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BAHKAN sang Iblis pun tak dapat
melepaskan anaknya dari cengkeraman

nasib. “Tapi ia bisa membawakanmu sebotol
anggur, bukan?” begitu kata Ayahku di telepon.
“Jadi bagaimana? Sore ini kau ada di rumah,
ya?”

Demi meyakinkan ia bahwa aku menyetujui
tawarannya maka kukatakan, “Ya.”

Sore itu hujan cukup deras, nyaris aku tak
mendengar ketukan di pintu. Seperti apa dia
sekarang? Sudah sepuluh tahun kami tak
bertegur sapa. Mau bagaimana lagi? Perselisihan
itu demikian hebatnya. Aku mengikuti cintaku
dan Ayah tak setuju. Ternyata begitulah: sebagai
makhluk dengan banyak dimensi, Ayah tahu
banyak tentang rahasia semesta. Termasuk
umur perkawinanku dan kematian bayiku. Dan
ia tak bisa mengatakannya kepada anaknya

Ayah

Dinar Rahayu
Minggu, 04 Januari 2015

AYAH | Dinar Rahayu
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yang tetap saja menjalani pilihannya. Dan ia terus
bertengkar dengan dirinya demi masalah sepele: ia tak
mengijinkan perkawinanku. 

“Aku sudah hidup sebelum waktu mengada,” begitu
keluhnya, “tapi masih harus menghadapi persoalan ini.”
Lalu ia berdecak, “Sudahlah.”

Dan kini ia berdiri di depan pintuku. Air menetes-
netes dari rambut dan jaketnya, dan sebagian celananya
tampak basah. Jarak dari tempat ia memarkir mobil ke
rumahku (aku tak punya garasi) cukup membuatnya
kuyup dan Ayah tidak pernah bergegas. Ia abadi. Untuk
apa ia bergegas?

Sebenarnya kami tak akan pernah tahu lagi alasan
mengapa kami dulu bertengkar; setidaknya aku merasa
tak seharusnya aku bertindak seperti itu. Ayahku
kembali ke wujud aslinya dalam kehidupan sehari-hari,
kalau ia tidak sedang bertugas, ia lebih suka tenggelam
dalam koran-koran dan buku-buku. Ia sungguh
menyukai tulisan.

Kalau sudah begitu, seluruh semesta seperti harus
menunggu perhatian darinya. Ia tak pernah
memperhatikan apa pun ketika tenggelam dalam
tulisan di koran-koran atau di buku-buku. Di koran-
koran, misalnya, tentulah ia tidak mencari berita-berita
obituari; seperti halnya orang lain, ia menyukai berita
utama, hiburan, dan iklan.

Ada kebiasaan Ayah yang kusuka tiap kali ia selesai
membaca buku, terutama buku sejarah. Ia

AYAH | Dinar Rahayu
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suatu persamaan yang benar, berikut konstantanya,
dan juga berbagai bilangan-bilangan di ruas kiri dan
ruas kanan itu. Jadi, kita memang perlu tanda sama
dengan itu. Kita perlu persamaan untuk mencari
kesetimbangan. Semesta ini selalu mencari
kesetimbangan. Aku pesan soto ayam juga,” katanya.
Kurinci bahwa 44 dari 49 kata-katanya untukku.
Sisanya untuk si abang penjual soto dan pecel lele.

Dan kini ia berdiri di depanku. Matanya sekilas
berkilat merah seperti batu rubi, tapi kemudian kembali
menjadi mata manusia biasa. Di tangannya ia
menenteng kantong kertas berisi sebotol anggur.

Ia mengangkat kantung kertas itu dan menyeringai
bahagia 

“Lusi,” katanya, lirih dan hangat. Ini terasa seperti
kalau engkau meminum segelas coklat panas sesudah
hujan-hujannya. 

Ia memelukku erat. Dan aku pun sebaliknya. Sepuluh
tahun. Aku tidak abadi, aku akan mati seperti manusia
lain, itu pun kalau kematianku wajar (dan sialan, Ayah
tak mau memberitahuku perihal itu); aku akan mati
karena usia tua, karena organ-organ tubuhku gagal
berfungsi. Sepuluh tahun bagiku adalah waktu yang
lama, tapi juga sebentar rasanya. Kadang lebih sebentar
lagi jika aku berada bersama suamiku yang kini entah
di mana.

Sedangkan bagi Ayahku sepuluh tahun atau seribu
tahun sudah tak berarti lagi. Aku tak tahu bagaimana

menyorongkan bibir bawahnya ke depan, mencibir,
lalu menggumam. “Hmmm. Tidak seperti itu yang
kutahu, tapi biarlah.”

Ia sendiri tak pernah mau banyak bicara soal
pekerjaannya. “Urusan goda-menggoda itu hanya
sebagian kecil dari pekerjaanku,” begitu ia pernah
berkata di sebuah warung pecel lele, jauh sebelum
pertengkaran tentang perkawinanku itu. Ia mengusap
wajahnya yang berkeringat dengan tisu gulung yang
sebenarnya untuk mengusap pantat.

“Kalau kau ingin membandingkan sesuatu, maka
kau akan menggunakan tanda sebanding,” ia berkata
sambil membuat tanda sebanding “~” imajiner di udara
dengan telunjuknya.

“Supaya tanda sebanding bisa kau ganti dengan
tanda sama dengan, maka kau memerlukan konstanta
di depan bilangan yang berada di ruas sebelah kanan
tanda sama dengan itu.”

Ia mengambil bolpoin dan kertas dari saku bajuya.
“Ini,” ia berkata sambil menuliskan sesuatu di kertas
tu.

Dan dua persamaan muncul di kertas itu:
A ~ B
A = k.B (dengan k adalah ‘konstanta’)
Aku mengangkat bahu. Matematika selalu

membuatku pusing.
Ayah lalu menghentikan kuliahnya.
“Nah, kurang lebih akulah yang harus mencari

AYAH | Dinar Rahayu



6 7

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

seluruh rumahku. Aku jungkirbalikkan semua laci dan
lemari. Aku tak pernah membuang buku itu. Semua
pemberiannya tak pernah kubuang, juga setelah kami
bertengkar hebat tentang perkawinanku.

Dan tentu saja kemudian kutemukan buku harian
itu. Ia sudah kisut dan lusuh. Isi pertama buku itu
ternyata sebuah gambar. Kemudian aku seperti bisa
mengingat semuanya.

Aku ingat ketika pertama kali membuka buku
pemberian Ayah itu.

“Mana garis-garisnya? Di mana aku menulis?”
begitu tanyaku bingung karena buku itu seperti buku
gambar.

“Kau bikin saja garis-garis sendiri kalau kau mau,
di mana saja. Kau harus membuat garismu sendiri,”
kata Ayah.

Maka seperti yang dikerjakan anak-anak kecil
lainnya, yang kubuat pertama kali adalah figur mirip
ranting. Satu kepala bulat, satu garis lurus tegak di
bawahnya, yang kemudian bercabang. Seperti huruf
Y terbalik. Kemudian, sepasang garis yang kupikir
adalah tangan. Di bagian wajah, aku membuat dua
titik, satu garis tegak dan satu busur. Aku kemudian
sadar bahwa aku harus menuliskan—atau
menggambarkan—satu mata lagi di dahi Ayah. Mata
ketiga. Ia selalu lupa menutup mata ketiganya. Aku
tertawa menunjuk mata ketiga itu. Dan Ayah segera
menutup mata ketiganya agar orang-orang lain tidak

rasanya hidup abadi. “Percayalah, kau tak akan mau
hidup abadi,” begitu Ayahku kerap berkata padaku.

Soal keabadian bisa dibahas nanti. Kini tentu saja
aku senang bahwa Ayah datang. Tiba-tiba kusadari
bahwa aku merindukannya dan ingin menceritakannya
kepadanya banyak hal.

Tapi pertama-tama tentu saja yang kudengar
adalah suara terbahak-bahak Ayah ketika ia masuk dan
melihat tanda pentagram yang kubuat dengan kapur.
Ada lilin-lilin besar di tiap sudut pentagram itu.

“Kau benar-benar rindu ya,” katanya setelah
tawanya reda.

Aku mengangguk. Ya, aku rindu, dan egoku sudah
menghalang-halangi diriku untuk memanggilnya. Dan
akhirnya, ketika seluruh duniaku seperti runtuh habis-
habisan tadi malam, maka aku memanggil Ayah. Apa
yang akan kuceritakan padanya? Ayah pernah
menghadiahi aku sebuah buku catatan harian. 

“Karena engkau harus menuliskannya sendiri,”
begitu katanya. “Apa pun itu. Aku bisa menuliskannya
sendiri untukmu. Karena kau tak bisa mengingat setiap
kejadian sebagaimana kau mengalaminya. Sungguh
beruntung Maria: ada yang menuliskan pengalamannya
dan pengalaman anaknya. Engkau, anakku, tak akan
pernah seperti itu. Cobalah kau tulis sedikit, aku ingin
lihat.”

Dan tadi malam buku yang sudah terselip di antara
buku-buku lain itu aku cari-cari. Aku obrak-abrik

AYAH | Dinar Rahayu
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gemetar melihatnya.
Lalu supaya lebih meyakinkan lagi, di bawahnya

kutulis kata “Ayah”. Sesudah itu kosong, kosong belaka;
aku tak pernah mengisi buku harian itu lagi. Selalu saja
ada alasan. Tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah
(menggambar, lalu melukis di studio); lalu pergantian
dari tulisan tangan ke komputer; lalu berkas-berkas
formulir kartu-kartu identitas, paspor, dan pengajuan
pinjaman ini-itu yang harus kuisi; lalu berbagai lukisan
dan gambar yang kubuat besar-besar baik di kanvas
atau di kertas; lalu status tidak jelas di Facebook yang
kububuhkan seringkali—semua itu membuatku tak
pernah lagi menengok buku harian itu.

Dan kini, sekian puluh tahun kemudian, apa yang
harus kutuliskan di situ? Aku tertawa sendiri. Gila, sulit
amat menuliskan sesuatu. Kumulai saja dengan “Ayah,
aku rindu.” Kemudian aku menangis. Menangis sejadi-
jadinya. Tak pernah aku menangis di tempat psikolog
yang kukunjungi setelah perkawinanku berakhir. Atau
ketika bayiku mati saat dilahirkan. Aku mendatangi
psikolog seolah aku mendatangi bar: jika di bar aku
mabuk dan menceracau oleh minuman keras, maka
kata-kata psikolog itu juga berlaku sebagai minuman
keras bagiku. Dengan itu, tak ada hasil yang bisa
kucapai, tak ada ketenangan yang bisa kuraih. Aku
hanya ingin terus mabuk, terus bercerita. “Barangkali
kau kurang sabar dan kurang berusaha,” seorang teman
berkata. Sampai saat ini aku tak pernah bertemu

AYAH | Dinar Rahayu

dengannya lagi; nomor teleponnya aku hapus, dan
pertemanan di Facebook aku buang. Bahkan aku ingin
membunuhnya. 

Aku tak mengenal ibuku. Kata Ayah ia meninggal
seketika melahirkanku. “Tapi kau pasti baik-baik saja,”
begitu selalu kata Ayah.

Tentu ia berkata sembarangan saja, sebab hidupku
tidak baik-baik saja. Hidupku adalah serombongan
kisah sedih yang diperciki kisah-kisah bahagia, dan
tentu saja percikan-percikan itu segera menguap.
Pernah aku ingin membunuh diri. 

Bahkan sang Iblis pun tak dapat melepaskan
anaknya dari cengkeraman nasib.

Lalu kupanggil Ayah dengan gambar pentagram
dan mantra kuno. Menurut Ayah memang ada mantra
terbaru, tapi ia lebih suka yang kuno.

Dan di antara kain kanvas yang bergulung-gulung,
kertas-kertas yang berceceran, batang-batang arang dan
pastel, tube-tube cat minyak, dan juga barang-barang
yang masih berantakan yang kukeluarkan dari laci dan
dari lemari ketika mencari buku catatan itu, Ayah dan
aku terduduk. Ia menuang anggur untukku dan
untuknya. Hujan turun deras di luar. “Seperti di awal
banjir besar,” kata Ayah. Aku mengambil selembar
kertas dan mencelupkan segumpal kapal ke dalam
anggurku. Aku ingin menggambar wajah Ayah,
sementara ia bercerita tentang masa lalu, masa kini,
dan masa depan. “Aku ingin menuliskannya,” kataku.
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1. Kaf  dan Nun

ADA tiga senja, katanya. Senja pertama
adalah senja yang membuat manusia

berpikir untuk menyudahi kegiatan siang hari
mereka. Senja sipil.

“Kau yakin?” aku bertanya. “Senja tidak
membuat orang-orang berhenti dari kesibukan.
Malah senja seperti pintu masuk dunia baru
yang lebih gemerlapan.”

Ia tertawa, menunjukkan gigi gingsulnya
di kanan atas. “Tentunya senja sipil ini
ditetapkan sebelum Thomas Alva Edison
menemukan bola lampu. Mungkin pada masa
sebelum itu sekumpulan orang merumuskan
perbedaan senja. Begitu senja tiba, seluruh
makhluk hidup akan kembali ke sarang masing-
masing, kecuali yang nokturnal. Manusia akan
berkumpul di rumah bersama keluarga. Di luar

Dua Tamu di Hari Pernikahan
Kaf
Aulia Hanan
Minggu, 11 Januari 2015

DUA TAMU DI HARI PERNIKAHAN KAF | Aulia Hanan

Ayah mengangguk. Lalu ia mengulangi lagi
ceritanya. “Hujan di malam itu begitu deras, dan air
naik begitu cepat.” 
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tidak lagi ada kehidupan. Kegelapan belaka yang tersisa
di sana. Suasana senja yang berbeda ibarat langit dan
bumi dengan sekarang, seperti kau bilang barusan.”

“Kalau begitu, sekarang ini senja sipil sudah tidak
berlaku lagi. Atau senja sipil masih berlaku semata-mata
untuk membedakan pergantian dari siang ke malam,
tapi tidak lagi memiliki pengaruh terhadap pola hidup
manusia.”

Ia mengangguk setuju. “Senja yang sangat teknis
ya,” ujarnya menambahkan.

“Lalu senja kedua?” aku bertanya kemudian. 
Ia membalikkan badan, melompat mengangkat

badannya sedemikian ringan dengan bertumpu pada
tangan kirinya, lalu mendudukkan diri di atas pagar
tembok. Aku masih dalam posisi sama. Berdiri
menyandar, kedua tanganku menyiku di atas tembok.
Siku kiriku menyentuh bagian ujung luar lutut kanannya.

“Senja kedua milik para pelaut. Nautical twilight.
Saat senja itu tiba, bintang-bintang yang paling terang
sudah mulai tampak bermunculan di langit dan menjadi
panduan perjalanan para pelaut yang berlayar
mengarungi samudera. Contohnya bintang-bintang
yang membentuk Rasi Gubuk Penceng menjadi
petunjuk arah di Bumi Selatan. Kamu tahu, buatku
nama yang tepat untuk itu adalah Rasi Layang-Layang.
Bentuknya persis layang-layang yang selalu kumainkan
sepanjang musim kemarau.”

“Kau sering mengadu layang-layang juga?”

DUA TAMU DI HARI PERNIKAHAN KAF | Aulia Hanan



14 15

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

gelap untuk direkam mata teleskop mereka.”
“Bukankah itu senja keempat?”
“Kau menghitungnya?”
Aku mengangguk, “Senja sipil, senja nautikal, senja

astronomis, dan senja...” Aku berhenti memikirkan
nama senja keempat, “Senja yang membuatmu merasa
emosional!”

Ia tertawa. “Oh ya benar, jadi semuanya ada empat
jenis senja. Senja mana yang paling kamu sukai?”

Aku sejenak berpikir. “Mungkin senja nautikal.”
“Kamu pasti membayangkan sebagai pengembara

berada di samudera luas dan tersesat kehilangan arah?
Apakah kamu lupa membawa kompas?”

“Aku tidak membawa kompas. Aku punya GPS.”
Ia tertawa terbahak. “Jadi, lagi-lagi senja nautikal

gugur tak berguna karena satelit sudah mengganti
peranan bintang penunjuk arah. Juga senja astronomis,
karena sekarang para astronom banyak yang
melakukan riset pada gelombang radio, yang jelas-jelas
tidak dipengaruhi keadaan terang atau gelap.”

“Artinya?” ia mengerlingkan mata.
Aku menggeleng lekas.
“Cobalah,” suaranya membujuk. 
“Senja interlude yang tidak berubah.”
“Interlude?”
“Senja yang kamu sebut emosiobal, buatku adalah

seperti merasakan interlude dalam musik,” kataku sambil
menarik napas panjang. Aku merindukan seseorang.

Ia menggeleng. “Tidak, mengadu layang-layang itu
permainan anak laki-laki. Aku hanya menerbangkan-
nya, merasakan tarikan angin pada tanganku dan
mengendalikannya supaya tetap mengangkasa. Saat
kekuatan angin bermain-main dalam liukan layangan,
aku selalu merasa seperti sedang mengendarai angin.”

“Imajinasimu sudah sedalam itu semenjak kecil ya?”
Ia tertawa kecil. “Begitukah menurutmu? Anak-

anak kecil di seluruh dunia pasti imajinatif.”
Lalu ia meloncat turun dari duduknya dan berdiri

di sampingku. Ia pandangi wajahku dari arah samping.
“Sebelum kuceritakan tentang senja ketiga, aku

ingin memberitahumu senja yang lain.”
Aku menoleh. Tepat ketika ia memalingkan wajah

kembali ke depan, menatap langit yang kemerahan.
“Senja yang hanya hadir ketika ada sesuatu yang

meliputi emosimu.”
“Misalnya?”
Ia terkekeh. “Ketika jatuh cinta,” katanya.
“Oh ya? Hmmm... kapan itu?”
“Sekarang.”
“Sekarang? Bersamaku?”
“Sekarang. Bersamamu.”
“Terima kasih,” kataku manis.
“Ya, kembali. Tidak masalah,” katanya tidak kalah

manis. Ia melanjutkan, “Senja ketiga adalah senja
astronomis, senja paling larut. Ketika orang-orang yang
bekerja meneliti bintang mendapati langit sudah cukup
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melanjutkan dengan berpelukan. “Kamu menarik, kamu
menarik. Aku mulai jatuh cinta kepadamu.” Ia
bergumam pelan, tapi jelas di pendengaranku.

Jawabanku mestinya. “Aku jatuh cinta kepadamu,
sejak awal”, tapi hanya terhenti di pangkal
tenggorokan.

Kali ini percintaan kesekian. Setelah menonton film
dan berciuman di setiap adegan yang membosankan,
setelah bermain squash, setelah makan sate kambing
di Pancoran, setelah melihat pentas pantomim. Malam
tua dan birahi yang ranum kawin-mawin disaksikan
seiris bulan di jendela aparteman dengan tirai yang
disibak sebagian dengan sengaja. Ia suka memandangi
warna kulitku yang telanjang dalam terang bulan yang
temaram.

“Kamu laksana pualam,” ia membisikkan.
Ia kerap memuji meski tidak bisa kumiliki. Setetes

air mata yang terperas dari jantung cinta nyaris menitik.
Tidak, ia tidak ingkar akan sesuatu yang tidak mampu
diberikan. Aku bahagia, bisikku pasti.

Ciumannya sedang mampir di telinga, namun
telinga yang sama mendengar nada yang kukenal dari
telepon genggam miliknya. Aku mendorong tubuhnya
menjauh. “Terima dulu. Telepon di malam hari tentu
penting.” 

Ia berguling, tubuh kami berjarak. Matanya
menatap langit-langit dan tidak juga beranjak. Nada
itu terus menjerit-jerit datang dari meja di ujung ranjang.

“Kutebak, kamu pasti teringat kepadanya.” Aku
mengangguk.

“Senja seperti itu abadi ya? Seperti perasaan yang
kamu simpan untuknya.”

Aku tiba-tiba merasakan sebuah nyeri yang
menusuk. Kupegang tangannya. Ia balik mengge-
nggam tanganku erat. Aku pandangi wajahnya dengan
sedih.

“Ah, ayo, sudahi sedihmu itu. Dia mungkin juga
mengingatmu, sesekali. Mustahil melupakanmu
sepenuhnya. Tentu saja dia mengingatmu juga.
Meskipun tidak pernah ada kabar, bukan berarti tidak
pernah mengingat.” Matanya melebar seketika, lalu
menyipit. Ia tertawa kecil sambil menarik napas.

“Senja interlude kita indah, ya. Rugi kita kalau tetap
sedih. Lihat, warna magenta di langit. Magis bukan?”

Ia sudah kusakiti, tetapi masih tetap mencintai.

2. Kaf  dan Zeth
“AKU tidak ingn bertele-tele. Kita bisa berbagi

hasrat, jika kau tidak keberatan.”
“Baiklah. Bahkan dalam khayalanku, tak cuma

hasrat.”
“Heh? Coba ceritakan kepadaku,” dan matanya

yang bulat membelalak penasaran. Tapi aku tersenyum
mengelak. “Berbagi khayalan tidak termasuk dalam
perjanjian, bukan?”

Setelah percintaan pertama berakhir, kami
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Akhir yang menggembirakan bagi seluruh dunia,
kecuali bagi Kaf  sendiri. Tapi Kaf  berusaha berbahagia
bersama dunia. Kaf yang sendu. 

Oh, Nun terkesiap melihat seseorang menaiki
tangga pelaminan dengan percaya diri. Dari jauh Nun
bisa mengenali aroma parfum mahal yang lembut. Juga
Nun melihat seluruh otot wajah Kaf  sedang bekerja
sama sekompak mungkin untuk menahan linangan air
matanya agar tidak runtuh. Tubuh Kaf  sendiri bergetar
sangat dalam frekuensi ultra sehingga tidak tertangkap
manusia. Nun mendengar seekor anak kelelawar yang
bersembunyi di bubungan atap gedung berdecit ngeri.
Mungkin bumi juga sedang menghentikan rotasinya
demi seorang anak manusia yang sedang memantrai
diri sendiri saat detik mematikan itu tiba juga.

Mata sendu Kaf berkeliling mencari Nun. Nun
mengangguk pelan. Kaf  mengedip sesaat sebelum
dirinya dan Zeth persis berhadapan. Nun menahan
napas. Rupanya Kaf  sudah berhasil menjadi pesulap
hebat. Kaf  tidak mati atau berubah menjadi samudra
air mata ketika menghadapi kedatangan Zeth tercinta.
Sepasang matanya yang besar kini berkilat-kilat
memancarkan cahaya paling menakjubkan yang pernah
Nun lihat. Melebihi ketakjuban Nun akan warna
magenta ketika senja sipi berganti senja nautikal.

Sedetik peristiwa itu mengubah Kaf selamanya.
Kaf  baru telah lahir, kepompong Kaf  terburai bersama
udara tak kasat mata. Kaf berhasil melewati puncak

3. Zeth dan Nun
HARI ini Kaf menjadi pengantin tercantik di

dunia. Bagi Zeth, Kaf berkilau seperti pualam yang
memantulkan cahaya senja. Bagi Nun, mata Kaf yang
belok itu seperti sepasang matahari sendu di sebuah
planet yang tidak memiliki pergantian waktu.
Kesenduan Kaf seakan abadi setelah ia setuju
menerima lamaran laki-laki yang sekarang menjadi
suaminya.

Kaf sudah menangis berkali-kali dalam pelukan
Nun.mengeringkan sumur air matanya sampai tidak
tersisa setetespun. Nun tersenyum ketika menyalami
Kaf di pelaminan, hanya ada selapis genangan yang
tertahan berlinangan seperti tirai halus di depan lensa
matanya yang indah itu.

Dari gubuk penyaji laksa Betawi, Nun memperha-
tikan pengantin sendunya menyalami tamu-tamu
undangan, tersenyum atau tertawa amat wajar,
menyambut ucapan selamat sambil mengaminkannya.
Di kedua sisi mereka, sepasang orang tua kedua
pengantin juga tertawa atau tersenyum lebar. Pengantin
sendu dan suaminya dijodohkan secara main-main
sejak kanak-anak oleh kedua keluarga yang akrab dan
rapat satu sama lain. Kaf  selalu menganggap laki-laki
itu kakak yang baik. Sejak Kaf  remaja hingga letih
mengembara mencari hati yang didambanya, laki-laki
itu seperti seorang pangeran idaman dalam dongeng
cinta. 
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pengantin sendu itu berbahagia selamanya. Zeth
menimpali, bahagia selamanya itu ilusi. Nun tertawa
kecil. Mereka melihat Kaf tengah memandangi mereka
dengan sepasang matanya yang bercahaya.

Nun bertanya, mengapa Zeth datang sendiri tanpa
kekasihnya. Zeth bilang ia ingin datang menemui Kaf
tanpa berbagi. Sesuatu yang tidak pernah bisa
dilakukannya saat Kaf  berusaha keras mendapatkan
cinta Zeth. Zeth berpisah dengan kekasihnya, jelas Zeth
kepada Nun, bersamaan dengan tibanya kabar dari
Kaf tentang hari pernikahannya.

Apakah Zeth juga terinspirasi Kaf untuk menikah
dengan laki-laki, tanya Nun. Zeth tertawa, sambil
mengulangi perkataan ibunya yang mengingatkan
bahwa umurnya sudah hampir kepala empat. Lalu Zeth
berkata, ia iri kepada Nun yang berani jujur menjadi
diri sendiri tanpa perlu tunduk pada konsensus
normatif  bahwa perempuan tidak pantas selamana
melajang. Juga Nun berani mencintai Kaf  tanpa syarat
sedemikian rupa.

Nun berkata, dengan caranya sendiri Zeth juga
melakukan hal yang sama. Zeth menggeleng, ia
membenci dirinya yang keras hati dan mementingkan
diri sendiri. Nun menepuk bahu Zeth, mari kita
bersulang agar Kaf, sang pengantin pualam, pengantin
sendu, berbahagia dengan kehidupan barunya.

Zeth yang memegang segelas air putih,
mendentingkan bibir gelas ke bibir mangkuk laksa

yang harus ditaklukkannya. Pengantin sendu dalam
balutan kebaya hijaunya yang sangat cantik itu kembali
mencari Nun. Mereka sama-sama berbagi senyum tak
kasatmata.

Zeth, tanpa Nun sadari, memperhatikan mereka
dengan kecemburuan luar biasa. Zeth menghampiri
Nun dan menjabat tangan lalu saling menempelkan
pipi. Mereka bertiga sering bersama dalam perjumpaan
pendek. Peristiwanya selalu berulang seperti ini: Kaf
keluar dari pintu lift bersama Zeth, menemui Nun yang
sudah agak lama menunggu di lobi., kemudian mereka
bertiga pergi dengan mobil yang disetiri Nun. Arah
perjalanan selalu sama, menuju pantai di utara dan
berhenti di bawah pohon ketapang yang paling ujung
dan sepi pengunjung. Saat Kaf  sedang sedih-sedihnya
seperti demikian, Nun menghibur dengan apa saja.
Kadang mendongeng, kadang menjelaskan sesuatu
seperti seorang guru, kadang sama-sama terdiam
memandangi permukaan laut yang halus bergelombang.

Kaf suka mengeluh bahwa ia tidak bisa melupakan
Zeth. Zeth yang mencintai dua orang sekaligus. Yang
kerap membisikkan baris-baris puisi:

Kau mungkin hafal rasanya dikhianati.
tapi tak pernah tahu pedihya membagi.*
Di bahu Nun, Kaf tersedu-sedu dan benci dirinya

sendiri yang tersentuh oleh puisi itu. 
Zeth berkata betapa cantiknya Kaf, si pengantin

pualam. Nun mengangguk, dan berkata, semoga

DUA TAMU DI HARI PERNIKAHAN KAF | Aulia Hanan
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TANGGAL 22 November 1957 cuaca
benar-benar mendung. Segerombol awan

yang tebal, lembap, dan tak tertembus
memenuhi langit. Badai mungkin segera datang.

Hari ini punya arti khusus bagiku. Tepat
setahun silam, aku meninggalkan orang-orang
yang kukasihi dan tak akan kembali untuk
selamanya. Ini adalah ulang tahun kematianku
yang pertama. Pagi-pagi, istriku, Esperancita,
membawa sebuket bunga yang diletakkannya
dengan hati-hati di atasku. Aku kurang suka ia
melakukan itu, sebenarnya, karena bunga-
bunga tersebut menghalangi pandanganku.
Tapi tanggal 22 setiap bulan memang hari di
mana ia membawakanku bunga-bunga segar,
dan setiap dua bulan, pada tanggal yang sama,
kedua anak lelaki kami turut serta.

Hari ini mereka dijadwalkan datang, tapi

Kehidupan dan Kematian
Marcelino Iturriaga
Javier Marias
Minggu, 18 Januari 2015

KEHIDUPAN DAN KEMATIAN MARCELINO ITURRIAGA |
Javier Marias

betawi di tangan Nun. Untuk Kaf kita, mereka berkata
bersamaan. 

Depok, 12 Desember 2014

Catatan:
*) dari puisi “Ciuman Judas”, karya Dina Oktaviani



24 25

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

kupikir Esperancita datang sendirian karena ini ulang
tahun ketidakbersamaan kami yang pertama. Untuk
alasan itu pula, buket anyelir yang diletakkan di atasku
lebih besar dari biasanya dan semakin mengganggu
pandanganku. Untungnya aku tetap bisa melihat
Esperancita dengan jelas. Ia jadi lebih montok
ketimbang bulan lalu dan jelas bukan lagi gadis langsing,
lincah, dan anggun yang dulu amat kusukai. Caranya
bergerak agak kikuk dan terkesan ceroboh, serta
pakaian hitam-hitam yang masih dikenakannya sama
sekali tidak cocok. Dengan penampilan macam begitu,
ia jadi mirip ibu mertuaku, lebih-lebih karena rambut
Esperancita tidak lagi hitam pekat—ada uban di sekitar
kening dan pelipisnya. Aku mengingat saat terakhir
kali kulihat Esperancita dengan mata yang terbuka. Dan
bersamaan dengan adegan yang terjadi di Calle
Barquillo itu, seluruh hidupku ikut-ikutan minta diingat.

AKU lahir di Madrid pada 1921, di sebuah
apartemen kecil di Calle de Narvaez. Ayahku punya
apotek di lantai bawah, yang keberadaannya hanya
dijelaskan oleh papan gantung bertulisan: ITURRIA-
DA. APOTEKER serta KAMI JUGA MENJUAL
PERMEN tepat di bawahnya dalam huruf-huruf  yang
lebih kecil. Aku dan abangku melewatkan banyak waktu
di apotek. Sisanya terpaksa kami habiskan di kelas tua
dan kumuh di sekolah lokal, tempat seorang guru
mengajari empat belas murid laki-laki semua mata

KEHIDUPAN DAN KEMATIAN MARCELINO ITURRIAGA |
Javier Marias
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Ia agak pemalu namun penuh kasih sayang dan suka
menolong. Kami biasa nonton film di bioskop atau
melihat sirkus atau sekadar jalan-jalan, lalu menghabis-
kan hampir setiap malam bersama-sama. Dua tahun
setelah lulus, aku mengajak Esperancita kawin dan ia
setuju. Dua tahun berikutnya, anak pertamaku, Miguel,
lahir, dan dua tahun setelahnya, Gregorito menyusul.
Aku tak pernah suka nama anak kedua kami, namun
terpaksa ia kunamai begitu atas desakan ibu mertuaku
yang bernama Gregoria. Selain itu, aku selalu merasa
“Gregorito Iturriaga Aguirre” terlalu panjang dan
mengandung kelewat banyak huruf  r.

Kalau dipikir-pikir, sepertinya aku menikahi
Esperancita bukan demi cinta, tapi karena kukira ia
bisa banyak membantu pekerjaanku di sebuah bank.
Tapi ternyata ia tidak banyak menolong, karena ia
terlalu sungguh-sungguh membesarkan anak dan
menghabiskan sepanjang hari bersama mereka. Aku
tidak benar-benar senang besamanya, tapi bukan
berarti benar-benar tidak senang.

Ibu Esperancita dan ayahku tinggal bersama kami.
Keduanya tidak tahan melihat satu sama lain, tapi
karena mereka tak punya pilihan dan apartemen kamu
lumayan kecil, dua manusia lanjut usia sialan itu
menghabiskan waktu untuk bertengkar dan berdebat
tentang berbagai hal yang semestinya tidak diperdebat-
kan karena tidak mereka pahami. Keributan itu,
ditambah dengan Esperancita yang berteriak-teriak

pelajaran dalam kurikulum. Sekolah benar-benar
membosankan dan yang kami lakukan di sana hanyalah
tidur atau saling melemparkan gumpalan-gumpalan
kertas.

Ibuku adalah perempuan gemuk yang tenang.
Meski sesekali aku dan abangku punya masalah, ia selalu
bisa membuat hidup kami terasa ringan. Juga ketika
ayahku melimpahkan frustasinya—biasanya karena
apotek sepi—kepada kami.

Ayahku cepat naik pitam, khususnya jika suasana
batinnya jelek, dan kupikir ia jauh lebih cocok menjadi
seorang tukang daging, atau apa sajalah, ketimbang
apoteker.

Aku bersekolah di Calle de Narvaez sampai
berumur lima belas. Lalu Perang Saudara pecah, tapi
peristiwa itu berlalu begitu saja dalam hidupku
sebagaimana peristiwa-peristiwa lainnya. Keluarga kami
dan diriku tidak rugi-rugi amat. Abangku dikirim ke
garis depan, pulang tanpa tergores, dan disambut
dengan kebanggaan serta patriotisme dalam kemena-
ngan faksi Nasionalis sayap Kanan yang tak ada
urusannya denganku. Lalu aku kuliah di jurusan
ekonomi. Lulus setelah delapan tahun, diiringi ketidak-
senangan ayahku terhadap penundaan dan semua
pengulangan mata kuliah yang kualami. Tapi di luar
itu, hari-hari sebagai mahasiswa adalah masa paling
gembira dalam hidupku yang singkat. Aku bersenang-
senang, belajar amat sedikit, dan berjumpa Esperancita.

KEHIDUPAN DAN KEMATIAN MARCELINO ITURRIAGA |
Javier Marias
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Esperancita yang berlutut di sisi tempat tidurku. Ia
menangis tersedu-sedu dan ibunya, Dona Gregoria,
mengelus punggungnya penuh kasih sayang. Anak-
anakku tidak bergerak, mereka mungkin tidak paham
apa yang terjadi. Abangku dan istrinya hanya duduk
dan menungguku mati supaya bisa segera pamit dari
adegan melodramatis yang membosankan. Bos dan
sejumlah kolegaku berdiri di dekat pintu,
memandangiku, dan setiap kali aku balas melihat
mereka, memberiku senyum persahabatan yang jelas-
jelas dipaksakan.

Pukul enam sore tanggal 22, ketika demam
menghebat, aku berusaha bangkit dari tempat tidur
namun kepalaku jatuh ke bantal hanya setelah terangkt
sedikit, segenap rasa sakit dan penderitaanku
menghilang. Aku ingin bilang kepada keluarga dan
teman-temanku bahwa aku tidak lagi kesakitan, aku
hidup dan baik-baik saja, tapi tidak bisa. Aku tidak
bisa bicara atau bergerak atau membuka mataku meski
bisa melihat dan mendengar apa-apa yang terjadi.

