&r, 
3udab borseliw~ranlah 'elayan pernbantu penjag~ makanan 
mengatur tempat minurn m~ugangkat m~ngkuk. 
Diangkatlah talam e:nas 

tempat f":akan Opur..nG. 1::arek. 

- I La Galigopun audah turun dari Panekuan 
dari pangkuan ibu yang n:elahil·kannya. 
Berkatalah I,Da C~dai, 
11 Berar..gkatlail raja anakku 

pindah tempat suami iste~i di ruans~nmu. 
e ngkau cl ia:agka t kan bahan makanar.mu. ' 1 

G eobire SF:k-3.1 i yang ct i naungi pa:ru ni; ~mas di :\:i.éll:.w'..lk 
~cmangk.t pangkal lengan isterinya, 
menimang-nimang jari tangannya, 

:neuyapu~nyapu kuku panjang hiasan jarinya, 
~ membuka-b'..lka cincir. emas 



-i 
yang menghiasi jar~tangar.ny~. 

-~ 

3erkata yang berkuasa dl ~atampnrek, 

"Disu.ruh engkau. adik Cudai Sri Paduka Opunna Cina 

pindah dudu di ruangau kita 

- engkau a~bil pelayan peœbantu ribuan orang, 

yang membawaka~ kamu cernna keemnsan tompat sirihmuo" 

Barul3.h Opunna '.iarek turun dari ayunan suami lsteri. 

Berp~llng saja Daén~iso~pa 
mengangkat anaknya, 

- lalu meüggendor-gnya di pinggang,To Sessunriwu itu 

dan membawanya masuk ke dalam di ruangannya, 

diiri~gi orang pilihan 

diramelkan dengan pelayau pembantu ribuan orang 

yang dipenuhi dengan pontoh kalaru pangkal lengannya 

- enam puluh lima sebelah meny~belah, 

diapit lola bepermata 

oincin tuangan berukir 

hiasan jari tangannya, 

kuku palsu berbentuk daun, 

- anting-nnting puluhan tall, 

pergi duduk di ruangan e~as 

berdempetan su~mi isteri daagan dikip~s-kipasi 

dikelilingi kipas emas orang Ruallctt~ 

dibukakan ikat pinggang indahnya. 

- Diangkatla.h taJ.am emas 

tempat makan Opunna ';/arak s:.~ami isteri, tiga beran.ak, 

disertakan tal&m emaa 

tempat bahan makanan orang l:>esar itu. 

Diangkatlah juga piring tem9at makannya 

- La Pananrang bersepupu 6akali 

diangkatkan ser.1ua ::uakanan rajs. pengi!-cu tnya
1 

orang yang dinaungi pa::yung ~mas di Aléluwuko 

Sudah diangka~lah baki-baki 

sudah terhidang semua talam-ealam amaa 

- sudah cukuplah makanan oraug ba~yak. 
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Sudah saling berp~pasan ribuau ~aka~~n para juak pengawal. 

J:i be.:-sihkanla.h tangan Opunna warak. 

3erkata Toapanyomya, 

''Silahkan makan adik Cudai 

engkau a:nbil :r.i buan harta dari J u· .... uk ùan 'i:arek •. , 

Tiada msuyahut Daé~g Ris~mpa. 

~iada me~jawab sepatah katapun pe~ilik :umah ~i Lataniti. 

Bcrkatal~"l •.;2 Tenriabang, 

"Hengapal:ah ·..,·ahai Sér.1agga engkau tak r:1ôt:. makan, 

engkau tem.3:ni makan raja tuar.mu 

0punna ':/arek bers~pupu sekali .. :' 

::-ienye::nba.."l sam'!:> il -osrkata ~o Padama~i t 

:'Tidak wajar raja tuanku 

~akan minu~ para tam~ -.... ~ 
. ~··~ 

l{alau tal~ makan pcï.lili~ ruwah i tu." 

·rertawa sa.ja ':lé Te~ria'!Jang :;"!enï;ataY.an, 

''i-ien.gapaka.:.'l engkau C.tielai tidak mau :"laltal!, 

~ngkA.U ajak makon rni:a.um para ta,..mumu itu. 11 

'':'iada menjawab Daéng 2isompa 

- tiada menjawab sepatah katapun I W~ Cudai. 

·riga kali berulang opunna ~arck mcnyab~~kan hadiah 

kepada perempuan yang dikn~ihinya, 

barulah he~balik Daêng Risompa. 

Opun~a ~ar~k nendiri 

- membersihkan jari tar.gannya 1ster1 kekasihnya itu 

Jr.akan berd~mpinsan ber3ama3.n menyua? su.J.:ni isteri. 

Hulailah m;:;;.l=at~ o:r-ë:..ng bcsar i tu. 

Gembira sekali La Fananrang bersepu~~ sëk311 

ncnyaksi~Rn adiknya nakan beroa~a s~ami isteri. 

'!.'ujuh kali se.ja !Ilenyuap s'..ldah kenyang 

diberEdhkan kembali jari tangannya, 

ruembersihkan ~ulut dan berkumur 

d isuguhi si rih lal u rr.enyirih. 

Rerkata Cpunna Warak, 

- ~'Berangkatlah T Da Palilu mem'oersih>ca11 
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tikar bantal tempat tid,lrku. 

Belum selesai ucapan Opunna ',/arek, 

bera~gkatlah I Da Falilu membersir~an 

tikar bantal tempat tidur oraug besar itu. 

- Berkat.a Toapanyoropa, 
11 Kasihanilah aku wahai hias:1n istana orang :;lugi 

si mu tiara pele.minan di t;ann '.lugi 

kita pergi ke dalam bilik. 

Aku sudah mengantuk dipusingi tuak 

- dimabuk ~inuman 

tak er:.ak rasanya peraaaanku. 11 

Tiada menyahut Daéng Risornpa 

tiada menjawab sepatah kat.apun pemilik rumah di Lütano9té. 

TigakéJ.li berulang Opunna ',ofa::-t!k meuawarka:o hQ.diah 

- memberikall harta yang banyai< rnenY'.l~-uhi pemberian 

tak dijawab sepatah katapun. 

Sud ah tak tahau lagi La }iadd.ukell e::J.g 

menahan rasa cinta kasihuya 

menanggung I'asa keingiuannya 

- rasa cinta keinginan yang bia.sa melen.akannya, 

berdirilah Saw~rigading 

mengangkat istarinya 

lalu me:nbawünya masuk Y.e àalam bilik 

manyerudukkan di dalam kalQ.mbu. 

- Berkata Pamadellettéy 

etKelu-3-rlah anak To Bote 

menye~angkan pamanmu To Sulolipu bersepupu sekali, -jangaa. sampai !tembaJ.i k.e i-'1ari o enslr..au tak !T1elih~tnya. 

Berangkatlat ... I La Galigo rn~nuju ke luar 

- pergi duduk pada pangkuan La Massaguni 

bersa~an berkata La Massaguni dan Jemou::-icina, 

"Mengapakab. engkau anak Galigo 

engkau datang kemari berjala~ sendirian 

tidak bersama dengan pajung.u 

- Menjawab I La Sêmagga mang~takan, 

., 
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·'Sepu:pu E;ekalimu tinggal ai dala:n bilik 

duduk be:r:-rl~n:pingan dengan pemilik rurr.ah di Lata:1.été.' 1 

Terta~a Eaja La Pa~anrang 

r:t<::ngangko.t kemanaka.n~ya sambil berka:a, 

~'PergiJ.ah k~ I'Uang tengah anc:.k To 3-:)to 

engkau ka~akan kepada pajung itu 

:natahari sndah !:erlalu di barat 

engkau ~~sih beluw menyaksikan aya~ yang berbun~han. 

X.i!:a turnn saj:t di gel&nggang." 

- Serdirilah To ~ada~ani masuk ke dalam 

pergi duduk è.i pertengahannya. 

3erkata I La Galigo, 

''Sudah terlalu di barat matahari tuanku 

engkau h~lum menyaksikan ayam herbunuhHn 

kita turun saja di rnahligai." 

Serkata Sawérigading, 

"Keluar sa jal ah a:::::1.ak Galigo 

menycnangkan pamanmu bersEpupu s~ka1ia 

Ja~gan sa.mpai merek.a ker:!bali ke l-!arié engkau tidak rcelihatnya .. 11 

Gembira A~kali To Sulolipu menyaksikan kemanakannya. 

Seg'=x·a saja memang.kunya 

orang yang bagaikan keluar dari per'l t ny.:a i tu. 

3erkata La Pananrang, 

'
1Kembalila.h ke ruang te:ngah engka•.J kataK.an anak To Boto, 

- e:udah terlalu èi barat m"'it.ahari raja t~a.nh"Lt. 

Kit~ kerubali saja ke Mario, 

eaya juga s1:o.riah rindu pada ibuku I ~vé Gimpau, 

suciah te-c-kenang j1Jga pada. kakak.ku ·.~é H9..kkawaru 

Daéne; Pal.~aga=acra di Gina." 

- Berdirilah To Padamani masuk ke dalarn 

pada hilik oraug tuanya, 

pergi duduk pada perantar~nn~a. 

