
  

 

Suatu Negara di Asia, sedang mengalami masa kejayaan. Tapi 

tak mempunyai sosok ksatria muda yang gagah berani. Maka staf 

pemerintah Negara itu menggelar ajang bergengsi kompetisi pedang. 

Dimana peserta bertarung menggunakan pedang. 

 Sayangnya, hampir semua peserta curang, dan otaknya adalah 

Zigo. Tapi masih ada bibit kejujuran disana yaitu Nasir. Terlahir dari 

keluarga sederhana yang bertekad besar menjuarai kempetisi ini. 

 “ Hei kau! Ini kuberi sogokan. Kau harus mengalah.” Kalimat 

inilah yang dikatakan Zigo ke semua peserta. Tapi Nasir sangat 

menolaknya. Dari babak penyisihan, perempat final, semi final, dan 

hingga final yang ditunggu antara Zigo &Nasir. Seperti biasa, 

wasitpun ikut curang, memihak Zigo. Beberapa saat bertarung, Nasir 

sudah dianggap kalah oleh wasit.  

 Tak ada yang mengetahui kecurangan Zigo, staf pemerintah 

tetap mengesahkan Zigo sebagai juara. Dengan lapang dada, Nasir 

ikhlas atas kekalahannya. 

 Seminggu kemudian…  

Datang naga  besar  yang merusak kota. Dengan tubuh berduri, sayap 

lebar, ekor kuat. Serta cakar tajam, gigi runcing, bertanduk, dan 

bernafas api. Hampir semua bangunan dihancurkannya.  Seluruh 

warga mengungsu ditempat yang aman.Staf pemerintah gerah akan 

hal itu.  Diputuskanlah bahwa Zigo harus melawan naga itu. 

 Dengan sok gagah, Zigo mencoba duel dengan naga. Zigo agak 

takut, sementara naga besar itu semakin bergairah untuk membunuh. 

„Hei naga kau tak pantas hidup.” Ejek Zigo. “Heh, gayamu rasakan 

ini!” sahut naga. Api berkobar, Zigo hanya bisa menahan dengan 

pedangnya. Tetapi…Zigo malah terpapar api yang super dahsyat 



besarnya itu. Dari timur datang Nasir untuk menyelamatkan kota dan 

menolong Zigo. Dengan mengeluarkan pedangnya, langsung 

menghentikan semburan api itu.  Zigopun jatuh sekarat. Zigo 

tertolong dengan pedang Nasir. Karena Nasir juga terkena 

api,Nasirpun terpental karenanya. 

 Nasir bangkit dan melayang hingga 6000 kaki, ia mengambil 

posisi lalu meluncur  kearah naga dengan cepatnya, spontan ia 

mengacungkan pedangnya dan dan kelurlah petir. Pedang ditusukkan 

ke perut naga. Tapi naga tidak tergoyahkan, naga itu berteriak “Kau 

akan kumakan!” Nasir masuk ke tenggorokan naga, Nasir 

memberontak dan naik ke mulut naga. Petir kembali keluar dari 

pedangnya, mulut nagapun terbuka, Nasir segera mengeluarkan diri. 

 Bukan malah berterima kasih Zigo malah menjelek-jelekkan  

Nasir,”Minggir kau ! kau tidak pantas melawan naga itu, akulah yang 

pantas.” Ejekan Zigo. Lama-kelamaan, kulit Zigo melepuh dan terasa 

panas. Zigopun kesakitan  sejadi-jadinya. 

 Tidak memperhatikan Zigo, tanpa basa-basi Nasir berlari ke arh 

naga dan memotong ekornya lalu ia naik ke kepala naga, ia menusuk 

dahi nag a itu dengan pedang. Tapi, naga tetap kokoh berdiri, 

karenanya naga itu marah besar dan mengamuk. 

 Nasir tergelincir dan jatuh tetapi ia masih bisa berpegangan di 

dada naga. Berselang 2 detik, terlintas ide brilian. Pedang Nasir tak 

henti mengeluarkan petir, tetapi yang ini lebih luar biasa besar, Nasir 

menusukkannya  tepat ke jantung  naga. Naga itu  tergolek lemas dan 

akhirnya mati, pedang Nasirpun abadi tertancap di jantung naga untuk 

selamanya. 

 Setelah itu Nasir menghampiri  Zigo dan berkata “Apa kau tahu 

kesalahanmu?, aku sudah tahu semuanya dari peserta yang lain.” 

“Diam kau!” sahut  Zigo sambil kesakitan. Datang staf pemerintah 

yang juga penyelenggara kompetisi, “Apakah kau melakukan 

kecurangan Zigo? Jika itu benar hukuman telah menantimu.”  

 Tanpa disadari berbondong – bondong warga  datang langsung 

meneriaki  Zigo, “Cepat hokum dia1 hukuman yang berat !‟  Nasir 

menenangkan warga , “Tunggu dulu, beri Zigo kesempatan untuk  



bicara.”  Zigo terharu  atas perkataan  Nasir. “Hik, hik, hik, maafkan 

aku, sebenarnya , sebenarnya, aku, aku memberi  sogokan kepada 

semua peserta.”  

 “Apa kah Nasir juga terlibat? Tanya seorang warga yang baru 

datang.” 

“Maafkanlah aku, sekali lagi maafkanlah! Semua ini tidak melibatkan 

Nasir . dia sungguh tidak mau saat kuberi sogokan!” kata Zigo. 

 Staf pemerintah pun akhirnya memberi keputusan yang 

diumumkannya esok hari. Keesokan harinya, semua yang 

bersangkutan dengan kompetisi pedang berkumpul.  Dengan lantang 

staf pemerintah berkata, “Menyambung kompetisi yang telah usai, 

Zigo di diskualifikasi karena berbuat curang, karena ia termasuk 

melanggar hukum, untuknya ia di penjara seumur hidup. Sebagai 

gantinya Nasirlah yang menjadi juara resmi kompetisi pedang. 

 Semua warga bersorak – sorak gembira dan setelah itu Nasir di 

anugerahi gelar SANG PENAKLUK NAGA… 

 

 