Ibu mertuaku berkata:
“Dia sudah mati.”
“Semoga jiwanya istirahat dalam damai,” ujar yang

lain bersamaan, seperti paduan suara.
Aku melihat abangku dan istrinya cepat-cepat pergi

setelah bilang kepada Esperancita bahwa mereka akan
mengurus pemakaman. Perlahan-lahan yang lain juga
pergi dan aku ditinggalkan sendirian. Aku tidak tahu

kepada pembantu, ditambah lagi dengan tangisan anak-
anak, menjadikan rumah tidak tertanggungkan. Kantor
bank jadi terasa seperti surga. Tujuh mulut yang mesti
kuberi makan adalah satu alasan untuk sering lembur,
namun waktu yang tenang untuk diri sendiri adalah
alasan utamanya.

Ibuku meninggal empat tahun setelah Perang
Saudara berakhir, dan ia, kupikir, adalah satu-satunya
orang di dunia ini yang benar-benar kusayangi. Tidak
seperti kematian ayahku, kematian ibu benar-benar
membuatku terpukul.

KEMATIANKU sepertinya mengejutkan bagi
semua orang. Pada Agustus 1956, aku mulai merasakan
perih seperti ditusuk-tusuk di dadaku. Aku
menceritakan itu kepada abangku yang sudah menjadi
dokter. Ia bilang tenang saja, itu hanya efek-lanjutan
dari demam atau sakit tenggorokan.

Abangku memberi resep obat. Benar, rasa sakit
hilang—setidaknya sampai tanggal 18 November,
ketika penderitaan itu kembali dan tiga kali lebih dahsyat.
Aku minum obat lagi, tapi tidak ada hasilnya.

Tanggal 21 aku terkapar di tempat tidur dengan
suhu badan tinggi; aku menderita kanker paru-paru,
dan tanpa kemungkinan selamat.

Itu adalah saat-saat penuh keputusasaan. Rasa
sakitnya luar biasa dan tidak ada yang bisa dilakukan
untuk meredamnya. Aku samar-samar mengenali

KEHIDUPAN DAN KEMATIAN MARCELINO ITURRIAGA |
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SEUSAI menderetkan delapan piring tart
susu di atas meja panjang ruang tamu, Ah

Xiang kembali ke kamarnya, berbaring. Kendati
merasa bugar—ia baru mandi setelah berbulan-
bulan tak membasuh tubuhnya—ia yakin
bahwa hari itu ajalnya akan tiba sesuai perkataan
Li Hwa, sepupunya yang mampu meramal hari
kematian seseorang itu. 

“Tanggal empat bulan sembilan wa bakal
mati,” kata Ah Xiang. Ia menelepon kakak dan
delapan orang adiknya satu demi satu sehari
setelah ia mendapati tanggal kematiannya.
Pemberitahuan itu pun ia maksudkan sebagai
undangan agar saudara-saudaranya datang
mengunjunginya pada tanggal tersebut.

“Daripada le ngomong sembarangan
begitu lebih baik le mandi deh! Kalau le cari
perhatian dengan cara begitu, makin tak ada

Hari Terakhir Ah Xiang

Leopold A. Surya Indrawan
Minggu, 25 Januari 2015

HARI TERAKHIR AH XIANG | Leopold A. Surya Indrawan

mesti melakukan apa. Aku bisa berpikir, melihat, dan
mendengar, maka aku ada, maka aku hidup, dan
mereka akan menguburku keesokan harinya. Aku
berusaha keras untuk bergerak, tapi tidak bisa.

Lalu aku menyadari bahwa diriku sungguh-sungguh
mati, bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa, dan
semua yang tersisa dari diriku akan berbaring di kuburan
selamanya. Tidak bernapas, tapi hidup; tanpa
penglihatan namun bisa melihat; tanpa pendengaran
namun bisa mendengar.

Besoknya, mereka menaruhku di peti hitam dan
membawaku ke pemakaman. Tidak banyak orang yang
datang. Setelah kebaktian singkat, semua orang pergi
dan aku kembali sendirian. Mulanya aku tidak suka di
sini, tapi sekarang aku sudah terbiasa dan menyenangi
kesunyiannya. Aku bertemu Esperancita sekali sebulan
dan anak-anakku dua bulan sekali. Begitu saja. Ini
adalah kehidupan dan kematianku, di mana tidak ada
apa-apa. 

Cerita di atas dialihbahasakan Dea Anugrah dari terjemahan Inggris
oleh Margart Jull Costa.
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yang mau dekat-dekat sama le,” kata Ah Seh, adik
perempuan Ah Xiang.

Lebih banyak saudara Ah Xiang yang tak
mengindahkan perkataan perkataannya itu. Sedangkan
Ah Xiang percaya betul dengan ramalan Li Hwa karena
perempuan paruh baya itu pernah meramal dengan
jitu hari kematian salah seorang sahabat dekat Ah
Xiang. Saudara-saudara Ah Xiag yang mendengar cerita
itu beranggapan bahwa akibat tebakan Li Hwa
hanyalah kebetulan. Pikir mereka waktu itu, orang bodoh
saja pasti bisa menebak hari kematian seseorang yang sudah
sekarat!

Di samping kepercayaannya terhadap ramalan Li
Hwa, Ah Xiang memang berharap untuk segera mati,
tetapi ia terlalu takut untuk bunuh diri. Ia pernah
mendengar bahwa Giam Lo Ong, dewa penguasa
akhirat, tak akan segan-segan menjebloskan orang-
orang yang mati bunuh diri ke dalam neraka.

Seumur hidup Ah Xiang membujang. Satu-satunya
perempuan yang pernah ditidurinya tidak juga
dinikahinya. Perempuan itu adalah Was, pembantu
rumah tangga yag dulu pernah merawat ibu Ah Xiang.
Setelah ibu Ah Xiang meninggal dua puluh tahun lalu,
Was kembali ke kampungnya. Was pernah membujuk
Ah Xiang agar memperistrinya, namun kedua orangtua
Ah Xiang tak sudi menjadikan pembantu rumah
tangga mereka sebagai pembantu. Dan akhirnya, Was
pun menyadari bahwa warisan dari kedua orangtua
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Xiang ketika beliau mengajari Ah Xiang membikin tart
susu pertama kali. “Dan le mesti ingat untuk selalu pakai
telur ayam kampung, karena warnanya lebih kuning,
rasanya lebih lembut, dan baunya lebih tidak amis.”

Jika Ah Xiang membayangkan dirinya memanjat
pohon keluarganya hingga ke zaman leluhurnya di
Kengtang Timur, ia akan menemui nenek moyangnya,
si pembuat tart susu pertama yang menerima resep
kue tersebut dari Chàu-Kun, dewa pengusaha dapur,
melalui mimpi. Ah Xiang tak pernah bisa menerima
jika ada yang mengatakan bahwa tart susu hanyalah
modifikasi orang-orang Hong Kong terhadap pai susu
Portugis. Ah Xiang tak akan berpihak pada
kemungkinan sejarah yang mengancam keluhuran
resepnya. Dan apa pula guna menentang keyakinannya
itu?

“Orang bule mana bisa bikin kue enak!” kata Ah
Xiang. Padahal ia tak pernah mencoba kue-kue Eropa.

BEBERAPA tahun setelah masa-masa suram Ah
Xiang, tart susu buatannya pun tak lagi hadir dalam
acara-acara keluarga. Ia kehilangan semangat untuk
membuatnya. Perayaan Imlek dan sangjit tak lagi
diadakan di rumahnya, tetapi di rumah baru Ah Seh
di daerah Kebon Jeruk, yang memiliki lahan parkir dan
ruang keluarga yang lebih luas. Istilah “rumah induk”,
yang berarti rumah generasi pertama keluarga Ah Xiang
yang tinggal di Jakarta, pun tak lagi diindahkan.

Ah Xiang tak akan menjamin kemakmuran hidupnya.
Apalagi Ah Xiag adalah penganggur. Ia hidup hanya
dengan pemberian adiknya Ah Li, yang sempat tinggal
bersamanya bertahun-tahun dan akhirnya pergi
meninggalkan dia untuk bekerja di Singapura. Hingga
kini Ah Li masih mengiriminya uang dan sesekali uang
itu digunakan Ah Xiang untuk taruhan main catur
dengan tukang-tukang yang memperbaiki rumah
tetangga seberang.

Sejak kepergian Was. Ah Xiang menjadi sosok
yang muram. Lebih-lebih setelah Ah Li pergi, ia jadi
hidup sebatang kara. Namun, kesendirian itu masih
bisa terobati paling tidak sekali dalam setahun. Perayaan
Imlek dengan keluarga besar beberapa kali masih terus
diadakan di rumahnya, begitu pula sangjit—upacara
seserahan—jika ada kemenakan perempuan Ah Xiang
yang hendak menikah. Kedua acara tersebut diadakan
di tempat tinggal Ah Xiang karena itulah rumah induk
keluarga. Dengan adanya acara-acara itu, selalu ada yang
Ah Xiang nantikan setiap tahun. Dan Ah Xiang akan
sibuk membikin tart susu andalannya untuk
memeriahkan acara-acara itu. Bagi ia, keberadaan tart
susu wajib dalam setiap perayaan keluarga. Tart susu
adalah sebuah warisan luhur. Rasa manisnya adalah
pembawa kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah
pembawa keberuntungan.

“Isi tart susu harus lembut, lembut sampai terasa
meleleh ketika ia masuk ke dalam mulut,” kata ibu Ah
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selalu salah. Dan tiap kali itu terjadi, ia akan
mengembuskan napas panjang sambil menatapi mobil
yang menderu itu melintas di depan rumahnya.

Pada suatu petang, harapan Ah Xiang bangkit
ketika ia mendengar Li Hwa yang memanggilnya di
depan pagar rumah. Padahal, sepupunya itu datang
semata-mata untuk melihat keadaannya. Tentu saja Li
Hwa tak semudah itu memberi tahu tanggal kematian
seseorang. Ia lebih sering menyimpan pengetahuannya
itu di dalam hati. Untuk itu ia perlu dipaksa selama
berjam-jam.

“Tak pantas rasanya wa kasih tahu soal itu ke le!”
kata Li Hwa.

“Kalau le dikasih kemampuan buat buka rahasia
langit, itu artinya le memang punya hak untuk itu!”
kata Ah Xiang.

Meski kemampuannya terdengar begitu luar biasa,
cara Li Hwa menyibak hari kematian jauh tak
memerlukan tata upacara: ia hanya perlu memejamkan
kedua matanya dalam waktu yang agak lama. Menurut
penjelasannya, dengan cara itu ia dapat membiarkan
kesadarannya berkelana ke langit, memasuki istana
Giam Lo Ong yang berdiri di atas kepulan awan-awan,
melintasi lorong panjang yang di kedua sisi dindingnya
dipenuhi rak berisi gulungan-gulungan perkamen, dan
kemudian berhenti di sebuah ruangan kecil berlantai
kayu, berdinding lukisan naga dan burung hong,
dengan sejilid kitab bersampul emas di atas meja. Dalam

Mulanya Ah Xiang masih mau menghadiri acara-acara
di rumah adiknya itu. Ia pergi ke sana dengan
menumpang mobil kemenakannya. Akan tetapi, tahun
demi tahun ia semakin merasa terasing di tengah
keriuhan keluarga besarnya sendiri. Hingga akhirnya ia
pun memutuskan untuk tak lagi bergabung dalam
acara-acara keluarganya. Ia lebih memilih untuk
menyendiri sepanjang tahun di rumahnya yang hampir
tak pernah dikunjungi siapa pun. Ia hanya keluar dari
rumahnya untuk membayar air, listrik, dan telepon, atau
membeli makanan di warung. Selebihnya ia lebih sering
duduk di kursi teras sambil memandangi pohon jeruk.

“Kenapa belum ada yang datang juga?” pikir Ah
Xiang.

Ah Xiang juga memutuskan untuk tak lagi mandi
dan membersihkan rumah. Pikir ia, untuk apa merawat
sesuatu yang tak lagi dihiraukan? Bau kecut tubuhnya pun
makin pekat dan makin menyebar. Tak mungkin ada
yang tahan berada dekat-dekat dengannya. Saudara-
saudaranya pun terjebak di antara rasa kasihan dan
rasa jijik, namun nampaknya rasa yang kedua jauh lebih
kuat. Mereka menganggap perbuatan Ah Xiang sebagai
aksi unjuk rasa untuk mencari perhatian. Dan hasilnya
malah sebaliknya, ia semakin tak diperhatikan.

Jika Ah Xiang mendengar deru mesin mobil yang
mendekati rumahnya, seringkali ia akan berpikir bahwa
itu adalah suara mobil milik salah satu saudaranya yang
hendak berkunjung. Namun, dugaannya itu hampir
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menunggu tart-tart itu mengempis dan mendingin, ia
menyimpannya di dalam kulkas. Ketika harinya tiba, ia
tinggal menyajikan kue-kue tart itu di ruang tamu. Ia
juga telah memotong tiap tart menjadi delapan bagian.

“Ah Li dan Ah San pasti yang paling kangen sama
tart susu wa,” ujar Ah Xiang seraya membelah-belah
kue itu. Dalam benaknya ia mengingat-ingat setiap
anggota keluarganya besarnya, mengira-ngira siapa saja
yang bakal datang ke pemakamannya. Ia berharap
semua datang. Namun ia juga bertanya-tanya apakah
mereka bakal menangisi dan mendoakannya. Atau
jangan-jangan mereka sekadar datang untuk
kesopanan. Bukankah kesopanan sudah menjadi alasan
berjuta-juta orang untuk menghadiri bermacam acara
di dunia ini?

Akankah mereka datang hari ini?
Lama-kelamaan, Ah Xiang semakin merasa cemas.

Ia tak lagi tahan berbaring di tempat tidurnya, menatapi
dinding-dinding kamarnya yang kuning kusam dan
kalender tahun 1995 bergambar perempuan bule
berbikini yang tak pernah dicabutnya sejak tahun yang
tercetak pada kalender itu. Ia mulai bertanya-tanya,
kenapa sudah sesiang ini saudara-saudaranya belum
juga datang untuk menemani saat-saat terakhirnya?

Bahkan Li Hwa pun tak memberi kabar.
Ah Xiang bangun dari tempat tidurnya, berjalan

ke arah telepon untuk mengecek apakah kabelnya putus
atau digerogoti tikus. Ah Xiang berniat menelepon

kitab itu, Li Hwa dapat mencari nama orang yang ia
ingin ketahui tanggal kematiannya. Halaman-halaman
kitab itu akan berbalik sendiri sesuai keinginan Li Hwa.

Ah Xiang merasa tak perlu bertanya-tnya
bagaimana ia akan mati. Ia pikir ia akan mati karena
kondisi tubuhnya yang sudah tak sehat lagi. Seringkali
ia muntah tanpa sebab, napasnya tiba-tiba jadi pendek-
pendek, dan sekujur tubuhnya lemas total sehabis
makan. Namun tak sekali pun ia pernah ke dokter
untuk memeriksakan keadaannya. 

“Dua bulan lagi wa bakal mati!” kata Ah Xiang
ketika menelepon Ah Li.

“Koh, le lebih baik jangan percaya deh sama si Li
Hwa itu! Omongan dia cuma bullshit! Kalau dia memang
jago ramal, kenapa hidupnya susah sampai sekarang?”
kata Ah Li.

“Bulsit itu apa, Li?”

SEJAK memperoleh tanggal kematiannya, Ah
Xiang mulai berpikir untuk membuat sebuah perayaan
sederhana. Perayaan Imlek berulang terus dari tahun
ke tahun, sedangkan kematian adalah hal yang tak
berulang. Kematian semestinya lebih pantas dirayakan,
pikir Ah Xiang. Untuk itu ia mulai menyiapkan adonan
tart susu sejak beberapa sebelum tanggal kematiannya
yang telah diramalkan itu. Dalam sehari ia menyiapkan
delapan piring tart (delapan, ia pikir, adalah angka
keberuntungan). Setelah selesai memanggangnya, dan
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tetapi ragu. Ia lalu memandang ke arah deretan tart
susu buatannya di meja panjang ruang tamu. Ia
termangu sebentar, sebelum klakson mobil dari arah
luar mengagetkannya dan membuat ia berlari ke
halaman rumahnya dengan penuh harap.

“Siang, ini rumah keluarga besar Pasaribu, bukan?”
“Sa... salah rumah!” Ah Xiang menggeleng.
Ah Xiang kemudian kembali ke kamar tidurnya.

Ia berjalan lunglai. Ia berbaring lagi selama dua jam. Ia
mencoba membayangkan bilamana keluarga besarnya
telah datang dan memenuhi rumahnya itu, menikmati
perayaan sederhana yang digelarnya sebelum upacara
pemakamannya.

Pukul empat sore, Ah Xiang keluar lagi dari
kamarnya. Tak ada tanda-tanda kedatangan siapa pun.
Ia lalu berjalan ke ruang tamu dan mengambil sepotong
tart susu dengan tangannya. Ia makan sambil duduk
di kursi teras sambil memandangi jeruk-jeruk yang
mengkal dan langit yang lama-lama menguning. Sinar
matahari menimpa wajahnya.

“Ah Xiang, Ah Xiang. Kamu jadi anak pertama
yang menyusul Mama.”

Beberapa saat setelah mengunyah potongan tart
susu itu, Ah Xiang tiba-tiba mengantuk. Ia tak kembali
ke kamarnya untuk berbaring. Ia membiarkan dirinya
tertidur sambil duduk. Tak ada udara yang bergerak
saat itu, tetapi ia merasa sejuk. Saat terbangun, ia merasa
tubuhnya begitu ringan, seolah-olah ada beban yang

terangkat dari dalam rongga dadanya. Mendadak ia
terkekeh. Ia terkekeh begitu lama hingga air matanya
tumpah, tanpa sebab yang bisa ia jelaskan.

Ia tak lagi mengharapkan apa-apa, tak juga
mengharapkan kedatangan siapa pun.

Malam hampir tiba dan Ah Xiang beranjak dari
teras. Ia menoleh ke belakang dan melihat dirinya
terkulai. Kedua matanya terpejam seperti tengah
tertidur pulas. Ah Xiang mengusap wajahnya dan pergi
meninggalkan tubuhnya.

Ia masih belum tahu hendak ke mana. 

Kuta Selatan, 29 Desember 2014
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MAKA beginilah akhirnya: Ivan Satu
menghajar perut Ivan Dua dengan

tangan kanan. Ivan Dua menggigit betis Ivan
Satu. Ivan Satu menjerit, sejurus kemudian
menyepakkan kakinya ke kepala Ivan Dua. Ivan
Dua terlempar. Setelah bangkit dan mengambil
ancang-ancang, Ivan Dua menghambur lantas
menggigit leher Ivan Satu. Ivan Satu menju-
lurkan tangannya ke belakang, mencengkeram
Ivan Dua, lantas mengempaskan Ivan Dua ke
dalam got.

Selesai.

AKU telah menceritakan kepadamu sebuah
kisah persahabatan yang berakhir dengan tidak
menyenangkan. Kau boleh meneruskan kisah
ini menurut versimu sendiri kepada pacarmu
sebagai pengisi jeda ketika kau kehabisan bahan

Pertengkaran Ivan Satu dan
Ivan Dua
Karta Kusumah
Minggu, 01 Februari 2015
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obrolan sementara pacarmu butuh basa-basi yag lebih
menggigit sebelum memberi izin menggigit bibirnya;
atau sebagai cerita pembasmi kantuk di sela-sela
perjuanganmu menyelesaikan skripsi yang mesti direvisi
untuk ketujuh kali; atau bisa juga sebagai dongeng
pengantar sebelum meminjam uang pada seorang
temanmu yang gemar menonton pertandingan tinju
kelas bulu. Terserah.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, aku akan
mengajukan tiga syarat: Pertama, jangan mengubah
nama tokoh yang ada dalam cerita. Biarlah Ivan Satu
dan Ivan Dua tetap ada. Untuk mempermudah
pendengar atau pembacamu berilah keterangan tentang
siapa Ivan Satu dan Ivan Dua tersebut.

Kedua, jangan menceritakan kisah ini lebih dari
satu kali pada orang yang sama kecuali kau sudah
mengubah jalan cerita yang kau bangun sebelumnya.
Terakhir, jangan sekali-sekali memaksakan diri
menyisipkan pesan moral apa pun ke dalam kisah yang
kau ceritakan kecuali kau sedang berhadapan dengan
seorang terpidana mati yang tiga jam lagi akan
dieksekusi; atau berhadapan dengan gerombolan
remaja patah hati yang gemar memotivasi dirinya
sendiri dengan menonton televisi.

Sebagai bahan uji coba, aku menawarkan padamu
dua contoh kisah alternatif dari kisah yang sudah
kuceritakan padamu barusan.
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kepalanya, dan menatap ke bawah. Duh, tinggi. Pasti
langsung mati, bisiknya kepada diri sendiri. Namun,
karena tujuannya ke perpustakaan adalah tidur, bukan
bunuh diri, maka setelah melongokkan kepalanya,
menatap ke bawah, dan berbisik, ia kembali
melanjutkan perjalanannya. Sampai di perpustakaan,
ia mendadak tidak jadi ingin tidur. Ia malah duduk
merokok di bangku yang berada di pintu masuk.
Duduk dengan pandangan nanar ke arah depan sambil
menggerutu-menggerutu sendiri. Saat itu, Ivan Dua
yang kebetuan baru saja pulang dari dalam semak-
semak di belakang kampus, membawa diri letihnya dan
duduk di samping Ivan Satu. Menatap ke arah yang
sama.

Sial, sial benar dosen-dosen itu! gerutu Ivan Satu.
Ivan Dua menggonggong.
Mendengar gonggongan itu, Ivan Satu sadar

bahwa gerutuannya didengar. Merasa tidak nyaman
karena cemas gerutuannya akan dianggap sebagai
makian dan tersebar melalui Ivan Dua, ia membuat
kesepakatan.

Dengar, Anjing! kata Ivan Satu berbisik. Apa pun
yang kaudengar, itu tidak sesuai dengan apa yang ada
di pikiramu.

Ivan Dua menggonggong.
Aku tidak ingin kau menyampaikan kabar yang

tidak benar. Tadi itu aku hanya berusaha mencari-cari
cara yang tepat untuk menghabiskan kekesalanku

Satu
IVAN satu adalah seorang mahasiswa sastra tahun

akhir di sebuah universitas di Padang. Sudah menulis
dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh sajak cinta yang
ia tujukan kepada tiga puluh lima perempuan dari
tingkat usia berbeda yang masing-masing selalu
berkomentar singkat, padat, datar, dan seragam setiap
kali Ivan Satu menyodorkan sajak cintanya. Ivan Dua
adalah seekor anjing-hitam-kurus-tua bangka-
penyakitan dengan air liur yang selalu menghambur
berantakan setiap kali ia batuk. Batuk yang, aduhai,
ketika mendengarnya bisa membuat selera makan
lenyap dua jam.

Perkenalan Ivan Satu dan Ivan Dua bermula ketika
Ivan Satu menemukan dirinya tenggelam dalam
kesedihan bertubi karena usulan proposal skripsi yang
ia ajukan kepada Pembimbing Satu dan Pembimbing
Dua ditolak dengan mantap, ditambah lagi proposal
hubungan berpacaran yang ia ajukan tadi malam
kepada salah seorang perempuan dalam sajaknya juga
ditolak dengan mantap. Hari itu Ivan Satu merasa
bahwa orang-orang di dunia sedang sepakat untuk
menghancurkan perasaannya.

Dengan membawa kesedihan di pelupuk mata ia
bertolak dari ruang jurusan yang berada di lantai empat
menuju salah satu perpustakaan yang berada di lantai
satu. Sepanjang perjalanan dari lantai empat ke lantai
satu Ivan Satu berhenti di tiap-tiap lantai, melongokkan
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Dua hari yang lalu, aku berkenalan dengan seorang
perempuan—

Ivan Dua menggonggong.
O, tentu, tentu saja dia cantik. Ya, meskipun kita

punya sudut pandang yang berbeda tentang apa dan
bagaimana cantik itu. Wajahnya, kau tahu, seperti
kombinasi yang tidak masuk akal dari tiga bintang film
syur Indonesia tahun tujuh puluhan—

Ivan Dua menggonggong.
Hahaha. Bukan, bukan itu maksudku. Aku memberi

gambaran seperti itu agar kau bisa dengan lebih mudah
membayangkan serupa apa perempuan yang
berkenalan denganku itu.

Ivan Dua menggonggong.
Kau sendiri yang selalu menyela. Biklah, aku

lanjutkan. Perkenalan itu, tentu saja, tidak hanya selesai
dengan saling menyebutkan nama. Aku juga berhasil
mendapatkan nama nomor ponselnya dengan cara
yang, aku pikir, tidak perlu aku jelaskan karena itu bukan
bagian penting.

Ivan Dua menggonggong.
Dua jam setelah mendapatkan nomornya, aku

mulai menyerang ponselnya dengan sajak-sajak cinta
yang kutulis—

Ivan Dua menggonggong.
Benar, hanya sajak. Aku tidak mengiriminya basa-

basi apapun atau menanyakan perihal apapun. Sajak,
hanya sajak—

dengan segera.
Ivan Dua menggonggong.
Jadi, jangan membuat jalanku meninggalkan

kampus ini menjadi semakin dipersulit. Jangan bercerita
pada siapa pun tentang apa yang kau dengan barusan.
Sip?

Ivan Dua menggonggong.
Apa kau bisa dipercaya?
Ivan Dua tidak menggonggong dan menolehkan

pandangannya ke arah yang lain.
Aduh, maaf, aku hanya bercanda. Tentu saja kau

bisa dipercaya. Maklum, akhir-akhir ini aku sering
dikecewakan diri sendiri jadi agak sulit untuk percaya
pada yang lain.

Ivan Dua menoleh pada Ivan Satu dan
menggonggong lagi.

Bagus, ujar Ivan Satu sambil mengelus-ngelus kepala
Ivan Dua. Kenalkan, aku Ivan. Kau?

Ivan Dua menggonggng.
Hahaha, anjing! Nama kita sama! Luar biasa.

Sebuah awal pertemanan yang menyenangkan.
Ivan Dua menggonggong.
Baiklah, anjing. Eh, Ivan. Maukah kau mendengar

kekesalanku yang lain? Tapi, aduh. Sebenarnya aku tidak
ingin mengingat-ngingatnya lagi, namun karena kau
menyenangkan, dan lebih-lebih karena kita teman,
akan kucoba.

Ivan Dua menggonggong.
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Ivan Dua menggonggong.
Dan ia membalas, untuk pertama kali, dengan

bertanya sudahkah aku menyelesaikan revisi skripsiku.
Ditambah sebuah kalimat, Dosen Pembimbingmu
sudah tidak sanggup lagi membantumu, mulai besok
saya yang akan menggantikan. Sial!

Ivan Dua menggonggong berkali-kali.
Sial! Jangan perolokkan aku, teman.
Ivan Dua menggonggong lebih keras dari

sebelumnya.
Cukup, cukup. Kau membuatku sedih, teman.
Ivan Dua menggonggong sambil mondar-mandir

dan menggoyangkan ekornya di depan Ivan Satu.
Cukup. Aku tidak ingin marah oleh ejekanmu.
Ivan Dua berguling-guling di tanah.
Ivan Satu menggelagak darahnya. Ia merasa teman

yang baru saja dikenalnya ini sudah berani untuk
memancing kekesalan lain darinya.

Hentikan, anjing!

Dua
IVAN Satu adalah seorang pengangguran

berumur dua puluh tujuh tahun, berpacaran dengan
Rona Dewi, dan akan menikah. Ivan Dua adalah Ivan
Satu yang belum menjadi pengangguran, seorang
receptionist sebuah boutique hotel di Padang.

Mereka bertemu di ruang tamu sehari sebelum Ivan
dua resmi diberhentikan dari tempatnya bekerja namun

Ivan Dua menggonggong.
Jangan menyela terus!
Ivan Dua menggonggong.
Kalau dihitung-hitung, dalam waktu sehari, aku

sudah mengiriminya lebih dari tiga puluh lima sajak
cinta. Dengan namanya tertulis di bawah judul. Namun,
ia tidak pernah membalas dengan apa pun atau
merespons dengan cara apa pun ketika keesokan
harinya kami berpapasan di depan ruang jurusan. Ya,
sepertinya hari itu ia sedang sibuk karena ia tampak
kesusahan membawa banyak map dan bahan ajar
sehingga barangkali tidak memperhatikan aku.

Ivan Dua menggonggong.
Tidak, teman. Aku tidak berhenti mengiriminya

sajak. Justru sejak berpapasan dengannya di depan
ruang jurusan itu aku semakin menggebu-gebu menulis
sajak dan mengirimkan padanya. Aku merasa ia
semakin cantik karena sajak-sajak yang kukirimkan
padanya.

Ivan Dua menggonggong,
Hahaha itu bukan GR. Tapi percaya diri, teman.

Kulanjutkan?
Ivan Dua menggonggong.
Malam selanjutnya, atau tepatnya, kemarin malam,

untuk pertama kalinya, aku tidak mengiriminya sajak,
namun mengganti sajak dengan sebuah pertanyaan—

Ivan Dua menggonggong.
Aku bertanya padanya maukah ia jadi pacarku.

PERTENGKARAN IVAN SATU DAN IVAN DUA |
Karta Kusumah
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sudah mengajukan pengunduran diri dan delapan
bulan berlalu setelah Ivan Satu menelepon Rona Dewi
dan mengabarkan bahwa ia kini pengangguran dan
kekasihnya itu mengajukan putus padanya. Ivan Satu,
saat itu, sedang mengaduk kopinya yang tanpa gula
sambil menukar-nukar saluran TV dengan serampangan
berharap mendapat hiburan yang lebih menarik dengan
cara menonton acara TV yang berbeda bergantian,
dengan durasi masing-masing kurang dari satu detik.

Dan baginya, itu memang lebih menarik daripada
menonton satu acara tertentu dengan durasi satu jam
atau lebih. Ia tertawa. Namun, ada satu hal yang belum
dipelajari Ivan Satu perihal mengganti saluran TV sambil
mengaduk kopi. Ia belum belajar bagaimana agar
tangan kanannya yang memegang remote control dan
tangan kirinya yang memegang sendok bisa bekerja
kompak dalam waktu bersamaan sehingga ketika ia
tertawa oleh hasil kerja tangan kanan, tangan kiri
menjadi iri. Tangan kirinya mendadak ngambek,
mengaduk kopi tanpa gula itu lebih cepat dari sebelum
dan membuat kopinya tertumpah sesendok demi
sesendok.

Ivan Satu menyadari tangan kirinya ngambek
setelah salah satu tumpahan kopinya jatuh di punggung
kakinya. “Anjing!” umpatnya. Ketika Ivan Satu
bersorak “anjing!” itulah Ivan Dua baru saja
menyelesaikan ritual paginya di dalam kamar mandi.
Ia menyorongkan kakinya satu per satu ke dalam lubang

celana. Kaki kanan lebih dahulu, menyusul kemudian
kaki kiri. Menaikkan risleting, mengaitkan kancing,
memasang ikat pinggang. Kemudian ia mencelupkan
tangan kanannya ke air di ember, mengusapkannya ke
rambut, dan bergegas ke ruang tamu.

Ivan Satu berlari ke kamar mandi. Di dalam kamar
mandi, beginilah yang dilakukan Ivan Satu: ia
memasukkan kakinya satu per satu ke dalam ember
yang penuh berisi air yang baru saja ditimba Ivan Dua
dan disaringnya untuk keperluan mandinya. Kaki kanan
lebih dahulu, menyusul kemudian kaki kirinya. Kakinya
terasa dingin dan tiba-tiba membuat perutnya mulas.
Ia keluar dari ember, melonggarkan ikat pinggang,
melepaskan kaitan kancing celana, menurunkan
risleting, dan jongkok menghadapi lubang kakus dan
dengan satu desakan yang bertenaga melepaskan enam
puluh persen sampah yang tertimbun di perutnya ketika
di ruang tamu.

Pada saat yang sama Ivan Dua mengaduk kopinya
setelah menuangkan sebungkus krimer yang ia
dapatkan dari restoran hotel tempatnya bekerja,
mengaduknya dengan sebuah gerakan lembut yang
mengingatkan kita pada serial TV di mana seorang
pendekar sedang mengajari kekasihnya bagaimana
mengayunkan pedang, kemudian mengangkat kopi
campur krimer itu ke hadapan mulutnya, membuat
mulutnya ingin mengembus-ngembus kopi itu, dan
terciumlah aroma pagi yang menyegarkan di hidungnya.

PERTENGKARAN IVAN SATU DAN IVAN DUA |
Karta Kusumah
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Saat itu,ia merasa betapa pagi seperti ini sudah lam
sekali tidak ia jumpai. Pagi yang tidak berlalu dengan
tergesa. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ia mesti
menyeduh kopinya setengah gelas dengan air panas
dan mencampurkan setengah gelas air dingin agar kopi
itu bisa langsung ia minum dan ia bisa menyulut rokok
sambil memanaskan mesin motor dan tak lama
kemudian berangkat kerja sambil merokok di atas
motor yang melaju terburu-buru. Semua itu terjadi
karena ia mesti tiba di konter depan sebelum Front
Office Manager-nya yang gemar mengeluarkan tomat
busuk, air got, telur basi, dan terkadang kecoa raksasa
dari mulutnya ketika ada saja bawahannya yang datang
terlambat. Ivan Dua sudah bosan dengan semua
ketergesaan itu, ia merasa waktu berjalan lebih cepat
dan membuat dirinya menjadi lebih tua daripada
usianya. Ivan Dua meraih remote TV, memencet
tombol power, kemudian mencari siaran TV yang
paling ia suka: iklan.

Ia menyukai iklan karena menurutnya iklan adalah
siaran TV yang jelas tujuannya, yaitu sebagaimana
mestinya, untuk promosi. Sementara siaran yang lain,
tidak jelas apa tujuannya. Ada sebuah iklan lewat, dan
tanpa alasan yang jelas, ia tertawa, sehingga gelas kopi
yang sedang berada tepat di depan mulutnya goyang
dan menumpahkan kopi campur krimer yang masih
panas itu ke mukanya. “Anjing,” umpatnya. Berlari ke
kamar mandi.

Ivan Satu saat itu sudah selesai memindahkan
semua sampah yang ada dalam perutnya ke dalam
lubang kakus, dan sedang berada di dalam kamar untuk
berganti celana. Celananya basah karena ketika cebok
ia tidak cukup cermat untuk hanya membasuh
bokongnya saja tapi juga turut menyiram celananya.
Namun ia tidak kesal karena itu. Ia tertawa saja. Sudah
lama ia tidak sesumringah ini sejak putus dengan Rona
Dewi. Memang, masih belum hilang dari ingatannya,
bagaimana ketika ia sedang butuh dukungan moril
karena memutuskan berhenti bekerja, kekasihnya yang
sudah ia pacari lima tahun dan berencana menjadi
istrinya itu, dengan intonasi datar dan profesional,
mengatakan bahwa lebih baik hubungan mereka
berakhir saja karena menurut Rona Dewi keputusan
Ivan Satu untuk berhenti bekerja itu bisa membuyarkan
semua persiapan pernikahan yang sudah ia susun.
Karena jelas, tegas Rona Dewi lagi, semua itu butuh
biaya. Daripada mesti memaksakan diri meminjam
kesana-kemari, lebih baik pernikahan dibatalkan saja.