Gemoira 9ek.ali Daéng .Risomya 

~~~gangkat anaknya mo~an~ku putranya. 

- Menyembah ~ambil be~k~ta To SesGttnri'-l·u 
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pada crang tua yang œelahi:rkannya9 
"Sudah terlalu di barat mat~ari raja tuanku 
sudah terlala ~e timur bayang-bayang~ 
Kita kembali saja ke Mario. 

- Saya eudah rinè.u pada i bulru I 1.-lÉt Cimpau. 
Sudah terkenang juga pad~ kakakku 
'.-lé z:!akkavaru di ta:c.a Wugi 

Daéng Paragaraga di Cina.." 
Hanjawab Cpunn& ·.~arek, 

- "Keluarlah anak To Boto 
pada pQmanmu To Sulolipu ba~sepupu sekali 
menyer.angkan pa.manmu itn. 
Jangan sampai kembali ke kampungnya 
engkau tidak melihatnya lagi~" 

~ Berdirilah I La Galigo menuju ke luar. 
Berkatalah I Wé' Cudai, 
11 Berangkatlah ke luar upunna Warek 
engkau kembali ke Mario jangan aampai marah I \'l'é Ci!npau.'' 
Menjawab membujuk aajs 

- si hi:a.san iatar..a di \vat.am:pa.relt itu 
si suluh mahli~ai di Alélu~Jk meugatakan~ 
11Apakah memang I 1tlé Cim:pau adik Cudai 
yang kulayari maka aku h~rlayar 
kuyatimkan orang tuaku. 

- Hanyalah engkau aaja aendirian Daéng Risompa 
yang kutinggalkan negeri ùi Luwuk 
kujadikan yatim orang tuaku.n 
Berkatalah Toapanyompa, 

"Kelue.rlah anak Galigo m~ny~nangkan 
- pamanmu To Su!.olipu bersepupu seks.li 

jangau eampai kembali ke t-!ario engltau t:i.dak melihatnya .. " 
Berdirilah I La Galigo l!lenuju ke luar 

pergi duduk pacla pangkuan To Sulolipu. 
Berkata La Pana.nrang, 

- "Apakë\h ucapan raja tuanmu aiJ.ak To Botoo" 
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Henjawa·o To Sessunrill'll, 

"SP.·pupu aekalimu mengatakan, 

kelnarlah engkau menghi bur 

pamanmu bersepupu sekali, 

j an~an e:;ampai kembal i ke Mn rio er.gi<au t id3.k rne~.iha tnya •. , 

Dengan ~asa geli La Pananrar.g berkat~, 

"Kembalilah kP. ruai!gan t.engah anak Ga.ligo dan katakan 

S,.ldah to:rlalu di barat matahari ...-~ai tnanku, 

sudah t~rlalu di timu~ b~yDng-bayaug, 

tinggal setinggi tangea I:"ata!l.ari di barat 

lalu tenggelac di pinggir langit 

ki ta be).um ke:mbali l·agi ke Mario. 

Saya suùah rind j~ga prtda ibuh~ I Wé Cimpaut 

eku terkenang juga paè.a ka.kakku 

- \·lé Mak.kawaru di tana Wugi, Daông Par.agarag2. di Cina." 

Berdirilah To Padama!li lalu mRsnk ke c!al~:n 

membuka kelarnbu te~pat tidur orang tuanya 

-pergi dHduk p.s.da per'3.ntarartn orênp; tuanya, 

Berkata To Sestiul'L!"j.~Ju, 

- "Sudah ~erl.:tlu di bru-at matah<"..ri w.::~.!lai tuanku, 

sud~~ tnrlalu di timur b~yang-bayan~t 

tinggal e~tinggi tangga di barat Œatahari 

lalu tenggelam di pinggi::- langit, kita belum kcmbali ke :1arioo 

Aku sudab rindu j1.1ga ke:p3da lbuku I Wo Ciïnpau 

- sudah t~rka~~üg juga k&padu kakakku Daéng Para~arag& di Cina 

'-r!é Hakkawaru di tana 1:!ugi. 11 

Tertawa saja Sawérigaàiug 

rr:enj awa'o pu tr9.nya mene a ta ka!l, 

"A.ku suùah mengantuk anak To Bote 

- tidak baik a~kali pe~aeaanku, nanti besok,. 

ata.u nanti lusa kita kem't-ali ke Herio,_'' 

Ber kata l.::~.gi Saw~rigad ing, · {fA· 
. ;:"" nKeluarlah anak To Boto nenghibl4r--nibùr 

pamanmu bersapupu sek~li, 

- ~upaya. tidak kembali dul,l ke Mario." 
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Berangkatlah I La Galigo menuju ke luar 

melangkahi aekat istana. 

Kebet~lan sekali I To Cudai 

berada di ruangan luar duduk bersama auami isteri, 

- Berka~a Opunna Cina, 

"Pergilah duduk Galigo pada pangkuaÏJ..k-..1 

engkau kuberikan logo sékati panah emas, 

kcmiri keemasan, ~aeing emas dan kera emas." 

Pergi duduk pada pang~an La Sattum~pugi. 

- Gembira sekali Opunna Cina menyapu-nyapu 

badan cucunya itu. 

Berkata Opunna Cina, 

"Tinggallah engkau anak To Boto di Alécina, 

aku u.a.dangkan sepupu sekalimu yang tu;juh puluh orang." 

Berkata pemilik rumah di Latan&t&, 

"Sudah terlalu di barat matahari wahai Opunna Warek. 

·rerlalu jauh di timur bayai!g-bayang baiklah engkau keluar 

memerintahkan .:;upaya diturunkan peradatanmu 

engka':l berangkat ke Hario. 

- Jangan engkau tinggal sampai mala:n rii Cina.. 

Jangan sampai engkau tinggalkan I Wé Cimpau 

menjadi marah Wé Waru èiketahui oleh o~ang beear 

tak beraa.maan juga menuju ke kubur 

perempuan yang engkau kasihi itu." 

Gembira aekali ai pensuasa dari Aléluwuk 

raja barkuaaa yang disukai di \iata:nparek 

mengangkat istarinya, 

lalu !Ilemangkunya si bular, y..urnaUla ya:c.g dilayarinya 

menyapu-nyapu badannya, 

- mengulas-ulas rambut panjang indahnya 

menimang-nimang ujung sai·u!lgnya, 

membalik-balik pont•>h ka.l~u amas 

yan~ menghiaai leugannya, 

memij i t-cij it jarl tangannya, 

m9mbuka-bu~~ cincin ema5 pada jari canisnya 
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~engusap-u.sap kuk'.l paDja!lg hiaaan jarinya. 

Tertawa saja Opunna Warek meng&~ahan, 

'~Bukan I wé Cimpau wahai adik Cuèa:5. 

yang kupasangkan laysr œaka aku berlay3r 

aku tinggalkan negeri di Lu·~k 

kujaàikan yatim orang tuaku. 

nanya engkaulah Da~ng P.isompa 

yang kul:iikinkan wangkang J.alu b~t"layar 

ah~ meyatimkan orang tuaku, 

~ltinggalkan nege~i di Luwuk 

lalu enskau tidak mau dnr. membatalkan~]a wahai adik~l. 

!tulah maka aku singgah ber!la1.:mg di istana I Wé Cimpau~" 

Tiada b~rkata lagi I W~ Cudai, 

tiada menjawab sepatah. katapun Daéng .ctioct!lpa., 

- Berdirilah 5awérigading mamasuk~an âalam earung iaterinya~ 

menghempaska.:o. diri lalu berbaring 'l'oapanyompa 

di atas tikar !<erajaan 

beraeaa.r·u::1g snarni is ter 5. 

malingkarkan tangan bagaikan pontoh 

pada pi~ggang badan isterir.ya. 

Baga!kan saja Pamadell~~t' orang yang me~ang ayamnya 

mengadakan pesta di dalam aarung 

membenarkan rasa cinta kasih 

orang ya.ng saling rnerindu.kan i tu. 

Nye~yak sekali tid.ur Opunna ',-/arek '3uami isteri. 

Eerkatalah I To Cudai~ 

''Hemerintahlah ·roapatunruk meobaka: k•)rbau ratusan ekor 

engkau panggil sepupu sekali I La Galigo yang tujuh p~luh 

su paya da ta.!lg di La tané t P. in i meng~1~ bur raja ao ikny&." 

ëelum ü~lesai u~&pan I To Cudai, 

berangk~tlah 'l'oapatu~uk mecr.e::::-inta~1'ka.n 

!llembaka.r· lterbau ratusar.. ekor 

1a1u rnenyebnrkan utus~nnya 

meneluauri negeri tempat tinggal 

put~a-putri Opunna Cina, 



XI/362 

supaya memberangkatkan putranJa menuju k~ Latanét~ 
menghibur-hibur sepupu sekalinya. 
I Da P&1i1u jug& te1ah momcrintahkan menuruckan 
kain sutra je~putan 

- Puang ri Lu~uk, Puang ri Clna · 
supaya menurunkan ke mahligai peralatan biseuny~ 
mengupacarai kampak ~enebang pohcn erawa 
la1u menghiu~ dengan bambu emas 
aerta mcmbangun sao wéngong emas 

- dan mengenakan hiasan Qepan istana 
lalu diberlalukan pada bambu herhiae, 
diperinjakkan ~ada tan& ménroja. 
dibertu111pukan pada umpa s6h:ati, 
cu~u Opunna Cina itu. 

- Tiada sirih terkunyah 'j 

sudah datang semua be:-kumpul 
usungan keemaaan tumpangannya 
yang kemasukan cracg langit lalu membissu itu, 
bersa!Ilaan datang di dalaru pekaran15a.n 

_ tak saling memherikan jalan anak mengaji ribuannya. 
sudah datan3 naik di rumah Hé Apallangi Puans\"i Luwuk 9 

I ,Jé Slareng Puang Ri '.-lar.ek, 

Wé Tannga~aaa Puang ~i Cina, 
tak ealing memberi tempat anak mengaji ribuannya. 

_ Meceriiitahlah Puang Mat oa mengolah pucu~-t enau mengiris da un, 
rue~bungkus tiang ~arek dan amulu, 
aerta dikenakan hiasan depan istana 
bulan buatan dan bentukan daun-daun. 
Dibontangkanlah tali-tali hiasan. 

- Bagaikan saja ombak berh~mpasan 
· t h T a t ' '.L., k · · per~n a o pa unruK, cana aJ~, 

membakar kerba11 :ratusan ekor 

lauk pauk p.:tr~tamu yang datang di rurnéihnya i tu. 
Tiada eirih terkunyah Gudah rampung semua pcrintahnya 

- para hakim dan. penghulu di tana ,tlugi i tu. 
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d ~ • · · an Puan ··latoa Sudah cukt4p r•eralé:.tan p~!"a a .. ::a.n ::te~1::!.,Y::ln 0 - g .. 

Sstel?~. matahari mulai naik, 

sud~h d~t~ng berk~mpul J~ga di Lat~uété 

ana~ raja yang tujuh puluh orang i~~. 

Dit~runkanlah di mahligai paraltan bissu yang lengkap ituao 

L'ih5.-=.ailah kaa:p1.1I4P.: 

suèah rampung terpasang kayu arawa 

sudah se::lesai pancang par.ggung yan;:; be:-pagaro 

Sudah t~rhi~s aaowéngaLg ema2. 

Borangkatlab Puang :~atoa 

mengadu alat aloeu soda meuyabung aru~pigi. 

Saling roemperlagakan tellotali para Puang Lolo, 

mena~i bissu menari t~ru~ parA remajanya, 

sudah berdatangan pula 

saudara-saudar~ D~6~g Risompa 

~aik semua ke atas istana. 

Juga naik Aemuanya :.ii rumah 

para apare.t korajaan pen~ikut sa·N'6r-tgading. 

Bagaikaa saja topan yang datang 

bunyi gemuruh tangsa emas, 

àila:tui na.ik oleh anak raja pendam!>ing 

bangsawan tiuggi kapit. 

Sudah pcnuh B~sak di Latan~t6. 

3erkatalah Cpunna Ware~, 

"Kita p~rgi adik Cudai di ruangan lur.>r 

kita m~~persiapkan To Boto untuk diupacarakan 

menaungi kayu arawa? 

naik rner..duduki kayu bP."C"ingin yang G-ungsang." 

Sepakatlah kP.duanya sua~i isteri. 

Berdirilah I Wé Cudai 

mengenakan pakaian indah sarung ~ara~ikek bernaga 

yang dijahit-jahit de11gan erüae 'cer-;_)inr,3ir lebih sakati. 

Tujuh kati di bagian &tas, lim~ kati di bagian bawah, 

~aju satin ~crah bersungkit 

- yan.g dijahit-taburi d.engan mayang ~~t:r..ilau, 
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dijahit pinggir decgan buluh-bul~h emas murnlr 

dihiasi lenganuya pontoh kalar-..J sekati orang Botillangi 

onam puluh lima sebolah menyebelah 

diapit gelang l~la baper~ata, bintang kemil~l 

cincin tuangan berukir beruas mayang, 

kuku palau dau ~nting-anti~g 

emas di muka, ernas di belak&ng, 

berkalungkan j3.hi tan sulauvan. 

Pergi duduk Daéug Risampa, 

_ berpakaian lengkap I Wé Cudai, 

dikelilingi pedupaan-ped~pa9n. 

Bagaikan saja kabut yang na3k asap dupanya. 

Berangitatlah Opunna &arek mengenakan pakaian ir.a.dah, 
n ~ 

aarung bercorak bunga pareppak orang 
1
ballette 

_ dijahit-pinggir bentuk buluh-buluh. 

Tujuh kati di bagian-ba~ahnya 

lima kati di bàgian &taenya, 

dengan dastar b~nga rnat~.hax·i orang Botillacgi, 

yang dijahit-taburi lebih Bekati 

_ keria emas orang ~allect;, 

gading berukir orang Uluwongeng, 

poutoh bentuk buruug be~hia6 crang Toddattoja, 

Berpakaian sempurua Opunna VIB.l."'ek suarui iateri. 

Berdirilah lalu menuju ke !uar, 
_ bergandengan tangan auami :i.steri menuju ke luar, 

diiRuti pelayan pembautu diramaikan o~ang pilihau 

dipenuhi lengannya d~ngan :pontoh kalaru cmas 

diapit lolak bepermatav 

cinci~ tuangan berukir, 
r. 

kuku palsu be1bentuk daun, 

anting-anting emas di muka emas di belakang, 

Bagaikan saja matahari yang muncul sang surya bersinar 

bulan purnama yang narnpak k~cantikan Opunna Warek. 

Serasi suami ieteri masing-masing sangat cantiknya 

- sangat baik sekali kemolekannya. 

J 
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Sudah sampailah oela~Bka~i Eekal tengab igtana~ 

Congak 3e~u& mema~dang 

aparat kerajaan pP.ng:ikut Opt:nna '..ta::-~k .. 

Saling ~ercubitau paha s~mbil berkat~ orang Luwuk, 

"Memang wajar kala'!.l tllan kita 

meninggalka:a. negeri di Luwuk, 

meyatimkan orang tuanya, 

eehab ~~ma~g tidak a~a yang sa~a cantiknya di ~unia, 

peiDilik ru ah di LataGét~ itu, 

s~rasi .'3ei<ali suami isteri masi:1g-·Ja~ing sangat cantikuya 

terlalu tinggi keruolekannya, 

meucipta sangat baik To Palanro,. 

Peremp,Hln sang&t cA.nt ik 

la~i-laki sang~t gag~h~ya 

- tidak ada sesamanya 1 Kecantikannya di dunia. 

Menyina~i ietana kecanti~annya sua~i iEteri. 

Sud at.. s ampailah O:~;>u nna ~~.:=ire k. su ami i s teri di :rt:angan lu a: 
9 

digcserkan orang untuk tempat berlalu 

pergi duduk 131lami isteri di ata.s tikar kerajaai! 

berdampingan duduk sua~i isteri 

disuguhi sir!h lalu mcny1rih Fada talam emaa. 

Berkata~ah p~rnilik rumah di Latan~t,, 

"Bf!rangkatlah anak To Boto berpakaian indab. 

lalu cngkau turun untuk diupacarakaü 

naik di atas peautup kayu arawa itu 

engkau àiberlalukan pada bambu berhias bersepu~u sekali, 

dibertumpukan pada umpa s6kati 

diperinjakkan pada tana rnénroja. '' 

Bardirilah I La Galigo 

- mengenakan p;s.kaian indah. 

Daér.g ùisornp~ eenniri ~emberi pakaian anaknya 

sarung berkilauan orang Ab~ng 

dijahit-taburi dengan mayang keruilau 

ditebari bunga pareppak 

- yang ber· gal.1b:u- oraz:.g hul eng bersanriaz· ~ 
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dibertenggerkan burung garuds. 

Tujuh kati di àagian ba•ahnya, lima kati di bagi~n ataanya 9 

ikat pinggang halus bintane kemilau 

denga~ destar kemilau o~ang Abang 

- dijahit-pinggi~ lebih eeY.ati 

dijahit-taburi bintang bersinar 