Sederhana. Tentu saja sederhana, kenang Ivan Satu,
namun sederhana itu yang rumit. Sungguh butuh
waktu bagi Ivan Satu untuk bisa meredam sakit hatinya,
mencabuti bibit dendam dalam dadanya yang mulai
tumbuh satu-satu, dan mencari pengalihan. Namun
sekarang, ia tak perlu lagi khawatir karena waktu yang
ia butuhkan untuk melupakan kebencian pada Rona
Dewi, ternyata tidak lama, ia sudah bisa lega.

PERTENGKARAN IVAN SATU DAN IVAN DUA |
Karta Kusumah
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BAIKLAH kumulai dengan fakta tak
terbantah: pada 27 Februari Samin

Soerosentiko ditangkap. Sebelum dia dibuang
ke Sawahlunto, Padang, aku, Asisten Residen
Blora, kepanjangan tangan Pemerintah Hindia
Belanda, telah mencatat hasil interogasi perih
lelaki yang secara diam-diam kukagumi itu. Sejak
itu, kau tahu, warga Randublatung, seperti
kehilangan patih, seperti kehilangan ratu.

Akan tetapi, ada juga fakta yang
kusembunyikan: sembilan hari kemudian
seseorang—yang semula kuanggap hantu
bermuka pucat—malam-malam datang ke
rumahku dan memperkenalkan diri sebagai
Samin. “Aku Samin. Aku masih di Kedung
Tuban. Tak satu pun kompeni yang bisa
menangkapku.”

Tentu saja aku kaget. Aku hafal benar

Samin Kembar

Triyanto Triwikromo
Minggu, 08 Februari 2015

SAMIN KEMBAR | Triyanto Triwikromo

Ivan Satu kembali ke ruang tamu, Ivan Dua pun
begitu. Mereka bertemu.

“Siapa kau?” tanya Ivan Satu.
“Siapa kau?” tanya Ivan Dua.
“Aku Ivan,” jawab mereka berbarengan.

BAGAIMANA? Ya, memang, dua contoh kisah
alternatif yang kuceritakan padamu belum cukup rapi,
namun sesuai kebutuhanmu, kau bisa menggunakan-
nya, mengembangkannya, atau menghapusnya sama
sekali. Tapi ingat, apa pun kisah yang kau ceriakan
nantinya, kau sudah sepakat dengan syarat-syarat yang
kuajukan. Dan tambahan: bagaimana pun kau memulai
kisahmu, jangan pernah mengubah akhir kisahnya.
Karena, bagaimana pun kau memulainya, akhir dari
setiap kisah sudah ada yang menentukan. 

Gang Patai, 2014
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wajah Samin Soerosentiko. Namun harus kuakui raut
lelaki beraroma daun jati itu sungguh-sungguh serupa
dengan anak Soerowidjojo[1], serupa dengan Kohar[2].

“Sila duduk,” aku mencoba menyembunyikan
keterkejutan. “Kau dari mana dan akan ke mana?”

Sejenak sunyi. Rasanya aku melihat daun-daun dan
ranting-ranting pepohonan di halaman tak bergerak.

Setelah laki-laki 48 tahun itu menyeruput minuman
yang disajikan oleh jongosku, dia menjawab
pertanyaanku dengan tenang. Kata dia,”Aku dari hati
dan akan kembali ke hati.”

Ini jawaban khas Samin. Meskipun demikian, aku
tak sepenuhnya percaya lelaki kurus dengan kumis
melintang ini benar-benar Soerosentiko. Karena itulah,
aku memancing dengan beberapa pertanyaan lagi. Aku
meniru pertanyaan yang diajukan sang interrogator
kepada Samin sesaat setelah dia ditangkap. Aku hanya
mengulang apa pun laporan yang sudah termaktub di
Het Nieuws van Den Dag pada Maret 1907.

“Siapa namamu?” tanyaku, sedikit gugup.
“Aku wit. Wit itu pohon. Orang-orang memanggil-

ku Kalang atau Kasmin. Kompeni memanggilku
Kasmin Kalang. Tetapi aku sesungguhnya Samin.
Bukan Samin Soerosentio. Samin Soerosentiko tak ada.
Samin itu bukan nama. Ia hanya tetenger[3], maknanya
kabut.”

Kubiarkan dia menggugat keberadaan Samin
Soerosentiko. Aku harus bersabar agar tahu lebih

SAMIN KEMBAR | Triyanto Triwikromo
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Karena itulah, kuteruskan dengan pancingan lain.
“Apakah Tuhan menyayangimu?”

“Apakah kerbau menyayangimu?” dia balik
bertanya.

Aku tertawa. Dia juga tertawa.
“Ayolah jawab! Apakah kerbau menyayangimu?”
Aku tak mau menjawab. Aku justru teringat

ramalan atau nubuat Samin Soerosentiko perihal kerbau.
Samin pernah bilang,”Kerbau jawa masukkanlah ke
kandang, kerbau bule biarkan di luar[4].” Itu berarti tak
lama lagi kami—yang mereka sebut sebagai kopeni—
akan pergi dan orang-orang Jawa berkuasa.

“Baiklah kalau kau tak mau menjawab,” dia tampak
mulai tak sabar, “akan kujawab sendiri pertanyaan itu.
Kerbau menyayangimu karena mereka menganggapmu
sebagai kerbau. Kerbau menyayangi Tuhan karena ia
menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang tak tersentuh
oleh akal. Bukan akal manusia, tetapi akal kerbau.”

“Apakah kerbau punya akal?” aku bertanya.
“Apakah hanya manusia yang punya akal?”
Tak segera kujawab pertanyaan itu. Aku merasa

lelaki cerdas yang muncul dari kegelapan itu sedang
mempermainkan aku. Tentu saja aku tak mau
terpedaya. Tak mau tersihir oleh pandangan mata
iblisnya.

Tak ada cara lain, untuk menundukkan dia, aku
harus memberondong dengan beberapa pertanyaan
lagi. Aku harus menyudutkan dia sebagai penjahat. Jika

banyak tentang laki-laki misterius ini.
“Di mana kamu tinggal?” tanyaku lagi dalam nada

resmi.
“Kepalaku adalah rumahku. Pesantrenku,

pesantren untuk badanku sendiri, berada di Kalang.
Aku bertetangga dengan hujan. Aku sering bercakap-
cakap dengan sungai.”

Hmm, ini jawaban yang agak kacau. Seharusnya
dia tidak perlu menyebut-nyebut sungai atau hujan.

Apakah aku perlu menanyakan dia percaya pada
Tuhan? Kurasa tidak perlu. Percaya atau tak percaya
bukan urusanku. Tetapi aku yakin benar lelaki kencana
ini sangat dekat dengan Tuhan sehingga jika kutanya
paling-paling dia akan menjawab, “Aku percaya pada
diriku. Aku percaya pada kabut. Aku percaya pada
Samin.”

Apakah aku juga perlu bertanya, apakah dia percaya
pada surga,neraka, atau kehidupan setelah kematian?
Kurasa juga tidak perlu. Aku yakin pria bermata tajam
ini sangat mengimani keberadaan surga-neraka; jika
pun kutanyakan, paling-paling dia akan menjawab,
“Surga dan neraka ada di mulutku. Jika mulutku
membuncahkan kata-kata kotor, neraka akan muncrat
ke mana-mana. Sebaliknya jika mulutku mengeluarkan
kata-kata wang, surga akan bertebaran ke hati siapa
pun. Adapun tentang kematian, sedikit pun aku tak
percaya, karena di kubur atau di mana pun, aku tetap
hidup.”

SAMIN KEMBAR | Triyanto Triwikromo
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pantas kaudengarkan, maka sesunguhnya kau telah
mencui. Nah, apakah kau pernah melakukan hal-hal
yang tak pantas kaulakukan?”

Aku hanya terdiam. Aku malu. Tak pantas seorang
Asisten Residen dihajar dengan berbagai pertanyaan
oleh seseorang yang telah kami anggap sebagai
penjahat atau bramacorah.

Akan tetapi dorongan untuk membongkar siapa
Kasmin Kalang melebihi tindakan apa pun sehingga
aku membiarkan siapa pun dia mempermalukan atau
melecehkan aku. Untuk sementara aku harus
menanggalkan kedudukanku sebagai Asisten Residen
Blora.

Tentu sja aku punya cara menjebak lelaki yang
mengaku sebagai Samin tetapi meniadakan
Soerosentiko ini. aku akan bertanya pada dia tentang
pajak, pemerintahan, dan kerja paksa.

“Apakah kau pernah membayar pajak?”
“Pajak dibuat oleh kompeni, biarlah aturan itu untuk

para kompeni. Para pengikut Igama Adam lahir dari
bulir sawah, dia tidak perlu membayar untuk hal-hal
yang akan dimakan. Kami juga tumbuh dari
pepohonan. Kami tidak perlu membayar apa pun untuk
hal-hal yang digunakan untuk menegakkan rumah.”

“Apakah kau takluk pada pemerintah?”
“Aku hanya takluk pada Patih. Patih itu aku. Aku

hanya takluk pada diriku sendiri.”
“Pada Hindia Belanda?”

sudah keok, aku akan mengusir dia secepatnya.
“Semua mausia,” kataku, “menyangka dirinya

punya otak. Aku kira itu pandangan yang keliru.
Manusia hanya memiliki sesuatu yang menyerupai otak.
Otak sejati hanya dimiliki Tuhan. Karena itu, aku tak
mau berdebat soal otak lagi.”

“Kau mau mengajakku berdebat soal angin?”
Aku menggeleng. “Aku ingin mengajakmu

berdebat tentang maling.”
Hmmm, kali ini dia pasti takluk. Kali ini dia akan

bilang, “Ya, aku pernah mencuri kayu. Kau tahu, sejak
1874 kompeni telah menganggap hutan-hutan di
wilayah Blora, Grobogan, dan Bojonegoro sebagai
miliknya, tetapi tetap saja kuambil kayu-kayu itu. Tak
hanya itu pada 1897 hutan di wilayah Blora ditetapkan
sebagai houtvesterijen. Rakyat dibatasi masuk ke hutan.
Rakyat dilarang mengambil kayu. Tetapi kau meski tahu,
aku bukan rakyat. Aku patih. Patih boleh memiliki kayu,
patih boleh mengambil kayu di mana pun.”

Tidak! Tidak! Ternyata dia menjawab pertanyaanku
dengan kalimat pendek. “Maling milik kompeni boleh.
Maling milik rakyat tak boleh. Apakah kau pernah
maling?”

Aku menggeleng.
“Tak pernah? Bohong! Tak ada seorang manusia

yang tak pernah maling. Jika kau melihat hal-hal yang
tak patut kaulihatm, maka sesungguhnya kau telah
mencuri. Jika kau mendengarkan apa pun yang tak

SAMIN KEMBAR | Triyanto Triwikromo
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terbayangkan. Samin saat diinterogasi pun tak
mengatakan dirinya sebagai Ratu Adil. Jangan-jangan
Kasmin Kalang ini guru Samin Soerosentiko? Atau
jangan-jangan Kalang dan Soerosentiko ternyata Samin
Kembar atau Ratu Kembar?

Malam itu aku tak menanyakan rasa penasaranku
itu kepada Kasmin Kalang. Bahkan kami tidak
bercakap tentang hal-hal pentig lagi, tetapi Kasmin
beberapa kali meledek mengapa harus ada aturan
menunggang kuda bagi orang Jawa, berjalan pada
malam hari, dan bikin pagar untuk rumah-rumah di
pinggir[8].

Kami bicara hingga menjelang pagi dan dia lagi-
lagi meledek, “Kau itu sesungguhnya berada di pihak
kompeni atau kami?”

Aku tak menjawab. Aku tahu Kasmin Kalang
paham di wilayah mana aku berpihak.

Setelah itu dia tak bertanya apa-apa lagi dan pergi
sesaat sebelum kokok ayam pertama berbunyi.

JANGAN menyangka persoalan telah selesai.
Meskipun bisa mengira-ngira siapa sesungguhnya
Kasmin Kalang, aku harus bertanya kepada warga
Kedung Tuban, mengenai lelaki misterius itu. Akan
tetapi mungkin karena aku seorang Asisten Residen,
ketika pagi itu aku menginterogasi beberapa warga,
mereka serempak menjawab, “Kami semua Kasmin
Kalang. Kami tak kenal Samin Soerosentiko.”

“Aku juga mengabdi pada kebo jawa bukan pada
kebo bule.”

“Apakah kau pernah melakukan kerja paksa?”
“Aku mengerjakan apa pun yang berguna untuk

pohon-pohon, jalan, sawah, bukti, palawija, burung,
kuda, kerbau, kambing, istri, dan liyan. Aku tak mau
dibayar untuk apa pun yang digunakan untuk urip
bebrayan, hidup bersama wit gegodhongan sarwa kewan.”[5]

Harus kuakui pandangan Kasmin Kalang ini mirip
dengan ajaran-ajaran Samin. Akan tetapi beberapa
bagian menyimpang, beberapa bagian merupakah
pencanggihan. Hanya, aku yakin kunci terakhir segala
persoalan ini terletak pada konsep penyelamatan
kehidupan. Jadi, aku akan bertanya pada dia pakah bakal
ada Ratu Adil yang menyelamatkan Tanah Jawa.

“Apakah kau percaya akan kedatangan Heru Cokro
alias Ratu Adil alias Ratu Kembar?”

“Heru Cokro tak ada. Yang ada Kasmin Kalang.
Ratu Adil tidak ada di jalan-jalan tetapi ada di dalam
rumah. Tentang Ratu Kembar, apakah kau menyangka
yang akan menyelamatkan Tanah Jawa—saat Adam
berhenti, Rasul pergi[6]—itu Pangeran Mangkubumi dan
Pangeran Cokronegoro dari Surakarta? Jangan-jangan
kau malah akan ngawur menyebut Ratu Kembar itu
Samin Soerosentio dan Prabu Panembahan
Suryongalam[7]. Ratu Kembar itu aku, yaitu Ratu Kalang
dan Ratu Kasmin.”

Gila! Ini jawaban yang sangat menohok dan tak

SAMIN KEMBAR | Triyanto Triwikromo
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Tahu jika dipermainkan, aku melontarkan
pertanyaan ngawur, “Apakah kalian kenal Hujan, apakah
kalian kenal Sungai, apakah kalian kenal Angin? Apakah
kalian kenal Bunga?”

“Kami semua Hujan! Kami semua Sungai! Kami
semua Angin! Kami semua Bunga!”

Aku frustasi mendengarkan jawaban semacam itu.
Aku menghentikan pertanyaan dan kutinggalkan
mereka. 

KINI kubuka satu fakta lagi: beberapa saat
kemudian aku meminta seorang mata-mata
mengunjungi Samin Soerosentiko ke Sawahlunto. Aku
minta kepada dia menanyakan mengenai Kasmin
Kalang.

Kau tahu apa pendapat Samin Soerosentilo
tentang Kasmin Kalang dan Ratu Kembar? Baiklah
kubacakan sebagian laporan mata-mataku: Kata Samin
Soerosentiko, “Sami Soerosentiko tak ada. Kasmin
Kalang tak ada. Ratu Kembar tak ada. Tapi percayalah
kerbau-kerbau di Randublatung tetap ada...”

Aku, kau kerap menyebut namaku Zanveld, tak
tahu apakah laporan mata-mataku palsud atau asli. Yang
jelas, aku sedang menimbang-nimbang memuat seluruh
pengalamanku ini di Het Nieuws van Deg Dag atau
menyembunyikan rapat-rapat di lubuk hati.

Ah, kau tahu apa yang seharusnya dilakukan
seorang Asisten Residen terhadap fakta bahwa

seseorang yang lebih kuanggap sebagai pemikir bebas[9]

ketimbang penggelora perlawanan pasif[10] bukan? 

Semarang, 2014-2015

Catatan: 
1 Ayahanda Samin Soerosentiko.
2 Nama kecil Samin Soerosentiko.
3 Tanda.
4 Kebo brujul lebokna, kebo branggah tokna/ulehna.
5 Pohon, daun-daun, serta hewan. 
6 Adam mandheg, Rasul lunga.
7 Nama yang diberikan pengikut Samin kepada Samin
Soerosentiko.
8 Beberapa data mengenai aturan Pemerintah Hindia Belanda
saya perolah dari Samin: Mistisisme Petani di Tengah
Pergolakan karya Anis Sholeh Ba’asyin dan Muhammad Anis
Ba’asyin (2014).
9 Tentu Asisten Residen Blora saat itu menyebut Samin
sebagai vrijdenker.
10 Demikian juga sang Asisten Residen akan menganggap
perlawanan Samin sebagai lijdelijk verzet.

SAMIN KEMBAR | Triyanto Triwikromo
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KAMU harus tahu, Harumi sayang. Pada
zaman ketika kekerasan begitu mudah

dilakukan, hal terburuk yang bisa dimiliki
seseorang adalah identitas.”

Bong berkata demikian, satu hari sebelum
ia mati dengan kepala terpisah sejauh lima meter
dari tubuhnya. Jasadnya tergeletak begitu saja
di tengah jalan.

Pertama-tama, saya minta maaf  kepada
teman-teman semua, karena sudah membuka
perkenalan ini dengan adegan yang kurang
nyaman. Namun, apa boleh buat, begitulah
memang yang saya alami. Maka, begitu pula
yang akan saya sampaikan. Perkenalan ini akan
singkat saja. Jadi, saya mohon anda sekalian
tidak pergi dari tempat ini.

Teman-teman semua,
Nama saya Harumi. Saya bukan orang

Perkenalan

Bernard Batubara
Minggu, 15 Februari 2015
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Jepang. Saya akan bercerita tentang kehidupan saya.
Namun, mengingat ucapan terakhir Bong, saya akan
mengisahkan cuplikan masa lalu saya dengan mengubah
seluruh identitas orang-orang yang ada di dalamnya.
Mungkin juga identitas tempat-tempat.

Sila duduk dengan baik. Tidak perlu takut. Saya
tidak akan berlama-lama. Saya juga merasa aneh bicara
dengan suara yang bukan milik saya.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan
mulai dengan keluarga saya.

Nama papa saya Tuan  Pemegang Kaki. Tentu saja,
itu bukan nama asli. Dia suka membaca novel-novel
Jepang. Nama mama saya Nyonya Pecah Belah. Dia
suka melempari kepala saya dengan piring kaca, gelas
kaca, atau sesekali sendok nasi.

Tuan Pemegang Kaki memiliki obsesi terhadap
geisha. Ia memburu dan mengumpulkan semua novel
Jepang yang memiliki tokoh geisha. Pada suatu malam
saat saya berusia 8 tahun, Tuan Pemegang Kaki
mengurung saya di kamar dan mendandani saya seperti
seorang geisha. Dia memeluk saya dan mencium-cium
pipi saya. Lama-lama dia mengelus leher saya dan
mencium-cium pipi saya. Lama-lama dia mengelus leher
saya dan meraba kaki hingga ke paha saya. Dia berhenti
karena pintu kamar digedor keras oleh Nyonya Pecah
Belah. Tampaknya Nyonya Pecah Belah merasa ini
sudah giliran dia untuk melempari saya dengan gelas
kaca baru, bonus dari sabun cuci piring yang dia beli
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Kami berkenalan setelah dia menjawab raut bingung
saya saat melihat ke sekeliling ruangan.

“Kamu lagi di rumah sakit. Mobil yang saya
kendarai menabrak kamu. Saya yang membawa kamu
ke sini,”kata Bong. Wajah Bong putih dan kepalanya
gundul. Bola matanya terlihat licin dan berkilau, seperti
permukaan piring keramik hiasan yang biasa Nyonya
Pecah Belah lemparkan ke kepala saya di kala subuh
dan petang. Bong mengenakan kemeja warna putih.
Saya mencium wangi dari tubuhnya. Untuk sesaat, saya
merasa seperti berada di dalam hutan hujan, di antara
hamparan tanah basah dan pohon-pohon.

“Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab.”
Saya tidak memikirkan Tuan Pemegang Kaki dan

Nyonya Pecah Belah atau meminta bantuan mereka.
Karena saya tahu hal itu tidak berguna. Saya melihat
punggung tangan saya terpasangi infus. Saya
memegangi kepala dan merintih.

“Kata dokter, ada pendarahan di kepala kamu.
Tapi kamu akan baik-baik saja. Siapa nama kamu?”

Nama? Siapa nama saya?
Kepala saya bagaikan gong dan pertanyaan Bong

saat itu terasa seperti pemukul kayu besar yang
menghajar kepala saya. Ada bunyi gong yang berulang
di dalam kepala saya, dan saya tidak berhasil
menemukan apapun yang bisa digunakan untuk
menjawab pertanyaan Bong, meski pertanyaan itu
sangatlah sederhana.

saat belanja tadi pagi.
Tuan Pemegang Kaki membuka pintu sambil

menggerutu. Nyonya Pecah Belah setengah berteriak
saat melihat wajah saya penuh pupur dan gincu yang
merah tebal di bibir saya. Dia berteriak lagi ke wajah
Tuan Pemegang Kaki dan menamparnya tidak kurang
dari sepuluh kali. Tuan Pemegang Kaki tidak melawan.

Itu bukan yang pertama kalinya.
Teman-teman yang saya sayangi,
Saya tahu saya terdengar dingin saat menceritakan

semua ini. Tapi percayalah, pada saat peristiwa itu
terjadi, saya merasakan panas yang tiada tara. Apalagi
jika teman-teman tahu bahwa kejadian seperti itu tidak
hanya berlangsung sekali dalam sekali dalam hidup saya.
Mungkin lebih banyak dari gabungan jumlah jari tangan
kita yang sedang berada dalam ruang kelas ini.

Satu-satunya hal yang bisa meredakan panas di
kepala saya waktu itu adalah seorang laki-laki. Namanya
Bong. Saya bertemu dengan Bong karena sebuah
kecelakaan. Benar-benar kecelakaan.

Ketika itu, saya sedang menyeberang jalan di depan
sekolah. Jalanan terlihat sepi, namun tiba-tiba sebuah
sedan hitam melesat ke arah saya dan seketika saja
saya tidak sadarkan diri.

KETIKA saya siuman, saya melihat Bong di
sebelah saya. Dia duduk di kursi. Saya terbaring di
ranjang. Waktu itu saya belum tahu namanya Bong.
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pernah membaca sebuah novel Jepang. Tentang geisha.
Ada seorang geisha bernama Harumi di sana. Lucu
sekali.”

Saya tidak menjawab, kepala saya masih terasa sakit.
Beberapa jam setelahnya, dengan cara yang tidak saya
ketahui, Bong menemukan alamat rumah saya. Dia
mengantarkan saya pulang setelah kondisi saya cukup
membaik.

Teman-teman yang saya cintai.
Saat itu saya berusia 17 tahun, sama seperti teman-

teman semua saat ini. Bong tigapuluh tahun di atas
saya. Dia punya dua anak. Istrinya sudah meninggal
saat melahirkan anak kedua mereka. Bong
menceritakan ini ketika kami bertemu setelah saya
minggat dari rumah.

DUA setelah pulang dari rumah sakit, saya membeli
tiket pesawat menuju Surabaya, tempat nenek dari
Papa. Namanya Nek Mun. Nek Mun baik sekali.
Semenjak berusia 5 tahun, Nek Mun tinggal di rumah
dan mengasuh saya. Nek mun kembali ke kampungnya
di Surabaya ketika saya berusia 15 tahun.

Nek Mun berteriak senang saat melihat saya di
muka pintu. Dia memeluk saya sampai menangis. Saya
juga ikut-ikutan menangis. Nek Mun bertanya ada apa
saya pergi ke Surabaya, bagaimana keadaan Papa dan
Mama, dan seterusnya. Saya jawab apa adanya saja.

Setelah mendengar cerita saya, Nek Mun menghela

Nama?
Siapa nama saya?
“Kamu tidak bisa ingat?” kata Bong, tampak

khawatir.
Siapa nama saya?
Saya melihat ke Bong, masih merasa bingung.Bong

menggeleng dan menghela napas panjang. Lalu, dia
bicara lagi.

“Saya sempat buka tas kamu tadi, maaf, saya harus
mencari nomor telepon orangtuamu atau alamat
rumahmu. Tapi, saya tidak menemukan apa-apa. Di
tas kamu cuma ada buku catatan dan dua buah jeruk.
Kamu tidak bawa dompet?”

Dompet? Saya menggeleng. Saya tidak pernah
bawa dompet. Saya selalu bawa uang dengan melipat-
lipatnya dan menyimpannya di kantong dada seragam
sekolah.

“Apa nama kamu Harumi? Saya lihat gantungan
kunci dengan huruf-huruf  membentuk H-A-R-U-M-I
di tas kamu. Tadinya saya ingin panggil kamu Harumi,
tapi saya tidak yakin itu nama kamu. Kamu bukan
orang Jepang.”

“Bukan,” kata saya.
Bong tertawa kecil. “Untuk sementara, saya panggil

kamu Harumi saja. Saya akan coba cari kontak
orangtua kamu.”

Saya hanya diam. 
“Omong-omong, kamu suka baca novel? Saya

PERKENALAN | Bernard Batubara



76 77

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

ORANG SUKU C. Nek Mun tidak paham apa
maksud mereka menulis dinding-dinding rumah sendiri
dengan kalimat-kalimat seperti itu.

Belakangan, baru Nek Mun tahu, mereka
melakukannya agar tidak diserang oleh orang-orang
dari suku-suku X ataupun Y. Kedua suku itu bertikai
karena suatu sebab yang hanya diketahui oleh Tuhan
Yang Maha Mengetahui, kata Nek Mun.

Pertikaian kedua suku meruncing hinga tak bisa
lebih tajam lagi. Dua belas jam setelah orang-orang
mulai menulisi dinding-dinding rumah mereka, Nek
Mun melihat Tuan Pemegang Kaki meraung di ruang
tamu dan Nyonya Pecah Belah menggerung di dapur.
Dua adik kandung Tuan Pemegang Kaki baru saja
dikuburkan. Leher keduanya putus ditebas parang. Di
pihak Nyonya Pecah Belah, satu korban. Kakak
perempuannya tewas dibacok di dada.

Teman-teman yang saya sayangi,
Seperti janji saya, perkenalan ini singkat saja. Mohon

maaf  jika saya sudah mengganggu teman-teman dan
seluruh penghuni sekolah ini. Saya tidak bermaksud
demikian. Saya hanya butuh bercerita. Saya ingin
menyampaikan hal-hal tadi, juga bahwa Bong, orang
yang saya cintai, telah mati tanpa kepala. Saya sendiri
mati setelahnya. Menggantung diri di kamar. Saya pikir
saat itu, inilah cara paling mudah menghampiri Bong.

Sebelum saya menggantung diri, saya menerima
kabar bahwa Bong ditemukan tergeletak di tengah

napas berat dan mulai berkisah.
Dahulu, Papa dan mama baik-baik saja. Yang

dimaksud Nek Mun dengan dahulu adalah ketika saya
belum lahir. Saya lahir di tahun 1997. Kata Nek Mun,
Papa dan Mama tampak begitu bahagia ketika melihat
saya. Saya hampir-hampir tidak percaya.

Setahun setelah itu, semuanya berubah.
Kebahagiaan yang tadinya mengisi setiap sudut rumah,
kini menjelma jadi teror tak berkesudahan. Saya masih
berusia satu tahun, jadi saya tidak tahu apa yang sedang
terjadi. Ini saya ceritakan dari apa yang dikisahkan oleh
Nek Mun.

Teman-teman sekalian.
Papa saya, Tuan Pemegang Kaki, adalah laki-laki

dari suku X. Sementara mama saya, Nyonya Pecah
Belah, adalah perempuan dari suku Y. Tidak pernah
ada masalah antara X dan Y sebelum 1997. Tapi setelah
1997, tiba-tiba X dan Y bagaikan air dan minyak.
Mustahil menyatukan mereka, dengan cara
bagaimanapun.

Nek Mun terus berkisah. Dia memberitahu apa
yang dia lihat setelah 1997.

Kampung halaman Tuan Pemegang Kaki dan
Nyonya Pecah Belah tidak saja dihuni oleh suku-suku
X dan Y, melainkan juga suku-suku A, B, C, dan D.
Pada suatu hari, Nek Mun pulang berbelanja sayur-
mayur ketika melihat rumah orang-orang ditulisi
kalimat-kalimat singkat seperti DI SINI SUKU A atau

PERKENALAN | Bernard Batubara



78 79

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

jalan. Kepala terpisah sejauh lima meter dari tubuhnya.
Ada yang bilang orang suku X memenggal Bong. Ada
juga yang bilang itu perbuatan suku Y. Yang jelas, saya
tahu bahwa Bong bukan bagian dari X maupun Y. Ia
tidak bersuku. Ia tidak berbangsa. Begitu yang Bong
bilang kepada saya.

Teman-teman, 
Maaf untuk peristiwa-peristiwa yang belakang

terjadi di sekolah ini. Jangan takut. Peristiwa-peristiwa
itu bukan kerasukan. Hanya cara saya berkomunikasi.
Seperti teman-teman tahu, saya tidak punya tubuh,
meski saya punya pesan.

Saya meminjam tubuh salah satu di antara kalian
karena tidak tahan melihat adegan-adegan di masa
hidup saya dahulu berulang lagi. Saya hanya ingin
menunjukkan bahwa kekerasan seperti ini sudah
pernah terjadi sebelumnya.

Bukankah manusia yang baik adalah manusia yang
belajar dari sejarah, terutama yang paling penuh luka?
Begitu kata Bong. Saya berharap teman-teman tidak
melanjutkan pertempuran yang tidak menghasilkan
apa-apa selain darah. Pacar saya sebelum Bong juga
senang ikut teman-temannya yang tawuran. Dia
berhenti setelah saya berkata kepadanya bahwa saya
perempuan; kalau dia ingin darah, saya bisa
memberikannya setiap bulan.

Teman-teman, saya akan segera pergi. Jangan
khawatir, saya tidak akan kembali lagi dan merasuki

siapapun. Saya sudah menyampaikan apa yang ingin
saya sampaikan. Izinkan saya tutup perkenalan ini
dengan mengucapkan terima kasih, terutama kepada
gadis yang saya rasuki ini. Dia tubuh yang sangat pas
dengan ruh saya.

Selamat tinggal. 

2014
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1

TIBA-TIBA ada kucing di rak bukuku.
Aneh sekali. Ia seperti tiba-tiba saja ada

di sana, duduk di salah satu kolom baris keenam,
di mana kumpulan cerpen penulis-penulis lokal
berada. Dengan santainya, ia menjilati
tangannya di dekat buku Kucing Kyoko. 

Bagaimana bisa kucing ini masuk ke kamar
ini? Aku bertanya sekilas. Rumahku selalu
tertutup. Jendela pun begitu. Memang banyak
kucing liar di luar sana. Tapi tak ada yang pernah
mendekat ke rumah. Aku bukan orang yang
bersahabat dengan binatang, dan mereka tahu
itu. Sehingga setiap melihatku,mereka langsung
berlari menjauh. 

Kucing ini seperti datang begitu saja. Bukan
kucing kecil, tapi bukan pula kucing dewasa.
Bulunya putih, dengan beberapa bagian

Kucing Buku

Yudhi Herwibowo
Minggu, 22 Februari 2015
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berwarna krem. Saat merasa diperhatikan, ia mulai
mengeong ke arahku. Awalnya aku ingin mendiami
saja. Saat ini, aku sedang begitu bersemangatnya
melanjutkan novelku. Gairahku menulis sedang bagus-
bagusnya, dan jari-jariku sedang benar-benar jatuh cinta
dengan keyboard di laptopku. Mungkin karena ceritanya
sudah sampai di bagian yang sudah kutunggu-tunggu:
Asandra, karakter utama di novelku itu, mulai
merencanakan membunuh suaminya. 

Ini bagian yang rumit. Di halaman-halaman
sebelumnya sudah kulukiskan betapa sempurnanya
Asandra. Ia cantik, memiliki karier yang baik, dan sangat
berbahagia. Tapi keinginan membunuh suaminya tak
pernah hilang, walau ia sudah menepisnya selama
bertahun-tahun. Ini seperti keinginan untuk kentut.
Kau bisa menahannya beberapa saat, tapi beberapa
saat kemudian, keinginan itu akan muncul lagi!

Yang jadi masalah, Asandra tak punya alasan
mengapa ia harus membunuh suaminya. Suaminya
tampan, kariernya juga baik, dan juga sangat berbaha-
gia. Ini hanya semacam keinginan membunuh saja, titik.
Benar-benar tanpa alasan. Toh, kadang, satu kejadian
terjadi tak harus karena hukum sebab-akibat. Saat
semua orang mencoba berpikir di luar kotak; membu-
nuh tanpa alasan, adalah satu pikiran yang paling
menarik.

Sudah kupikirkan, Asandra akan memanfaatkan
kebiasaan suaminya yang selalu berdiri di balkon selepas
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Aku kembali melanjutkan pikiranku pada layar
laptopku. Sampai di mana tadi? Saat Asandra mulai
membunuh suaminya? Ah, kenapa aku tiba-tiba merasa
cara terpeleset di air sabun itu tak cukup menarik?
Padahal cara ini sudah kupikirkan sejak lama. Kini, aku
malah merasa cara itu tak sesuai dengan karakter
Asandra yang cerdas. 

Hal ini membuatku terdiam dan mulai memikirkan
cara lainnya yang lebih elegan. Sekilas kembali kubaca
beberapa paragraf yang sudah kutulis sebelumnya.
Misalnya...

Detik-detik berlalu bagai menyeret dirinya. Ada lelah yang
dirasa, atau sekadar keengganan merayap. Asandra mulai
memakai lipstik merah kesukaannya. Dari kaca riasnya yang
besar dapat dilihatnya suaminya duduk terdiam di sofa
kesukaannya. Ia tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk
diam. Asandra berpikir, saat seorang ada dalam satu ruangan
yang sama tapi tak mencoba untuk melakukan apa-apa, itu
merupakan tanda paling baik untuk meninggalkan dunia ini.

Di tengah suasana seperti itu, aku mendengar suara
kertas robek. Aku menoleh. Kulihat kucing itu sedang
menggigit buku yang ada di dekatnya. Dengan cakar
dan giginya, ia berhasil merobek beberapa lembar
halaman. Aku sebenarnya hendak menghardiknya.
Namun saaat melihat buku apa yang ada di tangan
kucing itu, aku mengurungkan niat. Itu buku milik
seorang penulis yang menjengkelkan, sombong dan
merasa dirinya bagian dari kaum selebriti. Jadi rasakan

mandi. Ia akan meletakkan air sabun di lantai tepat di
depan balkon. Lalu ia akan menggergaji pagar balkon
hampir setengahnya. Hingga, hanya dengan satu
sentuhan saja, pagar itu akan patah.

Tapi sialnya, saat jari-jariku akan memulai, aku
mendadak merasa ragu.

Meooong...
Kucing itu kembali mengeong. Aku langsung

menyumpahinya. Seketika saja, ia menghancurkan
konsentrasi yang sudah kubangun sejak tadi.

Aku kembali melirik ke arah rak. Kucing itu seperti
memintaku menurunkannya dari rak. Maka dengan
setengah hati, aku bangkit dan mengangkatnya.
Anehnya, saat kuangkat ia langsung diam. Bahkan saat
kuletakkan di lantai, ia langsung mengusel-ngusel
kepalanya di kakiku dengan manja.

Sebenarnya aku ingin mengeluarkannya. Tapi entah
kenapa, aku malah membiarkannya saja. Ia seperti
mengucapkan terima kasih,sambil memainkan kuku-
kukunya di celanaku. Menimbulkan rasa geli dan sedikit
sakit. 

Aku segera mengusirnya. Ia memilih duduk diam
di ujung ruangan. Kembali keinginan untuk
mengeluarkannya muncul. Tapi—lagi-lagi—aku
mengurungkan niatku, saat melihatnya merungkel di
atas kain keset yang ada di situ. Dengan asyiknya ia
menjilati tubuhnya dengan lidahnya yang kasar dan
berwarna merah jambu.
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atau Rp 10.000. Aku tentu tak akan mau membelinya
dengan harga normal. Membeli buku saat obral kadang
memang sedikit melumpuhkan nalar. Buku dengan
standar di bawah pun kadang dibeli karena gelap mata. 

Aku mencoba berpikir lagi tentang Asandra.
Semalam aku mendapatkan ide bagaimana kalau ia
membunuh dengan lipstiknya? Saat akan bercinta, ia
akan meminta suaminya untuk berperan sebagai
seorang perempuan (sekarang, orang punya fantasi seks
yang aneh-aneh, bukan?). Ia akan mengoleskan racun
pada lipstiknya. Mungkin sianida. Jadi saat suaminya
mengoleskan listik itu di bibirnya dan mulai mengecap-
ngecap dengan lidahnya... dan ia akan selesai.

Kupikir ide ini menarik. Unik.
ku tersenyum, dan baru menyadari kucing itu sudah

tak ada di tempatnya.

KEESOKAN harinya. Sebelum menulis, aku keluar
rumah untuk belanja bulanan. Sepulang dari situ, aku
sedikit tergoda saat melewati sebuah pet shop. Aku
teringat dengan kucing yang muncul di rakku itu, yang
diam-diam mulai kupanggil Kucing Buku. Aku yakin,
ia pasti akan datang lagi. Jadi, agar ia tak terus
mengeong, aku mungkin sebaiknya memberinya
makanan untuknya.

Maka aku pun masuk ke dalam toko itu, dan keluar
dengan membawa satu bungkus plastik makanan
kucing.

saja, kucing pun ternyata tak suka dengan bukumu!
Aku kembali menoleh ke arah laptop. Berpikir lagi

tentang Asandra. Sekilas aku mulai memikirkan
hadirnya tokoh lain, seorang pelacur yang kelak akan
diajaknya untuk bekerja sama. Asandra akan
membiarkan pelacur itu menggoda suaminya. Lalu
diam-diam, ia akan memberi suaminya sebuah obat
pacu jantung sebelum ia beraksi. 

Tapi, ide itu pun terasa berlebihan. Aku pun hanya
bisa menghela napas, sambil berpaling ke belakang.
Kucing itu ternyata sudah tak ada. 

HARI berikutnya aku melihat kucing itu lagi. Ia
berbaring di baris atas. Entah kebetulan atau tidak, ia
berada di mana buku 101 Cara Membunuh Kucing
kuletakkan. 

Sambil menurunkan kucing itu, aku mengambil
buku itu. Siapa tahu aku mendapat ide yang menarik
dari sini. Aku segera membalik-balik halamannya. Tapi
ternyata buku ini hanya ditulis dengan cara standar.
Beberapa cara membunuh kucing yang ada, di
antaranya; dengan memakai lem kucing, lalu
meracunnya dengan racun kucing... Eit, tunggu-tunggu!
Aneh sekali. Cara-cara ini sepertinya lebih pas sebagai
101 Cara Membunuh Tikus.

Aku langsung melempar buku itu. Heran,
bagaimana bisa buku jelek seperti itu ada di rak bukuku
yang bagus? Pasti aku membelinya saat obral Rp 5.000
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dilakukan oleh kucing?”
Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tentu saja ini

mengagetkanku. Tak ada siapa-siapa di rumah ini.
Hanya kucing yang sedang tertidur di rak buku. Makan,
dengan gerakan perlahan, aku berpaling, memandang
kucing itu dengan tatapan tak percaya.

“Kau... bi...bicara?” suaraku seperti tersengal. 
“Ya, aku bicara. Bicara padamu,” kucing itu

menjawab. Benar-benar menjawab. Gerakan mulutnya
pas sekali dengan suara yang kudengar. “Kau tahu,
aku bukan kucing sembarangan. Aku bukan kucing
yang muncul dari tong sampah. Aku muncul dalam
rak bukumu.”

Aku hanya bias menelan ludah.
“Kuamati, akhir-akhir ini kau terlalu lama berkutat

di depan laptopmu, tanpa menghasilkan apa-apa?”
“Itu karena aku... memikirkan sesuatu.”
“Kau harus membaca buku-buku di depanmu ini,

agar ide bisa terus mengalir.”
“Aku... membacanya.”
“Huh, kau hanya membelinya. Itu pun kau beli

saat obral. Benar-benar penulis yang payah.”
Aku menelan ludah. Sebenarnya jengkel juga

mendengar ucapannya, tapi aku tak bisa membantah-
nya. Yang diucapkannya memang benar adanya.

“Kau mau tahu cara terbaik bagi Asandra
membunuh suaminya?” tanya kucing itu kemudian.

Aku mengangguk ragu.

Benar seperti dugaanku, aku kembali menemukan
kucing itu di rak bukuku. Kali ini ada di baris paling
bawah, sedang tertidur pulas.

Karena belum menyalakan laptop, aku berpikir
untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaanku yang
beberapa hari ini terus kupikirkan. Misalnya, dari mana
kucing ini masuk? Maka aku pun mulai mengecek
jendela, lubang udara, bahkan langit-langit setiap
ruangan. Tapi semuanya tertutup rapat. 

Aku hanya bisa menggaruk kepalaku. Kuambil
piring dan mulai menuangkan makanan itu di dekatnya.
Anehnya, ia seperti tak berminat, dan meneruskan
tidurnya. Aku pun hanya mengangkat bahu, dan mulai
kunyalakan laptopku. 

Apa sekarang aku harus melanjutkan ide racun di
lipstik itu? Kenapa hari ini rasanya ide itu terasa
berlebihan? Aah, sepertinya aku terlalu membuang
waktu di bagian ini. Padahal membunuh suaminya,
bukanlah inti novel ini. Cerita utamanya adalah setelah
Asandra sukses melakukannya. Ia akan bertemu dengan
seorang perempuan yang kelak menjadi sahabatnya.
Ternyata sahabatnya itu pun pernah melakukan
pembunuhan yang nyaris sama sepertinya.
Pembunuhan tanpa alasan. Maka keduanya kemudian
memutuskan membuat sebuah klub rahasia yang berisi
orang-orang yang membunuh tanpa alasan. 

Itu cerita sebenarnya novel ini.
“Kenapa kau tak memakai cara yang biasanya
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“Seperti yang kukatakan tadi, pakailah cara yang
biasa dilakukan kucing.”

2
LAKI-LAKI itu memang sialan! Sekarang, ia sulit

sekali dihubungi. Ia tak penah mengangkat ponselnya.
Bahkan saat didatangi rumahnya, ia tak pernah ada.
Atau... mungkin ia ada, tapi tak berkenan menemuiku.

Padahal aku sendiri malas bertemu dengannya. Aku
hanya perlu satu tanda tangan darinya. Setelah itu,
selesailah urusanku dengannya.

Ya, itu syarat terakhir urusan perceraianku
dengannya.

Aku berharap semoga beban berat ini segera hilang.
Menatap masa depan yang baik. Melupakan masa lalu
yang buruk. Walau, aku tentu tak mau menyesal dengan
apa yang sudah kulakukan selama ini. Kupikir ini bagian
dari jalan hidupku. Lagian, siapa yang bisa menebak
jalan hidup? Saat aku mengenalnya, ia laki-laki yang
sangat sempurna. Tulisannya selalu membuat hatiku
luruh padanya. Kekagumanku benar-benar tak terbatas
untuknya. 

Tapi sekarang inilah pesanku: jangan pernah
menikah dengan seorang penulis. Mereka hanya punya
imajinasi. Tak punya apa-apa lagi selain itu. Kau
mungkin bisa terpesona dengan tulisan-tulisannya, tapi
hanya akan sebatas itu saja. 

Seperti yang kualami ini. Hanya beberapa bulan

sejak menikah, aku sudah merasa ada yang salah
dengannya. Ia terlalu sering menyendiri di kamarnya.
Diam, tanpa melakukan apa-apa. Merokok sampai
seluruh kamar dipenuhi asap. Saat itulah aku tahu, apa
yang ditulis seorang penulis tak selalu sama dengan
apa yang ada padanya.

Semakin hari, aku bahkan semakin takut
dengannya. Cerita-cerita yang ditulisnya selalu bertema
pembunuhan. Terutama pembunuhan dalam sebuah
keluarga. Lama-lama aku merasa, ia seperti terobsesi
untuk membunuh pasangannya. Hanya saja, ia terlalu
pengecut untuk mengambil posisi sebagai
pembunuhnya. Ia akan selalu mengambil posisi sebagai
korban, sang istri yang akan dibunuh.

Kupikir, inilah alasan terbesarku minta cerai darinya.
Orang-orang bilang aku terlalu terburu-buru. Tapi
mereka tak tahu. Mereka juga tak melihat saat ia benar-
benar membunuh seekor kucing liar dengan racun,
hanya gara-gara kucing itu merobek-robek salah satu
bukunya.

Hari ini aku berniat menyelesaikan semua urusan
dengannya. Kekasih baruku sudah menunjukkan
kesungguhannya, dan aku tak mau menyisakan segala
sesuatu yang mengganjal di hubungan ini.

Tapi tetap saja aku tak berhasil menghubunginya.
Maka kuputuskan untuk ke rumahnya. Kukendarai
mobilku dengan cepat. Sialnya, di tengah perjalanan,
seekor kucing tiba-tiba melintas ke tengah jalan. Aku
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kaget, dan segera membanting setir ke kiri.
Namun di sana, sebuah pohon besar sudah

menyambutku.

3
AKU seperti bangun dari mimpiku. Sewaktu para

polisi datang dan membawaku pergi, aku masih tak
percaya dengan apa yang terjadi. Tapi kucing itu
sebenarnya sudah mengatakannya langsung padaku:
ia sudah melaksanakan kematian yang paling baik bagi
sang suami.

Aku benar-benar tak memahami maksudnya. Toh,
aku sebenarnya tak terlalu menyetujui idenya. Kupikir
itu terlalu standar. Kejadian sehari-hari tak terlalu cocok
untuk dijadikan kisah fiksi. Harus ada yang
didramatisasi.

Tapi kini, para polisi ini datang dengan tuduhan
aku telah membunuh bekas istriku. Ini tentu saja gila.
Aku sudah tak lagi berhubungan dengannya.
Perempuan cantik yang banyak menuntut itu, sudah
kuanggap pergi dari hidupku.

Tapi aku tentu tak bisa berbuat apa-apa. Saat
mereka membawaku ke dalam mobil polisi, sempat
kudengar suara-suara bagai dengungan di sekitarku.

“Kasihan dia, penulis yang gagal.”
“Sejak dicerai istrinya, ia benar-benar tertekan.”
Aku tak menghiraukan dengungan-dengungan itu.

Toh, pada akhirnya, aku benar-benar masuk ke dalam

penjara. Padahal mereka tak pernah menemukan bukti
apa-apa yang menunjukkan akulah pembunuh bekas
istriku. Hanya karena aku tak mau bicara saja selama
pengadilan, mereka kemudian memutuskan aku
bersalah.

Aku merasa hidupku telah hancur. Untungnya, di
ujung penjara ini, ada sebuah perpustakaan yang hanya
bisa didatangi menjelang sore. Perpustakaan sepi yang
sangat berdebu.

Ini sedikit menghiburku. Diam-diam aku suka
berada di sana. Walau buku-bukunya tak sebagus yang
di rak bubuku dulu, aku senang menghabiskan waktu
duduk di salah satu kursi. Aku merasa begitu tenang.

Nanti saat suara sirene terdengar, tanda setiap
penghuni penjara untuk memasuki ruangannya, aku
baru akan beranjak dari sana. Biasanya, sambil menutup
pintu, aku akan melirik ke rak buku itu, untuk melihat
kucing itu di sana. 
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Suatu sore, belasan tahun yang lalu, setelah hujan,
ketika awan menyibak pelan dan langit nampak
sedikit cerah, beberapa bagian jalan setapak masih
digenangi air. Aku melihat seorang perempuan muda
duduk tidak jauh dariku. Aku tahu siapa dia. Dia
tidak tahu siapa aku. Aku mengenalnya. Itu lumrah.
Wajahnya dikenal semua orang karena dia seorang
penari yang sering tampil di panggung-panggung
pertunjukan. Dia pernah membawakan tarian bangau
yang diangkat dari sebuah cerita pendek tentang sebuah
patung bangau yang tiba-tiba hidup karena jatuh cinta
pada pembuatnya.

SAAT itu musim hujan. Toko kaset
tempatku bekerja tetap buka meski air

sering menggenangi ceruk terasnya. Toko itu
pernah hampir bangkrut. Namun perputaran
tren mengangkatnya kembali. Si pemilik toko

Jabiru

Wihambuko Tiaswening Maharsi
Minggu, 01 Maret 2015
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membuka rolling door-nya hanya beberapa kali dalam
seminggu terutama ketika hujan turun. Meski ia tahu
kini banyak pemburu kaset dan piringan hitam, Si Koh,
pemilik toko Jabiru, tidak berniat sedikit pun
mendandani tempatnya berjualan. Ia merasa tokonya
akan bertahan meski papan namanya tidak lagi
kelihatan karena terhalang plang-plang besar toko
pakaian, bar, dan kedai kopi di sekitarnya.

Saat hujan, Jabiru dipenuhi orang yang
membutuhkan tempat berteduh. Si Koh senang meski
kebanyakan dari mereka tidak mempunyai niat
membeli. Dia dengan jumawa memutar lagu-lagu lama,
kadang lagu rock tapi lebih sering klasik, dengan tape
player tua di belakang meja kasir. Wajahnya sumringah
ketika ada pengunjung yang mengenali lagu yang tengah
diputarnya, lantas mengajaknya mengobrol.

Aku dulu sebenarnya senang bekerja di tempat itu
karena bisa melamun dan memikirkan tulisan sepanjang
hari. Kami jarang melayani pengunjung karena begitu
sepinya toko, lalu menyibukkan diri membersihkan
kaset-kaset tua dan deretan piringan hitam yang tidak
seberapa jumlahnya. Kini Jabiru ramai hingga waktuku
untuk melamun berkurang. Meski begitu aku masih
menikmati berada di sana, mendengarkan cerita-cerita
Si Koh pada calon pembeli tentang riwayat barang
dagangannya. 

Menjelang sore, dalam gerimis aku berlari seperti
dikejar anjing, menyusuri trotoar area pertokoan.
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“Bukan, Koh, bukan. Dia bergerak sendiri. Bukan
digerakkan. Bukan dengan baterai, atau aliran listrik
seperti robot. Bergerak sendiri seperti bernyawa!”Aku
menjelaskan sampai napasku megap-megap.

“You serius? You sehat?” Si Koh memegang dahiku
seperti memeriksa apakah aku sedang demam atau
tidak.

Aku mengangguk meskipun sebenarnya tidak tahu
aku sehat atau tidak. Ini pasti terdengar menggelikan
bagi orang lain. Pundakku melemas. Bangau kertasku
tergeletak tidak bernyawa di meja kasir. Kutunggu
beberapa saat. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi.
Tentu saja ia tidak bernyawa. Aku mulai merasa yakin
aku memang tidak waras.

Tapi tak lama kemudian, Si Koh mencengkeram
lenganku, membuat napasku tersengal.

“Maaf, maaf. Hari ini toko tutup, ya! Saya baru
ingat kalau saya ada kondangan. Besok datang lagi ya.”
Si Koh keluar dari balik meja kasir lalu sopan berdiri di
dekat pintu untuk mempersilakan pengunjung toko
keluar.

Di luar, hujan menderas.

BANGAU kertas itu tegak di atas meja. Setelah
para pengunjung meninggalkan toko, Si Koh menutup
rolling door setengah lalu kembali ke belakang meja kasir.
Dikerjapkannya mata beberapa saat. Dibetulkannya
kacamata bulatnya yang melorot.

Orang-orang berlalu-lalang dengan payung-payung
terbuka yang dari kejauhan tampak seperti bunga-
bunga raksasa. Matahari bersahaja. Sinar oranye seperti
ditembakkan dari langit, menyorot jalan, pohon, dan
permukaan sungai yang membelah kota. Aku terus
berlari. Aku membawa sesuatu yang sangat penting
untuk kutunjukkan pada Si Koh. Sesuatu yang akan
mengagetkannya.

Rolling door terbuka penuh. Beberapa pengunjung
asyik melihat-lihat koleksi piringan hitam. Terdengar
“Heart of Glass”-nya Blondie dari pengeras suara. Si
Koh, seorang laki-laki Cina 50 tahunan dengan kaus
merek Swan dan pantalon hitam berdiri di dekat kotak
gramafon. Dia heran melihatku datang di hari Minggu.

“You tidak libur? Lupa ini hari Minggu?” Dia
berkacak pinggang melihatku tergopoh memasuki
toko.

Aku menggeleng. “Saya mau menunjukkan
sesuatu, Koh.”

Dia menatapku dengan kacamata melorot.
“Piringan hitam kuno?”

Aku mengajaknya menuju belakang meja kasir.
Kukeluarkan bangau kertas dari saku. “Tapi jangan
kaget ya, Koh.”

“Bangau kertas ini bisa bergerak.” Aku berbisik
padanya. Lawan bicaraku mengerutkan kening.

“Bergerak bagaimana? Digerakkan dengan benang
atau gagang seperti wayang? You mau jadi dalang?”
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toko mempunyai dua buah bakpao yang dibelinya
semalam dan masih tersimpan dalam rice cooker. Dia
meletakkan bakpao bulat dan putih dengan uap masih
mengepul tersebut di atas piring.

“Bakpao?” tanya si bangau.
“Iya. Ini bakpao terbaik di kota ini. Bakpao asli.

Meskipun dibuat jauh dari tempat asalnya tapi si
pembuat adalah orang asli Cina.”

Si bangau menggerakkan kepalanya.”Kalian saja
yang makan.Aku tidak makan babi.”

“Kamu tidak makan babi?” tanya si pemilik toko.
Sementara di kepala si pemuda tanggung tersimpan
pertanyaan lain: bagaimana juga caramu makan?

“Kamu tahu mengapa aku membuka toko seperti
ini?” tanya si pemilik toko sambil mengunyah
bakpaonya pelan-pelan. “Kota ini dari dulu adalah kota
yang penuh anak muda,” katanya membuka cerita,
tanpa menunggu lawan bicaranya berkomentar.
“Banyak sekolah seni tapi aku tidak bersekolah di sana.
Aku pindah ke kota lain mengikuti orang tuaku. Selesai
bersekolah aku memutuskan kembali ke kota kecil ini
untuk menjadi penulis lagu.”

“Naif  sekali,” bangau itu menyahut.
“Tapi aku tidak sendiri. Mereka yang naif  sepertiku

tinggal di sini sementara yang suka kehidupan
serbacepat dan modern angkat kaki begitu selesai
bersekolah dan menetap di ibukota propinsi atau ke
ibukota sekalian. Tidak ada mal atau tempat

“Aku pernah melihat yang seperti ini.” Ia berbisik.
Matanya yang sipit terlihat seperti garis lengkung yang
menaungi tulang pipinya.

Kuhela napasku panjang. Aku merasa sangat lega.
Lega, aku ternyata tidak gila. Juga lega, karena Si Koh
tidak kena serangan jantung.

“You dapat kertasnya dari mana”
“Saya temukan di sampul piringan hitam yang

datang minggu lalu, Koh. Koh yang meminta saya
membawanya pulang untuk didengarkan.”

“Itu kiriman piringan hitam yang dari mana? You
sudah dengarkan?”

“Aduh saya malah lupa!” Aku menepuk dahiku
sendiri.

“Aduh bagaimana begitu saja lupa!”
“Kalian ini meributkan apa? Piringan hitam apa?

 Kalian sedang membicarakan aku?” Suara parau itu
tiba-tiba menyahut. Aku mencari-cari dari mana suara
itu berasal. Leher si bangau, yang berupa lipatan kertas
tidak rapi, hasil karyaku, tidak terlihat bergerak.

Bangau kertas itu mendesah. “Seharusnya aku
tidak usah memedulikanmu. Kalau kamu merasa tidak
waras karena melihatku hidup, itu urusanmu sendiri.
Tidak ada hubungannya denganku.”

MEREKA bertiga duduk di lantai di salah satu
sudut toko, menjadikan kursi kayu sebagai meja makan.
Menu makan mereka adalah bakpao isi babi. Si pemilik

JABIRU | Wihambuko TM.



102 103

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

perbelanjaan besar. Anak-anak mudanya menyukai
kegiatan seni. Untuk tidak memuja teknologi sekalipun
mereka mengikuti perkembangan musik dan kesenian
lain dengan mendengarkan atau menontonnya. Mereka
juga melihat perkembangan dunia terkini dari sebuah
televisi besar yang dipasang di perempatan tengah
kota.”

“Wah! Keren sekali!” si pemuda menyahut dengan
bersemangat.

“Layar televisi itu besarnya mengalahkan plang-
plang toko pakaian, bar dan kedai kopi. Televisi
tersebut tidak menyiarkan berita dan hanya mempunyai
satu saluran. Saluran seni. Dia menayangkan klip-klip
musik dari banyak band yang sedang populer, film-film,
juga kuis seputar seni. Aku pernah ikut kuis itu dan
memenangkan uang banyak sekali. Lalu aku simpan
uang itu di bank. Sejak saat itu aku tidak pernah
bekerja.” Si pemilik toko kemudian terbahak. Dia
sekolah senang sekali karena telah berhasil memperdayai
hidup. Atau dia sebenarnya hanya menetertawakan
dirinya sendiri.

Si pemuda memandang si pemilik toko dengan iri.
Tidak semua orang mempunyai nasib baik sepertinya.
Dia kini maklum mengapa bosnya itu selalu punya uang
sementara tokonya dari dulu begitu-begitu saja.

“Anak istrimu di mana?” tanya si bangau. Dia
menanyakan itu seperti orang lain bertanya perihal
cuaca, terdengar seperti basa-basi. Tak disangka

pertanyaan itu membuat raut muka si pemilik toko
berubah.

“Aku tidak kawin.”
“Kamu tidak kawin?” Si bangau mengarahkan

paruhnya ke muka si pemilik toko.
Si pemilik toko menatap sejenak ke muka bangau

yang tidak bermata pun berhidung. “Aku tidak banyak
mengenal perempuan sewaktu muda.”

Si pemuda membuka mulut. “Harus mengenal
banyak perempuan untuk kawin?” Sepertinya ia
menjadi pesimis karena ia sendiri tidak banyak
mengenal perempuan, lantas seolah melihat masa
depannya seperti si pemilik toko yang hidup segan mati
enggan, menjual barang-barang yang tidak semua orang
butuh, memperkerjakan pemuda putus asa seperti
dirinya.

“Aku cuma merasa tidak semua perempuan yang
kutahu kukenal dengan baik. Kamu mengerti
maksudku?”

Pemuda tanggung dan bangau kertas bersamaan
menggeleng.

Si pemilik toko meneruskan cerita. “Ada perempuan
yang aku kenal, yang tiap kali aku melihatnya lututku
jadi lemas. Ah, tapi kurasa aku tidak punya kesempatan
untuk dekat dengannya.”

“Oh ya? Seperti apa orangnya?” tanya si pemuda
tertarik.

“Di tengah kota ada sebuah taman. Di sana banyak
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anak muda berkegiatan. Ada yang bermain musik,
melukis, berolahraga, juga berpantomim. Aku sering
duduk di sebuah bangku kayu putih tepat di bawah
pohon akasia.” Sejenak mata si pemilik toko terlihat
bercahaya. “Suatu sore, belasan tahun yang lalu, setelah
hujan, ketika awan menyibak pelan dan langit nampak
sedikit cerah, beberapa bagian jalan setapak masih
digenangi air. Aku melihat seorang perempuan muda
duduk tidak jauh dariku. Aku tahu siapa dia. Dia tidak
tahu siapa aku. Aku mengenalnya. Dia tidak
mengenalku. Itu lumrah. Wajahnya dikenal semua orang
karena dia seorang penari yang sering tampil di
panggung-panggung pertunjukan. Dia pernah
membawakan tarian bangau yang diangkat dari sebuah
cerita pendek tentang sebuah patung bangau yang tiba-
tiba hidup karena jatuh cinta pada pembuatnya.”

“Apa?” Si bangau bersuara tiba-tiba. Nada
suaranya terdengar gusar. “Jangan berharap itu akan
terjadi padaku!”

“Aku juga tidak mau!” Si pemuda tidak mau kalah.
“Cerita macam apa itu? Kamu seharusnya

menjawab pertanyaanku mengapa tidak kawin. Bukan
malah mengarang cerita tidak bermutu tentang
pantung jatuh yang cinta pada pematungnya segala.
Kalau aku lihat, kamu memang punya kebisaan macam
itu. Kalau ditanya apa, jawabannya apa. Mungkin kamu
sengaja berputar-putar supaya lawan bicaramu
bingung!”

“Sabar, sabar. Kamu harus benar-benar mendengar
ceritaku untuk tahu maksudku.”

“Aku tidak mau! Aku tidak suka orang yang
berbelit-belit. Aku lebih suka langsung ke pokok
permasalahan! Aku tanya mengapa kamu tidak kawin.
Kamu hanya perlu menjawab; aku punya trauma masa
lalu, atau aku tidak laku. Beres. Tidak perlu
membumbuinya dengan cerita yang menyindir orang
lain juga. Tidak kawin itu kan urusanmu.”

“Mengapa kamu marah?” tanya si pemuda pada
si bangau.

“Kamu mau aku meneruskan ceritaku tidak?” Si
pemilik toko nampak masih bersemangat bercerita.

“Tidak!” jawab si bangau.
“Aku ingin tahu akhir ceritanya. Menurutku

penting. Supaya kita tahu makna dari cerita tersebut,”
si pemuda menyahut.

“Akhir cerita itu tidak penting!” sahut si bangau
dengan malas. “Kamu mengira itu penting karena kamu
seorang penulis.”

“Kamu menganggapnya tidak penting mungkin
karena kamu takut mendengarnya.”

“Aku tidak peduli akhir ceritanya seperti apa. Itulah
kenapa aku tidak ingin mendengarnya.”

“Kalau kamu tidak peduli akhir ceritanya, kamu
tidak akan peduli juga apakah kamu mendengarnya
atau tidak.”

Si bangau merasa gusar hingga mengeluarkan suara
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seperti dengusan berulang-ulang.
“Mungkin kita tidak usah cari tahu bagaimana

cerita tersebut berakhir,” sela Si Koh.
“Lho, kamu juga tidak tahu?” Si bangau

menggerakkan kepalanya ke arah si pemilik toko.
Si pemilik toko menggeleng. “Aku tidak pernah

benar-benar membaca cerita itu ketika dimuat di koran
nasional. Aku juga tidak terlalu paham bagaimana
akhirnya karena mereka menari-nari lama sekali di atas
panggung dan aku sibuk memandangi si penari.”

“Lalu waktu kamu melihatnya di taman, kamu
berbicara dengan perempuan itu?” tanya si bangau.

“Ya.”
“Tentang apa? Tentang akhir cerita itu?”
Si pemilik toko menggeleng keras. “Aku tanya

padanya, apakah dia suka mendengarkan musik. Kamu
suka musik, tanyaku sambil menatap bola matanya yang
hitam namun bening seperti kolam. Dia balas
menatapku sambil tersenyum, lalu mengangguk. Musik
apa, tanyaku lagi. Dia bilang musik klasik.” Bola mata
si pemilik toko kembali bercahaya beberapa saat.

Dia melanjutkan ceritanya: “Lalu, karena aku sama
sekali tidak mengerti musik klasik aku tidak bertanya
apapun lagi. Aku cuma mengangguk-angguk untuk
menjaga kesopanan.”

“Begitu saja?”
“Begitu saja.”
“Kamu gila ya?” Si bangau makin gusar.

“Aku tidak gila.Tapi memang cuma itu isi obrolan
kami waktu itu.”

Si pemuda ikut merasa kecewa dengan jawaban
itu. Dia berdiri untuk mengambil minum dari meja di
dekat kasir. Dia meneguk air segelas sekaligus.

“Baiklah. Setelah itu kalian bertemu lagi di lain
tempat?” Si bangau bersuara lagi.

“Aku tidak ingat.”
“Kamu tidak ingat? Kok bisa tidak ingat?”
Si pemilik toko tampak berpikir.
“Tunggu dulu. Aku kemudian bertemu lagi

dengannya!”
“Oh ya? Di mana?”
“Di sebuah toko piringan hitam. Dia berdiri di

depan rak musik rock.”
“Wah itu cerita yang penting! Mengapa kamu bisa

lupa?”
“Aku tidak lupa sebenarnya. Aku hanya ragu akan

menceritakan ini atau tidak.”
“Kamu melihatnya. Lalu?”
“Dia berdiri di depan rak musik rock seperti sedang

membaca tulisan yang ada di sampul piringan hitam”
“Kamu menyapanya?”
“Tidak. Aku hanya melihatnya menekuri piringan

hitam satu per satu.”
“Sudah? Hanya seperti itu?”
“Iya.”
“Astaga aku tidak percaya ini.”

JABIRU | Wihambuko TM.
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“Kemudian....”
“Aku tidak mau dengar lagi!”
“Dengarkan!”
“Apa? Kamu bertemu lagi dengannya? Di sebuah

kedai kopi saat dia sedang menyanyi?”
“Lho? Kok kamu bisa tahu?”
“Aku hanya menebak. Dia menyanyikan lagu

kesukaanmu, tapi kamu hanya termenung di pojokan
memandanginya. Begitu?”

“Dari mana kamu tahu?”
“Sudah kuduga.”
“Anehnya, aku jadi sering bertemu dengannya di

toko kaset atau piringan hitam. Aku pernah mendengar
percakapannya dengan pramuniaga kalau dia
mengoleksi piringan hitam. Sama seperti aku saat itu.”

“Kamu tidak pernah menegurnya untuk
bercakap?” Si bangau tampak tidak menunjukkan
antusiasme lagi.

Si pemilik toko hanya mengangkat bahu.
“Sepertinya mendengarkan ceritamu harus selalu

bersiap kecewa ya?”
“Kok begitu?”
“Karena kamu tidak peduli pada pendengarmu.”
“Kamu kecewa mendengar ceritaku?”
“Ya. Sangat kecewa. Kamu membuatku gemas.

Kamu sering berada di situasi yang akan mengubah
hidupmu tapi kerap menyia-nyiakannya. Mana kamu
tahu perempuan musik klasik itu sebenarnya jodohmu,

jadi kamu tidak hidup membujang seperti sekarang
ini. Jangan-jangan kamu membuka toko semacam ini
karena berharap akan dikunjunginya?”

“Yang sopanlah sedikit!” Si pemuda tampak tidak
senang mendengar ucapan si bangau.

“Aku tidak menganggp setiap momen dalam
hidupku adalah titik untuk perubahan. Termasuk ketika
aku memenangkan kuis dan mendapat uang banyak
sekali. Aku mengikuti kuis itu karena aku suka bermain
tebak-tebakan dan kebetulan aku tahu semua
jawabannya.”

“Aku tidak paham dengan pola pikirmu.”
“Kamu tidak harus paham.”
“Kamu mau bakpao?” tanya si pemuda menyela

pembicaraan.
“Aku tidak makan babi,” tukas si bangau.
“Aku bisa belikan bakpao rasa lain.” Si pemuda

menawarinya.
“Aku tidak lapar. Dia membuatku kehilangan selera

makan.” Si bangau menunjuk si pemilik toko dengan
paruhnya.

“Oke, terserah maumu saja.” Si pemuda menjadi
tidak enak sendiri.

“Dia sudah menikah?” Si bangau rupanya
penasaran dengan akhir ceritanya.

Si pemilik toko hanya mengangkat bahunya.
Ketiganya lalu diam. Piring telah kosong. Musik tidak
terdengar lagi.

JABIRU | Wihambuko TM.
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UNTUK menjadi seorang tokoh di sebuah
roman picisan, perempuan itu harus

mengenakan kardigan dan membawa jaket.
Maka, perempuan itu mengambil kardigan, dari
rak lemari paling bawah. Ketika rajutan kuning
kenari itu ditarik dair tumpukan terbawah,
meruap aroma kapur barus usang. Perempuan
itu mematikan lampu kamar. Dengan rembesan
cahaya lampu dari ruang tengah, ia memandang
tubuhnya di cermin lemari.

Perempuan itu mematut-matut diri.
Setelah mengikat rambutnya, ia mengaitkan

seluruh kancing kardigannya. Lalu memandang
lagi ke cermin. Kemudian ia putuskan untuk
membiarkan kancing kardigan terbuka dan
membiarkan rambutnya tergerai. Ia sangat
mungkin akan lebih lama begitu kalau saja alarm
dari telepon genggamnya tidak mengingatkan.

Untuk Sebuah Roman Picisan

Mona Sylviana
Minggu, 08 Maret 2015

UNTUK SEBUAH ROMAN PICISAN | Mona Sylviana

“Kita mendengarkan musik saja.”
“Oke. Aku mau musik disko,” sahut si bangau

setengah menjerit.
“Musik disko? Yang sepertia apa?”
“Yang bisa membuatku berdisko.”
“Iya aku tahu, tapi yang seperti apa?”
“Terserah!”
Si pemilik toko berdiri lalu berjalan menuju satu

rak piringan hitam, mencari-cari sesuatu di sana dan
menemukannya. Dia mengeluarkan piringan hitam dari
dalam sampulnya lalu menuju kotak gramofon.

Musik terdengar.
Saat itu terdengar pintu kecil terbuka. Bayangan

sesosok perempuan jatuh di tengah ruangan.
“Permisi, apakah tokonya buka?”
Tidak ada yang menjawab. Semua melihat ke arah

perempuan yang berdiri di depan toko.
Sepersekian detik setelah si pemilik toko beranjak

dari duduknya dan berjalan ke arah pintu, si bangau
kertas tampak kehilangan beratnya, terhuyung perlahan,
lalu tergolek kaku di atas meja. 

Yogyakarta, 2014-2015



112 113

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

Perempuan itu mengunci pintu sambil menekan-nekan
tas yang menggantung di bahu. Jaket coklat tebal
hampir memenuhi isi tasnya. Ruang lain dalam tas
hanya bersisa untuk menyelipkan dompet, telepon
genggam, dan sebuah buku kumpulan cerita pendek.