kcris emas yang dibawa t~run 

Manurung di Al&luw-..1k yang turun men.j elma, 

gading beruk.ir orang Ccppokméru 

- kalung berlarik tiga orang Uluwongang 

Opunna Warek sendiri 

mengeuakan destar pada auakn~aa 

Gembira sekali Daéng Riaompa 

menyaltaikan anaknya berpa.kaia~ ora:1g Rualletté 

~ berkerakter orang Sanrijawa. 

Bagaikan orang Botilla~gi ya~g turun di dunia 

kecantikan To ~adamani~ 

Berdirilah La I'enri~an.:-eng 

mengangkat kem~akannya meoaikkan pada pinggangnya 

- lalu membawanya turun ke gelanggang, 

diikuti oleh inang pengasuh, 

diramaikan oleh pemelihara ratusan orang, 

didabului · dtSnga.n alat t14œpukadidi ribuannya, 

tettilaguni anak beccingnya. 

Gemuruh suara upacara Sang Hiyang kehiyangan To Boto itu. 
Sudah sampailah To Padamani di gelanggang, 

dinaungi dengan payung emas. 

Sudah datang juga Puang Matoa mengikuti ucapan dewa. 
" Tiada~erhenti lagi b~nyi g~ndang para bissu. 

Sedang diupacarai I La Galigo bers~pupu sekali, 

didahulüi dengan aduan alat alosu soda 

dikelilingi dengan alat kuur se~angat$ 

Sedang diupacarai I La Galigo bereepupu sekali 

naik menduduki kayu bering~n emas yang sungsang. 

- Tiga kali berkeliling pada penutup kayu a~awa itu, 

., 
11 

1 

j. 
1, 



:<I/367 

dibertumpl\Kan pad':3. umpa 8~kati, riiuerinjakkan 

kernudian naik ko atas ist:J.n!\. 

I To Cud3.i .scnùiri yang œer.J'.lguhi 

bartih eœas b~~&s b~r~arna 

kepada ~ucuuya. 

menje~putnya dengan alat kuur se~angat. 

Be~sa~aan dua berkata Op~~na Ci~a HUa~~ i~teri, 

nY.uur j i•..raar:J -"lnak To Ec-t o, 

semoga tetap semang~t kehiyangan~u 

si yang mu1in penyabung ~uda di tar.a ~ugi 

Naiklah k~mari di istana~~. 

maauklah di ruang tengah tempat ti~gg~l~u 

en8kau ambil keku&saa~ nrang tuamu. 

engkau tansgalk2n kP.muli~an ibu~u, 

- engka.u fl3.j ale.h yang è. inauagi pay-:.1n~ d .i. tana 111'Ugi 

diriatangi up~ti pe~scnbahaL e~kita~ Cina 

ysng be-:-ba tasan de ngan tana 1:'/ugi. :t 

, . 
::nen.:-oJa 

Kemudian To Padaruani 1r.cngi~jdk tansga koemasan bet"induk tiga 

riipegangkan selusur ke~ilau 

- naik ke ata3 mclangkehi ambang pi~t~ 

~enginjak lantai pelcpah pinang lalu m~suk 

mcle~ati sekat tengah me~~elakangi piutu omasi 

pcrgi àt.:duk bertemu bersepupu seka:!.:i., 

maeiug~rnasing mengnsap ay3m mulianya. 

llij&!I!UlAJ.J par.& unda.ng.:sn, d ihAn ti '.:{all kerarnaian, 

diangkatlah tempat ~akaran or-"lng b~sar itu. 

Sudah eiap te~~idan6 se~ua talam emas, 

oudah cukup Makanan pe~a pengiring, 

dib!!rsihkan .iari tangz.n Opunna Ci.na sua.mi isteri, 

- Opunna Warek suami ist~ri, 

I.a TenriranrAng bersaud-"lr3. beraepupu se kali, 

Tc Padamani be~sepupu sekali. 

Mulai makan ora~g bcsar ~tu, 

bersamaan ~akan ssmua orang banyak~ 

- 3agal.kan saja bara menyala 
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mangkuk ema~ tempat ~inu~an anak raja itu~ 

Bagaikan saja burung putih beterbangan mangkuk Java 

tompat minuman para juak-juak itu~ 

Tujuh kali mecyuap sudah k&nya.ng cr&ng besar itu 

diberaihkan kembali jari tangannya, 

mambersihkan mulut, ber!<umur 

disuguhkan sirih lalu menyirih 

pada talaœ emas yane ditutup penutup eoas. 

Sudah berheiJ.ti semua para E-.parat k&rajaan 

- yang memerintah nageri dinaungi payung emas. 
r.q 

Di~at kembali peralatan 

dikembalikan tempat minuman. 

Sudah kembali aemua ka tlegerinya 

aparat kerajaa~ yang memerintah negeri. 

Tinggallah To ?adamani di Latanété 

saling menghibur dengan aepupu aekalinya. 

Tiga ~alam lamanya saudara Dassg Ris~mpat 

beraepupu sekali, berada di Latanétét 

berga~ti-ganti para penghuni ruangan emaa 

berdi!'i monarikan poralatan. Helayu di ruangan dalam. 

Berganti-ganti para penghulu negeri 

berdiri menari~an kain sutra motif bulan di ruangan luar. 
Tiada berhe~ti-hentinya lagi bunyinya 

genderang besar yang ramui di Latanété. 

- sudah datang juga berkurnpul 

para pembawa u:peti oraD.g banyak di tana \tlugi. 

Keesokan harinya, 

baru aaja matahari bersinar denga~ cexahuya, 

bangunlah I La Galigo bersepupu sekali, 

- mencuci muka pa.da manglmk putih 

menata diri di depan ceroi~. 

Merekapl.ln turu!l menuju ke ~elanggang~ 

berganti-ganti mengambil ayam mengangkat sabungan, 

naik mengadu ayam pada pan~gung emas. 

- Kalau ayam I.L~ Galigo membu~uh 

. . 
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b~r-jir il ab !Ltmari lenggang 

mengayunkan dest~nya, 

para pe~elihara sebaya To Padamani. 

3agaikan saja kilat peti~ suara t~riakannya 

- anak ra.ja itu di gelanggang. 

tlanti m.gtahari terbenam baru naik l:13mhali ke istana 

~engclilingi tempat m1nu~~n bersepupu Dekali. 

Gembira aekali La Fananr<Jng bt-rsepupu sekali 

bermuki~ di Latanété, 

gembira bers"!m.s.ngat aparat kcrajaan pcA:!gikut IJp'..lnr.a 'ollarek .. 

San.gat ::enang orang Luwuk orang Warek. 

Tinggal saja To Sulolipu bsr~epupu sekall 

duduk berkumpul di r'Li.angan luar 

m~ngclilingi ~ernpat minuman salins b~~tukar mangkuk emas 

- dan tak ber-h'::ntin,ya ::iiangka.tkan bal•an makanannya, 

l~var ba~yak yang menyertai ffiinuma~nY3o 

Bagaikan saja kilat pe~ir suar~ teriakannya 

a:::J.ak m j a di ::cuang.?. n 1 u ar 

tak berhenti-heatinya teriakan berkepaujangannya 

- para juak-juak pcngawal itu. 

Sesudah raja itu rnak~n rualam 

belajar lagi I La Galigo be~se?upu eekali 

main gala pada ~apan eruas. 

Ket!soka:::l hari.n.ya hart\ aa.ja m::..taba.ri bersina.:- dengan •:er.ahnya 

sudah .sibu.l::l<"J1 s~'ldar<J.-.saud::ira D::iên(j ctisompa 

sepup'..l sekali I Wé Gud~i, 

sudah ingin 3emua k~mbali ke kampungn:-'a, 

b~rsamaan d~a berkata 

raja Teffipo be~saudara ~ecsepupu sekali, 

- '
1
Ak•J sudah pami t wahai up11nna '../a.r.ek. 

Alt.'..l sudah aka.a kernbali l.o9.gi ke l:ampungku. 

Selamat tinggal a1ik Cudai 

siln.hkan tetap anak 'l'o Bcd;o di ist;J.na~l.!·." 

Dersamaan barkata Sa~~rigading sua~i isteri, 

- '' .3 err!ogé'l tet ap se mange?. t kehi yanga~mu, 
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engkau. ketabali ke negerimu. '' 

Berangkatlah raja Tempe 

berse:pupu se kali, ber saud are., :~:eauju ke lu ar 

mendatangi sadang duduk ber~uropul 

- I La Galigo bersepupu aekali. 

Duduklah Wé Tecrijéka Mengangkat La Pa~mus~rang 

memangku kemannkannya. 

Henangia sambil berkata raja Témpé, 

"Engkau an.ak La Muau sed~:mg yatim muda 

- jangan engkau mau kalah pakaian .lndah, 

diata&i mengeluarkan ucapan 

dikalahkan menatar eœas. 

Nanti habis wahai anak r.a Mneu engkau pc:::-taruhkan 

pada panggung cmas 

- harta banyak kepunyaankll 

baruls.h hart a benda yang dit inggalkan &yahmu. 

engkau pertaruhkan pada pa.nssung eoas. 11 

Menangia sambil berkata raja T;mi~, 
"Celakalah engkau waha.i inang pengaaub 

kerongkonganmu akan celaka 
• .. 't':l kalau engkau menyebabkan ja.tuh berl. .. a La Paau:nusureng. 

Barulah turun La Pammusureng dari pangkuau 

bibi ~ang dianggap ibunya itu. · 

Barula.h roulai turun raja Témpé-

- dijemput dengan usungaD kee~asan 

dinauugi payung amas 

kembali semua di kampungnya 

bersaudara, bersepupu sakali. 

Setel&h matahari terbit berangkatlah I La Galigo 

- turun pergi ke gelanggang bersepu:pu sekali 

mendatangi naungan pchon wodi rnengadu ayam di gelanggang. 

Berganti-ganti uaik mengadu ayam di gelanggang emas. 

Gemuru.h suara tP.riaka.n para ~cmain judi. 

Bcrangkatlah Opunna Warek bergandengan tangan suaoi isteri 

- menuju ke luar pada ruangan temu, 

1 
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~crgi duduk 1i atae tikar keemasan, 

~erdampingan du~uk ~~ami i~t.eri 

~engawasi iatana m6njaga pe~eritaha~ 

duduk dikelilingi ol€h p~layan pemb~ntu 

clikelilingi orang berpcutoh kalara ~emilau pada lengannya • 

.Srldah datang juga La Panan=-ang duduk 

cli hadapan Opunua Warek. 

Pamdellett~ seudiri mecbuk3 cera~a 

L&lu men~1guhkan kepada sopupu sekaliny~. 

Mengarnbil sirih pada 3diknya. 

!-~enye::cba.h eambi(be"C'katü. La Pangnarang, 

nEngkau ùib9ri sirih oleh harnbamu w3.hai adikku 

dd.ri anal;: raja orang ~turio, 

setiap orang seorang pelay3.n pembgntu berpakaian lengkap 

sekian pula g~rnbala ratuaan carta benda, 

eebagai pengganti sirih pinang sekeral 

clan daun slrih slcmb3.T 

maaiug-t::!.:J.sing seratua ~kor kerbau cc:ns.ra bertanè.uk emas 

riicocok hidung dengan. ponton beaaj,• 

- dikalungi rantai emas ditutup den$an kain lembaran 

sebagai persembahan hambarLu a!lak raja oranz \'t'arek." 

~&rkejut di d~lam hati Sawérigading 

m&ngenang kernbali ke Luwuk 

pada ke~tazaan besarnya, 

- kedudukan derajat tingginya. 

Diperkat~kan di dalm hati Toapanyo~pa, 

"Andai_kata aY.u tinggal saj~ dl Luwuk 

akan naik S9mua ~emberi upeti 

di oekit3r Lu~uk, seputar Warck, 

- seku ....... ran,r? ku 
'~ rangnya ssratus pclayan pembantu 

diè:.a"«a oleh orang sebagai p13ngisi rua.c.ean." 

Berpalinglah Opunna Warek 

melihat-lih~t iste~inya. 

2agaikan saja orang yang oenikrnati r~sa ~adu 

~ di dalarn hati L:J fAaddukelleng 
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melihat-lihnt ieterinya. 

3agaikan ooatah~i terbit ùi timur ceran kulitnJa 

bagaikan bulan purnama bent~k w&jahnya 

duduk dikelilingi oleh anak raja sebayanya, 

- bangeawan tinggi pendampingnya. 

Menerangi istana kecantikan Daéng Risompa 

menyinari ruangan ya&g bany~k di Latanété 

ke~olÔkan I We Cudai 9 

Berpalinglah Dnéng Riaomp~ 

membuka pintu jendela lalu moujenguk 

menyaksikan diba~ah pada anak raja yaug tujuh puluh 

sedang dud.uk borku~pul di gelanggang. 

Gembira sekali ·pemilik ~umah di Latauété, 

sambil berkata mer;.gatakan 

- "Ada tujuh puluh saudara aepupu sekali t La Galigo 

yang aedang be~usia remaja di Aléciita, 

La PaJ.lajarenglalt yang kusaksikan 

berpakaian terlalu indah kulihat berdua dangan Le Musu. 
Sidamanasa oraug Bul u., La wiraratu dat•i Ja'-fi-Jawi. 

- Bagaikan saja perahu melenggang wangkang tak tenang 

perahu sampan tak bercadik keliha.tanuya, 

tak terkalahkan ~engenakan pakaian 
tak tGratasi cara berbicaranya. 

Bersarnaan membuka pintu jendela lalu menjenguk 

- orang dalam mulianya Daang Risompa 

persmpus.n sebayanya I Wé Cudai, 

orans pilihan yang tak pernah melewa.ti sekat teng.ah. 

Berkata lagi pamilik ru~ah di Latan~té mangatakan, 

unanya saj a yang kusaksil~all 

- La Paduwaki dari Bukitenngaé, La Pabbabari dari Kampi~i, 

serta La Poeitana dari Maudar, 

La Mallagenni orang SÙ:ppelt, 

yang tidak mau tinggal te~ang saja di gelanggang. 
La Makkarumpak orang Maloku, 

- sama hal.nya d6:J.gan La Palippui dari Nusa.bila. 

0 
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Ha!!ya yang paling cantik adëO".la.h yu+;rak<.\. 

Ba.gaikan .seja ti-d&.k d!lahirkan di ciur:.i::~.. 

Bagaika~ saja enak é~w~ ~ang seda~~ ~enampakkan diri, 

oran3 Toddatt~ja ya!J.g muncul ~enjel:na." 

- B-=-rsamaan m&ngia. o!·a:ag yan.~ tak pern«h mele\oiat.i sek-3.t tengah .. 

rnemben.arka.n ucapan daa:pingannya i tu • 

nagaikan saja crang yeng oenik~ati rasa madu 

di dalm hati Dains Hiso~pa s~ami ititeri 

~elihat putranya itu. 

Sudah tig~ bulan lamanya Toapanyomra ~erada di Latan6ti 

tinggal menetap di istane Da;~g Riso~pa 

~udah sekian lama j nsa O:r:>unna 'llarek tek tu.::--un di gelanggange 

Tidak ingin lagi turun di mahligai, 

lcarel!a sudah dilenakan oleh anak dP.\oia orang Alé.:ina, 

- tak pernah berpisah duduk berdampingan~ 

istari ~ang dilayarinya. itu ~ 

Biarpun Tcapanyo~pa sudah ingin tur~n ka gelanggang, 

berpaling lar.i Sa.wérigading melil!at iste·c:-inya itu 

ke~bali lagi ductuk di atas pelamin~n emas, 

berbnlik lagi Pamadslletté 

porgi d~duk kembali, 

b~rdampingan duduk dengan isteriuya 

tak mau lagi borp~sah perasaan ùi dala~ hatinya 

·ien8an perempuan yang dilayarinya i tu .. 

Hanya To Sulolipu saj3 yang ~engganti di naungi pa~tng emas, 

duduk dikelilingi oleh pa"t"a ,juak pe:ngawal 

berikat pinggang indah dilekati ke~is emas 

ber~da di gelangge.ng selalu me~pereiapkan 

anak raja para pengikut Opunns 'ilar~k. 

Ti-aggal saja terua Opunz\a Warek di istana, 

tak berpisah duduk laKi 

d~ngan perempuan yang dikasihinya. 

0aéng ~isompn sudah mulai hamil. 

Sudah tak dapat ]agi keluar mengawaei p~merintahan. 

- Hanya tinggaJ. saja terus di dalam hilike 
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Gcmbira sekali Savérigadi~g berbaring mangeram cii bilik 
~erseaarung dengan sarung kain darati kelling 
saling ~e&gulu:i paagk~l lengan 

saling melingkari dengan t.angan yang mulus 

- ealing me:npertukarkan a:trib di nmlu t 

mengapungkancya pada dada yang lapang 
men~~napnya bagaikan ayaœ sabungaut 

melekatkannya bagaikan gajung 

melilitkan bagaikaa.benang p~rubulang 

- menaikkannya k~ Botill&~gi 

œenurunkan lagi ke Péréttivi. 

8agaikan saja po~i yang bertutup pasf 

perempuan yang t~rlalu centik 

laki-laki yang terlalu ga.gah 

sempurna semangat kedua raja itu 

meng~dakan pesta Qembenarkan keinginau cinta ber~ambut 

tidak mau sekali-kali berpisah berja~han 
di dalam.saruns kain darati kclling. 
B~rkata saja di dalam hati I W~ Cudai 

- "Rupanya bagaikan botul kain dusi yang tak luntur 

tidur beraama dengan Op~nna Warek, 

aku celaka aekali mendengnrkan parkataa~ orang 

pencerca ucapan orang lain. 

I Wé Cimpaulah yang terlalu w~jur 

- menjemput masa reQaja pada. pajung, m9nikmati kebahagiaan tamu., 
di turuni langit, menerima anak dewa 

bersesarung dengan raja yang baik sekali 9 

yang jarang tandingannya di kolong langit permukaan b~mi. 
Aku cela~a sekali memuntahkau lemakku 

- mengeluarkan nJ.kmat perasaanku 

selalu mene ela saja Opunna 1tlarek." 

Gembira sekali Daéng Risomp9 

sambi~ berkata mengatakan, 

"Bagaimanakah Opunna Warek se'.llaktu engkau kawin I Wé Cim:pau, 
- apakah engkau juga baring barsesarung, 
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ape.kah e ngka.u menga:lg a nyt:t. tte ... . k t · i< ir.: k~;.:-cU:t., 

olayan~kanuya pada dada ya~g lapang 

m - . k ,.., yal!l :::;a bungan' 
engkaa menguoap-usapnya bagal.an L. 

êngka~ ~~ndekatkannya b~gai gajur.g~ 

engkau rt1e l 1 .. anc.ya -"-'- .. 1 .1.'-k "''"'ga;k3.n pe:nbulang 

melompat-lompatkannya bagaikan burung 

e.•.,akah juga ~ngkau rJenj&.-.:ab peml:lic.:lr::Jannya 

,. . " 
~empardeka~kan gus 1 • sa1i~g m~nyuguhi sirib, 

T±:e.da menjawP.b Opnnna Warek 

. · t erinyao - tiada œenjaw~b sepatah katapun k~p~ca 16
• 

Berkata lagi I W~ Cudai, 

"Suya tidak main-main raja kak3.kku. 

Ak·~ bertanya betul rOë.pany•.rnpa. 

!3ukan k«raua marah aku be:-:-ta~:ra." 

'~ 1v itu, - Ge1is ekali rasa ha~i ?anguaGa Ale ~uwt ·• 

menjawab per~mpuannya cen~atakan, 

''Apalcan haJ. t:ida~ dei!ljkian adik Cuclai. 

I W~ Cimpau sedang umur gadis remaja 

ae~.ang aku raja muda bar'l me:nanjz.i<. dc·..,.asa, 

- lalu. &ku ka•..,.in keè.uanya umur !Ilt<da 

·tentu Sél.ja satu sar•1ng al-:u be::r.dua 

saling melilitkan le4gan yang mulu3 
1

. k n gusi, sa tng I:len;ruguhi sir-ih di mulut, berge
3

e a 

~ . ·nta bersama m-rasa berg~~b~ra membenarkan kaingiüan c~ 
t k · b k n ha1·inya 

- a l:!leo: edakan siangnya lan.gi. t dan keeP.o a 

makan di dalam kelambu ksemasan 

mandi bersa~a di atas papan emas: 
t

~ru~ cl·n~a kasih ~ ~ mene~us tiada be~nentinya memadu v 

di dalam sarung !<ain darati kell ing." 

- Karah Sekali 1 Wl C~dai sambil ter~ata, 
t1engapakah -.ahai Opunna \iarek •nskau ;:~engataka.n 
aku hidup keeepian wnhai adikku 

seb3.b aku tidak t:Lnggal berdiam di Latanété 

tinggal b~rsama di ruanganmu. 

- Engknu sudah ada di Latanété, berm•.1kio di ruanganku 
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cugkau tiada berhenti menycbut-nyebut I Wé Cimpau 

isteri andalanmu di Sabballowang 

memerintah di Mallimongeng, 

menghadapi kean;liaanmu di Marie." 

Menjawab dengan halus Toapanyompa ~engatakan, 

:'Altu beraalah adik Cudai kalau aku mulai menyebut :r Wé Cimpau. 
Hanyalah karen& cngkau memp~rtanyakannya 

maka aku menyebut-nyebu t •reurilennareng i tu. 11 

Tiada ménjawab Daéng Risompa 

tiada moujawab aepatah katapun kepada suami kekasihny&.. 

Henjauhkan diri I Wé Cudai 

mengeluarkan diri dari dalac sarung. 

Bagaikan saja kabut mengepul vajah Daéng Risompa 

mendengarkan ucapan mulut Opunna Warek .. 

Berdirilah pemilik rumah di La Tanété 

mei!yeruak ltelambu yang rnenaunginya. 

Turun dari pelaminan I W& Cudai, 

lalu pergi ke ruangannyar 

Berpaling sambil berkata Daéng Risompav 

- 11 Berangkatlah wahai I Dn Palilu ke Mario · 

engkau panggil I Wé Cimpau 

aku mau merobah wajahnya 

aku akan menghilangkan nyawanya di dunia ii!i 

yang sombon~engambil hak, oengambil tunangan di Latanété, 
- dia tak mengetahui dirinya 

aku mengikutkan panji pal·angt:lya, 

aku menentukan kehendaknya." 
, , , 

Tiada berkata We Tepperena, 

tiada menjawab sepatah katapun I Da Falilu. 

Berkata lagi I Wé Cudai, 

••Mengapakah engkau tak berangkat segera ':lé Tappéréna 

pergi ke ~1ario memanggilkan I Wé Cimpau. 

Apakah engkau mau mati bersama dengan ·renrilennareng." 
Gemetar badan I Teppéréna. 

- Segera saja berangkat ke luar 

0 
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p~!rgi duduk di badapan '.-lé Teo.riabang .. 

b ~, be~kata J. Da Palilu Honyembah sam --
. kah emikiranmu wo.b.ai tunt~ku. "l3agal.cana P 

d.lkku k~ Ma.:-i.o Aku disuruh raja a -'· 
:!lemberangkatkan I "lié C:l..ro}:au. 
Dia mau mercba~ wajahnya 
t idak ~e::nbiarY"..annya h id np cl i tj U::.Lia .. " 

. · a r Da Cu dai • Henj aw a o sa.l 
"Ta.k waja:L· c:Jgkau sanggah ke:n3uan ra.~a. é.Ld.:lkmu, 

_ ~ebab dielah yang pemerintah di ~}~cina 
::r.enguasai nsg~~:i. di ta::1a '.iugi inj .. •• 

, , 1 1• t Berangkatl.a.h I Te!JpP.rena .. a u •lruiJ., 
berangkat dijemput dengal4 11Sl.Hlgan Y..oe:taaan 
dinaungi tudung scp~uh. 
Ber~al.an segera penô"tlsung melangkah t:ep:tt ~engit"ing. 
Ada puluhan orang b~rir.ingan. 
Tiada sirih terkuny~ aud~h sampai~ah 
rnema.suki :pek!lrang3.n isto.na ri i M~io. 

Diletakkanloh usuugan. 

Barangkatlah 'dé '!'eppérP.üa 

mcnginjak tangga ~e~rnasan lalu naik 
~eoegang selusur kemi·l~u berjalan ter~3 masuk ke dalam 
molcwati sekat tengah membelaka~gi ~intu keemasan, 
m(:c>ndatar..gi Uatangkiluwuk 
duduk bersebelahan è.t:::1gan I 'tlé Cim:;_JaU ber-saoa Tenriawaru .. 
aers~maan co~gak sambil b~rkata ibunya Waru 
o~&ng tua La S~lclipu, 

''Silahkan ke:nari wahai u~~usang Sang Hiyang orang besar, 
pergilah dudui< di ::..tas tiko.r keerna.san." 

- Pergi duduk I Da ~alj.lu 
disuguhi sirih lalu menyirih. 
B~rsamaan dua berl\.ata ~1D tane;kil•Jw-ùk, I ',·/é Cimpau, 
"Aku heran. dan aku juga merasa rag-..t 
berde·os.r-ùebar Jcga àadak'.l ini, 
atas kedatangacmu dl Mario ini 
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pendaroping raja orang besar 

seba'b:ra aleu heran kareua pajung t idak ada. cii sin.i." 1 
M~nja~ab Wé Teppéréna, 

"Engkau sendiri adik Wé CiŒpau 

- disur~h oleb pamilik rumah di Latan9té 

pergi ke barat di Aléeina. 
Tak &da henti-hentinya Daé~g Risompa 
menampakkan perbuatan. sombong kedunguannya." 

Terkejut di dalam hati raja Lémpa 

- mendengarkan ucapan W6 Teppéréna. 
Berpaling saja I Wé Cimpau 

mengaugkat anaknya memangku putrinya 
mencucurkan air mata Tenrilinrungeng mengatakan, 
"Engkau sajalah Daéng Mallureng yang ·msrahmati 

- pada kemanakan yang bagaikan keluar dari pe~utmu." 
Menangis sambil berkata-Tenriawaru, 

"Bawalah aku raja ibuku 

kita sehidup semati 

aku sudah bertemu juga adikku To Boto itu.n 
- Tunduk saja I 'lié Cimps.u 

mencucuri air ~ata putrinya. 

Menangis sambil berkata raja Lémp~, 
uJanganlah engkau pergi Daéng Paraga 

biarlah saya saja dahulu y&.ng dibunuh." 
- Berkata I Wé Cimpau, 

"Anakk'.l itu wahai inang pengasuh. 

jangan engkau biarkan menangis terus .. " 

Menangia aambil berkata raja Lampa, 

"Tinggallah engkau Matangkiluwult di iatana, 

- selamat tinggal Daéng Risobbu.:. 

Menangis sarubil berkata Matangkiluwuk, 

"8ilahkan ber-angkat raja ad.ikku 

engkau menurut i kehendak To Pa~'hroé. If 
Meratap menepuk dada s~mbil berketa wé Tenridulung, 

- orang tua raja Lémpa, 
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"Memang aaya katakan E:Jejak dahulu I Da. Pa.lilu~ 

mengatakan bahwa saya sangat lakut 

Raya yang hi~a dina ini. 

5iapakah lagi sebentar yan~ berani m~ns~tang 

- kalau a-adah d&pat menerirna nase~1at 

rnenyeillljur.nakan pc.rkawi naunya Opunna \1 are k. 11 

Hanjawab I Teppéréna, 
11 Aku juga t elab mer.dengarn:ra ~o~ahai rej a Lémpe. 

êngkau telah men~acpaikan sebelumnya 

- manengada!lkart Kedun tangancu. 

~aktu itu tclah berkata Sri Paduka 

Opll I.aguai raja Sabbang, 

turutlah saja waha1 raja Lémpa 

vupaya -:tnakmu dijadikan dahulu Rel:iaga.i penghibtlr. 

- Kerongkonga!! I Wé Cimpau ber·a·ja di dEtla.m 

aedang kerongkonga~ku berada di l~a~ bersaudara. 

Saya melihat dua barsaudara di mahligai." 

Meuangis a&mbil berkata I W& Cimpau, 

"Tingga llah engkau wa~a:l. raj & tuar.ku di l1ario 

- engkau pelihara baik cucumu itu, 

jangan engknu ke~bali kd Lé~pa-L~mpa 

akü pergi ke Alécina menuruti 

kenendak To ~alanro~ pada diriku ini. 

Tidak ùapat disangga.h kehendak orang be6ar itu .. 11 

~ Berangkatlah ! Wé Cimpau œanwju ke lu~·, 

bercucuran air matenya 

tak mengganti lagi pakaian bawabnya, 

baju dalaœ pengiDap kcringatnya lalu turun 

dijemput d~ugan usungau keemasa~ 

- beriri~gan dengan I Da Palilu. 

Duduk saja Da;ng Paraga memouka jendP.la lalu monjeuguk 

~cnete~kan air mata ùer~ucurannya 

rneneikuti deng.s.n mata o:can,~?; tuanya • 

.9erù ir .t lah ~!a tangk::i.lu,.uk 
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K•nangia sambil berkat&. orang tua La Sulilipu, 

"Hentikan saja ans.k wc WaJ.·u tangimu i t'Il. 

Jangan engkau kira To Boto dapat melepaakan 

ditiillpakan ke;narahan besar kepada orang tuamu." 

- Berhenti menangis Tenri~waru. 

Bera~gkatlah 'lleungan keeœs.sa~ I Wé Cim~au, 

Barjalan C6pat pen~~eung, melaug~ah eegora pengikut. 

Tiada .airih terkunyah eudab sam~ai di Alécina 

. memasuki pek2.rangan istane. 

- Diletakkanlah usungnn keomasan 

tumpangan I Da Palilu 9 I Wé Cimpau. 

Bereama~n keduanya be~angkat 

naik ke at&s iatana. mel!legft.D.g selusur ket!lila.u,. 
~obetulan aekali meuang 

- ayam mulianya I La Galigo

Berkata To Padamani, 

"Persis saya lihat 

usungan keamaaan tumpangnu ibuk~ I Wa Cimpau. 

Pereis dia itulah yang melangkahi 

- ambang pintu emaa itu." 

Bersarnaan berkat& La Pàwenns.ri, La Suloli:pu, 

"Apekah engkau adik To Boto.tidak mengatahui 
telah ditimpa kemarahan besar Sri Paduka 

pemilik rumah di Latanété. 

Memeng raja ibumu I Wé Cimpau ada di iatana. 
Sri ~aduka ingin merobah wajahnya 

akan membunuhnya, 

atal:i. dia buB.l.~ ko teuspat yang jauh$" 

Seg~ra aaja J. r .. a Galigo :onanyerahkan- ayam mulianya. 

- Berangkatlah .]:··La Galigo berjalara. ceps.t melangkah s~gera 
naik ke atas istana 

mengikuti raja ibunya lal~ maeuk 

pergi d~duk di pangkuan raja Limpar 

Seg~ra aaja La Makkasau, La Tenriranreng 

- masuk ke dalam eewaktu malihat I Wé Cimpa~ 
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:pergi d•Jduk di depau sa:.1è.a1·anya. 

Berkata I Wé Cudai~ 

"Borangkatl&h \lunga \ié !'t9.jang mael;k kc dalem 

mengaQbilkan pis~u keema~au wariosn 

n~gari di Cln~ ini 

aku akan merube1ah kepala I Wé C:l. mrau 

yang sombonê RE:kali mengnmbil he.k mercbut tunangan." 

Delum ae~~~ai ucapan pemilik r~mah di La~anété 

tu~rangka tla..'J 'wunga ·~é Majang !nrlSUk ke dalam :nenurunltan 

pioa~ l;eemasan w~is~n neg9~i di Alêcina 

lalu ~emba~&nya k~ luar rnemherikan ~epada raja tuannya. 

E~rangkatluh I Wé Cudai ukan melakukan suatu 
perbua tan kernarah.an besar kepada :;. •.;é Cimpau., 

s ~gera t;:élj a I.a Mak.ka.Rau • La Ten.!'·iran.rcng 

rnenghalangl rli pintu tak o~mbia.L'kan 1';;'3.Uda-ranya keluar. 
39rkata I Wi Cudai, 

"'ringgalkanlab kakak I.a. RanrAng, La Hakkaeau pintu i tu 
aku akan meuiopakan !t9t'la.!'a~an kepada I '..Jf: Cimpau 

alru menor~h pisau ke9masan waj ahny~., 

aku tetak saja lcharcya, 

ak~ advk p~rutny~, 

yauz sombçng mengambil nak di Latanété~ 

Berkat~ La Tenriranreng, La MakkaFl.:tU, 
"Bukanlaà. I Wé Cimpau yang m~miki:r:-·K.a~ 

merasa sombong ~angarnbil hak di Lgtan~ti. 

Kehendaknyalah Sri Parluka èuan kita Cpunna Ci~a, 
dengan b9rs~pakat orang CinQ 

!.:lenyuruh kav-Iin di L9mpa··Lémpa. 

S~paya dialah yanf: m~nghibunya da~ulu tinggal di Cina. 
Sebab ongkau telah menQlaknya. 

Saudaramu dan bibi~u berkumpul seir::J.a, 

tetapi eugkau tids.k mau menyampurnEtka.n perkawinanmu. 

Tiè.ak ;;J.da yang mengalahkan Aléci.na mcmbakar tana '11ugi 
karen;;J. tidak rnaumu mend~ngarkan nasehnt orang tua, 

- peringatan dari eaudara kalidung. 
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Torl~tak di d~lam 1 kercngkcngan I Wé Ci~pau . 
terlatak di lua,kerongko~gauku bersandara. 

~anti tergeletak bada~ku di istaua 

barulah eugkaa timpaka.u keillarahan besar 

- pada i bu Tenriavaru. '' 

Marah aekali I Wé Cudal, 

k&.reua ingin sekali mec ·mp~tkan kemaraba.n !topada I Wé Cimpau. 
Congak sambil berkata To Boto, 

Akulah dahulu vahai tut-.:.n.ku yang engkau bu!l.tth 