Untuk sementara saya menamainya Dara. Ia akan
memakai celana kulot hitam, kaos lengan panjang hitam, dan
kardigan. Sebenarnya paduan warna hitam tidak terlalu pas
untuk Dara. Tubuh perempuan itu kurus hingga kepekatan
hitam akan membuatnya semakin tenggelam. Tapi saya belum
menemukan padanan lain yang mungkin lebih pas untuknya.
Jadi, sementara, biarlah Dara dengan padanan celana kulot
dan kaos lengan panjang hitam.

Kardigan saya pilihkan untuk membuat Dara merasa
mudah dikenali. Hanya saja, saya bayangkan saat itu masih
musim penghujan. Udara malam tentu dingin. Dara
membutuhkan lebih dari sekadar kardigan. Saya membekalinya
dengan jaket coklat berbahan kanvas. Tidak terlalu mencolok
dan bisa menepis angin.

KINI perempuan itu turun dari taksi. Sehabis hujan
seharian, jalan raya di pusat kota itu sepi. Satu dua
motor melintas. Mobil-mobil juga tampak tidak tergesa.
Ada genangan air di sisi jalan. Ada pantulan bulan di
dalamnya.

Dara merapatkan kardigan. Udara memang lebih
tajam dari biasa. Hujan yang baru berhenti menjelang
malam, membuat aliran angin menancapi tiap lubang

UNTUK SEBUAH ROMAN PICISAN | Mona Sylviana
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Seorang dari mereka mengangguk, sementara dua
yang lain asyik dengan telepon dalam genggaman.
Seseorang yang mengangguk tadi melirik Dara.

Perempuan itu menunduk. Yang menguar dari
dalam mangkuk menguapi puncak hidungnya. Dara
menyendok bubur. Ia merasa mata seseorang itu lama
menusukkan lirikan, menelanjanginya. Mata Dara
sepenuhnya lekat dalam mangkuk bubur.

Sebelum tukang bubur selesai meracik tiga
mangkuk pesanan, enam laki-laki dan perempuan belia
datang. Mereka memenuhi meja paling dekat pinggiran
jalan. Suara mereka seperti kumpulan angsa di pinggir
kolam. Dara membuka kunci layar telepon genggam.
Layar seketika terang. Dara mengunci layar telepon
genggam. Layar kembali gelap. Berulang perempuan
itu melakukan hal yang sama.

Karena kealpaan seorang penulis, seorang tokoh
di sebuah roman picisan, hanya bisa menatap layar
telepon genggam, mengaduk-aduk isi mangkuk, atau
memperhatikan sekumpulan laron. Gerombolan hewan
kecil itu mengerubuti lampu merkuri. Genangan air di
pinggir jalan kehilangan bulan, tertutup helaian sayap.
Seekor laron menghampir wadah plastik sambel. Dia
menabrak-nabrakkan tubuhnya. Dara mengibaskan
tangan. Sayap laron lepas.

Kalau saja Dara tidak mendengar decit ban,
matanya masih menghitung urat di sayap laron yang
tertempel di lembap meja. Sebuah taksi berhenti. Dara

pori-pori. Perempuan itu memilih duduk di kursi dekat
gerobak, di sisi paling kiri. Kursi kayu panjang itu
lembab.

“Setengah saja, Pak. Jangan pakai telur.”
Penjual bubur itu mengangguk.
Dara mengeluarkan isi tas. Jaket ia kenakan. Layar

telepon genggam yang gelap tanpa kedipan
diletakkannya di atas meja. Buku bersampul tubuh
perempuan telanjang yang membuatnya jengah, segera
ia simpan lagi di dasar tas. Dara tidak mengerti
mengapa harus membawa buku itu ke mana pergi,
terutama malam itu, ketika ia makan bubur ayam di
pinggir jalan. Lampu neon di muka gerobak dan
lampu-lampu merkuri di pinggiran jalan tidak cukup
terang untuk bisa membaca buku.

Bangku-bangku kayu masih kosong. Sebagian
masih berembun. Penjual minuman, tidak jauh dari
gerobak bubur, tampak menyiapkan dagangannya.
Bungkus kopi, susu, dan jahe instan dikeluarkan dari
dalam dus. Dijajarkan di tali plastik yang diikat melintasi
trotoar. Baru saja laki-laki tua penjual bubur
membersihkan cairan putih yang melelehi pinggir
mangkuk, tiga laki-laki mendekat. Mereka duduk di
meja seberang Dara. Seorang dari mereka
mengeluarkan bungkus rokok dan mulai membakar
sebatang.

“Biasa?” tanya penjual bubur kepada mereka bertiga
sambil meletakkan mangkuk bubur di hadapan Dara.

UNTUK SEBUAH ROMAN PICISAN | Mona Sylviana
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memaksakan?”
Dara menahan senyumnya tidak lepas jadi tawa.

“Iya. Iya. Saya datang. Tapi....”
“Tapi apa?”
“Kalau saya tidak mengenalimu bagaimana?”
Dara mendengar tawa laki-laki yang serenyah kue

kering. “Saya pasti mengenalimu. Kamu datang saja
duluan. Nanti saya antarkan teh hangatmu dan akan
bilang, hari Dara....”

“Saya akan pakai kardigan kuning.”
Sebuah mobil jalan melambat. Dara tersentak.

Lehernya tegak. Seorang perempuan berbibir merah
semangka turun. Ujung lancip sepatunya nyelip di
trotoar. Perempuan berkadigan kuning itu duduk persis
di seberang Dara. Merah semangka pas dengan kaos
ketat hitam yang dikenakannya. Perempuan itu seperti
teratai merekah di tengah kolam. Dara memandangnya
lama sekali.

“Ada apa ya?” tanya perempuan itu.
“Oh, eh, maaf. Tidak.”
Dara menggigit ujung sendok. Jari kanannya

membuka lengan jaket. Jarum jam sudah menjauh dari
angka 10. Tiga laki-laki di seberang meja sudah
menghabiskan bubur mereka. Suara sendawa keras
keluar dari mulut seseorang dari mereka. Sekumpulan
angsa masih terus dalam keriuhan. Kadang kilatan dari
telepon genggam mereka menyala. Mereka belum
menyentuh bubur yang berderet di meja. Di mangkuk

menengok. Napasnya tertahan. Dari pintu mobil putih
susu sepasang laki-laki dan perempuan turun. Pasangan
itu kelihatannya baru bertemu malam. Tubuh mereka
menyengat parfum yang baru disemprot.

Dara mengembuskan napas. Udara panas menjalari
hidung hingga tengkuknya. Ia membuka satu kancing
jaket. Jantungnya serasa kembali memompa. Dara
menunduk. Telapak tangannya yang dingin mengaduk-
aduk sendok ke dasar mangkuk. Kacang kedelai dan
kerupuk lepek ia sisihkan. Dara menyuap perlahan.
Suwiran ayam belum disentuhnya. Perempuan itu masih
bisa menunggu sekitar 15 menit lagi sebelum buburnya
habis.

Dara ingat laki-laki dari ujung telepon dua hari lalu,
“Saya merindukanmu.”

“Ya.”
“Kenapa hanya ya? Kamu tidak ingin ketemu?”
“Saya mau.”
“Kita jadi ketemu kan?”
“Ya.”
“Saya akan tunggu kamu....”
“Kamu akan datang?”
“Ya. Saya akan datang. Pasti datang.”
“Baiklah. Saya usahakan juga datang....”
“Kok diusahakan?”
“Maksudnya?”
“Setelah sekian lama, kamu hanya akan

mengusahakan? Tidak mau memastikan atau

UNTUK SEBUAH ROMAN PICISAN | Mona Sylviana
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Tokoh perempuan tak bernama itu berada di situasi yang
janggal, yaitu perdebatan para eksil Cekoslovakia di sebuah
kafe di Paris setelah Peristiwa Musim Semi Praha. Entah
apa yang ter jadi dengan metabolisme tubuhnya, tokoh
perempuan yang juga bagian dari kaum eksil itu begitu ingin
agar bibirnya dicium seseorang. Keinginan yang demikian tak
tertahankan. Padahal tidak ada sosok seorang pun yang ia
bayangkan mencium bibirnya.

Satu-satunya persentuhan tokoh perempuan tak bernama
itu dengan peristiwa ialah ketika ia memesan kopi. Sejak ia
berada di tengah perdebatan itu, sudah beberapa botol anggur
kosong memenuhi meja. Ia merasa harus menghentikan
pengaruh anggur dengan kopi pekat dan pahit. Ia mengira
anggurlah yang membuatnya hanya memperhatikan setiap bibir
yang bicara. Perempuan itu tidak pernah menyimak perdebatan
itu. Ia hanya terpaku di gerak bibir-bibir yang mengalirkan
kata-kata. Tubuhnya bergetar dan tangannya berkeringat setiap
kali matanya melihat bibir yang bergerak. Seperti ada pusaran
kuat menenggelamkannya dalam fantasi seksual.

Karena diceritakan dari sudut pandang orang ketiga yang
terbatas, ujaran-ujaran dalam percakapan dalam cerita pendek
itu tidak saling berkait. Perkembangan psikologinya akibat
rangsangan tubuhhnya yang abnormal tidak terhubung dengan
peristiwa cerita. Bagaikan sepasang rel panjang kereta api,
ada bersama tapi tidak saling menyentuh.

Saya membayangkan Dara terdampar pada situasi yang
kurang lebih sama dengan tokoh perempuan tidak bernama
dalam cerita pendek itu.

Dara, bubur tinggal satu suap. Penghabisan
Dara menghabiskan teh yang sudah tidak hangat

lagi.
Perempuan itu menghampiri tukang bubur dan

mengeluarkan lembaran uang dari dompetnya. Dara
memasukkan uang kembalian ke dalam saku jaket.

Sebelum menyeberang ia selintas mengarahkan
mata ke ujung jalan, ke arah lampu lintas yang tengah
menyala merah. Hanya ada empat mobil menunggu
lampu berubah warna.Selebihnya kabut bergumul
dengan asap knalpot. Dara masuk ke dalam taksi di
baris terdepan. Ia menutup pintu taksi dan menyebut-
kan alamat. Mesin taksi berderum.

Awan bergerak menghalangi kilau bulan jatuh ke
muka jalan. Awan yang, mungkin, sama yang sedang
dipandang Jaka. Dari balik tirai jendela, dari satu tempat
yang jauh, Jaka mengikuti gerak awan menutup muka
bulan.

PERISTIWA dalam sebuah kisah menjadi relevan
ketika si tokoh terlibat di dalamnya. Begitu kata Tony
McKibbin ketika membahas cerita-cerita dalam Laughable
Loves, kumpulan cerita pendek Milan Kundera. Tapi dalam
sebuah cerita pendek dalam Smese lasky (1969) yang, entah
kenapa, tidak ada di Laughable Loves, terjemahan bahasa
Inggrisnya (baik yang edisi 1974 maupun edisi 1999), seorang
tokoh perempuan berada dalam perisitiwa yang tak
memungkinkan ia terlibat di dalamnya.

UNTUK SEBUAH ROMAN PICISAN | Mona Sylviana



120 121

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

DERIT rem, disusul empat bantingan
pintu oto. Pasti Babah Sun dan teman-

teman. Terlambat. Syaraf  tubuh bagian
bawahku mulai enggan mematuhi perintah
otak. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh.
Aku akan mati. Mereka akan menemukan
tubuhku berkubang darah. Menyusul si durjana.

Sekuat tenaga kuangkat leher. Ah, tak
tersisa gerumbul otot yang sepakat dengan
kehendak ini. Syukurlah kedua bola mataku
masih berfungsi. Kupaksa mereka berputar ke
depan. Pemandangannya sama sejak sore tadi.
Empat pria terkapar tanpa jiwa, mengelilingi
sosok besar di kursi berukir. Si durjana, yang
terkulai dengan mulut sobek sampai ke telinga.
Oh, mulut lebar itu. Cocok menjadi rumah kata-
kata manis yang sering ia tebar. Kata-kata yang
telah membuat Miranda hanyut menjadi gadis

Istana Gotik

Iksaka Banu
Minggu, 15 Maret 2015

ISTANA GOTIK | Iksaka Banu

Untuk kisah yang sedang saya kerjakan, Dara setuju
bertemu dengan laki-laki yang meneleponnya di satu tempat
yang ternyata tak sesuai dengan kondisi batinnya. Tempat
yang tidak memungkinkan seseorang asyik masyuk sendiri.
Kalau saja saya membekali Dara dengan earphone, ia punya
alasan yang masuk-akal untuk tidak terlibat atau tidak
mempedulikan tempat atau peristiwa susulan yang berlangsung
dalam kisah.

Sebenarnya ada alternatif  lain. Tokoh Dara mengalami
perkembangan. Ia mengembangkan daya untuk terlibat dalam
peristiwa, misalnya dengan menelepon laki-laki yang ditunggunya.
Atau ia membaca buku yang ada dalam tasnya. Singkatnya,
ia bisa berimprovisasi. Setidaknya ia tahu bahwa situasi yang
dialaminya bukan situasi yang tidak bisa diatasi.

Dan karena karakter Dara tidak berkembang, saya
belum tahu cara menutup hubungan mereka. Saya belum
menemukan cara bagaimana membuat kedua tokoh saya, Jaka
dan Dara, mencapai akhir yang bahagia. Karena begitulah
seharusnya kisah percintaan. Akhir yang bahagia...

Dan karena itu pulalah, roman picisan ini harus
dimulai lagi.

Ketika taksi yang baru saja ditumpangi Dara hilang
di tikungan, awan bergerak. Pada saat yang sama,
perempuan berbibir merah semangka itu mengeluarkan
jaket dari dalam tas. Jemari yang berhias kuku warna
biru menyala itu memasukkan telepon genggam.

Sambil menyendok bubu, Dara mulai membuka
lembaran halaman sebuah buku cerita pendek. 
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bodoh.
Miranda. Nona Miranda. Kutengok tubuh seputih

lilin di pangkuanku. Miranda. Kembang Istana Gotik.
Kesayangan Babah Sun. Kesayangan semua orang.

“Kamu ikut ke mana Nona pergi,”aku ingat Babah
Sun menepuk pundakku sebelum menoleh kepada
perempuan di depan kami. “Orang ini pensiunan
KNIL. Jago kelahi. Ia kini centengmu, gantinya si Joni.”

Gadis itu mengulurkan tangan. “Aku Miranda,” ia
menyapa dengan warna suara yang sulit kutemukan
dalam ungkapan. Nyaring? Bersih? Yang jelas, dia tidak
kaget melihat wajahku.

“Willem,” sahutku.
“Boleh saya panggil Bang Willie? Oh, angkernya.

Boleh beri saya wajah yang lebih ramah?”
Kubuang pandangan ke samping. Tak guna

menjelaskan betapa “wajah angker” itu sesungguhnya
sebagian daging kening yang gagal kembali ke
tempatnya setelah tersapu kelewang seorang laskar Bali
saat terjadi Puputan Badung.

Nona Miranda. Istana Gotik. Ya, semua bermula
tiga tahun lalu, setelah Babah Sun kuselamatkan dari
keroyokan para sinyo mabuk di sekitar Kalibesar.
Mendengar aku butuh pekerjaan, Babah membawaku
ke Istana Gotik menjadi karyawannya.

Semula aku tak tahu, tempat apa itu. Tapi setelah
melihat gadis-gadis molek dan beberapa kamar dengan
ranjang beraroma cendana, segalanya menjadi jelas. Ini

ISTANA GOTIK | Iksaka Banu
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kerani bank. Saat usiaku tujuh tahun, ayah mengusir
ibu. Tadinya aku sempat diangkat menjadi anak resmi,
terbukti ada tambahan “Salochin” di belakang namaku,
gubahan dari “Nicholas”. Tak pernah terungkap
mengapa Ayah urung mengajakku tinggal di rumahnya.

Dan ibuku? Tak ada yang bisa memulihkannya dari
kehancuran jiwa. Dijauhi kerabat. Diberi julukan pezina.
Suatu sore kujumpai ia tergantung di dalam sumur. Tali
timba membelit lehernya. Tak ada uang untuk
mengurus pemakaman, jadi kubiarkan gereja
mengambil alih. Mereka mau menyantuniku tiap bulan,
asalkan aku merawat halaman gereja.

Mulailah kujalani hidup sebatang kara sebagai
seorang liplap. Belanda bukan, pribumi pun tidak. Tak
terhitung, berapa kali kuayunkan kepalan tangan,
membela diri dari hinaan. Tapi aku bersyukur, itu semua
menempaku menjadi kuat. Jiwa maupun raga. 

Setelah dewasa, kupakai sebagian besar usiaku
menjadi serdadu. Waktu itu, sulit membayangkan
tempat lain yang lebih istimewa dari barak prajurit.
Makan tiga kali sehari, ditambah sedikit jaminan sosial.

Di Istana Gotik, upahku berlipat kali jumlah
tunjangan pensiun. Tugasku sangat menyenangkan,
berdekatan dengan Nona Miranda. Maaf, maksudku
menjaga keselamatannya dari lelaki mabuk atau
pelanggan yang sulit menghitung jumlah duit dikalikan
banyak jam yang mereka habiskan di atas tempat tidur.

Cara kerjaku ringkas. Kuwajibkan pasangan Nona

rumah bordil kelas atas. Bukan rumah suhian seperti
Macao Po, Gang Mangga, Gang Hauber, atau Paal
Merah. Disebut Istana Gotik, menurut Pak Wage, supir
Babah Sun, lantaran bangunannya menggunakan
langgam hias Gotik.

Entahlah. Bagiku rumah ini mirip katedral di
Waterlooplein yang dulu selalu kulewati dalam perjalanan
menuju barak.

Meski unik, orang akan mengira rumah ini hanya
satu dari banyak rumah mewah di wilayah itu. Jarang
ada oto berlama-lama di pelataran. Saudagar Tionghoa,
atau tuan-tuan Belanda datang mengambil teman
kencan, lantas pergi. Seringkali bahkan hanya sopir yang
menjemput. 

“Nona Miranda primadonanya,” tutur Pak Wage
di awal masa kerjaku. “Bisa ngomong Londo. Banyak
yang kepincut. Tapi Nona sangat hati-hati. Kadang
menolak yang sudah dipilihkan Babah.”

BULAN-BULAN awal, aku belajar membiasakan
diri melihat hal-hal di luar takaran otakku. Misalnya,
ternyata banyak pria terhormat rela menghamburkan
uang bersama wanita yang bukan istri mereka. Dan
rumah-rumah mewah di atas bukit ternyata juga bukan
dongeng. Sering kuantar Nona Miranda ke tempat-
tempat semacam itu.

Aku lahir di Depok. Ibuku penjaga toko kelontong
yang dipergundik ayahku, Kaas Nicholas, seorang
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dalam pelukanku saat itu. Kami berkendara pulang
dalam kebisuan yang menyiksa. Semula kukira
hubungan kami akan rusak. Ternyata tidak.

SEBULAN kemudian, usai bertugas, Nona
Miranda memintaku menepikan kendaraan di depan
sebuah bangunan. Apakah ia akan menjumpai
kekasihnya? Bagaimana mungkin bisa lolos dari
pengawasanku? Aku harus tegas. Meski kekasih,
peraturan harus tetap kupatuhi.

“Nona boleh ke mana saja, asal bilang dulu,”
kutatap matanya agak lama. Baru kusadari ada sorot
seteduh itu di mata seorang jalang. Dan mata itu
terpicing jenaka saat pemiliknya terpingkal. “Bang,”
katanya. “Abang sudah kerja keras. Boleh saya traktir
Abang?” Ia membimbingku masuk. Bangunan itu
ternyata sebuah rumah makan. Jauh dari suasana resmi.
Dan jenis musik yang dimainkan di panggung itu.
Belum pernah kudengar irama seperti itu.

Kami memesan makanan, lalu lebur dalam
percakapan menakjubkan yang membuat kami merasa
aman berdekatan satu sama lain pada detik-detik
berikutnya. Baru kutahu kisah hidupnya: Anak seorang
juru tulis perkebunan karet. Tumbuh bersama ibunya
yang tawar hati. Sementara ayahnya seorang pria ringan
tangan yang tak cuma sekali tertangkap basah
berseketiduran dengan wanita lain. Menginjak remaja,
kedua orang tuanya berpisah. Gadis itu hilang arah.

Miranda bertatap wajah denganku terlebih dahulu,
setelah itu barulah aku siaga di luar kamar. Semacam
peringatan agar mereka tidak macam-macam. Jarang
yang tak bergidik melihat ukuran tubuh dan bekas luka
di wajahku.

Para lelaki boleh terbang ke bulan. Tapi setiap
setengah jam Nona Miranda harus membunyikan
lonceng kecil dekat tempat tidurnya. Kalau tak ada
bunyi, pintu kamar akan kuketuk. Bila tak ada jawaban,
kudobrak. Begitu hubungan kami pada awalnya.
Terpaut jarak, peraturan, dan nasib.

Hingga suatu hari, seorang bintang tonil tenar
melakukan kesalahan besar, mengurung Nona Miranda
di sebuah penginapan. Ketika pintu kujebol, ia sedang
berdiri telanjang dengan revolver di kening Nona
Miranda. Tak jelas, apakah ia sedang menggelar upacara
pembangkit syahwat yang aneh, atau memang ingin
menyiksa Nona Miranda lantaran cintanya tak berbalas.
Yang pasti, peraturan sudah dilanggar.

Kudekati pria itu. Meski pandai bermain drama,
cahaya matanya bukanlah milik seorang petarung. Tak
bakal ia menarik pelatuk. Kugempur lututnya dengan
tendangan. Disusul tinju kananku yang terayun sepenuh
tenaga. Kurasa butuh waktu lama baginya kembali ke
dunia panggung. Hidungnya remuk, dua gigi depannya
tanggal.

Itulah kali pertama Nona Miranda melihat
kebuasanku. Jadi, bisa kumaklumi gigilan tubuhnya
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perjalanan hidupku: Sebatang kara. Kemiskinan yang
menggila. Dikhianati istri tercinta. Menjadi tentara. Dan
akhirnya, belajar meniadakan nurani dengan
menembak orang tua, wanita dan bayi di Bali tahun
1906. Kubisikkan semua. Tepat di muara telinganya. 

Di antara irama lagu yang kian melembut, sepasang
mata kecil mengikuti ceritaku dengan cermat. Satu garis
lurus dengan mataku. Barangkali tubuhnya kerap
disinggahi para petualang cinta. Tapi sorot matanya,
alangkah perawan. Membuatku ingin melakukan
sesuatu yang mulia untuknya. Terutama setelah ia ganti
berbisik ke telingaku: “Malam yang indah. Aku ingin
hidup abadi. Bang Willie jadi ayahku mulai sekarang,
ya? Jangan panggil Nona lagi.”

Aku mengangguk. Memang keterlaluan bila
memimpikan hadirnya sebuah petualangan ragawi dari
persahabatan ini. Siapakah aku ini? Berperan sebagai
ayah, cukuplah menjadi alasan untuk selalu berada di
dekatnya, menyerap gelora besar menjalani hidup yang
terpancar deras dari kedua bola matanya.

Dengan binar mata yang sama pula suatu malam
ia menghampiriku. “Dia melamarku, Ayah,” katanya
seraya menunjukkan sehelai surat.

Seperti yang kukatakan, tak ada pria di sekitar
Nona Miranda yang tak kuketahui. Justru karena itulah
aku merasa remuk. Kutatap sekali lagi nama pengirim
surat itu. Andreas Maurits Dorsten. Pengusaha besar.
Tokoh penting di Volksraad. Rajin menyerukan

Lari dari rumah. Menjual keperawanan untuk sebuah
pernyataan kebebasan hidup, menjadi budak alkohol,
sebelum akhirnya berkenalan dengan Babah Sun di
sebuah pesta.

“Kalau Abang?” tanyanya.
Aku mengangkat bahu. “Tak ada yang enak

didengar.”
“Mungkin bisa cerita dari sana?” Nona Miranda

melirik ke sebuah titik. Lantai dansa. Beberapa
pasangan tampak berhadap-hadapan, lalu irama asing
itu kembali mengalun.

“Swing jazz,” bisik Nona Miranda. “Mereka mahir
bermusik, seperti Han Samethini dan John Kiliaan.
Ayo, kita gabung.”

Aku menggeleng sengit.
“Ah, dengar iramanya. Abang tidak terpanggil?”

gadis itu menarik-narik tanganku. Dengan enggan,
kuikuti langkahnya. Sesaat kemudian, di tengah irama
yang meliuk dan menyentak, dapat kurasakan betapa
berwarna sesungguhnya hidup ini. Cinta, harapan,
kegagalan, serta keberuntungan. Satu persatu hinggap
padaku, lalu pergi. Kadang kembali, kadang lama sekali
baru kembali. Dan perempuan kecil ini, betapa pandai
ia berdamai dengan ombak-ombak kehidupan tadi.
Sepandai gerakan tubuhya. Berputar, mengerutkan
badan atau melemparkan diri. Seolah akulah, dan bukan
dia yang mahir berdansa.

Malam itu kukabarkan kepadanya seluruh
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kesetaraan derajat. Anak-anak muda, bahkan pribumi,
mencintainya.

AWAL tahun lalu, ada surat ke Istana Gotik. Minta
Nona Miranda datang ke sebuah villa di Buitenzorg.
Bersama surat itu terlampir sehelai cek. Tiga kali jumlah
yang seharusnya kami kutip sebagai imbalan gadis itu
selama tiga hari. Mungkinkah ini jebakan? Bukankah
orang-orang Volksraad rajin bicara moral dan sanksi
hukum? Tapi Babah minta kami segera berkemas.
Bahkan ia turut mendampingi Nona Miranda.

Di tempat tujuan, seorang pria tua tinggi besar
menyambut kami. Tuan Dorsten. Ia mengangguk
kepada Nona Miranda, lalu berbicara kepada Babah
Sun.

“Tamu-tamuku, para pemodal dari Inggris ini keras
kepala. Kehadiran wanita akan menciptakan suasana
perundingan yang santai. Seorang kenalan telah
mengantarkan beberapa lady ke sini. Tapi saya sendiri
hanya ingin Nona Miranda yang menemani saya.
Seperti prajurit wanita Sultan Agung, yang piawai
sebagai juru runding.”

Aku buta sejarah, tetapi paham sorot mata setan
tua yang sedang dilumat birahi. Itulah sebabnya aku
merasa jijik mendengar kalimatnya. Dalam bisnis kami,
pembenaran tindakan tak diperlukan. Juga dalih, atau
hal-hal munafik lainnya. Asal sanggup memenuhi
imbalan yang kami tetapkan, ia boleh memiliki wanita

yang ia inginkan. Kerahasiaan dirinya pun terjaga. Kami
memiliki daftar panjang manusia-manusia celaka
macam Tuan Dorsten ini. Selain rasa muak dan geli,
sebetulnya kami tak begitu peduli dengan keberadaan
mereka di dunia ini.

Keesokan harinya, rapat usai sekitar pukul tujuh
malam. Ada yang tak tahu diri, langsung masuk kamar
bersama para lady. Banyak pula yang ingin
menghabiskan malam di hotel Bellevue, tak jauh dari
tempat pertemuan. Salah satunya adalah Tuan Dorsten.
Tampil sangat perlente malam itu, ia membukakan
pintu oto untuk Nona Miranda. Setelah menyusul
masuk, ia melambai kepadaku dan Babah Sun.

“Saya mau berdua saja. Tak ada centeng,” katanya.
Aku membuka mulut, siap menolak. Tapi injakan kaki
Babah Sun membuatku diam. Ya, demi masa depan.
Babah perlu koneksi kakap seperti Tuan Dorsten.
Lagipula, benarkah pemandangan di depanku ini?
Nona Miranda menyandarkan kepalanya ke bahu Tuan
Dorsten. Dan senyum itu, belum pernah kulihat
senyum semacam itu di bibirnya. Tampaknya gadisku
menyukai bedebah itu. Bedebah? Ah, suara hati pria
tua yang terbakar cemburukah ini?

Api cemburu itu berkobar kembali keesokan
harinya, saat Nona Miranda bercerita penuh semangat
tentang malam yang ia lewati bersama pujaannya.

“Kami bicara tentang puisi dan seni panggung
sampai tengah malam di meja makan, dengan tubuh
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tertutup pakaian. Ia pria sopan. Ia mendukung orang-
orang pergerakan. Katanya, sudah masanya negeri ini
diberi kepercayaan untuk mandiri, dan ia akan ikut
memperjuangkan bersama partainya.”

Aku orang bodoh. Sulit membayangkan seorang
pria Belanda kaya-raya, penggemar wanita seperti
Dorsten bicara soal perjuangan kaum pribumi. Ibarat
langit dan bumi. Tapi itulah yang dikisahkan Nona
Miranda sebelum menikah dan pindah ke istana Tuan
Dorsten di Menteng. Sejak itu tak ada lagi kabarnya.
Kebetulan aku juga semakin sibuk. Babah Sun
mengangkatku menjadi centeng pribadinya. Luka hati
perlahan tawar terbebat waktu.

HAMPIR terhapus bayangan Nona Miranda dari
benak, seandainya pada suatu pagi kami tak bertukar
pandang di sebuah oto. Ia duduk di kursi belakang
Buick hitam yang beranjak pergi usai mengisi bahan
bakar. Saat menyadari tatapanku, dengan gugup ia
menutup muka. Hanya sekilas, tapi tak mungkin aku
salah lihat. Pada pipi kiri, melebar sampai keliling mata,
rona lebam tertera jelas.

Beberapa hari kemudian, datang seorang bocah
bisu ke Istana Gotik menyodorkan gulungan kertas
kecil kepadaku, lalu pergi. Tiga kali ia datang dengan
kertas-kertas semacam itu. Dan setiap membaca isinya,
bara api di dalam hatiku semakin besar.

Rupanya Nona Miranda bukan lagi ratu di rumah

itu. Suaminya berbagi asmara dengan wanita lain,
seorang Jerman. Sering tak kembali ke rumah. Kalaupun
pulang, selalu membawa cindera mata berupa umpatan,
pukulan, dan tendangan. Akhir tahun kemarin, janin
dalam kandungan Nona Miranda gugur. Tak ada
penyesalan dari Dorsten. Bahkan si durjana itu kini
kerap mengumpankan istrinya untuk pelicin bisnis.

Sore tadi, surat keempat datang. Kali ini pendek,
tak berisi pengaduan seperti sebelumnya: “Ayah, aku
ingin pulang.”

Surat itu diikatkan pada sebuah lonceng kecil.
Benda yang akrab di Istana Gotik pada masa lalu.
Benda yang kebisuannya menjadi penanda bahwa
Nona Miranda berada dalam bahaya besar. Tanpa pikir
panjang, aku bersiap.

KUBUKA lemari senjata. Sepasang Browning
M1903 berikut empat klip magasinnya berpindah ke
saku celanaku. Kukaitkan pula di dada, sabuk kulit berisi
enam bilah pisau lempar. Di muka garasi, sambil
memacu oto, kuserukan tujuan kepergianku kepada
tiga centeng lain, agar disampaikan kepada Babah Sun.

Hari mulai gelap saat rumah Menteng muncul di
depan mata. Kubenamkan kaki pada pedal gas. Oto
melonjak seperti kerbau gila. Menggempur pagar kayu
hingga luluh-lantak. Lima centeng berlompatan.
Senapan mereka menyalak bergantian. Tapi tak ada
peluru yang mencapai tubuhku. Dasar amatir.
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Kubanting kemudi. Oto berputar setengah lingkaran
sebelum berhenti. Sambil keluar dari oto, kutarik pelatuk
Browning di tangan kiri dan kanan, mengantar
kepergian kelima orang itu ke neraka.

Di beranda, seorang pendekar menyambutku
dengan sabetan parang. Bahu kiriku terasa kejang. Apa
boleh buat, dari jarak sangat dekat kuledakkan
kepalanya. Agak terhuyung, kuganti klip magasin. Lalu
masuk rumah. Di ruang tengah yang gelap, kakiku
tertumbuk sesuatu. Si bocah bisu pengantar surat.
Perutnya berlubang.

Mendadak ruangan menjadi terang-benderang.
Aku melihat kursi berukir, tempat bertengger si durjana.
Di depannya, Nona Miranda bersimpuh di lantai.
Sepucuk Mauser menempel di punggungnya. Di
sekeliling kursi, empat orang centeng  menjulurkan
pistol.

“Engkau tangguh, Bung. Tapi pelacurmu
mengemis hidup di sini,” tawa si durjana serupa iblis.
“Jadi buang senjatamu dan dengarkan. Aku akan
menawarkan pekerjaan untukmu.”

Pekerjaan? Kulirik Nona Miranda. Kutangkap
sebuah gelengan kecil, nyaris tak terlihat. Jantungku
berdebar. Ini soal hidup dan mati. Nona Miranda harus
hidup, aku boleh mati. Celah kesempatan hanya
berbilang detik. 

Kuangkat kedua tangan sambil melompat. Laras
Browning kembarku menyentak-nyentak. Selongsong

timah berdenting-denting memukul lantai. Dua
centeng terdorong ke belakang dengan isi kepala
berhamburan. Satu peluru lari menembus lengan si
durjana, membuat senapannya terlempar. Sayang, dua
centeng lainnya sempat menarik pelatuk. Aku terlempar
ke dinding. Kurasakan cabikan besar pada pinggang
kanan dan paha. Senjata-senjataku terlepas.

Salah seorang centeng berlari memburu, tapi
terlambat menyadari bahwa ia berdiri terlalu dekat
denganku. Ia harus mundur dan meluruskan tangan
agar bisa membidik. Saat itulah kuraih pisau dari sabuk.
Kubiarkan terbang memangsa dadanya. 

Temannya meletupkan pistolnya beberapa kali. Aku
tahu, igaku tersambar, tapi sungguh bukan saat yang
tepat untuk menghayati rasa sakit. Kuayunkan kepalan
tangan. Centeng itu menjerit. Lengan kanannya
berputar ke belakang karena bonggol bahunya lepas.
Lalu, satu bacokan pisau pada leher mengakhiri
deritanya.

Tiba-tiba terdengar letusan keras. Sesungguhnya
aku sudah punya firasat, tapi tak pernah
membayangkan bahwa hal itu akan terjadi. Nona
Miranda. Gadisku yang gagah berani. Rubuh
bersimbah darah, menjadi perisai penahan peluru yang
dilepaskan si durjana untukku. Anjing!

Dengan satu terkaman, kutarik senapan si durjana.
Kudorong belati ke dadanya, lalu kuraih mulutnya.
Kupaksa ia menganga, sampai terdengar bunyi sobekan
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DUA orang prajurit membawa saya ke
sebuah tiang panjang di tengah lapangan

luas di dalam loji. Tangan dan kaki saya diikat
rantai besi yang saling terhubung dengan
gelang-gelang dari baja. Kepala saya sebentar
lagi akan ditutup kain hitam.

Tidak seorang pun dari pengikut saya yang
terlibat dalam kerusuhan diperlakukan seperti
ini. Rata-rata mereka mati ditembak atau
digantung di mana-mana secara hina sesuai
keadaan dalam perang. Sementara kematian
saya akan dihormati dengan sebuah upacara:
kata sambutan dari pejabat kompeni yang
dihadiri dengan khidmat oleh beberapa
penghulu dari daratan yang jauh-jauh datang
ke muara untuk menyaksikan saya mati.