- aku bagaikan lkan, ibu~~ wé Cimpa~ merupakan talennn. 

Nanti aku meninggal dunia 

barulab engkau menimpa.kan kemarahan besa:ra:u terhadap 

orang tua eaudaraku itu. 11 

Menjavab Daéns Risompa mengatakan, 

- nKuur semanga~mu wabai anl\k To Boto 

semoga tetap semangat kehi;yanganmu 

bukan engkaulah yang a.kan dibunub.." 

Menjawab I La Galigo, 

"Aku tak mombiarkan 

- diti~pakan kemarahan bes~· kepada ibuku I Wé Cimpau, 

kalau aku belum mati. 

:\ku 'iapat hid'.l.\ hanyalah karena ibuku I Wé Cimpau 

berdua dengan tuanku Opunna Warek 

yang selalu menjaga keselamatanku. 

- Sebahnya aku juga tak dibuang di lan.t 

dimakan oleb ikan bos.:u•, 

hanya karena tuanku Opunua Waraklah yang merasa kaeih 
dia membawaku ke timur di Mario. 

Ibuku juga I Wé Cimpau yang mengaaih~ikt\ 

- memeliharaku di pangkuannya, 

memaugkuku pada dirinya ae~dirio 

Maka itulah menjadi pErlay&.n raja ibuku I Wa Cimpau 
tak berbaring siang malam 

mengawasi ke~idupanku. 

- Biarpuu anaknya menangis rueronta-ronta, 
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kalau .a~ tak man turun clar! p-"!ngkuannya, anak.aya tak d:i.hirauka:u. 

Hanya ke!Da.:-"i!l saja aku merupa.kan <.'rang Cina, 

hanya a~jak tadi aku sebagai orans Sabbang. 

Baru hanya sejens.k aeka1i aku orar..g S!rigading." 

- Xai~h aekali Daéng Risompa, murka t~r~s I Wé C~dai, 

dipuk~1 dengan ucaFa~ ol~h putranya. 

B~rdirilah pemilik rurnah di Latanstê 

l!lau u:eugayuni pioan kP.e!Dé4.S8!l kepac.le. r wé Cimp.=tUs 

be~aama~n berdua La Tenriranr~ng, La Makkasau, 

mernegang pangkal lcn.gan Ra.udare.nya. 

BP.raamaan dua berkata upu Laguai r~ja Sabbang, 

"Pergilah duduk adik Cudai. 

Ap&kah ~ngkau tidak m~lihat putr-"!~U aecl&cg marah sek-"!liM 

Apakah engkau menghendak"i hiane.t kepada orang tua. 

Tidak ada yang salah uca~au To Boto itu~ 

Benar sea:ua apa yang diucapkan o1E>h I La Sémagga." 

Marah aekali I La Galigcç 

beliau berdiri aa~bi ~emœgang 

pangkal laugan o:raug tua 'I'en.r:i a-waru. 

- Sambil ~eludah To "3oto meng3.takan, 

"Berangk&.tlah wahai raja ihuku ki~a pcrgi ke kampung kita. .. 

Say-a tidak mau E;~ka.li ting.3.l :ii iutananya 

raja yang a0mbong t&k tahu rnengeluark~n ucapan. 

13e.!"d ir i lah Ten.r i:.L ir.rur..ge ng 

- lalu be:r.:•jalan rnenuju ke lu~ berpcgatï.gan I La Galigo. 

Berkatalah I \ié C11dai~ 

"Lepaskan sa;j& kakak Ln rtaurcng, 

:La Makkasau, pangkal 1e:tsai1Xu, aku :neoyusuli I Wé Cimpa11., 

Ak~ ber .. ~u-pah ae 1ral1.' ... .n. lagl b~rsum:pah 

- ::1ku aka:n :nene tak J_eher. 'r~z.lZ" i li nrur.0 eng. u 

?-1ar.ah eeka::t.i Opunna Cin& saa:bil bori<.'3ta, 
"A . ~ , 

po.!<.a •. P.ngttau kena pukulaa cjamp.a.r=tn:i. l1aéng Ril9oorpa, 

èltau ditempnti.kah s~tan Pul3kall 

~ngkau tak menghorma ti lagi saudaranm." 

T .Jengan mara~~ I La Galigo berseru •:1engatakan, 
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"Apakah aevaktu duduk bcreandingnya I Wé Cimpau dengan tuanku 9 

Apakah memang Tenrilinru~gdDg 

yang s~lalu datang mengharap-harapkannya. 
Atau selalu p~rgi pulang surat emaa ki~imannya 

- mengund~g lalu datang pajung itu ke iatananya. 
Saya mengetahui dia tinggal saja di Lémpa-Lémpa 
lalu dataug mengawini raja ibuku I Wé Cimpau. 
Kalau engkau sekalian orang Cina meraaa keberatan 
karena aku tak melepaskan kemarahan raja tuan%Ut 
ikutilah aku kita bertarun~ mati-matian di tengah padang. 
Jangan engkau sangka aku setengsh-sete&gah hatiku 
mendampingi unungan ksemasan tumpangannya 
raja ibuku I Wé Cimpau 

pergi ke alam baka manuju ke akhirat. 

- Hanya empat orang saj~ di Cina iui Jang kuaegani, 
aku tidak har~pkan ke timu~ di Mario. 
Sri Paduka Opun:J.a Cinta., Cpunns. Ware~t, 
Opu Laguai raja Sabbang. 
Sebab aku merasa takut 

- melavannya berparang. 

Adapun yang lainnya bol~h a~ja datang 

menga.dakan seran.gan besar di i'tario. 

Janga.n engkau sangka. crang Cina yang kuperlagaks.n, 
jangan engkau kira tida~ a~a paaukan orang Méttang 

- apakah engkau kira tidak ada juak a:J.dalan 't-lénr.okoli. n 

Barulah To Boto i tu tu.run 
dija~put d~ngan us~ugan keemaaan 

d:tnaungi dengnu payung ~1:2a:1 

me~dampingkan ueungan ka~masan ibu tirinyav 
- Berangka t se mua ane.k rA.j a :9engiku t Optlnna w arek 

mengiringi To Padaœani 

kembali lagi ka. Mario 

Pergi duduk I Wé Cudai 

Daéng Risompa pun.mengatakan, 

"Aku dibikin celaka ole-h I La. Galigo 
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te.k :ne~biarkan melaks&.nR.kan ke:uar<J.t.o.n::....-u 

mempe~ingatiku perk~t~nn ke~erlanj~r~nk~. 

Meludah sambil berkata W~ TeLrieba11gt 

"Kegembiraan.ku yang mer&.sa gembira wah<ii Cuùai 

- kesenangank,~ meras:;~. senang, 

karena a~ak~ jualah yang me~gata-ngataimu 

m6mperingatiou te~tang perkataan k~terlanjuran~w. 

Sudah eampailah To Uoto di MR.rio 

tiba di kampu~g meœonuhi pekaran~a~ i~tana. 

- Berangkatlah dari dalam 

Mat angkiluwuk, Tenr ia'ltar.t:, Tenri 1 e:tna.I et:~.g 

borjalan terus menuju ko luar 

pergi duduk di aa~ping tangga 

menaburi. To Boto de~gnn bertih emas 

rnsnj&mp~tnya dengan alat kuur semangat~ 

Berengkatlah I La Gnligo bersaman berangkat I ~~ Cimpauo 

Ber ka te. Ma tangkilu'ti·:lk, 

"Ku ur ji v am~~ at!ak To Bo to, adik C:iopa",J,. ., 

Berangkatlah I La Galigo 

b~rsao&&n berangkat dcngan ibu tirinya 

pergi duduk di samping ruangan. 

~enangis sambil b~rkata Daéng Paraga, 

"Rupany~ kau sudah dapnt "liahai·To.:Soto 

menantang Sri Paduka yang melahirkanmu. 

- Tarnyata engkaulah yang mempertahankan hidupny~ 

ibu tirim:u if:u." 

Menjavab I La Go.lieo 

"Jangan engkau aangka Wé Ws.r'.l hanya kupundak sernen.tax-a 

ibu kitn. yang bag~ikan a.ku keluar dal.'"i perutnye-.." 

Menangis sambil berkata Daéng P&l.'"a~~, 

''Didalar::1 batiku bt!rkata W"ahai adikku 

entah 'lima:ca tergeletak bangkai ibuk-..1 ltu." · 

Berpaling me~yeka air mata 

air mata be~cucura~ny~ J Wé Ciropau. 

- Menangia aa:nbil bez·kata Tenrili!!.rungeng, 

- ."" 



XI/386 

"Karen& datanguya To Boto a.nak ·~éva:-u 
menyelamatkan kerongkonganku 

maka aku tak œeninggal. 

Berpalinglah Daéng Pax·aga 

- memelukkan tangan pada orang tuanya. 
Menangis sambil berkata Tenriavaru, 
"Rupanya hampir saja engkav tuanku 
menyeberang sendiri meüuju ke aY~irat 

aku tak menyeka dada lapa~smu, 

aku tak menyakaika.n k~:Dati.enmu .. " 
Berpaling saja I Wé Cimpau m~nyapu-nya.pu anaknya 
mencucuri air mat~ putrinya. 
Belum lama istirahat I L& $émagga, 
sudah diangkatlah tempnt n1:~numan dia.ngku.t kawa.h besar. 

- Berselhteranlah pelayan pen1bantu pengatur makanan 
diangkat pula talam emas tempat makdn I La Galigo. 
Sudah makan minum I La Sémagga serombQngano 
Bagaikan suara buruug nur i be!"kele.hi, To Boto aarombongan. 
Selesai makan To Padamani, 

- berhentilah anak raja itu aemuanya. 

Berdirilah I La Galigo 

pergi duduk pada pangkuan To SulolipQ. 
Berkata To ~adamani, 

"Mengapakah pamanku englca.u tidak h-ulihat 
- di Latanété bersepupu sekali. 

Tidalr. ~eorang pun yang ada di saua.n 

Terta.wca aaja La Pananrang l!lenj awab kEsmanakar.nya i tu 
mengatakan, 

"Bag&im'lna.kah aku anak To Boto tinggal di Cina, 
- kalau engkau ma.rah laJ.v.·kuhamba.t keoauanmu 

tentu sudah dibunuh iburuu I Wé Cimpau. 

Adapun.anak Stmagga setelah kulihat Wé Teppéréna 
dari timur di Mario 

sudah datang juga raja ~m?a beriringan, 
- aku sepakat dengan pamanmu 



XI/387 

kami se mua pergi k"t Mario .. " 
Monja~ab I La Galigo, 
"Bampir betul vahai pamank".1 
ditimpakan kemarahan besar raja i~uku, 
;?.ebab ak-u t&.k m<eng~tahuinya. 
n3nya karen~ ada pelayan pemba~tu 
se-ba.yait.ya raja i b~.;ku yan13 ko.lihat Ulenginjak t:l.ngga no.ik ke iatann maka altu bertaoya' aku disar:rpaikan olP-h rR.ja kakakku L~ sulolipu, La Pa..,er.nari - a~gralah aku naik ke iata~a 
per- gi <:3-udult pada pangirua.n 48.j a · i"ouk'w .. Ka.r~na cl.atang juga Op11 L.r:tguai raj:l Sé'.bbang mengha!llbat di pint'-1 tak memhiarkan k.aluar k'9 ruang teugah, aaudarauya." 

•. Bersao:aan b~rkat-:1. Toap:pé:nan'.l~, To Sulolipu, 11Dungu. sskali en&knu La Sulolipu 
torlalu hodob engknu La Pa4tenne..:t·i 
angkau tak menya~paikan ~epada raja adikmu 

.1 't' " 
aewaktu datang marahnya p~milik ra~ah d~ Latane e. - Berkata ! La Galigo. 
"M~merintahlah kakak La Wenna, La Sulolipu, kita bentengi kampung,didirikan p~~ghalang-penghalang, sebe.'b e.ku aango.t k"na"'atir, karena aku ltatakan kalau engkau k-ebarg_tau t.elah K'Jhambat kemarahA.nmu - aur.uh saja oraug Cina k~ timur 
mendatangi Mario. 
Banyak aekal.i llaaukan orang Méttang 'k.upel.'sabungkan. Banyak juga juak paaukan.and~lan ~rang M~nrokoli. Aku memang tak mengandalkan engkau or·a.ng Cina. · -· Hanya tiga orang saja yang kuhorm1.1.ti 
yang t~dak kuharapkar. ke ti~~r di Mario, sebab aku takut ~ela~annya berp&rnng. 
A.dapun yang lainnya, da tang 'beromb . .,nganlah kamari." Berangkatlah To Suloli-pu be.rsepupu sek.alj memP.rintahkau di be ri penghalang-:penghalang dan rH be'!ltengi kampung i tu • 

1 
1 
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Bagaikan saja ombsk berhem~asa~ 

perintah To Sulolipu, Toappémanuk. 

Tiada sirih terkunyah sudah rampung a~mua perintahnya. 

Tiga malam lamanya 

- I La ~aligo di Mario 

sudah sekian pula lamany~ 1 ~é Cimpau tak tidur catanya 

berpasangan Hatangkiluwuk 9 Tenrilennareng, 

mengusahakan behan makanannya 

To Boto ser~mbongan. 

- Sudah sekian pula lamanya tak eunyi gelanggang. 

Ramai sekali sabungan di Mario. 

Sudah sunyi aekali di Aléctna. 

Sejak kembalinya I La Galigo di Mario 

sekian pula lamanya tak dibiarkan makan kerbau nrang Cina~ 

- Para penghulu dan hakim-hakim semua p·ergi ke Alécina, 

anak raja pendamping, bangaawan ~inggi ka~it. 

Semuanya berkumpul di Latauét9 

menyampaika~ kepada Opunna Cina,Mengatakan, 
11 Akan mati aeruua orang Cina, ~na:npua aemua orang Wugi. 

- Kalau ada orang Cina yang nampak 

dia ditikam d~ngan keria emas. 

Sudah celaka semua para ge~bala-geab~le 

diikst aemua lalu dibuang di laut. 

Tak diaebut-s~but lagi karbau 

tak dibiarkan lagi makan di dataran tinggi wahai tuanku. 

Sambil meludah, La S 4 tturopugi berkata, 
11 Itulah basil perbuatan ! Wé Cudai :fierbuatannya Daéng :Risompa. 

Memang tak berhenti-henticya dia 

mend~tangkan kerusakan negeri di 

Berkata lagi Opunna Cina, 

"Aku anggap ldbih baïk. 'dëlè.ai Toapatu.nruk, Toanakaj~, 

engkau bersama dengan anak raja pendamping 

bangeawan tinggi kapit 

pergi ke timur di Mario menyampaikan 

- ucapan mulutku kepada anakmu To·soto itu, 
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engkau katakAn, adapun yen~ disurunkan oleh tunnku 

3:·i .Paduka 7ang di:ï:!aungi pa.yung rii Cina, 

kembalilah k~ Latanété, 

engkaulah yang dinaungi payung di C1~a, 

- yans dinaiki upeti p~rae~bahau orang Wugi 

bukan orang tua.mu yang menjadi. raja di Alécina, 

ra.ja sombong yang tak tat...u mengeluarka-:1 ucapan." 

Berangkatlah Toapatunru~, !oanakaji 

lalu turun p~rgi ke timur· di Mario. 

Berjalan sE::ge:r.a melangkar.1 cepat ratuEa.n beririugan. 

Tiada sirih terkunyah suciah sampai di Mario 

memaeuki ka~pung melewati pekarangan istana 

rnendapati audah dibentengi karnpu~g !tu, 

duduk b~rdekaten penjaga. peka-rangan ista11a el!laa :J.tu. 

- Berjalan terus Toapatunruk ~enginJak tangga keemaaan 

dipegangkan selusur kemilau naik ka ~tas iatana 

rnelangkahi amba.ns pintu k.P.tH•1asan rtenginjak lan~;aj_ pelep!\h pinang 

ruendata.ngi 'l'o Boto sedang <nenyabuvg di rumah 

dengan para pemelihare aebayanya. 

~ Bagaikan saja kilat pdtir teriakannyn 

j~ak pengawal sebayanya 

pergi duduk Toapatunruk, Toanakaji, 

di hadapan To Sulolip~ 

à.iangka.tkan sirih lalu m~nyirihc 

~ Beraama.an dua berkata Tonpatunruk., To-"lnnkaji, 

"Adapun yan@; disuruhkan ke:pada::Cu a.nak To Boto 

Sri Pad.uka Opunna Gina suami isteri, 

dia harapkan lsgi engkau kernbal i ke Aléc ina 

dinaiki up&ti peraembahatJ. di tana Wugi." 

- Ti ad a n:enyahut I La Galigo ti ad a ï.lenj ;._wab sep a tah katap~.ln.. 
Tiga kali mcn~11ang u•a T ~ ,_ T k j. c.~ c :pan c>apa .. un=ur .. , oana a l., 

tak dijawé:l:b aepatah k;_)_tapu!l. 

Hanya berbalik saJ·a menaadu aya- 1· o:::. ... ra1U 1 ?.ny él t 

ber!)aaangan menyab•2.n0 denga:a pe:ne:!.iha:ra aebayanya. 

- A1a tujuh kali Toapatunruk, Toanakaji 
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mengeluarkan u~apan te~npi tak diju~ab eepatah katapun, 

bersalllaan dua berkata Toupatunruk~ T~.anakaji, 

"Jadi apak.ah S'ija 'llfal:la.i o.na\t Sémagga 

engkau ,j awaèrl:an ucapan 3ri Padllka Op•.1nne Ciua." 