Saya masih bisa membayangkan bagaimana
kami membakar beberapa bangunan loji. Api

Hari Eksekusi

Deddy Arsya
Minggu, 22 Maret 2015

HARI EKSEKUSI | Deddy Arsya

daging dan gelinjang kematian. Setelah itu kuburu tubuh
Nona Miranda.

Sambil bersandar di tembok, kupeluk erat ia di
pangkuanku. Ia ingin pulang. Ingin bahagia. Bahagiakah
ia sekarang di sana? Sebentar lagi tentu aku akan tahu.
Belum pernah aku begitu menginginkan kematian. Tapi
itu nanti. Kini, sambil menunggu saat itu datang, aku
membayangkan lantai dansa. Swing jazz. Musik
mengalun, kami berpelukan. Saling bercakap tentang
kehidupan abadi. 

Jatiwaringin, Februari 2015
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menyala dan nyalanya semakin berkobar ditiup angin
kencang dari arah pantai. Setelah peristiwa itu, kami
kemudian diburu selama berminggu-minggu; pasukan
tambahan didatangkan dari ibu kota residensi. 

Dan kini, saya masih bisa menyaksikan hasil
keberanian kami itu: bangunan-bangunan yang kami
bakar itu tinggal puing-puing, sebagian lagi nyaris hanya
menyisakan tanda hitam pada tanah. 

Saya tidak pernah menyesal jika akhirnya kami
kalah. Saya juga tidak pernah menyesal jika akhirnya
saya akan ditembak. Saya hanya menyayangkan tidak
bisa menyaksikan bunga api yang keluar dari moncong
senjata-senjata pengeksekusi yang kelak akan
membunuh saya itu karena mata saya harus ditutup
kain hitam.

Di sisi lain, sesungguhnya saya juga masih berharap
bisa mati tidak dengan cara seperti yang akan terjadi
sebentar lagi. Seandainya saya bisa menawarkan cara
saya mati kepada mereka, saya lebih memilih mati
dengan kepala dan badan terpisah. Detik-detik saat
kain hitam disorongkan ke kepala saya adalah saat-
saat saya menyadari kalau saya betul-betul akan
ditembak, tidak dipancung seperti saya inginkan. Pada
detik-detik itu pula saya menyadari, ternyata saya tidak
sedang sendirian di tanah lapang itu. Dua orang prajurit
kompeni lainnya masuk ke lapangan yang sama sambil
menggotong seorang laki-laki.

Saya melihat tubuh Ayah saya yang tua dan ringkih
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permainan itu sendiri yang juga asing; debus.
Rombongan dari timur itu mementaskan

pertunjukan debus pada sebuah acara panen raya jauh
sebelum orang-orang kulit putih itu datang dan
membakar habis dusun kami. Ketika itu kehidupan
dusun masih makmur dan sentosa. Hasil panen
melimpah ruah. Dan perdagangan ke timur ramai
dilakukan para lelaki dusun.

Acara panen raya itu dimeriahkan acara-acara
kesenian; kampung kami mengundang kelompok
pemain debus, yang di kota pesisir timur begitu terkenal.
Rombongan itu datang membawa tambur-tambur
mereka yang besar; gong, dan rabab yang berimpit-
impitan di atas kuda-kuda beban yang kepayahan.

Saya menyaksikan mereka dengan mata kanak-
kanak yang takjub. Ayah saya bercerita di hari lain
setelah seluruh rombongan pemain debus itu
meninggalkan dusun kami, bahwa ia pernah merasakan
kemeriahan di kehidupan di kota-kota di pesisir timur.

Itu dulu, ketika Ayah saya mengumpulkan lelaki-
lelaki dusun yang kuat-kuat dan pemberani, membentuk
karavan dan melakukan perdagangan ke pantai timur.
Oleh sebab itulah barangkali ketika rombongan pemain
debus itu datang ke dusun kami, saya masih ingat, Ayah
tampak begitu cepat akrab dengan mereka, serta
menyediakan rumah gadang kaum kami sebagai
tempat menginap rombongan itu. 

Penduduk laki-laki menyembelih seekor kerbau.

digotong. Kedua kaki dan tangannya dirantai seperti
saya. Dan sebentar lagi tubuhnya tentu juga akan
berlubang-lubang dihantam peluru. 

Ayah berjalan melewati saya, menuju ke tiang kayu
yang barangkali juga disediakan untuknya. Sesaat Ayah
melihat ke arah saya dan tersenyum. Saya membalas
senyum tipis Ayah dan mersa kami akan baik-baik saja
setelah ini. Kami akan menuju tempat yang lebih baik,
dilahirkan kembali, dan menjadi orang-orang yang lebih
terhormat di kemudian hari.

Tapi saya masih juga berharap bahwa saya (dan
juga Ayah saya) akan mati dengan kepala terpenggal.
Tidak mati ditembak. Dan yang tampak dari sisa
tebasan di leher kami itu kelak adalah warna putih
tulang-tulang rawan belaka, bukan lubang-lubang peluru
yang menganga pada badan, yang mengucurkan darah.

ROMBONGAN pemain debus dari pantai timur
datang ke dusun kami nun jauh di masa lalu. Mereka
memainkan sebuah pertunjukan yang sama sekali baru
bagi dusun kami.

Dalam pertunjukan itu saya melihat salah seorang
pemain terluka. Lukanya besar ternganga. Darah dari
luka itu berceceran ke tanah. Namun seketika luka itu
direkatkan, seolah tidak pernah ada, begitu si pemimpin
rombongan mengusapnya. 

Pemimpin rombongan itu mereka sebut kulafah—
nama yang asing bagi kami. Sebagaimana nama
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mereka bicarakan ketika itu. Tetapi puluhan tahun
kemudian saya bisa menyimpulkan dengan ragu-ragu
bahwa apa yang mereka bicarakan merupakan ajaran
baru yang dibawa rombongan pemain debus itu dari
pantai timur sana. Ajaran baru, agama baru.

“Karena yang merasakan sakit hanyalah roh.
Karena senjata-senjata itu hanya melukai tubuh, tidak
melukai roh. Roh telah menyatu dengan pemiliknya,”
kata kepala rombongan itu kepada Ayah.

SAYA masih mengingat banyak hal dari masa
kanak-kanak saya. Tapi kini, di usia yang sependek ini,
saya telah mengalami berbagai perubahan yang tidak
pernah saya bayangkan sebelumnya dalam hidup saya.

Saya ikut dalam rombongan peneruka ketika usia
saya masih kanak-kanak dan merasakan bagaimana
dusun kami lahir dan berkembang; saya bertemu
rombongan pemain debus yang membawa ajaran baru.
Ketika dewasa, saya bersua orang-orang kulit putih di
pantai barat dan ajaran yang mereka bawa, ajaran yang
berbeda dengan ajaran yang diperkenalkan pemain-
pemain debus dari pantai timur itu; saya begitu takjub
pada kapal-kapal mereka yang besar dengan meriam
yang berjejer pada lambungnya. Dan pada akhirnya
saya memimpin ratusan pemuda dusun yang kuat-kuat
dan pemberani untuk berperang dengan orang-orang
berkulit putih itu.

Saya hidup dalam kaum yang menghormati

Perempuan-perempuan mencari cempedak hutan dan
menggulainya. Mereka menghidupkan tungku di
tengah kampung dan mulai memasak untuk menjamu
para tamu.

Ayah saya, kepala kampung, tentu akan mengerti:
panen raya yang berlimpah, hasil hutan yang bisa dijual
mahal ke pelabuhan di timur, hidup mudah dan
tercukupi—semua itu adalah hasil dari kerja keras.
Tetapi mereka juga percaya bahwa roh-roh peneruka
terdahulu telah membuka kampung untuk mereka kini,
membantu menebas hutan dan membuka belukar raya.
Roh-roh itu telah turut serta membisiki mereka dengan
nujum-nujum untuk membangun sejarah mereka
sendiri lewat berbagai pengetahuan bercocok tanam,
menata kampung, membuat peralatan bertani dan
menangkap ikan, membaca sudut bintang dan besar
bulan sebagai pertanda untuk memulai musim tanam.

Untuk itulah para peneruka terdahulu itu harus
dikirimi doa, dihormati dan disenangkan di alam atas
sana. Itulah kenapa kepala kerbau yang telah disembelih
itu ditempatkan di tempat yang tinggi, ditaburi bunga-
bunga tujuh rupa yang harus, diasapi kemenyan selama
acara panen raya berlangsung. Semua itu
penghormatan bagi nenek moyang kami.

Pada suatu hari di panen raya itu, saya ikut
mendengarkan Ayah berbicara tentang pertunjukan
debus itu dengan si kulafah. Ingatan kanak-kanak saya
tak bisa mencerna begitu banyak persoalan yang
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keluarga kami sebagai keturunan cenayang yang
menyeberangi hutan-hutan untuk mencari hidup dalam
kedamaian dan kemakmuran bagi semua orang. Kakek
saya, Ayah saya, lalu kini saya: kami mewarisi kepandai-
an menghubungkan antara alam nyata dan alam roh.
Agama yang dibawa pemain itu tidak bisa melenyapkan
kepercayaan nenek moyang kami. Tapi sebentar lagi
semua itu akan berakhir di tangan tentara-tentara
berkulit putih. Saya merasa terhormat sekaligus sakit.
Saya merasa bangga pada diri saya sendiri sekaligus
terluka dan putus asa. 

Saya tak pernah membayangkan akan mati
bersama Ayah di hadapan bedil prajurit-prajurit itu.

Tetapi saya memang pernah bermimpi. Saya
melihat tubuh saya digotong serdadu-serdadu dalam
mimpi itu. Kepala saya remuk. Sekujur tubuh saya tak
dikenali. Dan tambur-tambur dimainkan. Akordeon-
akordeon dimainkan. Sukacita dinyanyikan. Dan Ayah
menangis di tengah suka-cita itu. 

Saya mengingat lagi mimpi itu tepat ketika tubuh
saya benar-benar digotong paksa prajurit-prajurit itu
ke tiang eksekusi. Saya merasa mimpi saya telah menjadi
nyata. Kedua tangan saya telah diikat dengan rantai.
Kini, kedua kaki saya juga telah dipasung balok hitam
yang berat. Hujan turun lebat dan saya tak lagi melihat
matahari. 

Saya digotong lewat koridor-koridor loji yang
panjang. Pemimpin pasukan yang dengan gagah dan

berani menyerbu loji ini tiga minggu yang lalu, kini harus
mati. Saya masih mendengar deburan ombak
mengempas dinding kapal, pantai, atau pangkal
pelabuhan di antara lesap angin badai. Saya masih
menyaksikan diri saya tengah berteriak-teriak memekik
di tengah pasukan kami. Di atas kuda, saya pasti
tampak begitu gagah. Tetapi kini...

Saya masih membayangkan masa ketika Ayah
membawa saya melihat rombongan pemain debus
ketika umur saya masih tujuh tahun. Bayangan itu
seketika lenyap ketika letusan senjata terdengar
beruntun bagai bunyi tambur yang ditabuh berulang-
ulang oleh seorang pemain debus. Telinga saya
berdenging, seperti ada jutaan lebah yang terbang
mengerubungi saya. Hingga letusan terdengar dari
moncong senapan pengeksekusi itu, saya hanya bisa
mengingat keinginan masa kanak-kanak saya: ketika
saya terpesona namun sekaligus cemas pada kekuatan
gaib para pemain debus pada pesta panen raya itu,
yang mampu menghapus sepenuhnya luka-luka pada
raga mereka.

Sampai detik ini, ketika saya ditembak, saya
sesungguhnya masih berharap akan bisa mengeluarkan
peluru-peluru itu dari tubuh saya dan menghapus
nganga luka saya secara ajaib dengan sapuan telapak
tangan. 

Padang, 2014-02-27
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TIDAK ada yang mau memakai naskah
keparat ini,” kata Nur Aziz. Ia tidak

berteriak dan suaranya keluar nyaris
berbarengan dengan bunyi gulungan kertas
yang ia pukulkan ke tepi meja. Yang sampai ke
telinga Linda, istrinya, cuma geremengan,
serangkaian bunyi yang membentuk sandi tak
terurai.

Perempuan itu menekan tombol pause
pada remote berbalik, dan menatap suami-
nya dengan kepala yang ditelekan pada lengan.
“Apa katamu?” tanyanya.

Di layar, tampak Jason Statham atau
siapalah sedang menjentikkan puntung rokok
ke arah truk pengangkut bahan bakar. Nur Azis
memandangi layar, lalu retakan-retakan kecil
pada kulit sofa tak jauh dari siku Linda. Matanya
merah, bengkak, dan redup seperti orang yang

Masalah Rumah Tangga

Dea Anugrah
Minggu, 29 Maret 2015
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belum tidur sejak lahir.
“Kita masih punya bir?”
Nur Azis berdiri, melangkah sedikit, mengempas-

kan bokongnya di sofa, dan bercokol di situ sementara
istrinya bangkit untuk mengambilkan bir dingin dan
gelas di dapur. Mereka sudah menikah selama enam
tahun dan sofa tersebut adalah satu-satunya yang bisa
ditindih Nur Azis tanpa membuat pikirannya ruwet.
Kendati begitu, tanpa mengurangi rasa hormat
terhadap nilai sentimental benda-benda, menyebut
benda itu sebagai sofa adalah pengkhianatan terhadap
seni deskripsi. Pajanglah seekor kadal raksasa berumur
dua alaf dari sisi gelap Bulan sebagai pembanding dan
orang-orang bakal bersumpah hewan itu lebih mirip
sofa ketimbang sofa Nur Azis.

“Tinggal segitu,” kata Linda sembari meletakkan
botol 620 ml setengah kosong dan menangkupkan
gelas berembun di atas meja kopi. Nur Azis memajukan
badannya sedikit untuk menjangkau kedua benda
tersebut. Ia tidak suka birnya dituangkan orang lain.
Menurutnya kebanyakan orang tidak paham cara
menuang bir yang benar, termasuk Linda, meski sudah
berulang kali diajari. Tapi tentu kini keduanya tidak
lagi membicarakan perkara itu, sebab cepat atau lambat,
setiap orang akan menyadari bahwa dalam hidup ada
banyak sekali persoalan, dan karena persoalan tidak
dididik secara memadai, mereka tak pernah paham
kemuliaan seorang pengalah.
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membuat setidaknya satu perempuan jatuh hati dan
tantangan sehebat apa pun bakal teratasi oleh kekuatan
cinta mereka. Semua orang pernah menonton film-
film seperti itu dan yang terjadi pastilah itu-itu belaka.

Tidak ada yang bicara dan kesunyian melingkupi
ruangan itu seperti dengung yang tak tertahankan.
Linda mengetuk-ngetukkan telunjuk dan jari tengahnya
di tepi meja kopi, makin lama makin cepat, dan seakan-
akan terkejut dengan kecepatan jarinya sendiri, Linda
tiba-tiba menjauhkan tangannya dari meja dan
membuka mulut: “Cerita tentang orang yang menjahit
mukanya sendiri?”

“Mulut, bukan muka,” kata Nur Azis. Ia kemudian
minum dengan bunyi berdeguk yang agak kampungan
sampai isi gelasnya tandas. Nur Azis mendesah dan
memandangi pantulan wajahnya pada kaca meja.
Menurut buku Pengantar Psikologi Sehari-hari (Disertai
Ilustrasi) karangan Wayan Sukarna yang dibaca Nur
Azis bertahun-tahun silam, frustrasi setidaknya bisa
dibagi ke dalam dua kategori: frustrasi yang mengarah
keluar dan yang mengarah ke dalam. Dan ia berpikir,
mungkinkah seseorang menderita keduanya sekaligus?

“Maaf soal detailnya, tapi aku benar-benar ingat.
Menurutku itu skrip yang menarik dan kau penulis yang
bagus.”

“Menurutku juga begitu. Tapi aku sudah
mengirimkannya ke sana-kemari dan yang kudapat
penolakan melulu.”

“Ratih bilang film itu bagus sekali, aksi-aksinya
keren dan aktor utamanya benar-benar macho,” ujar
Linda sembari menunjuk layar dengan hidungnya. “Kau
tahu Ratih, kan? Aku kasihan padanya. Semua orang
di kantor kasihan padanya. Sekali waktu ia diantar
suaminya naik motor, dan kau tahu tidak, laki-laki itu
bahkan tidak punya inisiatif mengangkatkan barang
ke timbangan. Yang benar saja! Kardus itu beratnya
enam puluhan kilo dan Ratih hampir menggotongnya
sendiri kalau tidak kutahan dan aku buru-buru
memanggilkan Rosyid! Kupikir-pikir, ya, kalau pun
Ratih tergencet, laki-laki kangkung itu tak bakal
melakukan apa-apa.”

Sambil menarik sebatang Marlboro mentol, Linda
mengulang pertanyaannya:  ”Oh ya, tadi kau ngomong
apa?” kemudian ia menjepit filter rokok itu dengan
bibir tebalnya yang sesekali mengingatkan Nur Azis
kepada bibir Amanda Seyfried dan kali lain, ketika
kebiasaan rumpinya kumat, misalnya, kepada congor
ikan kerapu.

Nur Azis menyalakan rokok istrinya dan menjawab
dengan suara pelan, “Kau tahu skenarioku yang
terbaru? Kurasa tidak ada yang mau memakainya.”

Linda mengembuskan asap dan Nur Azis kembali
memandangi televisi. Ia tahu, setelah adegan beku itu
pasti ada dentuman besar sementara si jagoan botak
berjalan ke arah layar, lalu pada suatu titik, otot-otot
bisep, trisep, serta tindakan-tindakan heroiknya akan
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menurutnya orang-orang dewasa sudah semestinya
menyelesaikan persoalan masing-masing. Tetapi lama-
kelamaan ia jatuh iba juga. Sudah seminggu lebih
suaminya mengeluhkan perkara itu dan kurang tidur
dan tampak awut-awutan dan bau badannya seperti
kandang domba.

“Jadi, menurutmu, bantuan apa yang bisa kita
berikan ke orang dewasa yang tidak sanggup
menyelesaikan masalahnya sementara kita sendiri tidak
tahu apa-apa mengenai hal tersebut?”

Berdiri di antara dua rak buku setinggi dada, Linda
kembali teringat saran yang diberikan Yayuk dan
mengangguk-angguk seperti ayam sakit. “Sudah coba
buku-buku how-to?” kata Yayuk setelah usulnya yang
pertama, bicara dari hati ke hati atau semacam itulah,
ditolak mentah-mentah. Tepat sekali, pikir Linda. Tidak
ada suatu kesulitan pun di dunia ini yang belum dialami
sedikitnya ratusan ribu orang dan itu berarti panduan
untuk urusan apa saja telah tersedia. Akhirnya, sebuah
jalan keluar! Linda senang sekali memikirkan bahwa ia
bisa melenyapkan keluhan-keluhan suaminya dan
membantu (menyelamatkan adalah kata yang terlalu
besar) laki-laki tersebut. Ia mulai berjalan dengan
langkah besar-besar. Lamu-lampu bersinar lebih terang
daripada biasanya. Udara terasa lebih segar. Musa
membelah Laut Merah dan Firaun tak boleh ikut serta.

Malam itu juga,  Linda menyodorkan plastik berisi
buku-buku kepada Nur Azis. Ia membeli tiga judul

LINDA bekerja di perusahaan jasa pengiriman
barang. Tugasnya antara lain memeriksa kelengkapan
data barang-barang; mencatat berat, dimensi, isi, nilai,
alamat pengirim, alamat penerima; menghitung tarif;
mencetak resi; serta mengajak bicara para pelanggan
seandainya ada gangguan teknis atau semacamnya yang
 membuat orang-orang itu perlu menunggu agak
lama—kadang sampai seperempat atau setengah jam.
Dan di tempat kerja Linda, yang belakangan itu terjadi
sama seringnya dengan seorang tukang daging
mengasah pisau atau tukang las menenggak air tajin.
Meski ia kerap menggerutu, semua pekerja di tempat
itu tahu Linda menikmati tugas improvisasi tersebut.

Dari sejumlah pelanggan yang sering diajak
bercakap-cakap oleh Linda, ada seorang perempuan
bernama Yayuk. Ia satu-satunya anak ayahnya, seorang
sinse,  dan kenyataan itu membuatnya harus
mengirimkan obat-obatan ke pelbagai tempat di
Indonesia dua kali sepekan. Suatu hari di antara awal
dan akhir cerita ini, Yayuk datang menjelang jam
istirahat siang. Karena pelayanan baru akan dibuka lagi
setelah waktu istirahat selesai, Linda mengajaknya
makan bersama.

Sebenarnyalah Linda berhohong ketika
mengatakan karangan terbaru suaminya menarik. Ia
berbohong karena tidak sanggup menjelaskan apa yang
buruk dari karangan itu dan ia tahu tanggapan selain
yang telah ia berikan bakal memperburuk keadaan. Dan
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sekali, jauh sebelum mereka menikah, ia sudah
membaca buku-buku tersebut dan Linda tidak pernah
tahu bahwa keseluruhan karirnya, meski sama sekali
tak bisa disebut hebat, dilandaskan pada tesis dasar
buku-buku itu. Namun demikian, Nur Azis sempat
ketakutan juga ketika istrinya tiba-tiba memancarkan
aura penyayang seorang juru selamat. Ia takut peran
yang dimainkannya selama lebih dari seminggu
belakangan terbongkar hanya karena salah bereaksi.
Tapi untunglah, pikirnya, kini semua beres dan bukan
tidak mungkin Linda akan terus mendiamkannya
sampai satu-dua minggu ke depan. Dengan demikian,
perkara yang sesungguhnya bakal terselesaikan tanpa
Linda sempat mengetahui apa yang terjadi

“Dengan ramuan dan akupunktur, impotensi
ringan lazimnya sembuh dalam seminggu, tapi kadang
ada juga yang sampai sepuluh hingga lima belas hari.”

Nur Azis percaya omongan tabib di tempatnya
berobat dan menantikan momen di mana ia  kembali
berfungsi sepenuhnya dengan kepercayaan diri serta
semangat yang meluap-luap. Tapi sampai hari ini, ia
tak kunjung mengerti mengapa asisten tabib itu jadi
banyak tersenyum dan tampak bersemangat hendak
menolong setelah ia mengisi formulir pasien dan
bukannya sejak dulu-dulu. 

sekaligus: Gampangnya Mengarang , Mengarang yang
Gampang, dan Gampang-gampang Mengarang. Ketiganya
ditulis oleh orang yang sama dan masing-masing
dilengkapi VCD—mungkin video motivasi, mungkin
lagu-lagu New Age untuk relaksasi, Linda tidak tahu.
Yang ia tahu, menurut keterangan di sampul belakang,
si pengarang adalah ahli yang telah teruji dalam
membabat masalah apa pun yang mungkin melanda
kaum pengarang.

Nur Azis menyambut bungkusan yang diberikan
istrinya, melihat judul-judul buku, meletakkannya di atas
meja makan, lalu berbalik ke kamar dan menutup pintu.
Menutup, bukan membanting. Tapi itu sudah lebih dari
cukup. Seseorang tidak harus menghambur-hamburkan
makian atau menghantamkan dahi ke tembok untuk
melukai perasaan pasangannya.

MASALAH sebenarnya tentu bukan karangan
yang tidak menarik minat. Nur Azis sudah kelewat lama
menjadi bagian dari bisnis itu untuk menjadi sensitif,
apalagi terguncang, karena hambatan-hambatan sepele.
Lagi pula, naskah tentang orang yang menjahit
mulutnya sendiri itu tidak pernah benar-benar selesai.
Tiga perempat jalan, ia muak dan mengutuk dirinya
sendiri dan menghapus file itu dari komputer dan
merendam kepalanya di air dingin selama empat puluh
lima menit supaya gagasan-gagasan tolol berontokan.

Ia tidak pula tersinggung karena usaha Linda. Dulu
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SATU yang amat kubenci dari matahari
adalah kegemarannya memberi teka-teki.

Pagi tadi, ia tiba-tiba turun, menyaru sebagai
lelaki tampan kemudian mencium bunga sepatu
di depan rumahku. Terang saja bunga sepatu
itu menjadi merah, merah kemalu-maluan,
kemudian mengembang sebesar corong.
Seperti uap, di lelaki jelmaan matahari lalu lenyap.
Bunga sepatu yang merah kemalu-maluan oleh
ciumannya itu pun menjawil lenganku dengan
batang benang sarinya yang menjelma menjadi
tangan.

“Di mana gendakku?”
“Aku tak tahu.”
“Bohong!”
Ia membentak. Tangannya mencengkeram

kerah kemejaku. Tubuhku diguncang-guncang,
tapi kemudian dilepaskan. Bunga sepatu itu

Kisah Semprul Seputar Matahari

A. Muttaqin
Minggu, 05 April 2015
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tersedu dan pelan-pelan mengempes seperti semula.
Tangisnya memberat, lalu ia menggeliat, seperti
merenggang nyawa. Satu per satu kelopaknya pun
berguguran ke tanah.

Istriku, yang tak tahu kejadian memilukan itu,
keluar membawa sapu. Kelopak bunga sepatu itu ia
sapu bersama daun mangga, daun jambu, daun kenitu,
dam daun serut. Melihat kelopak bunga sepatu itu, aku
curiga daun-daun yang tengah disapu istriku itu juga
mengalami nasib serupa. Matahari mungkin telah
mengumbar cintanya kepada mereka, kemudian
meninggalkan daun-daun itu menahan rindu yang
menguningkan sekujur tubuh. Itu dugaanku. Kau boleh
tak percaya.

Tapi baiklah. Akan kuceritakan kisah yang lain.
Ini terjadi siang hari, ketika aku naik bus dari

Surabaya ke Yogya. Waktu itu, aku naik bus Patas.
Ketahuilah, walau aku naik bus yang disebut Patas, tak
ada fasilitas di dalam bus untuk pipis. Karena cuaca di
Surabaya cukup panas dan sebelum naik bus itu aku
menggerojok tenggorokanku dengan sebotol air
mineral, aku ditimpa musibah buruk. Kejadian ini terjadi
tepat ketika bus memasuki hutan jati di daerah Ngawi.
Terus terang, siang itu aku hampir pipis di celana. 

Karena itu, aku memberanikan diri berjalan ke arah
sopir dan memohon agar ia sudi menghentikan bus.
Si sopir yang melihat mukaku jadi keriput akibat
menahan pipis bermurah hati menghentikan bus.
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melihat api dengan cepat mengganyang hutan.

ANEHNYA, para penumpang bus ini tenang-
tenang saja, seperti tak ada apa-apa. Salah satu
penumpang, gadis berjilbab ungu, bahkan sempat
bernyanyi I don’t wanna wait in vain for your love. Ia
melantunkan lagu Bob Marley dengan cengkok yang
terdengar seperti irama gambus. Nyaman juga
mendengar gadis itu bernyanyi. Lagu itu diulang-ulang,
sampai bus masuk Terminal Tirtonadi, Solo. Di terminal
ini, karena bus berhenti beberapa saat, aku nekat turun
membeli rokok. Aku pun mendatangi sebuah kios. Di
dalam kios itu aku sungguh terkejut. Si penjaga kios
ternyata adalah wanita jelmaan matahari yang tadi
membuat dua pohon berkelahi.

Sekali lagi aku perhatikan wanita itu. Betul. Dialah
orangnya. Kuberanikan diri menyebut rokok yang akan
kubeli, tapi wanita itu malah keluar dari kios. Kuputar
kepalaku mengikuti wanita itu dan ternyata ia
mendatangi seorang tentara yang membawa tas berat.
Seperti menonton adegan sinetron, kulihat mereka
berpelukan kemudian begandengan naik ke bus Patas
yang kutumpangi. Aku pun pindah membeli rokok ke
kios lain dan bergegas masuk bus.

Di dalam bus, kulihat terntara dan wanita itu duduk
di kursi paling belakang. Aku pun duduk sambil sesekali
mengintip mereka dari celah kursi. Aku jadi cemas,
jangan-jangan wanita itu akan membikin onar. Di deret

Ketika bus berhenti, aku langsung melompat ke pohon
jati yang paling rindang di pinggir jalan. Tanpa malu-
malu, kuhadapkan “dinda”-ku ke pohon itu. Dan,
ketika keluar air seniku, entah bagaimana mulanya tiba-
tiba kulihat matahari melorot dan menjelma wanita
memakai cawat. Wanita itu kemudian memeluk pohon
jati besar yang tampak sangat tua dan berwibawa. 

Seperti tersengat tenaga rahasia, spontan pohon
tua itu pun menggeliat. Tapi, si wanita jelmaan matahari
malah melengos, mencium dan menyentuhkan
sebagian tonjolan tubuhnya ke pohon jati bercabang
banyak di sebelahnya. Seperti si pohon tua, pohon itu
menggeliat, terkesima, lalu dua cabangnya yang rendah
memeluk wanita itu. Tentu saja pohon jati yang tampak
tua dan berwibawa itu marah. Ia mengerang keras-
keras, menggoyang batang dan daunya dengan buas.
Burung dan kelelawar di hutan itu bubar seketika.

Si pohon jati tua mengangkat sebagian akarnya
dan menyabet pohon jati bercabang banyak. Tak mau
kalah, pohon jati bercabang banyak menyabet pohon
tua dengan cabang-cabangnya yang gesit. Si pohon
tua terjerungup. Sebagian akarnya keluar. Ia mengerang
sekuat tenaga. Perempuan seksi jelmaan matahari itu
tertawa seraya memercikkan api dari mulutnya. Dua
pohon itu terbakar. Ketika kusaksikan api berkobar ke
sekujur dua pohon itu, raungan klakson memanggilku.
Buru-buru aku menarik kancing celana dan melompat
dari tempat itu. Di dalam bus, aku berusaha tenang,
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Akhirnya tentara itu pun turun. Bus kembali
berjalan. Semua penumpang menjadi lega. Tapi
sebagian masih rasan-rasan dan sebagian tertawa.
Perempuan berjilbab ungu pun terdengar bernyanyi lagi,
melantunkan Atni Naya. Lagu penyanyi legendaris
Lebanon, Fairous, yang liriknya dalah karya Khalil
Gibran.

Bus melaju kencang. Sore dan suara gadis itu
membuat AC semakin sejuk.

TAK lama kemudian, bus yang kutumpangi pun
menyerobot pintu terminal Yogya. Di terminal, tampak
orang-orang pada ribut. Bus berhenti. Si sopir menyulut
rokok dan bertanya kepada seorang pedagang kacang,
mengapa terjadi keributan. Pedagang itu bilang, mereka
ribut sebab matahari menghilang. Sopir dan para
penumpang bus yang dibawa dari Surabaya merasa
tidak ada yang aneh, sebab hari memang telah masuk
waktu magrib. Tapi para pedagang asongan dan
seorang polisi bilang, matahari tiba-tiba menghilang
tepat jam 12 siang. Padahal, kata mereka, semula langit
bersih dan matahari bersinar terang.

Aku yang tahu tabiat matahari hanya tersenyum.
Bukankah siang tadi, di hutan jati, si matahari memang
menjelma wanita seksi dan memicu kebakaran hutan?
Bahkan, dalam bus tadi, ia pun sempat membuat
keributan. Begitulah matahari, ia bisa turun dan malih
rupa jadi lelaki atau perempuan. Ia juga pernah

kursi sebelah kananku, si gadis berjilbab ungu tampak
tengah tertidur dan tak menyanyikan Bob Marley versi
gambus lagi.Untunglah tak terjadi apa-apa. Wanita
jelmaan matahari itu tak bikin ulah. Mungkin karena ia
dijaga tentara.

Bus kembali berjalan. Suasana tenang. Tanpa sadar
aku pun tertidur. Dan, seperti yang kucemaskan,
ketenangan ini hanya sebentar. Aku terbangun tatkala
di deret kursi belakang terjdi keributan. Waktu itu bus
tengah mulai memasuki Yogya. Kulihat tentara itu
menanyakan di mana gerangan wanita yang tadi
bersamanya. Ini tentu membuat geger seisi bus. Rupa-
rupanya selain aku dan tentara itu, tak ada penumpang
atau awak bus yang melihat wanita yang dimaksud si
tentara. Beberapa penumpang bahkan tersenyum
mencibir. Dan, beberapa lagi yakin bahwa si tentara
pastilah orang gendeng yang entah mencuri seragam
dari mana.

Tapi aku berani bersaksi bahwa tentara itu betul.
Keadaan semakin gawat ketika seorang lelaki tanggung
nekat mengejek. Dua bogem langsung menghantam
congornya. Lelaki tanggung itu ingin melawan, tapi
tak berani. Mendengar keributan, si sopir langsung
menghentikan bus. Kondektur dan awak bus yang tak
mau keributan ini berlanjut, punya cara jitu membujuk
tentara itu, “Bapak sebaiknya turun di sini saja, dan
mencari bus lain yang berbalik arah. Siapa tahu wanita
yang Bapak maksud masih tertinggal di Solo.”
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AKU berniat menyesap secangkir kopi, sebab katup
mataku terasa berat. Tapi, sebelum memasuki
angkringan, aku dicegat lelaki ceking: “Jokpin!” pekikku.
Tapi aku salah. Tidak. Ia bukan Jokpin. Kupikir, lelaki
ceking itu mau meminta sekadar rokok atau apa. Ketika
aku merogoh saku dan mau mengulurkan uang, dengan
cekatan tongkatnya memukul tanganku. Aku terkejut.
Tapi ia malah tertawa.

Lelaki itu kemudian melempar tongkatnya ke
gundukan sampah di samping kanan angkringan, di
mana plastik, kulit kacang, gombal, pembalut, kardus,
bangkai tikus, kulit telur, bungkus rokok, koran, dan
aneka sampah tampak mengepulkan asap. Tertimpa
tongkat itu, gundukan sampah menyala seketika.
Tongkat itu kemudian melesat ke barat, melungker
seperti seberkas bara dan meninggi menjadi sebulat
senja. Atap, tembok, dan benda-benda di sekitar
terminal jadi tampak kemerahan, tapi lelaki itu
menghilang. Aku yakin, lelaki semprul itu tak lain adalah
si matahari.

Setelah matahari kembali ke langit, orang-orang di
terminal berangsur tenteram. Sopir, tukang ojek, tukang
taksi, tukang becak kembali menjalankan kerja. Orang-
orang kembali memakai mereka untuk mengantar ke
tempat tujuan. Tapi aku jadi malas memakai ojek atau
taksi. Aku pasang tas punggungku, menyulut sebatang
rokok, lalu berjalan ke arah Malioboro. Aku lapar, tapi
pengalaman buruk hari ini menumpas nafsu makanku.

kupergoki menyaru sebagai terwelu, ular, kalong, orong-
orong, batang kayu, batu, dan api. Ia bahkan bisa
menjadi air, seperti yang menipuku suatu pagi.