- Berkata To Sul~lipu, 
11 Jawablah pembicaraan u tusa.u Sri Paduka Opunna Cina. 
J~gar.. eampai engkau C~;tlaka durhaka kepada ox·a.ng tua.', 
Marah saja ucapan I Le Galigc mcngatakan, 

"Aku 1:idak rnau kembali lt<3 L3.tanété. 

- Apakah tida.k acla kerajaau c:c:-ang Mét tang, 

apakah juga tidak ada k~nn\lia.a:J. Ménrokoli, 

aku Mau eaja menerima yang bukan kemauar-ku. 

Aku ingin aa.ja berlayar k'3 Ltl'.&'llk 

pada ke~ajaan da:i pihak aebelahku 

~ bersama beriringan bera&udara 

aku m~mbawa juga raja ibuk~ 

aku bawa juga semua orang Warek dan Lu~~k. 

Raja tuanku juga akan kuba~a s~rta 

nanti eampai di Aléluwult dia lepaskan sumpah dirinya .• 

- Untuk apa lagi aku tinggal di Cina diperlihatkan eifat acmbong 
diberika~ yang tidak kusetujui. 

Memang sudah wajar sek&li di rahmati 

kampu~g makmur di bawah perintah raja L~mpa, 

dia jugalah yang Eilenjadi peeuruh m9ngawaei 
- kehidupan.k.u eian.g ma.la!ll 

merneliharaku dengan bsik dari padauya 

menjadikan "lku bagaikan keluar dari per,ltr..yas n 

Minta dirilah Toapatun:uk, foanakaji, 

mempersilahkan To Sulolipu. 

- Berangkatlah 1alu turun 

berjalan segera mengayun cepat. 

Tiada airih terkunyah sudah sampai di Alécina 

berjalan terue wemaauki :peka.rangal:l 

menginjak tangga keemasan berinduk tiga 
- naik ke ataa di istana 

J 
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m.elangkahi smbang pintu ~engin.1ak lantai pele:pa~ pinang 

lalu masuk melewati sekat tcngah 

me~belak~gi pintu keemaean. 

P~rgi duduk di hadapan Opunn& Cina. 

- 3erkata Wé T~nriabang, 

"A.pakah yang dikatakan oleh To Boto i tu.'' 

Henyemba.h sambil. be~kata l'oa:patur.ruk, 'l'oanakaji, 

"A ku sudah men:rampaikan ucapanmu, 

oleh cur:umu 1 tu. 
t6tapi tak dijawab Repatahpun 

- Dia manol.~h ~aja mengadu ayam rnulianya 

berJ:'~"asang&n menyabung det~gan pernelihara aobayanya. 

Tujuh k~li aku mengulang u~apan 

To Botoi tak menjawab k~padaku. 

Hanya peda ~aktu To S~lolipu mengatakau, 

- ja.,ablah ueapan u tuaan Sri 1:-'aduka Op•..LnLa. Cina. 

Di takuti a.nak Galigo_. orang yaLg durcaka pa.da orang 1:ua. 

Barulah To Bote i tu berkata I!lenga·i:akanr 

aku tidak roau lagi. kembali ke Cinn.. 

Apakah tidak ada kerajaannya o~ang Méttang 

apakah Juga tidak ada kc!nuliaannya ~1énrokoli. 

Aku mau bel~layar ke LU\ofUk aku ba~a berlayar sau1araku 

a ku juge .. ttembawa raja :!.bu ku I W ê C.i.mpau, 

aku. bawa juga o:c-ang LU'IIUk, orang W•:u-ek •. 

Ah.-u. tidë>.k m:::~u dibebani yang bukan keinginanku. 11 

~ Di.aebut-sebut semti.a Toapé:l. tu uruk, T:Ja:nakaj i, 

ucapan T1\Ü1J·c To Boto i ttï.. 

Tidak aà.a :fé!ng tj.dak dise bu t-·se but. 

Terkeju t di dalam ha. ti Opunna io/are:-t 

mendengur~an ucapan 
I!lUlut Toapatu:::u.·uk, Toanakaji, 

- teatang k9i:nginan berlayar ke Luwuk putr~nya itu. 

Duduk saja termenung raja Cina ·suami isteri 

membenarkan:aya di d alam ha ti 

'.le a pau rau lut cucunya i t'J. 

T~rpera~gah Daéng Risoc~a 

mElndE:!l.garkan ucapan mulut anak:nya i.tu. 

'! 

l . 
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Dersamaan dua berkata Opunna Cina suami isteri, 
11 Bagailllana.lœh :::>aéng Rieompé1. 

peQikiranmu t~atang putra sulungmu itu." 

Berka~alah l y; CudaiJ 

- itKasihanilah aku k&kak t.a Ranrang, La Makkasau, 

engkau sendiri berangkat ke Mario 

menjeroput kemanakanmu kembali lagi ke Alécina. 

Katakanlah vahai raja lœkakku 

kembalilah engka11 ke Aléc ina 

- diundangkan sepupu sekalimu yang tujuh pu1uh 

engkau duduk b9rsama m~uakar emas di galanggang 

ditur,lti juga ke!DauanmuJ dilade!li kehendak!Iïu." 

BelutB selesai 11capan Daéng Risompa 

bera~gkatl~h ~a Makkasau, La Tonriranreng 9 

- lalu turu~ ratusan orang beriringan 

berjalan segera. melangkah cepat. 

Tiada sirih terkunyah sudah sampail~~ di Mario 

ber j a. lan terus memasuki peka.I·angan istana, 

menginjak tangga terus naik ka ietana. 

- Datanglah La Tenriranreng mengangkat ke~anakannya, 

pergi duduk meududukkan pada pangkuannya. 

Berkata Opu Laguai, 
11 Sudah diharapkan Opunna Cina engkau anak To Boto 

kembali lagi ka Latanété, 

- lalu diundangkan sepupu sekalimu yang tujuh puluh 

engkau duduk barsama mcnaka.r emas di g~langgang." 

Menye~bah sambi1 berkata I La Galigo, 

"Aku tak menyembunyikan wahai tu-'3.nku, 

Aku baru mau pergi ke Cina 

kalau aku beri~ingan denga~ saudaraku. 

Kalau aku tak dituruti pemi1ik ru~ah di Latané~é 

aku mambawa saudaraku ::i.tu ke A.léla'WUk 

pada kerajaan dari pihak sebelahku." 

Bersamaan dua berkata O~u Lagusi raja Sabbang, 

Dikatakan tadi oleh yàn~ melahirkanmu mengatakanj 

0 

1: 
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aku tak ~eny&nggah kdh~ndaknya aFa~i!a 

dia ke[llbali !.agi k~mari d.i Alé~iHa. 

Berkata lagi La Tenriranr~ng, La ~akk::a.sau, 

"Berps.kaianlah 9.Dak 1iié '1/aru 

- engkau beriringan dengan sauùa!·a:.au pe!·gi ke Cina. 
MEsnyambah aambil bcrltata I La Galigo, 

"Pergjl'9.h saja dahulu wahai tuan~. 

Kalau p~~ilik rumah di Lat.anété roenghendaki, 

baook ah.-u beranp;ka.t b~r iringan deng&n saudaraku." 
:Seraacaan dua berka.ta Opu L.s.gusi raja. Sabbang, 
•;K'9gcmbi~aanku yang mGr~~a gembira, 
kas~nanganku rnerasa senang 

karena ~ngkau menundukkan keraa ~epala orang tuamu. 
Sabah tidak ~da lagi orang wahai anak To Bot~ 

- didengar ucapannya, yan3 ~elahirkan~u itu. 

fscbab t:idak ada lagi orang wabai anak To Boto] 
Ldidengar ucapar..nya, yang melahirkanmH itu. 
dia œenganggap dirinya hanya dialah raj~ di Cina 
penguasa besar di ta:G.a Wugi." 

Dia meny&mpaka~ s~muanya k~pada ke~anakannya 
kelakuau sombong ket~-rlaluannya orang tuanya. 
Tidak ada ;yang tidak r:ii~;;ebut oleh Opn Lagusi raja Sabbang 
ucapau ~uJutnya pemilik ruruah di Latanit&. 
San.gat. ge-li peraeaan r.a Pananra.ng hdrsepupu Eekali 

- mende~garkan pe~àicaraaa 

Panré Pata.nnga b&rsaudara. 
Berkata La Pananrang, 

li~ebih bertambat somb_ong lagi waha i. raja adikku 

To Eoto paJa orang tua kehiyangaanya. 

- Sebab eugkau telah r.~emberitlihukan E<ernua kepaàa ltemanakanmu.," 
Berka~a Upu Lagùsi raja Sabhang, 

':Tingp;allah engk.au é\n-'lk Galigo d ~ istanamu 

akn kHmbali ke A.léc:lna pada Sri radllka Opunna Cina. .. 11 

Mempersilahkanlah Tc P.oto itu. 

:Serélz:.ska t lélh La Tenr iranreng 'bersaurlara 
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lalu turun 'berjalan terue :nenuju ke Aléci1la. 

Tiada sirih tP.rkunyan G~dah sampailah 

memaF.uki kampung melalui pakarangan istana 

menginjak tangga keemasan berinduk tiga 

- naik ke ataa hlelangkahi ambang pi~tu keemasan 

mcnginjak lantai pap~ pelepah pinang terua masuk 

pergi duduk di hadapau raja Cina. 

Congak segera aambil berkata I Wé Cudai, 
11 Bageimanaka.h raja ka.kakku ucapan mulut kemanaka:r11nu .. n 

- Bersamaan dua berkata Opu Lagusi raja Sabbang, 

"Anakmu adik Cudai mangatakan, 

aku ~au saja kembali ke Cina 

kalau aku pergi bersama der.1gan saudaraku. 

Kalau aku tak beriringan dangan saudara tak seibuku itu 

- aku tidak mau lagi keQbali ka tana Y.ugi, 

aku ruembawa bE-trlayar aaudar.aku pergi ke Luwuk 

pada kekuasaan pihak asbelahku. 

Kecu&li kalau aku dituruti oleh pemilik rumah di Latanété, 

nanti bésok ~ku benangkat ke Alécina 

- beriringan dengan saudarak,.l." 

Bera~maan dua berkata Opunua Gina suami isteri, 
110agaimanakah pemikiranr.al; Daéng Risompa. 

pada putra sulungmu itu." 

Menjawab I Wé Cudai, 

- "Siapa lagi tnanku yang dituruti ~ernauannya 

selain To Boto itu. 

Berkata Op~nna Cina, 

"Memorintahlah Toapatunruk, Toanakaji, 

membakar kerbau ratusan ek~r~ 

ditimba aomua niranya ~ara penyadap. 

Perintahkanlah juga m~nyuruh panggil 

cucu-cucuku SF:muanya 

supaya datang semua berkumpul di .Alécina 

menghibur-hibur sepupu s~kali~yae 

- Derdirilah Toapatunruk, Toanakaji, 
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illE:rue:rintahkao. taoembê:ika.::- k~rbau ratusal:l ekor .. 
Memarintahka~ juga mP.riel~suri 

anak raje. yang tujub, puluh di daera.h ~aju, --- . '"--·- . ~ ·-~-~ -=·--- ."' 
La Pallajar'=ng di 'flénge;}g, 

~ La Padnwai Rukitennga~, 

La '.,'h~ru-atn di Ja)!ti._::Ja~i. 

La Poai tan.a cra~ Mantiar_,_ __ . 

Sidamanaaa or~g__BlJ.l.ll..___ 

D&éng H.s;~pata di Lin:pomaj_~_~g..t 
La Te~~iaukki di Nusabila, 

La Tenrilolong or.ang_ __ ;~QQpéng, 

La Tenrip~lak ora)!g Laa:uru, _ 

La Tenriluttu di Ba~_!~~:c.g..-
Le Pati~auk J~u~, 

I.a Mappaeonga di Wawolonrong, 

La 'fcnriyattek di Ottii:t__g_,__ 

La Panyorongi di..:...G_~~-------

i 
, ,. 

La Tenr aesa orang_AYO-----------
I.a Ma:pp~Sïanr& di ...§_!_dénréng_~--

- La Matt~ppuwang oran~ q~witto 

I La Watiya orans J~~âtL, 

La Makko.rodda orang s_é_géri t 

La Mallagenni orang Su~p~~--
La Tenriyako orang Lo~~ok-;- ·' 

- La 'l'enrilékkak di Tan.a t ennga, 
La 

La 

La 

Pa.li!lpUi orang ~a,_ 

Mappa~arek di B~ringeng, 
---.. -~--- ---·-·- . 

l~akkarumpak orH~-~r..o, 
Datu Lafmrék d~ 

- Perintankan juga me~anggil saudaraku
9 

kemanakao.ku, 
La Mappntudduk di Lompéngeng, 

JJa Te~itappu or·a~~-~ 

I La Hallali orang~~~-' 

La Tenri lolong dari Mnrupappa 

- La H.sddanaca da::-i Mattal&tt.ung. 
----· ·---· 

r 
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La Panaungi di Pérésola. '' 

Tiada sirih terkunyab 

audah selesai rampung aemua pe~i~tah TdWé~an~riwu. 
" Sudah siap b~an makanannja 

- anak raja yang tujuh pulub. 

Pada tengah hari yang ce~ab 

sudah data~g anak raja ~ong tujuh puluh 

yang ~enumpa~gi uaungan kee~asan 

masing-masing è.ina11ngi payung emaao 

- Gemuruh kedengcran upscars ~erajaa~ tumpa kadidi ribuannya 

tettilaguui anak beccingnya~ 

Soliog bersa~b~ngan sua~a p~rupacaraan kAbiyangaunya 

maeing-masing Giik~ti ineng pengasuh 

masing-maaing membawa kair.-i<ain t&I·llhan. 

- Sudah sampailab di Ci ua. analt ra,1 a yang tujuh puluh i tu. 

Bs.gaikan melimpah kampung itu karena auara orang banyako 

Bersamaan semua datang ~cak raja yang tujuh puluh. 

Bagaikan aaja kayu yang bargesekan euara gasekan ueungan 

diaiapkan pekarangan ietana • 

.. Diletskkanlah nsungan keemé:laaii. 

tumpa~gan saudara Daéng aiaompa. 

Berangkatlah lalu mengj.njak tangga keeœaaan berinduk tiga 

dipegangkan aeluaur kemilau 

melangkahi ambans pintu menginjak l~ntai pelepah pin~ng, 
- memenuhi ruangan istana di Latan~t~. 

Gembira sekali La Sattumpugi 

menyaksikan senma c~cunyac 

Berkatalah I Du CUdai, 

"En.gkau sendiri kakak L~ Ranreng bersauciara 

- pergi ke timur di Mario menjemput kemanakanmu 

&ngkau ke.takan sudah hadir semus. aeptlpu sekalimu 

duduk menunggu di istana, 11 

Berangk~tlah La Makkasau be~eaudara 

menuju ke luar lalu turun 

- pergi ke timur di ~ario. 
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Tiada si~ih terk~n7ah 

sudah samp;:dlah me:n"-sukj pekarangan j_atana 

mAnginjak tangga keemaaan berinduk tig~ 

dipegangka..n. selusur. kemilan, 

n~ik k~ ata~ iatana melanskahi amb3De pintu keemas~n 
menginjak lantai pelP.pah piuang l~lu ~~suk 
per·gi é.uduk m-=tngapi t ltfi:n3.t::.akannye .• 

Bersam~au dila bez· ka~ a 

I,a Tenriranre:1g bera.gudara. 

"Rerangk';\tlah ané\k TCI Bote mc::J.gen.s.ka:n pakaian 

berangkat jugalah a~ak w~ waru ~engen~kan paké\ian 

engkau beriringan be::r:- sar:1a a."?.•Jdararnn ke Cü::.ao" 

Berangkatlah I Lé'. Galigo berpak~i.-~n i:1dah. 

I ~~ Cimp~u sendiri yaug wengenRk~nk&::J. 
pakaiaTl kebesarann.va anak s:=~.ndarau ho.tinya ituo 
Matangkiluvuk aenc!lri 

menyempurnakan pakai~n Tefiria~aru. 

Ber.pakaian lengkap I La Galigo
1 

b~rpakaia.n sempurr.a. Ter.ria'"'iaru. 

Bagaika.n 3é\ja ked:ua beraaudara i tu 

anak yung di turu!l.ka.n dari langi t, 

ketuhuan 5~bagai keturuné\n Ruallatta yang turun menjelma 

tuuns orang P&ritti~i yang muncul menjelma di dun!a. 

?wiem-=tri.ntahlah Jemrr.u.ricina supaya ùiturunkan 

- uaungan k.eeu!aoan tumpangan I La Sé:nagga bersaudarao 

Me~perBiapk~n perupacaraan rajanya. 
Sudah siaplah usungan. 

Sudah ziap juga upfl~ara Sang Hiyang kchiyang;J.nnya 
To Bctc bersaudara. 

- Berangkatlah To Padamani lalu turun beraaudara 

dijemput dengan ugunga:1 keemaean. 

Congak sambil berkata I La Galigo 

bersam~an dua berkata bersaudara, 

"Tinggallah raja tua.cku di istanar:~u 
- sil.::.hkan tinggal di ruanganmu. 11 

.. :...:..~~~~ 



Menangis sambil berkata raja L~mpa, 

"Inga tlah aelslu anak To Boto b!!rsa1~dara 

ruangan istana tempat tingsal:nu." 

Berangkatlah ùsungan k~emasan tuwpangan T~ Boto itu~ 

- berdampingan uaungan k~d~asa~ bcrsaudara, 

masing-masing diikuti vl~h inang pengasuh, 

masing-masing ramai upacar~ rajanya~ 

Berada di depan dapur ccaa 

sebagai al&.t IJenjauh satan·-setan yang jab.a.t. 

- Bagnika~ kayu bcrgesekau 

bunyi geaekan uaunga~ ke~o~san yang mcngiring. 

Tinggal duduk ibunya Waru 

membu.ka j end ela kee!Daaa!l. lalu menj en.g-.1k 

mangikuti mata uaungan k8çmasan 

- tumpengan p~tranya bersaudara. 

mencucurkan ai~ mata mengalirnya. 

Sampai d:f. langit dideugar perupacaraan Sang Hiyang 

kehi:;angannya I La. Gal!.go borsaudarao 

Ta.k diistira}J.atkan b11nyi lotusan senapa.n .. 

- Mene1uauri dataran tinggi :.nemadati J.embah 

m~me~uhi pada~g luas 

orang banyaknya I .La •Jaligo .. 

Sudnh eampail&h di Alécina 

dipegaugkan pagar pekarang:.in untuk berlalu. 

- Diletakkanlah usungan keemasan 

tumpan~au I La Sémagga ber3audara. 

Bera~gkatlah ~é Tonriabang menjG~put. 
cucunya itu., 

menahurinya dengan bertih emaa. 

- Berkatalah ya.ug beristn.n:.. 'ii Latiraojong itu 

yang beistana aaoloci e~aa di Lamangilê, 

"Kuul"' jivamu anak To Boto, 

eemoga tetap secangat kehiyanganmu 

raja muda orang A1écina bersaudar.a. 

- Naiklah ke MB.!'i di istanamu, masaklah di ruanganmu." 

l 
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Berangkatlah I La Galigo bersaudara. œenginjak tangga keemaaan herin~uk tiga dipeg~ngkan aerlusu.r kemilau naik ~Er at:>s di iatan.a ~slangkabi ambeng ~intu kee~asan menginjak lantai papap pelnpah pi~aug lalu masuk. Congak samb:U. berk.ata Opunna Cina, "Silahkan kciilari ra.jo. muc!a rli tana Wugi, Jïe!'gila~ duciuk di pangkuRnku. '' Pergi duduk To Botu pada pangkuan Opunna Cina. ~ Derpaling Toapanyompa m~moeri isyarat ~naknya~ Se gor a 13aja Tenriawar·u sujnd oeuyc'l1hah 
{ di hadapan . Daéng Risomlla rnen;)'e::le.ngk~atinya I•emilik :t-ume.h di L~tanêté. 

Men]Uguhk~ cera~a sa~bil berkata> 1'Silahka.n ~enyirih Daéng pe.raga.," Segera saja 1,-/ê War"U mengambi~ sirih. Sudah ponuh sesak ao~k raja di Latan~t~o Bagaikan saja ora~g yang meuikmati rasa madu di dalam hati Da~~g Risompa 
- menyaksika~ kaoanakann~a 

memaà~ti rusngan istana di Latanét~, :!Ucu.,.cucunya Opun~a Cina .• 
Duduk d.i bawah semua 
anak raja yang tujuh puluh itu. - Dud,.:k dt atar-~ tikar _1: La Galigo be:-saudara~ Saling ber(.;tlbi tau E:>emua sau-::3 ara Daéng "ctieompa menga takan 9 "Karenn sifatnya I •,-:é C:.Idailah karena perbuatan :lngkuhuya pemilik :-t~mah di Latanété • Duduk di atas tikar keemaAan 

- a.naknya. i tu bel.'"saud&.ra, 
a!lak ki t.a hanya duè.t\k pada ujung t ikar saja. Mujur sekali I Wé Cimpau 
karena ~itemani berse~arung opunna ~arek r melah~kan anak terlalu cantik 

- ioi bilik terlalu êlok .. 11 

ti 
\• 
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Berkata raj~ Témpé, 
11Libatlah I La. Galigo bersaudara. 

Dagajkan saja bulan purnama yang muncul kelihatan_wajahnya. 

Memacg orang itu keturunan orang 9otillangi 

- yang turun menjolma, 

tunac orang Péréttivilyang cuncul di. bumi. n 

Memerintahlah I Da Palilu supaJa dia~gkat 

tsmpayan balubu peradata~ I La aaligo bersepupu sekali. 

Selesai ~akan anak raja yang tujub puluh itu 

- beraugk.atlah ! La sémag$a lalu turU!l 

serotllbongan b~rsepupu 3ekali di gela.nggang .. 

Berp.:a.sangan m~ngadu ayam To St\lolipu, To Rukamput:i., 

mengatakan ribuan taruhannya tak terhalang ucaps:.nnya .. 

Masing-masing mundur me~gaaab tajinya 

- meng~~akan gaj~ng lalu ~emoulang 

bersRma naik pada panggung ~mas, 

nampak dilihat orang dalaœ yacg "i:ak r.leleW'!:lt.i sekaT. tengah
9 

Tiga kali sajd saling menggelepur ayam itu, 

dibunuhl~ ayam mulianya To ~ukamputi. 

- Segera saja La Sulclipù mengangkat 3yarnnya 

membuka benang pembulang kuningnya 

lalu memberikan kepada pe~jaga ayam andalannya. 

Berdirilah Sinaumpajung 

mena~ik desta~ andalannya menari-nari, 

- melenggangkan destarnya 

melengkung-le~gkungkan pangkal langan mu1us tsmpatnya 

gelang tuangan yang ada di tangounya. 

ïertawa saja To P.ukamputi 

bargandengan tangan turun ùengan Ta S~lolipu. 

- Sudah. da tang juga Opunna Warek ~-i · mahligai bersepupu sekali. 

Sudah_ datang juga I.a Tenriraru.~eng~ La Makk3sa~. 

Congak sambil tertawa Toapanyompa sambil berkata, 

"Silahkan. kemari O:t>u Lagusi raja Sabbang 

kita duduk menonton saja. 

- Jangan kita mencampuri raja muda itu 
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œeramaikan s~bung~n bersepupu sekaJi. 
Sudah aepakatlah orang c~sar itu. 

Saling bert~·uh~ lagi œengambil a~a~ nenga~gkat aabungauo 
Bertaru~ lagi La Map_p;.11an1lk, La Pa·::'.l·•.:li dari Buki teungaéo 

- Ma3ing-œasivg ~~ngatakan ribuan ta~~h~nnya 
tak terbalang ucapan~ya 

koduanya muudur mcngas~~ tajinya 

menge~aka~ gajung lal~ me~bulang 

bersamaan naik pada pangguug emae 

- n~mpak keJ.ihatan di dalam pagar suji l~;?emaaan, 

disaksikan cleh orang yang tak peruah melewati aekat tengahG 
Masi~g-maeing mengandalka~ ~yarunya~ 

A7am itu mundur saling ~engawasi diri. 
Dibunuhlah ayam mulla LH MappP.manuk. 

- Segera eaja I.a Paduwn.i me::1gacgkat n.yamï.!ya 
m~mbuka benang pembulang kuningnya) 

lalu memb~rikan kepad 9 p~nj3ga ayam andalannya. 
Tertala'a sa.ja La Mapparuanuk, La Padnwai 

saling bergandengan tangan tur~n ke galanggang 
- Saling bertaruhan lngi mengarubil ayam mengangkat sabungan. 

Bertaruh lagi La Tenrilolong orang Soppêng 
dengan I La Galig~ ~o Boto • 

Masing-ruasing mengatakan ribuan ta:~han~ya 
tak terhalang ucapauny~. 

B~rtaruhau semua orang Scppéng dan orang Cina, 
kcduanya œund'.lr mcngass.h t.aj inya 

mengenakan gajung lalu membulang. 

Bagaikan 3aja benang sutra yang melingkar 
benang pembulang kuningnya 

- pada jari tangan indahnya raja muda kE>dt4a. pihs.k, 
bersaman.n naik pada panggung emas, 

masing-masing dinaungi payung emn.s. 

3agaika~ saja di at~a di Latan~t~ 

p'?hon radda yn.ng be.rpatahan bukao.n jendola yang indah. 
- Bagaikan aaja g~ntungan pi~ing jejcran wajah-wajab 

. ,,_._:.::.;.. 
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di pe~antaraan dinding kec~asau yang indah. 

k 
, .; 3er ata aem~a ~audara Dasng R.aompa, 

"Méma:1g.cantik sekali! La. Galigo. 

Memang ora~g itu 

- adalan keturunan orang 3otillangi :ra!lg turun ruen,j elma 

tunas orang Pé:étti~i yDng muncul di bumi. 

Berbeda saja kecantikan or~ng Soppéng itu. 

Melepas ayam kadua rajn m~da be~Eepupu sekali itu. 

Warna perelli yutih aya~ L& Tenrilolong orang Soppéng, 

- céppaga maling eyam I La G~ligo* 

Masin0-maaing ~engandalkan ayamnya. 

Tujub kali 6aja saling menKgelepur ayam s~bungan itu 

di bun11hl9..h s.yam mulia orang Soppang. 

Riuh sekali suara teriakan orang r• • vJ.na. 

- Segera saja I La Galigo roengangkat ayaœny~, 

memb~ka ~enang pe~bula~g kuningnya 

lalu memberikan kepaùa penjaga ay~m ssbayanya. 

Berdirilah ! La Sémagga m~nari ~elénggaug 

melambai-la~baikan destarnya 

- mernencak-roenc&kkan jari tangannya? 

memuta1•-mu tarkan pa.ngka 1 lang~nr,ya 

tempbt g~lang tuangan yang ada di tungannya. 

Ujung sarungnya hampi:- menyentuh .__.ajah o:-ang So:ppeng. 

Tertawa aaja La Tenrilolong 

bergan~engan tangan turun ~e gelang3ang$ 

Saling bertruhau lagi > mengambil a1am aengangkat sabungan 

BertRruh lagi La Tenripalek orang L~rouru 

dengan La Paénrongi Cina Tiruuro 

Masi~g-masing mengatakan ribuan taruhannya 

- tak terhalang ucapannya~ 

Berta.ruh seœua orang Lar.ruru dan \)rang Ciiï.a t imur. 

Keduanya muudur mengasah tajinya 

mengonakan gajung lalu mambulang 

beraél.maan naik pada panggung e111ae, 

- disaksikan olt!h orang yang tak pernah mela~a±i sekat tengah 
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Tiga kali saja saliag me~ggelepur ~ya~ sabungan itu, 

1ii bunuh~ah ayaï:'l mu lia La 'I·enri tippek. 

Gemur~hlRh suara teriak~n oracg banyak ~ina Timur. 

3egera eaja La ~ai~ougi œongangkat aynmnya 

~emb~ka b6na~g pembulang kuningnya, 

lalu memberikan ke.pada peojaga ayam andalannyn. 

3erdirilah I.a .l:'ainrongi 

mP.nari lllP.lenggang ruengayunkar. dcotarnya. 

·rertawa saja La Tet!ripale~ 

- ~ergandengan tangau lalu turun ke gelanggang. 

ï3ertaruhan lagi pcnjucii men$&mbil ayam mengangké:!.t sabungi:Ul. 

:ae::-taruh lagi La Pallajareng orang 'll~ngc)ng 

deugan Sidamanasa .arang Bulu. 

M~ngatakaD ribuan taruhannya tak terha!ang uc~p~nnya~ 

- Bertaruhan semua orang Bulu da11 orang '..J9ngeng .. 

Maaing-maaing mundur ma~gaaah tajiny~ 

'Dengena.kan. gajv.ng lalu me:ubulang. 

Tujuh kali saja oaling menggelepur aya~ itu, 

di bu·auhl:"'.h ayam mu lia Sidama:1asa. 

~ Gemuruh :3Uà:a teria.kan orang bauyak d.ari '.aJéngeng. 

Segera saj::~. La Pa11sjcen~ mongangkat ayamnya, 

membuka benang p~mbu1ang kuning~Ja. 

lalu mewberikan k~pada p~njaga ayam nndalannyan 
Berdiril~h La PallajarP.ng 

- ruen~i rc91~uggang i11engayu.a.k"3.n daetarnya. 

Hampi~ mengenai ujung aarung 
wajahnya o~ang Bulu. 

Tertawa saj~ Sidamauaea b~rgandeng&n ta~gan 
tu:un ke gelanggang be~sepupu sekali~ 

Saling ùert~ruhan lagi ___ > mengambil ay~m m~ngangkat sabungan 
Bertaruh lagi La 'oliraratn dari Ja·~:.-Jawi 

denga.n Daéng Mapata dari Lo~pok. 

Mcngatakan ri. buan tar·llhA.nnya tak terhalang ucapannya., 

B~rt&ruhan semua orang banyak dari Llmpomajang 

orang baD.yak dari Jawi-Jawi. 
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Keduanya mund~r mangas3b tajinya 

mengdnakan gajung lalu membGlang 

bera.amaan nai!t pad& par.ggung ~a:as 

dieakeikan oleh orang yallg tak melewati s<t=kat tsngshn 

- Keduanya mengandalkan ayamnya. 

Hanya tiga kali aaja ealing ~angg3lepur ayam itu 

dibuuublah ayam ~ulia La Wiraratu. 

Gemu~uh ausna teriakan orang banyak di Limpomajang. 

Sege~~ saja D~éng Mapata ruengangkat ayamnya, 

- lalu mombuka '->enang :pembulaug k1lningnya., 

lalu memberikan kepada p~njaga ayam andalannya. 

Tartawa saja ~a ~iraratu b~rgandéngan tangau 

lalu turun ke gelanggang beraepupu sekali. 

Bertaruhan la~i rnemega~g ayam meugangkat sabungan. 

- Bertaruh La Tcnrisukki d~i Nusabila 

La T~nriluttu dari Baringeng, 

maaing-masing mengataka.n ribuan. tar1.1hannya 

tak terhalang ucapannya. 

Bertaruhan ae~ua orang ba~yak 

- dari Baringeng dan dari Nusabila, 

masing-masing mundur ruangasah tajinya 

mengsnakan gajung lalu m~mbulang 

bersamaan naik pada panggung emae, 

diaakaikan oleh orang yang tak mele•ati aekat tengah. 

Hanya tiga kali saja sali~g menggelepur. ayam itu, 

dibu11uhlah ayam mulia La Tenrisukki. 

Gemurub auara te1•ialc:an orang banyak dari Baringeng. 

Segera aaja La Tenriluttu ~engangkat ayamnya 

m9mbuka benang pembulaug ku~ingnya, 

- lalu memberikan kepada penjaga ayam andalannya~ 

Tertawa saja ~a Tenrisukki bergandengan tangan 

lalu turun ke gelanggang bersepupu sekali. 

Bertaruhan lagi penjudi memegang ayam ruengangkat sabungan. 

Bertaruh lagi La Patigauk dari Jawa timur, 

- La Mappaconga dari 1.Vawolon.rong 

., 
1 

il 
't 

1. 

\l 



XI/4C5 

~asing-masir.g m~ngatakan ribuau ta~u~annya 
tak techalang ucapan~ya. 

Bertaruh semua orang bacyak 

dari Wavolonrong dan Ja ... ·a timur 

- Keduanya iiiUUdur f!lf)D.gaeab ta j inya 

me~gen~kau gajung lalu mecbu1ang, 
be~samaan nai pada pa~ggung erna~ 

disakf;ikan oleh oraug yang tak mc1Enl~.ti eeka.t tengah. 
Tujuh ka.li saja aaling :nenggelepur aya:n itu 

- dibunuhlah ays.m muJ.io.nya La Mapps..::0nga. dari W'-lwolon.rong. 
Ge~urun suera teri&kan orang banyak dari Jawa timur. 
Segera aaja La Tenrisukld mengangkat aya.:nnyêt 
me~buk~ henang pembu1ang kuningnya 

1alu mG~berikan kepada ~enjaga ayam ffiUlia~ya. 
Tertawa saja La HappYcoDga bergandengac tangan 
la1u turun ke g~langgang beraepupu scka1i. 
B~rtaruhan lagi penjudi me~gambil ay~m men~angkat sabungan. 
B~rtaruh lagi La Tenriattck dari utting 
La Panyorongi dari Gan:a. 

Masing·-rr:asing meng a ta kan ribuan t a.ruhannya 

tak tGrhalang ucapannya. 

Bertar~han oemua crang banyak 

dari Otting dan dari Gan.ra 
masing-maaing munèur mengaaah tajinya 
me~genakan gajung la1u me~bulang, 
bereamaan naik pada panggung e~ae 
disaksikan d 1 t k -~ 1 ~· kt f h orang a Bm yang .a pern~ me ewa.1. se a ;enga • 
Hanya tiga ka1 1· · · 1 · t 8aJa sal~ng m~nggc 9pur ayam ~ u, 
d;.bunu.~1l.a.h 1.1yam r:nulia J..a Tenria.ttck dari Otting. -· Gernuruh eu a.ra ter-iakan orang banyak dari Ganra. 
Segera eaja La Mappanyornns ~engangkat ayarnnya 
membt.tka b-.:!nang pea::bulang 1-.:uning:r..~.ya, 
la1u m~~b~rikan kepada ~e~jaga aya - d -• ru c,n a.J..annya. 
Tertawa oaja I.a Te:nriat·cek bergal.idengan tangat

1 

turun ke gelanggani b~rsepupu sekali 
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Bertaruhan lagi p~njud:i œer,angkap ayae1 roengangkat sabungan. 