Ya, pagi itu, seperti kebiasaan tiap bangun tidur,
aku mencari air putih. Aku berjalan ke meja makan
dan minum segelas air yang kukira disiapkan istriku.
Mendadak perutku terasa seperti terbakar. Spontan
kutonyo perutku dengan keras. Sekali lagi aku dibuat
kaget. Air yang kuminum keluar menjadi bongkahan
kuning menyerupai, maaf, tai. Bongkahan itu lalu
memadat, murup seperti bara dan melesat, menggasak
jendela. Jendela kamarku pecah. Anehnya ketika aku
keluar rumah, istriku dan para tetangga sebelah berkata,
baru saja terjadi angin ribut. Istriku bilang, angin itu
menyerbu pohon mangga hingga satu buahnya
memecahkan jendela kamarku. Astaga, bagaimana
kejadian sebetulnya akan kuceritakan? Mereka pasti tak
percaya kalau matahari yang turun dan membikin
keributan. Begitu pula orang-orang di terminal ini.

Kuputar kepalaku ke sekeliling terminal. Kulihat
orang-orang tetap bingung dan tak mengerti kenapa
matahari menghilang. Merasa kejadian ini wajar, para
penumpang yang satu bus denganku, meninggalkan
terminal. Mulut mereka menggerutu, sebab tukang ojek,
sopir taksi, dan sopir bus antarkota yang terkejut-kejut
karena kehilangan matahari, tak melayani mereka.
Mereka berjalan meninggalkan terminal. Sementara aku
berjalan menuju angkringan. 
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Akhirnya aku memutuskan mencari hotel. Aku berjalan
lurus dan menekuk ke kanan. Di luar dugaan, aku
mendapati hotel yang namanya sama persis nama
nenekku. Tanpa ragu, aku menuju resepsionis dan
menyatakan mau menyewa kamar.

Setelah kamar kubayar, si resepsionis, wanita
berwajah kalem, mengantarku ke sebuah kamar. Selepas
menunjukkan fasilitas listrik, kamar mandi, dan handuk,
ia pun pamit undur diri. Senyumnya mengingatkan aku
pada almarhumah Suzanna waktu memainkan Nyai
Roro Kidul. Setelah wanita itu undur, aku bergegas
membasuh muka dan tangan, kemudian melompat ke
ranjang. Kubuka sepatu dan pakaianku. Semua lampu
kumatikan. Cahaya terang masih menghantui aku,
seperti si matahari siang tadi. Kamar jadi gelap. Gelap
pekat. Dalam gelap, AC terasa lebih dingin. Tubuhku
seperti membatu. Tapi aku tak bisa tidur.

Akhirnya, kupencet ponsel dan menelepon
temanku, Mardi Luhung. Aku bertanya, apa di Gresik
matahari juga menghilang siang tadi. Tapi, seperti biasa,
ia hanya terkekeh.

“Jangan bilang-bilang, ya,” ia berkata setelah habis
tawanya, “Siang tadi aku di Warkop Giri, ngopi sama si
matahari.”

“Semprul!” pekikku setengah tak percaya, “Apa
matahari berwujud wanita seksi, Bro?”

“Husssst, rahasia, hahaha. Freedom!” pekiknya.
Alamak, kenapa Mardi malah cengengesan. Padahal

KISAH SEMPRUL SEPUTAR MATAHARI | A. Muttaqin

aku mau bercerita perihal kelakuan matahari yang suka
kurang ajar. Andaikata ia ceritakan wujud si matahari
yang ia ajak nongkrong menikmati kopi, tentu cerita
ini lebih panjang dan meyakinkan. Dan, kau akan
percaya, matahari bahkan sanggup membelah dan
menjadi apa saja dalam waktu bersamaan. Tapi Mardi
malah cekikikan, dengan tawa yang susah diterka
maksudnya. Aku curiga, jangan-jangan yang menerima
teleponku bukan Mardi, tapi si matahari. Bajingan!

Kumatikan telepon genggam. Dan aku tidur dalam
gelap. 

Yogyakarta, 2015
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KETIKA Magda berkata kepadaku bahwa
hubungan kami telah berakhir, aku tidak

berpikir tentang sampah. Dia berkata begitu
dengan tiba-tiba, amat lancar, saat kami makan
malam dan seharusnya merayakan ulang tahun
kebersamaan kami yang kelima sejak awal
berpacaran.

Aku baru saja berdiri, mengangkat gelas,
dan menyatakan hendak bersulang, saat dia
memotong, “Turunkan gelas dan tutup
mulutmu—aku punya hal penting yang mau
kukatakan kepadamu.”

Suaranya sekonyong-konyong jadi terdeng-
ar dingin sehingga aku merasa kupingku
membeku. Aku duduk, menaruh gelas, dan
menatap Magda. Tak bisa kuterka apa  yang
bakal dikatakannya. Seulas senyum masih saja
bermain di bibirku. Magda menggeser letak

Cinta dan Sampah

David Albahari
Minggu, 12 April 2015
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botol anggur, bubuk garam, asbak, vas bunga—
pokoknya segala yang terletak di antara kami—lalu
berkata, “Kurasa sebaiknya kamu berhenti
cengengesan.”

Suaranya begitu dingin sehingga aku tahu aku tak
punya pilihan lain. Dengan jemariku kuusap bibirku
yang membeku dan terus menatapnya. “Ini tak akan
lama,” ucapnya lalu melanjutkan berbicara selama lebih
dari dua puluh menit.

Dia mengatakan hal-hal yang biasa diucapkan
orang dalam situasi semacam itu: bahwa kami pernah
berbahagia bersama, sungguh luar biasa kami pernah
punya kesempatan untuk lebih saling mengenal, ada
saat-saat yang akan dia kenang selamanya, betapa
memalukan kami sampai harus berpisah, tapi hidup
ini punya aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi.

“Pendeknya,” dia bilang, “ini akhir hubungan kita
dan kini aku harus pergi.” Dia kembali memindahkan
asbak sehingga berada di antara kami, mematikan
rokoknya di asbak, dan beranjak pergi.

Pramusaji menghampiri meja setelahnya dan
bertanya kepadaku apakah aku mau  memesan sesuatu
untuk hidangan penutup. “Kenapa tidak,” ujarku dan
memesan crepes isi cokelat. Pramusaji itu mengangguk,
mengosongkan asbak lalu menaruhnya di dekatku. Tak
ada orang lain sama sekali di seberang meja. Saat itulah,
tepatnya, gagasan tentang sampah melintas di
benakku.
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memelihara rayap-rayap yang harus kutangkap dengan
amat susah-payah. Kusimpan mereka karena dia
memiliki fobia terhadap binatang-binatang itu. Dalam
berbagai buku dan fail, kusimpan catatan dan rekam
data yang amat rinci tentang semua benda itu: selain
deskripsi tentang setiap benda, kucatat juga di mana
dan bagaimana hingga benda-benda itu menjadi bagian
museum kami, serta di mana tepatnya letak benda-
benda tersebut di apartemenku.

Hal terakhir itu sunguh amat penting karena selama
lima tahun kami berkencan—yang berarti selama itu
pula museum ini berdiri dan beroperasi—apartemenku
telah menjadi gudang beragam kantong, kotak, fail,
lemari penyimpanan data, dan rak, atau—seperti yang
sering kukatakan kepada Magda—“labirin cinta kita
yang menakjubkan.”

Kini aku berdiri di dalam labirin itu—dan rupanya
Magda telah lama menemukan jalan ke luar dari situ—
dan menatap heran saat ternyata semua benda itu kini
telah kehilangan kilaunya. Segala yang hingga kemarin
merupakan pengingat dan rekaman cinta kami, kini
telah menjadi sekadar beban kenangan, limbah tak
berguna, sampah. Dan jika sebelumnya hatiku akan
terenyuh setiap kali teringat pada, katakanlah, sehelai
kertas tisu yang digunakan Magda untuk menyeka
keningnya, kini yang ada hanyalah bau busuk yang
meruap dari sebuah kantong yang dipenuhi tisu-tisu
bekas dia pakai. Kusadari, cinta ternyata tak hanya

Itu semua bermula kala aku meminta pakaian dalam
yang dia pakai pada malam ketika kami bercinta untuk
kali pertama. Sebenarnya, malam itu dia tidak
mengenakan pakaian dalam. Sebab, saat melakukan
percumbuan awal, kami melepas seluruh pakaian kami.
Setelahnya, saat dia hendak berpakaian, kuraih celana
dalam dan kutangnya seraya berkata, “Tinggalkan ini
di sini.” Magda memprotes, beralasan dia tak sanggup
berjalan di tengah kota tanpa pakaian dalam. Namun,
akhirnya dia menyerah. “Mau kamu apakan pakaian
dalam itu?” Kukatakan kepadanya hal pertama yang
melintas di benakku, “Ini awal mula museum cinta kita.”

Demikianlah kisahnya bagaimana aku menjadi
kurator museum cinta kami dan terus memantau
hubungan Magda dan diriku. Setiap potongan kertas,
tisu, tiket bioskop, kartupos, label pakaian, stoking
robek, kantong teh celup kamomil bekas, pena yang
sudah habis tintanya, bekas bungkus pasta gigi, resep
kue cokelat yang buruk fotokopiannya, baju renang
yang dia pakai saat kami berlibur di Yunani, guntingan
foto-foto, selimut dari pesawat, kaleng-kaleng kosong—
kubawa semuanya ke apartemenku dan kusimpan di
dalam kotak-kotak penyimpanan serta album foto.

Aku membingkai dan menata semua itu di atas
rak-rak. Aku bahkan punya herbarium tempat
mengawetkan bunga-bunga dan dedaunan dari
tetumbuhan miliknya dan dari buket yang dia terima
dalam berbagai peristiwa. Di sebuah kotak, aku bahkan
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hamil (tapi ternyata tidak); hasil tes dokter yang
memastikan dia tidak hamil (tapi ternyata hamil); secarik
kertas yang ditulis Magda: kamu dan aku? (dan aku tak
tahu kata-kata apa yang mendahului pertanyaan itu);
dan banyak lagi barang yang satu demi satu, tanpa
pandang bulu, kulemparkan ke dalam tong sampah
besar untuk menjalani proses transformasi tragis dari
koleksi museum yang bernilai menjadi remah sampah
kota yang tak bermakna.

Aku takjub sendiri pada betapa cepatnya saat cinta
lenyap bersamaan dengan hati yang berbalik seperti
kaos kaki, meski aku yakin ini bukan salahku. Sampah
itu berguna, terutama jika didaur ulang. Namun, cinta
yang tak berbalas sungguh tak ada gunanya. Itu
hanyalah dedak yang bisa membelenggu hati. Tak lebih.
Sampah masih lebih baik. 

Cerpen di atas dialihbahasakan oleh Anton Kurnia dari terjemahan
bahasa Inggris Ellen Elias-Bursac.

buta, tapi juga tuli, menumpulkan penciuman, serta
menghambat indra perasa dan peraba.

Apartemenku terletak di lantai lima sebuah gedung
yang tak dilengkapi lift. Saat aku membuangi apa yang
hingga belum lama ini menjadi koleksi museum cintaku,
otot-ototku terasa ngilu akibat kerja keras. Kukutuk
cinta dan Magda dan takdir yang telah
mempertemukan kami serta sebab yang telah
memisahkan kami. Diriku sendiri, secara alamiah, tak
kusebut di dalamnya. Sebab, setahuku, ini bukanlah
kesalahanku. Memang benar, seiring bertambah
dahsyatnya koleksi museum cinta kami, aku lebih
berkembang menjadi seorang kurator ketimbang
seorang kekasih. Tapi aku melakukan semua itu justru
demi cinta, bukan untuk merongrong cinta kami.
Seandainya Magda bersedia mendengarkan aku,
segalanya pasti akan jauh berbeda. Tapi kini semua
sudah terlambat.

Aku berdiri di sisi tong sampah besar, membuka
kotak terakhir dan membuang sisa koleksi museum:
baju dalam Magda yang talinya sudah putus; kotak
kentang McDonald’s berminyak (dengan kata
“Budapest” tertulis di sudut; bebat lutut Magda yang
kotor (dua pasang); satu dus besar kondom (belum
dipakai; yang sudah dipakai, karena Magda bersikeras
menolak, tak kusimpan); piyama yang dikenakan
Magda ketika kali pertama dia mengatakan bahwa dia
mencintaiku; hasil tes dokter yang memastikan dia
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Arak-Arakan

AKU mendapat tugas meliput upacara
pengukuhan raja Kartasura yang baru saja

ditetapkan oleh dewan wali Kerajaan setelah
melewati proses penentuan yang bertele-tele
sejak beberapa bulan sebelumnya. Pasalnya
sederhana. Raja sepuh, yang wafat, tahun
sebelumnya, tidak pernah mengangkat
permaisuri tetapi mempunyai sejumlah garwa
ampil yang masing-masing merasa paling
dikasihi oleh raja yang sekarang insyaallah sudah
berada di Sorga. Dewan terbagi dua, abdi dalem
mengatakannya sebagai Sisi Merah dan Sisi
Putih. Sisi Merah memegang keyakinan bahwa
yang berhak menjadi raja adalah putra Selir
Sepuh, sedangkan sisi putih berpendapat
bahwa calon itu tidak semestinya menjadi Raja
sebab ingah-ingih karena “tidak makan

Tiga Cerita Ringkas

Sapardi Djoko Damono
Minggu, 19 April 2015
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sekolahan.” Yang dijagokan sisi itu adalah justru putra
selir nomor sekian—mungkin lima atau enam—yang
sarjana ekonomi dan memiliki akal menjalankan bisnis.

“Wong Raja kok bisnis,” kata abdi dalem yang pejah
gesang ndherek Putra Selir sepuh. “Priayi saja haram kalau
saudagaran, apalagi bisnis. Hihihi.” Perbantahan yang
benar-benar menjalar sampai luar Kraton itu akhirnya
menghasilkan keputusan yang bagi media lokal
dianggap masuk akal, tetapi yang oleh media nasional
dianggap agak kurang masuk akal. Namun, apa pun
hasilnya, keputusan itu menjadi berita halaman pertama
semua media, menghasilkan ratusan acara diskusi di
belasan televisi, dan sejenis ribut-ribut di kalangan dua
pihak pendukung di dalam maupun di luar Kraton.

Pendukung Raja terpilih segera menyiapkan pesta
kemenangan besar-besaran yang hanya dilaksanakan
sekali dalam entah berapa puluh tahun. Acara yang
paling dinanti-nantikan rakyat banyak adalah, tentu saja,
arak-arakan. Ketika aku sampai di Kartasura bersama
beberapa rekan dari media nasional dan internasional,
ibukota kerajaan itu sudah riuh-rendah oleh segala jenis
hiasan—jalan, gang, alun-alun, pasar, rumah, toko—
semua tidak luput dari hiasan. Segala jenis rakyat—
dari yang jembel sampai yang kaya raya—ingin dengan
tulus ikhlas menyambut Sang Raja. Tanpa kecuali
mereka berjajar di sepanjang jalan yang akan dilalui arak-
arakan agung itu. Semua tumpah-ruah di sepanjang
jalan, tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah.
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tidak terkecuali abdi dalem dan keluarga Kraton.”
Sebelum sempat aku melanjutkan pertanyaan,

pemuda itu berkata bangga, “Lihat, Mas, kereta itu
tidak ditarik kuda sebab bahkan binatang juga ingin
menyaksikan Arak-arakan Pengukuhan raja. Kami
semua bangga dan berbahagia bisa menyaksikan Raja
melintas di depan kami.”

Arak-Arakan Kertas
JALAN di depan rumahku yang biasanya tidak

pernah tidur malam ini berbaik hati menawarkan
kebahagiaan kepadaku: sepi saja. Pohon kenanga yang
kami tanam sejak menghuni rumah itu 25 tahun yang
lalu tampaknya ikut menyumbangkan suasana sepi yang
bagi saya suka curiga bisa menumbuhkan rasa nyeri.
Aku selama ini bertahan untuk tidak ikut kelompok
yang seperti itu meskipun malam-malam baunya sering
membuatku terbangun.

Jalan di depan rumahku tampak bergelombang oleh
bunyi sunyi. Aku senang mendengarnya. Entah dari
mana datangnya, tiba-tiba muncul dari arah timur anak-
anak—tiga, lima sembilan, beberapa puluh jumlahnya
lewat tanpa suara. Kusaksikan ada yang menunduk,
ada yang seperti menari-nari, ada yang lari-lari kecil
bolak-balik ke depan ke belakang, ada beberapa yang
seperti bermain “ular naga panjangnya”, ada juga yang
tampak sibuk membetulkan letak kaca matanya. Anak-
anak itu semua terbuat dari kertas.

Tidak ada seorang pun yang mau ketinggalan. 
Aku membayangkan upacara yang mahameriah

ketika sekitar jam 10 dari puluhan pengeras suara
diumumkan bahwa Sang raja akan segera lewat. Tidak
terdengar gamelan, tidak terdengar suara kereta, tidak
terdengar keletak-keletuk kaki kuda—hanya suara riuh-
rendah di jalan yang dilewati arak-arakan. Aku
menunggu. Menunggu di tengah-tengah suara ribut
yang mengelu-elukan Raja, tetapi tidak tampak seorang
pun di jalan. Setelah beberapa puluh menit menunggu
akhirnya yang kami tunggu tampak dari kejauhan.
Sosok seorang laki-laki dengan mahkota, mengenakan
pakaian kerajaan yang gemerlapan lengkap dengan keris
dan selempang tanda jasa, muncul sangat perlahan di
depan kami. Ia sendirian saja.

Sorak-sorai tak bisa dibayangkan kerasnya. Sang
raja dengan susah payah menarik kereta kerajaan tanpa
kuda, sesekali menoleh ke kerumunan rakyatnya. Aku
tidak bisa membayangkan apa yang akan aku laporkan
nanti kepada pembaca koranku,  dan karenanya
bertanya tentang arak-arakan itu kepada salah seorang
pemuda gondrong berpeci yang sejak tadi sangat
bersemangat bersorak-sorai dan membungkukkan
tubuh ketika Raja persis berada di depannya.

“Tidak ada seorang pun warga yang mau
membuang kesempatan mengelu-elukan Raja, Mas,”
katanya bersemangat. “Semua orang lebih suka berjajar
di jalan menyaksikan arak-arakan daripada ikut berbaris,
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Aku perhatikan satu demi satu sebisanya. Ada yang
jelas-jelas kertas koran bekas, ada yang bungkus rokok,
ada yang kucel seperti karbon, ada yang glosi dan agak
tebal, ada yang warnanya putih, ada yang jingga—
mereka semua itu anak-anak, mereka itu semua terbuat
dari kertas. Aku sangat senang akhirnya ada juga yang
menghangatkan hawa di sekitarku. Tampaknya mereka
ingin menyampaikan sesuatu padaku—tepatnya:
mungkin ingin wawancara kenapa aku malam ini duduk
di teras bersama seekor cicak yang masih bergerak ke
sana-sini di sekitar lampu padahal pada tanggal ini
beberapa puluh tahun yang lalu aku lahir.

Ternyata aku keliru. Mereka tidak berniat
menanyakan apa pun tetapi mengajakku keluar rumah
bergabung dengan mereka. Mereka semua tampaknya
anak baik-baik, meskipun tidak mengeluarkan suara
apa pun aku paham apa yang mereka inginkan. Tanpa
bertanya kenapa dan berkilah aku ikuti mereka keluar
pekarangan berjalan ke arah barat sepanjang lorong
yang rasa-rasanya aku pernah mengenalnya. Aku ikuti
dengan tertib arak-arakan itu dan dengan tanpa terasa
sedikit demi sedikit seluruh tubuhku berubah menjadi
kertas.

Menghardik Gerimis
PEREMPUAN cantik itu sama sekali tidak suka

kalau suaminya menghardik gerimis. Lelaki itu suka
hujan, bahkan bisa dikatakan mencintai hujan, tetapi

Terdengar suara cicak di langit-langit beranda,
melahap laron yang tersesat oleh cahaya lampu. “Jangan
bersahabat dengan cicak, Pak,” kata istriku selalu, “kotor
dan suka berak di mana-mana.” Tapi aku suka jatuh
cinta pada cicak terutama kalau malam-malam bangun
mulut kering cari minum di meja makan yang masih
berantakan sisa makan malam. Yang kulitnya hitam
suka melotot seperti mengajakku berselisih tentang sisa
makanan yang di meja.

“Habiskan saja kalau kau mau,” kataku. “Asal jangan
menjatuhkan sendok nanti ada yang bangun dan
marah-marah. Aku yang jadi korban, tahu?”

Senang juga punya pikiran yang sering menyelewe-
ng kemana-mana—tetapi malam ini anak-anak itu
menguasai benakku. Benar-benar kertas mereka itu,
sepi menyebabkan suara kresek-kresek tubuh mereka
kedengaran meskipun lirih sekali.   Panjang sekali
barisan anak-anak yang terbuat dari kertas itu. Aku
mencoba mengingat-ingat kapan pernah bertemu
mereka, atau oleh siapa pernah diberi tahu tentang
mereka itu. Pada saat aku memusatkan pikiran itulah
mereka berhenti persis di depan rumahku: ujung barisan
itu entah sudah sampai di mana dan pangkalnya entah
masih di mana. Mereka berhenti dan masuk lewat celah-
celah jeruji lalu duduk atau berdiri mengepungku dan
serempak mengucapkan selamat malam dan
menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tanpa suara
sama sekali.

TIGA CERITA RINGKAS | Sapardi Djoko Damono



184 185

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

menghadapi gerimis ia  sama sekali tidak pernah bisa
menahan kemarahan. Sudah berulang kali istrinya
mengingatkan perangai buruk itu, tetapi lakinya sama
sekali tidak menggubris.

“Biar masuk neraka jahanam gerimis itu,” ujarnya
setiap kali mendengar suara rintik-rintik di pohonan
dan genting. Gerimis lembut sekali suaranya, seperti
bernyanyi kalau jatuh di daunan pekarangan rumah.
Kalau diperhatikan benar-benar, rintiknya tampak
seperti layar transparan menutupi cahaya pagi yang
terpaksa menunda niatnya untuk menyentuh mahkota
pohonan.

Perempuan cantik yang sedang mengandung tujuh
bulan itu terus berusaha memahami tingkah suaminya
yang baru saja menjalani operasi patah tulang gara-
gara terpeleset lantai beranda yang basah oleh gerimis.
Sekarang sudah bisa jalan, pakai tongkat. Sudah bisa
kerja lagi, bisa nyopir. Bisa tugas ke luar kota. Namun,
dendamnya pada gerimis tak juga reda.

“Kalau hujan sekalian tidak apa-apa, aku suka,”
katanya kepada istrinya selalu. “Tetapi gerimis selalu
jatuh pelan-pelan, diam-diam, tidak memberi tahu, dan
dengan licik membasahi lantai,” katanya melanjutkan.
“Aku mencintai hujan sebab kalau jatuh bilang terus
terang dan jelas suaranya, tidak membiarkan aku
terpeleset.”

Hari ini lelaki itu membuka pintu depan yang
memisahkan ruang tamu dan beranda depan,

TIGA CERITA RINGKAS | Sapardi Djoko Damono

menyaksikan gerimis dan menghardiknya. Perempuan
cantik itu berfikir, jangan-jangan nanti anaknya akan
mirip gerimis yang dibenci suaminya. Ia tiba-tiba
merasa sangat berbahagia membayangkan anak yang
akan lahir—“moga-moga perempuan,” katanya dalam
hati—nanti akan berperangai lembut dan berwatak
santun seperti gerimis.

Ketika suaminya sudah berangkat kerja, gerimis
segera reda. Perempuan cantik itu melangkah keluar
rumah dan tam[ak olehnya ada setetes air sisa gerimis
yang tersangkut di ujung rumput, yang ingin sekali
cepat-cepat menguap melesat ke langit atau jatuh ke
tanah dan diserap akar pohon mangga.

“Moga-moga, anakku nanti sebening tetes air itu,”
katanya hampir tak kedengaran, bahkan oleh dirinya
sendiri. 
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PERNAHKAH kau dengar kisah seekor
kumbang yang terbang dari dalam sebongkah

batu?
Batu itu, kata Edy, hijau kristal. Selebar

telapak tangan orang dewasa, beratnya kurang
sedikit dari satu kilogram dan tebalnya tujuh
sentimeter. Bila batu itu disenter dari permu-
kaan, maka cahaya senter akan tembus di
kedalamannya hingga ke permukaannya yang
lain. Saat itulah, Edy saudara saya itu, mengaku
melihat sesosok makhluk di dalamnya, yang tak
lain dan tak bukan adalah seekor kumbang.

“Totol hijau pekat berpadu hijau kristal
adalah motifnya. Indah, bukan?” tutur Edy.

Saya bagai tak percaya.

BAGAIMANA mungkin seekor kumbang
bisa berada dalam sebongkah batu? Apakah ia

Kumbang Jati

Romi Zarman
Minggu, 26 April 2015
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terperangkap mati oleh entah sebab apa, lalu menjadi
fosil, mengeras, berubah jadi batu? Jika benar begitu,
sudah berapa abadkah?

“Tergeletak di antara bebatuan biasa, aku
menemukannya dua hari yang lalu. Ini batu jauh
berbeda,” tutur Edy dengan bangga.

Tapi anehnya, orang-orang di lepau ini sedikit pun
tidak merasa takjub. Apa yang dibanggakannya itu
justru beroleh tanggapan biasa-biasa saja. 

“Paling-paling dinikmati pembeli hanya dengan
harga dua puluh atau tiga puluh ribuan,” ujar Uwan.

“Ooo.... Ini bukan Pucuk Pisang, Uwan.”
Orang kampung saya hidup dari upahan

menambang emas. Lokasi tambangnya dekat Bukit
Kandih di pedalaman. Tanahnya jauh dari subur. Maka,
merantau adalah satu-satunya pilihan selain menam-
bang emas. Saya lebih memilih untuk merantau, pergi
jauh dari kampung halaman. Menambang bagi saya
adalah semacam. Hidup berhari-hari di lokasi tambang,
yang jaraknya tiga jam perjalanan dari kampung saya.
Dingin pedalaman. Gigil perbukitan. Penyakit
mematikan siap mengintai. Tidur di tenda seadanya.
Seminggu kemudian pulang. Malam harinya, beberapa
orang di antaranya duduk di lepau. Seperti saat sekarang.

Batu itu, kata Edy, diperoleh sepulang dari
menambang emas. Ia temukan itu dekat Bukit Kandih.
Saya jadi bertanya-tanya. Apakah batu berkumbang
itu benar adanya? Atau jangan-jangan itu hanya batu

KUMBANG JATI | Romi Zarman
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batu. Dari permukaan atas tampaklah sosok makhluk
itu oleh saya.

“Kumbang Jati,” tutur Edy.
Saya makin mendekatkan wajah melihatnya. Totol-

totol itu tertangkap mata saya. “Sungguh indah.” Tiba-
tiba saya ingin memilikinya, membelinya, sehingga
berkata, “Berapa?”

“Dua ratus ribu.”
“Mahal betul!” timpal Sarul dari ujung meja.
Saya gerakkan tangan ke arah Edy, hendak

meminta agar saya langsung yang menyenternya. Edy
mengerti, batu dan senter itu berpindah ke tangan saya.
Senter saya hidupkan. Saya arahkan. Cahaya menembus
menyebar ke kedalaman batu. Hijau kristal. Seketika,
sorot mata saya menangkap punggung kumbang yang
bertotol hijau pekat berpadu hijau kristal itu. Ya, inilah
dia, kumbang itu.

Saya melihatnya. Memperhatikan punggungnya
dan... Eh, benarkah itu kumbang? Totol-totol itu...

Tiba-tiba ada yang berkelebat di pikiran saya.
Kumbang itu. Kumbang itu, tampak bergerak di

mata saya. Bergerak-gerak. Hidup dan...

“KUMBANG itu terbang.”
“Ke mana?” tanya Edy dalam suatu percakapan

melalui telepon genggam beberapa bulan kemudian,
setelah saya balik ke kota Padang.

Dari satu jari ke lain jari.”

Pucuk Pisang yang biasanya banyak ditemukan tak
sengaja oleh penambang? Dinamakan Pucuk Pisang
karena warnanya mirip hijau pucuk pisang. “Batu
Pucuk Pisang itu,” ujar Edy, “hanya setengah kristal.
Bila disenter makan tembus cahayanya tidaklah dalam.
Akan tetapi, lihat ini...”

Edy meraih tas kecilnya. Membuka resleting dan
meraih sesuatu. Begitu keluar, di tangannya sudah
berada sebongkah batu. Ia pinjam senter pada pemilik
lepau. Batu itu tampak sedikit berwarna hijau—sebelum
disenter. Tidak terlalu menarik memang. Namun, ketika
Edy menghidupkan senter dan cahayanya menembus
menyebar ke kedalaman batu, maka hijau kristal sehijau-
hijaunya tertangkap sorot mata saya.

“Ini bukan Pucuk Pisang,” begitu saja kata-kata
itu terloncat dari mulut saya.

Saya tahu, Pucuk Pisang tidak seperti itu. Walaupun
sudah lama sekali saya tak melihat Pucuk Pisang, tapi
saya masih bisa mengenalinya. Dulu, sewaktu
membantu Ayah menambang emas, Pucuk Pisang
sering saya temukan dekat Bukit Kandih. Ya, batu-
batu jenis itu banyak terdapat di sana. Seperti juga
penambang lain, setiap pulang melewati kaki Bukit
Kandih, saya akan mencari-cari Pucuk Pisang.

“Inilah dia,” kata Edy.”Perhatikan. Sungguh dalam
tembus cahayanya.”

Edy lalu memindahkan senternya ke permukaan
samping, dan cahaya itu juga menembus ke kedalaman

KUMBANG JATI | Romi Zarman
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DALAM cerita ini, tokoh perempuan kita
tak memiliki nama. Kita cukup

menyebutnya dengan perempuan bergaun
ungu motif bunga-bunga. Dan di tokoh lelaki
juga tak bernama, ia kita kenal saja sebagai lelaki
berbaju kotak-kotak warna biru. Kisah mereka
nantinya memang menjadi kisah yang teramat
picisan. Mereka yang tidak saling mengenal,
dirancang bertemu di sebuah jejaring sosial.
Mereka chatting selama berjam-jam, lalu bertukar
nomor telepon, dan seterusnya, dan seterus-
nya... kau bisa menebaknya. 

Kini perempuan bergaun ungu motif
bunga-bunga itu sedang menunggu lelaki
berbaju kotak-kotak warna biru, di sebuah kafe.
Ya, kafe. Apa boleh buat, ini memang teramat
picisan. Sebenarnya bisa saja si perempuan
menunggu si lelaki di depan kuburan atau di

Perempuan Bergaun Ungu Motif Bunga-Bunga

dan Lelaki Berbaju Kotak-Kotak Warna Biru
Mashdar Zainal
Minggu, 03 Mei 2015

PEREMPUAN BERGAUN UNGU MOTIF BUNGA-BUNGA DAN
LELAKI BERBAJU KOTAK-KOTAK WARNA BIRU | Mashdar Zainal

Siang harinya, di sebuah koran lokal, Edy
menemukan berita yang membuat matanya bagai
terbelalak. Kumbang itu rupanya memang terbang.
Terbang dari Gamawan Fauzi, ke Susilo Bambang
Yudhoyono, lalu, lalu...

Ini yang membuat Edy sungguh terbelalak:
kumbang itu kini hinggap di jari Barack Obama. 

Padang, 14 April 2015
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tepi sungai, tapi itu sedikit naif dan memaksakan. Dan
pertemuan di kafe, meski teramat picisan juga, tetap
lebih masuk akal dan lebih mudah dibayangkan
pembaca ketimbang pertemuan di area kuburan atau
di tepian sungai.

Maka perempuan bergaun ungu motif bunga-
bunga itu datang ke kafe yang telah mereka sepakati
pada pukul tujuh malam. Ia memesan susu soda dalam
gelas besar. Ya, susu soda. Sebenarnya, perempuan itu
sudah ingin memesan cappucino, tapi cappucino juga
picisan. Untuk menghindari begitu banyak hal picisan,
akhirnya ia memesan susu soda dalam gelas besar.
Busanya meruah seperti bir. 

“Kita ke sana pukul tujuh tepat. Maksudku, pukul
tujuh tepat kita sudah harus berada di sana,” kata laki-
laki itu di telepon, tadi pagi.

“Pukul tujuh malam, kan?” balas si perempuan.
“Tentu saja pukul tujuh malam. Sekarang sudah

pukul tujuh pagi lebih.”
“Iya.” Si perempuan sedikit canggung.
“Iya apa?”
“Mmm... pukul tujuh malam.”
“Ya, pukul tujuh malam.”
“Di Kafe Bunga yang berada di Jalan Kotak-kotak,

kan?”
“Ya, kita akan bertemu di sana. Di Kafe Bunga di

Jalan Kotak-kotak.”
“Rumahku sepertinya lebih dekat dengan kafe itu.

PEREMPUAN BERGAUN UNGU MOTIF BUNGA-BUNGA DAN
LELAKI BERBAJU KOTAK-KOTAK WARNA BIRU | Mashdar Zainal
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boleh saja mengagumiku, ujarnya kepada seseorang
yang mengenakan gaun ungu bermotif  bunga-bunga
dalam cermin. Ia tersenyum. Hatinya mekar.

Perempuan itu menunggu sampai pukul setengah
tujuh tanpa melakukan apa pun. Ia hanya terdiam di
kamarnya sambil membaca sebuah majalah wanita
terbitan bertahun-tahun lalu. Sesekali ia kembali ke
depan cermin, memastikan tampilannya masih baik-
baik saja. Ia tak ingin berkeringat sebelum pukul tujuh.
Dalam tas, ia sudah menyiapkan dompet dan telepon
genggam. Dua benda yang tak boleh ketinggalan. Jaket
rajut berwarna putih gading ia sampirkan di pundak.

Ia memelototi jarum jam di kamarnya, seakan
tengah menunggu sebuah ledakan. Maka, ketika
waktunya tiba, ia bergegas keluar kamar sambil
mengenakan jaket rajut putih gading. Sepatu hak
tingginya berbunyi seperti mesin ketik tua yang
tersendat-sendat. Ia melenggang, mengempaskan
pantat di jok belakang taksi yang sudah menunggu
dengan argo menyala. Biasanya, ke mana-mana ia naik
angkot atau ojek. Tapi malam ini berbeda. Angkot atau
ojek akan membuatnya berkeringat dan mengacaukan
dandanannya. 

BEGITULAH kronologi singkat si perempuan
bergaun ungu motif  bunga-bunga, hingga ia sampai
di kafe dan memesan susu soda yang berbusa-busa
itu. Ia memang sampai duluan, dan di kafe itu ia tidak

Jadi ada kemungkinan aku sampai duluan.”
“Tak masalah. Aku akan mengenalimu. Kau

bergaun ungu motif bunga-bunga, kan?”
“Ya. Ungu motif  bunga-bunga. Dan kau pakai baju

kotak-kotak warna biru, kan?”
“Ya. Kotak-kotak warna biru. Itu baju terbaikku.”
“Baiklah. Sudah jelas. Nanti kita akan bertemu.”
“Ya, sudah jelas. Tak ada lagi pertanyaan. Sebelum

kita akhiri percakapan ini, akan kusimpulkan kita akan
bertemu di Kafe Bunga di jalan Kotak-kotak pada pukul
tujuh tepat. Kau mengenakan gaun ungu bermotif
bunga-bunga dan aku baju kotak-kotak berwarna biru.”