Berta~h lagi La Tenrisésé orang Aëo, 

La Ma;:>paaanré dari Siden.r-cng. 

· · Bertaruh se mua orang banyak 

- dari Awo dan d~i Sidenrcng. 

Maain~-masing ~undur mengasah taji~ya 

mengeuakan gaj•JDg lalu a::1embul.ang, 

bersamaan naik pada panggu~g emas 

disaksikan oleb orang y~ng tak pernah melewati sckat tengah. 
Hanya tiga kali saja aa:ing menggelepur ayam itu, 

dibunuhlah aya~ ~ulia La Tenrisésé orang Awo. 
Gemuruh auara teriakan o:ang banyak dari Siùenreng. 
Sagera aaja La Mappaséré ~engacgkat ayamnya 

membu~a benang pembulang kuningnya 

- lalu ~emberikan kepada penjaga ayam andalannya. 

Terta~a saja La Temruassésé berg&ndengan tangan 

lalu turun ke 0elanggang beraepupu sekali. 

Bertaruhan lagi penjudi me~angkap ayam mengangkat sabllnganG 
Bertaruh lagi La Mattuppuvang orang Sawitto 

- I La Watié orang Tan&té. 

Masing-masing mengatakan ribuan taruhannya 

tak terhalang ucapannya. 

Bertaruh semua orang 'can~ak dari Sawltto dan Tanété, 
maaing-masing ~undur mengasah tajinya 

- mengenakan gaj,lng lalu membulang, 

bersarnaan naik pada p~~ggung emas 

disakRikan oleh orang dalam yang tak mele~ati sekat ~nngah. 
Tujuh kali saja saling roenggelepur sabu~ga~ it~ 

dibunuhlah ayam mulia La Mattuppuwang. 

- Gemuruh suara teriakan o~aug Tanété. 

Segera saja I La Watié œangangkat ayamnya 

membuka benang pembulang kuningnya, 

lalu ï!lemberikau kepada penjaga aya.o andalannya .. 

Tertawa saja. La Hattuppuwang berganà.engan. t.angan 
- lalu turun ke gelanggang beraepupu sekali. 

0 
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Bertaruhan lagi p~njudi 
menangkap ayam œ~ngangkkt sabun0 an. 
De~taruh lagi La Makkarcdda orang Sé~~ri 
La ~allagenni orang Suppak • 

.. Masin~-masii!g ='.lengat::~.k3.n ri bu an t~ruiï.knnya 
~ak terhalang ucapannya. 
Bertart;.h semua orang bar.yak dari Ség~ri 
L.:1 Mallagen:Ji dari Suppak, 

s . mar-ng-rua01!lg rr.un.:iur mer .. g3.sah taj i olya 
·· cengenakan gajung lalu rua!IIbulang, 

bersamaan naik pacia panggung emas 
disaksikan oleh orang yang tak pernah melewati s~kat tengaho 

1. tu Tujuh kali saja saling mecggelepur ayaro 
dibunuhlah ayam mulia La Mallagenni. 

- Gecmruh suar.'i. t&riakan orang Seg~rie 
S&gera saja La Makkarodda mengangkat ayamnya 
membuka benang perr.bulang kuningnya 
lalu rnarnberikan kepada penjaga aya~ andalannya. 
Tertawa saj& La Mallagenni b~rgand~ngan tangar. 

·· lalu turun ke gelanggang bersepup~ s~kali. 
Bar.taruhan lagi penjudi msngambil ayam rnengangkat sabungano 
Ber l:aru.h lagi La Ten.l·iyako or.ar.g Lorr::r·ok, 
La Tenrilékkek dari Tanatenngb, 
masi~g-m&aing meugatakan ribuan taruhannya 

- tak te~halang ucapannya. 
Bertaruh semua ors.ng banyak 
da=i Lompok dan Tanatennga. 

Mur.dng-masi ng mundur mengasah taj inya me~gena~an gajung membulang 
bersamaan naik pada panggung emas 

·• disaks~kan oleh orang yang tak pe~nab melewati sekat t~ngah. 
Ha~ya tujub kali saja saling mengg~lepur ayam itu 
dibunuhlah ayam ClUlia La Tenrilêk'<tç;k. 
Gcrnuruh aua~ar. t~riakan nral!g Lornpolt .. 
Segera saja La Tqnriyakc ~engangkat ayamnya 

.. lalu m~mberikan kepada penjaga a~atn =tndalannya. 

'1 
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Tertawn aaja. La Ten.rilâklto-lt bergandengan t.angan 

turun ke gelanggang borsep~pu sekali 

Berg&nti-ganti annk raja Yl~tujuh pulu~ 

menangkap ay~ aengangkat saèungan 

- naik melopa6 &yam pada panggung e~ase 

Tiad~ yang tidak menya.bu:og ayam mulianya 

s.nak raja yang tujuh ptlluh i tu. 

Pada waktu IIIUlai malam bubarlah penyab11ng i tu .. 

Orang banyak kembali ae~ua ke kampungnya~ 

- Berangkatlah I La Galigo 

naik ke atas cii istana borsepup~ sekali b~rmain-mnin, 

diangkatkanlah bahan _mnkanannyn 

mereka makan tersama-asms. bersepup~ sekali. 

Setelah makan malam 

- pergi lagi bermain-main sa~pai eiangç 

tak saling membarikan- '«o.ktu b'.!rbaring bersepupll_ sekalL. 

Gembira sekali raja Téœpé oersaudarR, 

menyaksikan anaknya berkumpul bersepupu sekali 

Tidak ada seo~ang pun yang tinggal duduk 

- anak raja yang tujuh puluh itu. 

Kalau makan, semua makan b'.!rsama 

kalau turun, turun ae~ua di gelanggang. 

Kalau mereka naik di iatana b9rbaring 

hanya aebuah kelambu besar sja semua bersepupu sekali 

- anak raj~ yang tujuh puluh itu. 

Lebih puluhan malam lo.manya 

aaudara Daéng Risompa tinggal bersarr.a di Latanét~, 

mere~apun audah ingin ke~bali lagi k~ kampungnya. 

Beraamaan mercka ttu masuk ke dalam 

raja Témpé bersaudara~ 

pergi duduk di hadapan ~aja Cina. 

Bersamaan menyembah saobil berkata, 

"Kami sudah mau berangkat tuanh.-u~ 

Kami suda.h in3in kembali l:1gi ke kA.,llpuug k&.mi-." 

- Barsamaan dua berkata Opunna Cina, 
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nKombalilah kali9n ke iatanan:u. 
J~ngan ada yang me~gemb~likan ~~aknja. 
Siarlah dahulu t.inggal di Latanét~ 
saling be:rgembira be::t"oepup'.l s~kal:i .• 11 

- Sepakatlah aemua anak O:punna Cina 
tak memba~a dahulu anaknya kembali k~ kampung~ya. 

Henyemhah r;ambil b~:::-kata Wé Tenrij~ka\ 
''P.upanya sud ah tundl:lk k'9pala-batunya I Wé Cuda t tuank'.l. 
s·l.ldah terba;ta.:- perbuata"C. sombong ket-et•laluannya." 

- Beraamaan c!ua berkata Opunna C~.na suami isteri, 
"Dia mulai lagi parbuatan sorilong 
tak maunya m9nerima na~ehat eaudaramu itu. 
Dia mau lagi merobah wajah I Wi Cirnpau 
l!lenghilangkan hidu:p di dunia ini. 
Sebabnya maka tidak sampat melaka~nakan kemarahannya, 
sebab datang La Tenriranreng, La Makkasau, 

menghambat di pintu tak membiarkannya ke luar 
melaksanakan kemaraha~~ya kepada raja Lémpa. 
Datang juga I La Galigo 

- pergi c!uduk pada pangkuan Tl3nrilinr,lngeng~'" 
Dia menyebut-nyebut semu~ ucapan cucunya. 
Tertawa terbahak-bahak semua aaudara Daéng Risompa 
mendenga~kan ucapan mulutnye To Bot~ itu. 
Berkata iagi Opunna Clna 

t 

- "Berdi:::-1 la8i I La Gal.igo 
memegang pangkal lengan I wé Cimpau 
lalu memba'llfanya ke luar. · 

Singgah berdiri di sebelah tangga 
lalu To Boto itu bert~riak menga.takan 9 

- kalau engkau keberatan karena aku tak membiarkanrnu marsh, 
suruh saja kemari orang Cina membawa oenjata 
pergi menyerang Mario. 

Tidak kekurangan or.ang banyaknya Kéttang, 
tidak juga kurang orang hanyaknya Ménrokoli 

- yaug kuperadukan di tengah padang. 
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Bar~lah dia turun 

dijem:put dengan nsungan keerae.nan 
mendampingkar... uaungan keernaean 

denr,an ibu tirinya, 
pergi ke timvr di Ma~io. 
TigR malam saja di Mario ,.;udah mendoerita orang W'ugi 
tak dibiarkan kerbaunya m~kan 
diikat aemua gembala-0emb~la 

ada juga yang telah ditikRmG 
•• Aku mengut•Ja Toanakaji, Toapatunruk 

pergi ke tiiDl.~r di Mario, 
dia mendapati audah dibentengi kampung itu 
audah diikat penghala~g-p~nghalang, 
audah d~ sepuh bulu-bulu 

- berdiri merapat pembe~ani di dalam pekarRngan 
mengenakan a&mua al at pel'::t.n.g a.aàalannya. 
Berangkatlah Toapatunruk, Toan.akaji, 
naik ke atas di iatan~ 
mendatangi aEdang menyabu!lg denga:J. temannya di ruma.L. 

- Diapun tïuda..lt menyampaika.r.L l.\Capan mulutku .. 
Tujuh khli bE·rka ta Toapa t 14n.ruk, Too.r..akaj i, 
tetapi tak membalaa aepstah katapun. 
Dia membalas ucapan u t·~tsa:n.ku i tu, 
aetelah To Sulolipu mG.agatakan jawablsh 

- wahai anak utuaan·sri Paduka Opunna Cina ituo 
tak wajar aekali durhaka kepada orang tua. 
Baru.lah katanya rnenja':fab rae~gatakan, 
aku fidak mau lagi ke~hali ke Cina. 
Apakah tidak ada kerajaannya o~ang Méttang, 

-apakah juga negorinya orang Ménrokoli 
maka aku mau sa.ja dib~ bani yang bukan kamauankuc 11 ? " .:.:

Dia menceriterakan k&pada semua anaknya 
ucapan mulut cucunya itu. 

Beraamaan seœua berkata 

- Wé Tenrijéka bersa~da~a 1 

~ 
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''Syukurlab vahai tuanku anaknya jualah yang mempe-ringa.ti kata angkuhny:::o., mulut sombcng keterlalua.o.nya." 
Berkata lagi ~aja Té~pé 

- be~aaudara bersepupu eekali, 
11 Kami mohon ps.mit yahai tuanku kami audah ingin kembali ke kampuüg k~mi. Diiake.nlan oleh Opnnna Cina suami iate!'io Bersamaan ae:nua berangkat menujll ke luar - eaudara-saudara Daéng Risompa itu sepupu se:kali I Wê Cudai lalu turun 
dijempu~ dengan ueungan keemasan 
rnaeing-~aaing dinauugi payung c~as. Singgahlah raja Têmpé di.ruangan luar - rne11gangkat kemana.kann:ra .. 
Menangiü sambil berkata Wé Tenrijéka, '~Engkau To Rukka SlJ.dab. dina.eibkan. :f!itio muda tak be~ibu dan tak b~rbapa. 
Tetapi walaupun engkall dalaro keadaar. yatim oudh., - janganlah engkau ntau kalah ta.ruhan di dalao sabungan .. habiskan aaja harta banda orang tu~rr.u. Dari akulah juga warisan itu.,n 
Bez-ka: ta lagi raja Tém-pé, 
"~anganlah engkau inang pengaauh englta.u membiarkan - membiarkan orang yati~ itu menangia terus. ·rur•..:.ti~a..'I-J. kemauan kemanaltan.ku i tu. J an.ganlah E:n~kau rncnolak kehenda.knya. Aku talt mau membiarkan eedih hati t<emanakanku itu. Berkatalab raja Têmpê, 

_ "Tinggallah wahai anak To Bot.c 
ber~epupu sakali di istanamu, 
silahkan menetap pada kadudukanmu.a Scaudah itu barulah turu~ 
dijemput dengan usungan kcemasan raja Tempé itu - dinaungi dengan payung emas 

--· --
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menuju pergi k& kampungnya. 

Tinggal aaja I La G&ligr. 

bermajn bersama aepupu sakalinya di iatanaft 

Kalau eudah bosan main gala 

- turun lagi ke mahligai 

mengadu ayam bersepupu sekali9 

Bagaika~ eaja petir kilat suara\eriakan 
1\ 

anak raja yang tujuh puluh itu. 

Berdirilah I Wé Cudai 

- membuka jendcla keemaean lalu menjen~~ 

melihat-lihat nakanya dan kemanakannya, 

oerganti-ganti naik mengadu ayam 

pada panggung emas itu. 

Berkata I Wé Cudai, 

- Tujuh orang bereepupu sekall dengau I Ln Galigo, 
le tidak ada yang menyamai keang_uh&.!l kecougkakannya, 

tak menga1:1gap wajar pada !"aja
1 

se;aamanya." 

Menja~ab Opunna Warek, 

"Dia rnewariei Sri Padukn. ma.a,lrung di Poei talla waha i ac!ikku 
- anak bungsunya 

Sangkuruwira, Ajipatcto di 3otillangi. 

Sebabnya maka àibuang ke Fositana 

hanyalab karena angkuh çongkaknya 

1 

mengauggap enteng saja raja sesamany~ di ~u~lletté. 
- Dibunnh ayam mulianya m.;uang juga, 

mati seri ayamnya ruenang juga, 

menang ayam mulianya memang dia eudah menang 

mengumpulkan harta bendanya. 

Turun lagi ka Toddattoja demikian juga perbuatannya 

- tidak ada raja eeeamanya y~ng beraui nakal 

menantang kemauaunya. 

Itulah eebabnya rnaka dibuang saja di P.ositana 

menjadi penguaaa di Mallagenni." 

Seia sekatalah crang b~sar itu~ 

Tiada mau lagi raja itu berpiaah suami ist~ri 



Duduk b~rdampinga terus saja Saw;rigading, 

dengan perempuan yang dilayarinya itu. 

Biarpun sudah ingin seka 1 punna ~ 1 . 0 ·,;_,. ... e~ 

turun ~P.rgi ke gelanggavg 

- sampai lagi pada aekat istana, 

berpaliug lagi lalu Jlenoleh 

egera lagi kembal.i 

pergi duduk berdaeo1pinc;an de::1gan is!erinya .. 

S&jak Toapanyompa eudah mukim di LatnnétÂ 

- audah sekian pula la~any& tak ruenginjak ruangan luar. 
Hanya s~ja yang dike~jakan 
tinggal œenotap terus pa~a bili~~ya 
meuyeka-nyeka iaterinya 

saling be:rsenda gurau. isteri yang dilayar-inya itu, 

- Yang selalu saja 1ipikirkan terus 

bagaikan rli~impikan sajB kalau dilihat 

barada di rua:1gan l11;;.r dihadap, euo.ai iateri. 

Hanya La Pananrang 8ajalah yang me~ggantikan 
dllduk d i.h;:;.dap oleh anak raja pendampi ngnya, 

- bangsa~an tinggi kapitnya, 

a:parat k.erajaan pengikutnya. 

Hanya I La Galigc saja yang be~ada di bawah bersepupu sekali 

msngadakan sabungan di gelanggang, mengadu 

ayam banyak andalan orang tuanya. 
- Berkatalah To Boto i·t~.l, 

Sajak t:J.dak nampak . wahai La Pawennari 

berada di istana Latanété Sri Paduka Pajung itu, 
tinggal dikur~ng bilik kaemasan 

di ruangeu Sri Faduka pamilik rumah di Latanété 
- tidak muncul lagi di gelanggang 

sudah melupakan naungan p~hon wodi 

audah tidak rnangetahui lagi pangguug yang berpagar 

hanya tinggal saja terua di dalam bilik 

menari-nari dengan isterinya." 

- Gernuruh suara tertawanya aaak raja yang tujuh puluh itu. 
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Gelak te~tava anak raja pendamping, 

riuh tertava aparat ke~ajean eebayanya To Sot~ itu, 

mend~ngarkan ucapan mulut Opu~na Cina. 

Tidak dibiarkan lagi b~rhen~i 

- suara teriakan ~ara pereain judi dJgelanggan~. 
- ~ 0 

Belu~ dilepas lagi ya~g pertama 

sudah terbulang lagi yang berikutnya. 

Ranya malaœlah yang m~ngistirahat~a~ 

para pe~ain judi di gelanggang itu 

27 - lO - 1993 