“Oke.”
“Oke.”
Dan perempuan itu menutup teleponnya lalu

menerawang ke udara sambil tersenyum-senyum
sendiri. Lelaki itu juga tersenyum, senyum yang pendek
tanpa dramatisasi.

Sepanjang hari perempuan itu menyeterika gaun
ungu motif bunga-bunga miliknya dan menyemprotnya
dengan parfum tak kurang dari sepuluh semprotan.
Pukul lima sore, perempuan itu sudah memotong kuku,
mandi, memakaikan dempul tipis di wajah agar bekas
jerawat di pipinya terlihat samar. Ia menyisir rambutnya
yang masih beraroma shampoo dan membiarkannya
tergerai. Ia mematut-matut diri di cermin berkali-kali.
Aku memang tak seperti bintang iklan tapi aku tidak
jelek, katanya dalam hati. Seseorang di luar sana boleh-

PEREMPUAN BERGAUN UNGU MOTIF BUNGA-BUNGA DAN
LELAKI BERBAJU KOTAK-KOTAK WARNA BIRU | Mashdar Zainal
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mereka tunggu. Seharusnya jantung mereka berdegup.
Tapi tidak. Mereka malah cemas dan takut jadi
pecundang. Mereka pun terus bertingkah bodoh
dengan membiarkan detik dan menit meleleh menjadi
basi. Perempuan bergaun ungu motif  bunga-bunga
menjelma patung perempuan berjaket rajut putih
gading. Dan lelaki berbaju kotak-kotak warna biru
menjelma arca lelaki berjaket kulit cokelat muda,

“Sudah satu jam lebih, lelaki itu tak akan datang.
Seharusnya aku tak percaya begitu saja pada lelaki yang
hanya kukenal di jejaring sosial. Mungkin sebaiknya
aku pulang saja. Aku sudah kalah,” gumam perempuan
itu sambil menoleh ke sekeliling.

“Sialan. Mana perempuan itu? Mana si gaun ungu
motif  bunga-bunga. Jangan-jangan perempuan itu
mempecundangiku. Ya, mana mungkin ia datang,”
bisik si lelaki pada dirinya sendiri.

Dua sejoli tak jadi itu pun sebenarnya ingin
mencoba menelepon satu sama lain, memastikan yang
lain datang atau tidak. Tapi dua-duanya sudah telanjur
dimakan gengsi. Saling malu mengemis-ngemis. Saling
takut dipecundangi. Maka yang mereka lakukan hanya
menunggu dan menunggu. Seperti dua manekin bodoh
di tengah kesayuan sebuah kafe yang melantunkan lagu
jazz sayup-sayup.

Ketika mereka nyaris putus asa, ketika keduanya
hendak bangkit dari duduk, tiba-tiba seorang
perempuan dan seorang laki-laki muncul dari pintu kaca

melihat satu laki-laki pun mengenakan baju kotak-kotak
berwarna biru. Perempuan itu sudah merencanakannya,
sebelum ia melihat lelaki berbaju kotak-kotak warna
biru datang, ia tak akan membuka identitasnya. Ia akan
menyembunyinkan gaun ungu motif bunga-bunga itu
di balik jaket rajut warna putih gading.

Sementara si lelaki yang ditunggunya seperti lelaki
kebanyakan yang tak begitu peduli dengan parfum dan
memandang santai pada banyak hal. Ia baru mandi
pukul setengah tujuh. Mencukur kumis sebentar.
Memakai deodoran. Menyisir rambut ke belakang. Dan
berangkat dengan sepeda motor kesayangannya. Ia
tahu akan sedikit terlambat. Tapi ia memang sengaja.
Ia ingin perempuan itu menunggunya dengan cemas.
Supaya ketika ia datang, sebuah kejutan akan
menyambut mereka bagai sebuah ledakan yang lain.

Supaya cerita ini menjadi adil, maka si lelaki berbaju
kotak-kotak warna biru ini juga merencanakan hal yang
sama. Ia mengenakan jaket kulit cokelat muda untuk
menutupi baju kotak-kotak warna biru yang ia pakai.
Begitu turun dari motor, ia tak melepaskan jaketnya.Ia
tak berniat melepas jaketnya sebelum bertemu dengan
perempuan bergaun ungu motif bunga-bunga.

Dan inilah yang terjadi...
Ketika si lelaki itu masuk, ia tak melihat si

perempuan. Dan perempuan itu pun tak mengenali si
lelaki. Mereka terus duduk di kursi masing-masing tanpa
curiga bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang
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bertabrakan. Dan mereka hanya saling pandang. Tanpa
minta maaf.

“Lelaki tolol, jalan tak pakai mata,” umpat si
perempuan, selirih mungkin.

“Perempuan sialan, matanya ditaruh di dengkul,”
umpat si lelaki pula, lebih lirih.

Dan dua anak manusia yang sama-sama tolol itu
pun tak pernah saling bertemu. Tak pula saling
menghubungi satu sama lain. Kisah picisan mereka
berakhir. Atau tepatnya, tak jadi. Dan rasanya cerita
ini pun telah salah judul. Seharusnya cerita ini berjudul
“Perempuan Berjaket Rajut Putih Gading dan Lelaki
Berjaket Cokelat Muda.” 

Malang, 2015

depan. Mereka bergandengan tangan. Sangat mesra.
Bahkan lebih mesra dari yang bisa dibayangkan siapa
pun. Si perempuan mengenakan gaun ungu motif
bunga-bunga. Dan si lelaki mengenakan baju kotak-
kotak warna biru.

Perempuan berjaket rajut putih gading menatap
sepasang sejoli itu sambil menutup mulutnya. Dia
bertemu orang yang salah. Lelaki berbaju kotak-kotak warna
biru itu bertemu orang yang salah. Ia telanjur malu untuk
melepas jaket rajut putih gading yang ia kenakan. Ia
memastikan, jaket itu akan tetap akan melekat di
tubuhnya sampai ia beranjak meninggalkan kafe. Segera.

Si lelaki dengan jaket cokelat muda juga ternganga.
Apa dia orangnya? Kalau iya, dia pasti bertemu dengan orang
yang salah. Perempuan bergaun ungu motif  bunga-bunga itu
bertemu orang yang salah. Ia juga telanjur dongkol untuk
membuka jaket cokelat mudanya. Ia berjanji, jaket itu
akan terus menutupi kedoknya sampai ia berlalu dari
kafe itu. Segera. 

Begitu perempuan bergaun ungu motif bunga-
bunga dan lelaki berbaju kotak-kotak warna biru duduk
di sebuah bangku dan memanggil pelayan—mereka
masih sangat mesra dan sepertinya akan terus mesra—
perempuan berjaket rajut putih gading dan lelaki
berjaket cokelat muda langsung bangkit dari duduk
(setelah membayar bon tentu saja). Mereka berjalan
bergegas menuju pintu keluar. Seperti tak peduli pada
apa pun. Di dekat pintu keluar, dua orang itu
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BUKAN kebetulan kalau aku kenal
perempuan di ujung peron itu. Bindi,

orang-orang memanggilnya begitu. Aku kenal
dia dari sejak dia masih berumur empat tahun:
dia berlari-lari berjoget India di sebuah gang
sempit di daerah Kebagusan, tidak jauh dari
rumah mantan Presiden Megawati. Rambutnya
selalu dikuncir dua, dan dahinya selalu diberi
bindi berwarna-warni, karena dia senang sekali
menonton film India. Itulah sebabnya dia
dipanggil Bindi. Sampai dia besar, kurasa
kebiasaan itu masih belum berubah. Bindi
masih suka menonton film India, mengagumi
para pemain film India, bergaya sepeti orang
India. 

Kakaknya, Andra, tentu ingat aku sekali.
Dia memiliki kebiasan memukul kucing-kucing
liar di jalanan. Umurnya dua tahun lebih tua

Peron Tiga Perempat

Chen Chen
Minggu, 10 Mei 2015
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daripada Bindi, tetapi lebih kurus dan kecil daripada
Bindi. Andra bukan anak lincah yang kelihatan nakal,
seperti teman-teman mainnya Henrik atau Rudi.
Malahan dia suka sekali duduk murung di depan
rumahnya, lalu sesekali melempar batu kepada ayam-
ayam tetangga yang lewat di depannya. Hal yang paling
membekas dari ingatanku adalah ketika aku mengusir
Andra yang baru berumur delapan tahun karena
memukul kucing-kucing peliharaanku yang sedang
bermain-main di teras rumahku. Betapa mengerikan
anak ini, pikirku.

“Apa ayah ibumu tidak mengajarkanmu
menyayangi binatang?” kataku keras-keras, berharap
ibunya yang sudah pulang dari bekerja mendengar dari
dalam rumahnya. Orangtuanya tentu tidak terima
dipermalukan begitu. Sejak saat itu, aku dan orang tua
Andra, Pak Hartono, tidak pernah bertegur sapa.

Pak Hartono dan istrinya bekerja sebagai pegawai
negeri sipil. Aku tidak pernah akan lupa setiap
mendengar cerita para tetangga bagaimana Pak
Hartono menghukum anakanaknya, Andra, Bindi, dan
Citra. Mereka biasa dikurung berjam-jam di kamar
mandi, atau dijemur di bawah sinar matahari terik pada
hari Minggu. Aku tidak ingat apa saja kenakalan
mereka. Namun, aku ingat Andra selalu mendapat
peringkat satu di sekolah. Tetangga-tetangga
menganggap dia lebih manis dan sopan daripada
Henrik dan Rudi, tidak pernah mencuri mangga, atau
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Ada kalanya aku menunggu di peron ini dan tidak
melakukan apa pun kecuali diam. Aku tidak bicara
dengan orang di sampingku, tidak pula menyaksikan
televisi di depan kami. Aku hanya memandangi orang-
orang di situ, dengan tiket-tiket mereka yang kelihatan
pada dada mereka atau dalam genggaman tangan
mereka. Kalau aku sudah mengenap siapa mereka, kami
biasanya akan saling melemparkan senyum dari tempat
kami duduk, dan mendesah. Mendesah memandangi
pintu-pintu dan jam dinding di depan kami. “Dapat
nomor berapa?” Biasanya begitu yang kami saling
tanyakan dari kejauhan. Lalu diam, berusaha menunggu
dengan sangat sabar. Mungkinkan mereka juga sama
seperti aku, mencoba mencerna tentang karma kami
di peron ini. Apakah ini karma baik atau karma buruk?

PEREMPUAN-PEREMPUAN yang menunggu
di peron ini lebih banyak daripada laki-laki. Akhirnya,
lambat laun aku belajar bahwa kebanyakan dari mereka
tidak pernah benar-benar bahagia. Tidak bahagia
sampai mereka harus berada di peron ini. Jadi, aku
tidak percaya ini bukan karma buruk untuk kami.
Mengapa harus duduk berjam-jam di sini, menunggu
kereta api yang tidak selalu pasti kapan akan pergi dan
kapan akan kembali? Ini benar-benar tidak adil untuk
kami.

Tetapi, hari ini aku melihat Bindi. Sambil duduk,
aku bergumul. Kuhancurkan, kususun, kubongkar-

melempar bola ke rumah orang. Dia memang suka
memukul kucing-kucing liar dan melempar batu kepada
ayam-ayam, tetapi para tetangga tampaknya tidak
menganggap itu masalah besar. Hanya aku yang pernah
mempersoalkannya. Selain itu, aku pun hanya ingat
bahwa Bindi suka bergaya India sambil menari-nari
dan bernyanyi di jalanan, dan adiknya Citra suka
memanjat pohon di depan rumahku.

DARI tempatku duduk, aku pura-pura tidak
melihat Bindi. Tetapi, aku bisa melihat dia
menggenggam tiket berwarna ungu dan ungu-biru.

Di peron ini, setiap orang telah mendapatkan tiket.
Masing-masing tiket memiliki warna sesuai warna
kereta api yang mereka tumpangi. Kami biasanya akan
menunggu dengan sabar sekali. Dari pukul dua siang
sampai pukul enam atau delapan malam. Kadang-
kadang, karena sudah sering sekali berada di sini, aku
bisa melihat warna-warna tiket mereka walaupun
mereka sembunyikan di dalam kantong, atau mereka
tidak mau memberi tahu. Aku bisa melihat tiket-tiket
yang seperti pita itu tersemat pada dada mereka
masing-masing. Merah jambu, ungu, atau biru, misalnya.
Lalu, aku tercekat memandangi semuanya. Tiga
perempat kehidupan telah dijalani? Aku hanya tahu,
betapa pun tiket-tiket itu berbeda wana, tetapi kereta-
kereta kami pada akhinya akan menuju ke kota yang
sama.
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Aku juga telah menjadi sangat akrab dengan
Dokter Yenti, dokter bedah umum yang sebaya
denganku, yang biasa merawat luka-lukaku. Sering kali
aku menghabiskan waktu lebih lama di ruang
prakteknya untuk mengobrol berbagi berbagai hal
daripada diperiksa atau dibedahnya.

Tidak cuma para dokter dan perawat yang kukenal
akrab di sini, tetapi juga teman-temanku sesama pasien.
Pertanyaan kami biasanya kalau baru muncul di ruang
tungguh adalah, “Apakah Dokter Yenti sudah datang?
Dapat nomor tunggu berapa?” Lalu, setelah itu aku
baru bisa memutuskan apa aku punya cukup waktu
untuk minum segelas teh hangat di kantin atau tidak,
sebab menunggu dua sampai tiga pasien bisa
menghabiskan waktu dua jam sendiri. Itu juga sebabnya
kami bisa kenal baik satu samalain, bisa mengobrol
banyak tentang kehidupan kami masing-masing.

Apalagi jika aku harus menunggu berjam-jam untuk
bertemu Profesor Sukirman atau dokter Suryadi,
dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang menangani
penyakitku. Aku pasti akan bertemu dengan beberapa
pasien yang sudah kukenal.

BAGIKU, ruang tunggu yang panjang di poliklinik
ini adalah sebuah peron. Pasien mereka banyak sekali.
Kadang-kadang sampai seratus orang dalam semalam,
keluar-masuk dari jam dua siang, tetapi salah satu dari
mereka baru muncul pada jam lima atau jam tujuh

bongkar kembali pemikiranku tentang karma kami di
peron ini. Apakah Bindi mendapat karma buruk atau
karma baik? Aku membenak, memikirkan perasaanku.
Aku merenung, merasakan pemikiranku. Sulit sekali!
Dia menderita sama seperti perempuan-perempuan lain
yang kukenal di sini. Sama seperti aku. Tetapi, mengapa
aku merasa sangat berdosa ketika berpikir, bukankah
dia pantas mendapatkannya?

SUDAH bertahun-tahun aku keluar masuk rumah
sakit di Jalan Rahmat ini. Pernah beberapa kali dirawat
inap. Kadang-kadang berada di sana selama seharian
untuk diperiksa beberapa dokter sekaligus. Atau, seseka-
li mampir untuk menebus obat. Mereka memanggilku
odapus. Orang dengan lupus. Tentu saja aku menjadi
akrab dengan orang-orang yang bekerja di rumah sakit
ini. Mereka juga mengenalku seperti seorng teman lama,
mereka hapal dengan kebiasaan-kebiasaanku. Pak
Endin, misalnya, satpam di rumah sakit ini.

“Pak Aris atau Pak Mahdi yang menjemput Ibu
pulang hari ini?” Dia sudah hafal kedua nama supir
yang biasa mengantar jemput aku ke rumah sakit. 

Atau Mbak Mariana, petugas administrasi yang
sudah langsung tahu aku akan dokter siapa saja pada
waktu akan datang. Pelayan kantin di rumah sakit ini
pun sudah tahu aku biasa memesan segelas teh manis
hangat dan bakso buatan kantin yang khusus tanpa
vetsin.
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setia jamur dan makanan ringan yang dijual ibunya.
Jamur organik, dan makanan ringan tanpa penyedap
buatan, perisa atau pun pewarna buatan.

DI peron ini, kami yang akan masuk gerbong
menggenggam tiket-tiket berbeda warna berbentuk
pita. Tiket-tiket yang berbeda warna berbentuk pita,
menunjukkan penyakit kami. Semua penyakit berat dan
aneh sekarang ini diwakili oleh sebuah pita dengan
warna-warna tertentu. Kanker payudara berwarna
merah muda. Lupus berwarna ungu. MCTD alias mixed
connective tissue disorder dan RA alias rheumatoid arthritis,
masing-masing juga ungu dan biru, hanya berbeda
gradasi warna birunya. HIV/AIDS berwarna merah.
Dan pita-pita berwarna hijau, hijau teal atau hijau daun,
untuk penyakit-penyakit kanker lainnya, yang begitu
banyak.

Sebenarnya, di peron ini yang paling banyak yang
membawa tiket ungu. Para odapus. Perempuan-
perempuan yang masih sangat muda dan juga tak
sedikit, sehingga kadang-kadang aku memikirkan juga
betapa tidak adilnya Tuhan memberikan penyakit ini
kepada mereka sebelum mereka mengecap keindahan
hidup sebagai ibu dan istri. Meski kadang-kadang aku
juga merasa mereka beruntung. Apa indahnya menjadi
ibu, jika tidak dapat bersama anak-anaknya. Seperti
aku, dan Bindi.

malam. Selama itulah aku mengenal tak sedikit pasien
tetap di sini.

Ketika duduk di peron ini, semua orang biasanya
akan sesekali saling memandang satu sama lain, dan
kadang-kadang memberanikan diri saling bertanya.
Kami sudah tahu bahwa salah satu dari kami kalau
tidak mengidap lupus, pasti mengidap kanker, HIV-
AIDS atau penyakit-penyakit autoimun yang lain.
Penyakit-penyakit yang mungkin terdengar aneh dan
langka, yang namanya terlalu sulit untuk diucapkan, atau
bahkan keren sekali kedengarannya. Psoriosis, vitiligo,
Hashimoto thyroditis, atau MS alias multiple sclerosis. 

Nama-nama yang aneh atau keren itu tidaklah
sebanding dengan deritanya. Misalnya, penyakit yang
diderita Bagas, pemuda berkulit langsat dan baru
berumur 18 tahun di sampingku sekarang. Aku selalu
kesulitan menyebut nama penyakitnya sejak umurnya
15 tahun, sampai dia ketinggalan sekolah karena
dirawat berbulan-bulan di rumah sakit dan akhirnya
mengikuti home schooling. 

“Pemphigus vulgaris,” kata Bagas, sudah berulang kali
memberi tahu. Mudah-mudahan kali ini aku tidak lupa
lagi, walaupun tak tahu bagaimana cara menulisnya
dengan ejaan yang benar. Kudengar penyakit ini adalah
sepupu lupus, vasculitis dan seleroderma yang menyerang
kulit dan banyak diderita orang Yahudi Askhenazi.
Tentu saja Bagas tertawa waktu kuberi tahu. Gara-
gara sering bertemu dengannya, aku jadi pelanggan
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HARI ini kali pertama aku melihat Bindi di peron
ini, setelah beberapa bulan aku berhasil menjaga
kesehatanku sehingga tidak perlu duduk menghabiskan
waktu di peron ini. Tiga perempat kehidupan rasanya
tertelan begitu saja kalau aku harus duduk di sini,
menunggu giliran dipanggil, pertama kali untuk
ditimbang dan ditensi, lalu kedua kali untuk diperiksa
sepenuhnya oleh dokter.

Di ujung peron aku melihat Bindi duduk di atas
kursi roda. Kulihat wajahnya sudah seperti bulan
purnama penuh. Pasti karena kortikosteroid yang ia
minum atau disuntikkan kepadanya. Mungkin dosisnya
banyak sekali, enambelas miligram dua kali atau tiga
kali sehari. Juga kulitnya yang penuh dengan ruam
merah. Aku tahu benar betapa tersiksanya jika penyakit
ini sudah menyerang kulit dari ujung kepala sampai ke
ujung kaki. Seluruh luka dalam mulut yang membuat si
penderita seketika bisu dan tak bisa menikmati bahkan
setetes air pun. Belum lagi jika seluruh sendiri terasa
seakan-akan ditarik-tarik langit dari ujung jempol
sampai ke ujung pinggulku!

Ah, Bindi. Rambutnya sudah pendek sekali, pasti
sudah banyak sekali yang rontok. Aku tahu ini bukan
hanya menyiksa, aku percaya Bindi ingin memecahkan
cermin dan tidak mau becermin seumur hidup. Aku
ingat pernah berada di situasi itu beberapa tahun lalu.

Bu Hartono duduk dengan muka sangat lelah di
sampingnya. Bindi sendiri tampak sangat sangat

muram. Parasnya yang dulu kukenal cerah, elok, dan
segar kini sudah sangat berubah, kecuali bahwa dahinya
masih ditempeli bindi berwarna ungu.

Warna tiket Bindi sama dengan warna bindi yang
menempel di dahinya saat ini. Aku berharap dia
maupun ibunya tidak melihatku. Kalau melihatku,
apakah mereka akan menegurku? Apakah aku harus
melemparkan senyum, atau memandang mereka
dengan tatapan dingin? Ini terasa jahat sekali. Setelah
semua yang telah dilalui Bindi...

BEBERAPA tahun lalu, aku memang menganggap
Bindi juga jahat. Terutama Andra tentu saja. Lalu, Pak
Hartono, dan istrinya. Kecuali Citra, ya kecuali dia.

Setelah pindah beberapa bulan dari sana, tiba-tiba
aku didatangi Annika, istri Andra, di kantorku. Mereka
memang tinggal di sebuah rumah, persis di samping
rumahku, tidak lama sesudah mereka menikah.

Kalau mengingat masa kecil Andra, aku tidak
terkejut mendengar semua curahan hati dan laporan
Annika di kantorku. Sejak saat itu, aku mendampingi
kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang
dihadapi Annika. Aku mendampingi Annika menemui
polisi, pengacara, dokter, psikolog, bahkan psikiater.
Kami melewati dua macam persidangan pengadilan
agama, dan pengadilan negeri. Aku menemani Annika
mengambil kembali putri semata wayangnya Najwa,
setelah berbulan-bulan Annika tidak dapat menemani
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mereka berdua bolak-balik menemui psikolog. Setiap
melihat Najwa murung atau menangis, aku akan
teringat pada Andra! Andra kecil yang memukul
kucing-kucingku dengan tongkat besi, sehingga kucing-
kucing itu menderita trauma, keluar dari rumah sejak
kejadian itu.

Seakan-akan penderitaan yang diberikan Andra itu
belum cukup bagi Annika. Aku melihat dan mendengar
sendiri bagaimana Bindi, Pak Hartono dan istrinya
memperlakukannya ketika aku mendampingi Bindi
menjemput Najwa. Menghardik dan menghinanya
sebagai perempuan sundal, bahkan menghina kakak-
kakak dan orang tua Annika. Di sekolah Najwa, dan
di gang mereka tinggal, aku mendengar sendiri Bu
Hartono yang lemah lembut malah membicarakan
keburukan Annika.

“Ibumu itu bukan perempuan baik-baik. Mening-
galkanmu untuk laki-laki lain,” kata mereka pula kepada
Najwa.

Tentu aku melihat bagaimana seluruh anggota
keluar Annika menderita. Ibu Annika harus keluar
masuk rumah sakit. Ayah Annika sempat menderita
lumpuh berbulan-bulan karena merindukan Najwa.
Untuk semua itu, aku mengutuk mereka sekeluarga, ya
mereka sekeluarga, kecuali Citra.

AKU tahu jika aku menyebut ruang tunggu ini
sebagai Peron Tiga Perempat, orang-orang akan

mengira ini seperti peron dalam novel Harry Potter.
Seandainya saja peron semacam itu ada, dan kami bisa
menembus tiang, naik kereta api ajaib untuk menuju
kota kehidupan yang baru, tanpa penyakit dan tanpa
obat-obatan yang telah menguras hampir tiga perempat
kehidupan kami. Uang? Itu soal berbeda. Tetapi waktu?
Waktu tidak dapat dibeli oleh seberapa banyak pun
uang yang kami miliki. Menunggu berjam-jam, dirawat
berhari-hari, dan sering hanya bisa berbaring di tempat
tidur tanpa bisa melakukan hal-hal yang lain.

Di peron ini, kadan-kadang kami harus percaya
bahwa masih ada sisa tiga perempat lagi waktu
kehidupan. Ada keajaiban-keajaiban. Kadang-kadang
harus percaya bahwa karma baik berasal dari keyakinan
kami akan kesembuhan. Tetapi, kadang-kadang kami
kehilangan kepercayaan itu. Selama setahun menolong
dan mendampingi Annika, penyakitku kembali
mencapai puncaknya. Aku juga pernah sampai harus
beada di kursi roda. Aku pernah melempar cermin di
depanku karena aku tidak sanggup melihat wajah dan
tubuhku sendiri. Setiap berada di peron ini, melihat
orang-orang yang dengan begitu sabar menunggu,
perawat-perawat yang dengan begitu lembut berusaha
menenangkan jika dokter datang terlambat, kadang
kala merasa telah menghabiskan tiga perempat
kehidupanku dengan sia-sia. Apakah Bindi juga
merasakan hal yang sama?
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AH! Kira-kira setahun lalu, setelah Annika berhasil
melalui semua penderitaannya, aku harus dirawat inap
di rumah sakit ini dan terbangun oleh suara televisi.
Ahmad, pria yang kini menjadi suamiku, beada di
sampingku.

“Maaf, sudah membangunkanmu,” kata Ahmad
sambil meraih tanganku.

“Tidak mengapa. Berita apa itu?”
“Ah, seharusnya kau tidak melihat berita ini!”
“Jangan!” Aku merebut remote dari tangan Ahmad.
Aku pun menyaksikan berita yang mencengangkan

itu. Anak perempuan Bindi dan suaminya, seorang
polisi, ditemukan tewas di rumah mereka.

“Yah, terlambat! Apa yang terjadi?” tanyaku.
“Ketika Bindi muncul untuk mengambil Tania,

mereka berkelahi sampai Farid tidak sengaja menembak
Tania, lalu menembak dirinya sendiri,” jawab Ahmad
menenangkanku dengan mengusap-usap tanganku.

“Oh!” gumamku.
Pernah kukatakan pada Ahmad, Annika bernasib

baik tidak harus duduk di peron bersama denganku.
Tidak seperti perempuan-perempuan lain yang cuma
bisa memendam penderitaan mereka selama bertahun-
tahun, lalu—voila—mereka mendapat tiket berbentuk
pita dengan warna-warna tertentu!

Namun, saat mendengar berita itu, aku seperti
berada pad jembatan di antara dua bukit berkabut.
Senang? Sedih? Penebusan dosa? Karma buruk?

Entahlah. Bayang-bayang Bindi kecil yang berjoget
India melintas di benakku.

DI Peron Tiga Perempat sore ini, aku dan Bindi
duduk menunggu giliran masuk gerbong. Pita ungu.
Kereta-kereta berbentuk kupu-kupu. Tanpa sengaja,
tiba-tiba mata kami saling bertembung. 
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CEMPAKA  tergelak oleh ingatannya
sendiri. Ia sudah beroleh jawaban kepada

siapa ia harus belajar menulis. Kepada lelaki
berambut ombak yang tatapan matanya dari
balik lensa kamera tertangkap oleh mata
Cempaka. Lelaki itu meninggalkan selembar
kertas bertuliskan namanya. “Potretmu besok
akan muncul di halaman pertama surat
kabarku,” kata Sindhu.

Sambil tersenyum-senyum sendiri,
Cempaka melipat mukena seusai salat magrib,
mukena yang sama yang ia pakai salat asar di
masjid tadi sore ketika senyumnya dicuri
Sindhu. Sedari petang, ia sudah bahagia.
Bahkan ketika hari berganti, sampai siang ini,
dia masih tersenyum-senyum sendiri.

Dalam benaknya, sudah selayaknya
seorang wartawan bisa menulis, meski Sindhu

Den Ayu Cempaka

Candra Malik
Minggu, 17 Mei 2015
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menenteng kamera, bukan mengeluarkan buku, pena,
atau alat perekam. Ah, Cempaka yakin pastilah
potretnya muncul, begitu pun tulisan tentangnya.
Matahari sudah condong ke barat dan ia sudah tidak
sabar untuk keluar rumah demi mencegat penjaja koran.

Yogyakarta sore ini berlari lebih cepat bagi
Cempaka. Namun, cakrawala seolah meredupkan
senyumnya setelah hasil jepretan Sindhu ternyata tidak
terpampang di koran. Yang ia temukan justru potret
sang fotografer dengan bibir terulas sedikit, tatapan
mata yang masih sangat muda, rambut ombak yang
terlepasbebas, dalam sebuah kolom yang tak besar.
“Rahyang Sahid Sindhubumi, 23 tahun, anak kami,
kakak kami, yang tercinta.”

Lelaki itu, yang tiba-tiba menjadi idaman Cempaka
sejak asar kemarin, yang telah memotretnya di masjid,
kini terbujur kaku di kolom kabar kematian di koran
sore tersebut.

Cempaka menyentuh kulit wajah Sindhu di kertas
koran itu. Meraba lekuk hidungnya, menelusuri ceruk
matanya, mencoba memahami senyumnya, dan
seketika ia merasa telah mengenalnya sejak lama.
Cempaka tidak menyangka akan mendapat ucapan
selamat tinggal secepat ini dari Sindhu, kepada siapa ia
hendak belajar menulis.

Tapi, ah, nanti dulu. Lalu, siapakah lelaki yang
memotretnya sore kemarin? Apakah Sindhu yang sama
dengan Sindhu yang dikabarkan di berita kematian
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Bacaan yang sangat menyentuh, memang, tentang
kisah rindu Cempaka yang berselubung rahasia. Hidup
terasa seperti dalam angan meski ia mengalami perasaan
yang nyata.

Bagi Cempaka, Sindhu belum mati. Tapi, siapakah
yang dikuburkan sore itu? Siapa pula lelaki yang selalu
mengincar gerak-geriknya dengan kamera?

Cempaka menemukan jawabannya ketika ia
terdampat di sebuah toko buku kecil di sudut kota,
yang tak menjual apa pun kecuali buku-buku lama—
dan foto-fotonya! Ya, foto-fotonya! Ada juga senyum
Cempaka di sana, senyum yang dibidik oleh Sindhu.
Namun, potret-potret itu dicetak dengan warna cokelat
kusam, beberapa lagi hitam-putih. Seperti sengaja
dibuat jadi foto-foto nostalgia.

Toko itu tanpa penjaga, sampai seorang gadis cilik
muncul dari balik di sebuah ruangan di dalam. Ah, ini
gadis yang membawa foto Sindhu di depan keranda,
gadis yang gagal menahan jatuh air matanya ketika
Sindhu dimakamkan. Cempaka tercekat, tak tahu harus
memulai percakapan dari mana. Ia akhirnya berlagak
berbicara sendiri, “Sepertinya aku mengenal wajah
dalam foto ini!”

Namun, gadis penjaga toko itu tidak terpancing.
Ia tetap asyuk membaca sebuah buku bersampul
gambar seorang penari. 

“Tapa Wuda, Sinjang Rikma? Buku apa itu?” tanya
Cempaka.

koran sore ini? Ataukah Sindhu yang lain? Wajah di
kolom obituari ini terlalu mirip dengan wajah Sindhu
yang dimiliki Cempaka dalam kenangannya.

Barangkali jiwa penulis telah memanggil Cempaka.
Ia hapus agenda mengajar menari dari buku harian,
dan ia lantas bergegas menuju alamat yang tertera
dalam kolom bergambar Sindhu itu. Sebuah gang
sempit di Kotagede. Beruntung ia masih bisa
menjumpai lelaki itu sebelum dikebumikan selepas asar
ini, meski ia hanya berupa potret  yang sama dengan
yang di koran sore. Bedanya, yang ini dalam bingkai
yang dipegang seorang gadis cilik yang lirih menahan
tangis, yang berjalan lunglai di depan keranda. 

Dari barisan pelayat, Cempaka menyelidik. Ia
berharap menemukan Sindhu yang lain sedang mencuri
wajahnya sekali lagi dari balik lensa kamera.

“SINDHU, mengapa kau datang padaku sore
itu?” tulis Cempaka dalam kalimat terakhir pada cerita
pendeknya yang sepekan kemudian diterbitkan koran
sore tempat Sindhu pernah bekerja.

Cerita dari kisah nyata gadis kelahiran Demak ini
pada sore yang sama telah selesai dibaca oleh seorang
lelaki berambut ombak dengan tatapan mata yang
tajam. Setajam mata yang mungkin mengarahkan lensa
kameranya membidik Cempaka yang tersenyum girang
membaca tulisannya untuk pertama kali masuk koran.
Lelaki itu duduk di kursi baca.
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kemben warna kamboja, dengan rambut perak
digelung, ia setia mengarsir tanah dengan sapu lidi tua.
Seolah hendak menulis sandi-sandi tentang kehilangan.
Seperti mengeja aksara.

Perempuan sepuh ini bukan diam, tapi ia sedang
tidak mau berbicara dengan siapa pun selain dengan
derak-derak daunan yang berlomba jatuh ke bumi, dan
berlomba jatuh ke bumi, dan dengan angin. Ya, angin.
Angin yang menerbangkan sayup tembang Witing Klapa
yang ia bisikkan nyaris tanpa nada. “Witing klapa, jawata
ing ngarcapada. Salugune wong wanita, adhuh Ndara, kula
sampun njajah prja, ing Ngayogya Surakarta.” Nyiur kepala,
bagai gerak-gerik dewi dan dewa, walau diri ini wanita,
duhai Tuhan nan tampan rumpa nan mapan jiwa, telah
kujelajah desa dan kota, di Yogyakarta dan Surakarta.

Sayu, seperti penuh luka, gending keteguhan
perempuan sepuh itu melukiskan perjalanannya dari
waktu ke waktu.

Lidah Cempaka kelu, semakin dekat ia menuju,
semakin tercekat ia oleh bisu. Ia ingin menjumpai wajah
perempuan itu, yang sedari tadi masih saja menghadap
ke gerbang perkasa makam raja-raja. Hendak menyapa,
namun ia kehilangan daya. Ngungun Cempaka
menginjak bayangannya sendiri, yang telah lebih dulu
menyentuh raga perempuan sepuh itu. Terasa betul
keinginan untuk menyatu, sampai-sampai ia membung-
kuk, punggungnya menyerupai punggung di hadapan
Cempaka yang rukuk seperti akan mencium tanah.

“Bertapa telanjang, berbalut rambut. Buku tentang
Ratu Kalinyamatyang bertapa telanjang, Den Ayu. Tapa
yang lalu dijadikannya tarian dan dibukukan,” jawab
gadis penjaga toko.

“Aku bisa mengajarimu menari asalkan kau
mengatakan dari mana potret-potret ini berasal.”

“Aku tahu Den Ayu berasal dari sini-sini saja.”
“Dari mana kau...”
Belum lagi selesai gerak tangan Cempaka

menguatkan pertanyaan, gadis penjaga toko itu sudah
lebih dulu menarik pergelangan tangannya dan
mengajak Cempaka keluar. Menerobos arak-arakan
sepeda kumbang, menyeberangi jalan-jalan, menelusup
gang-gang, dan tiba-tiba pelataran Masjid Besar
Mataram muncul di depan mata. Seperti sudah hafal
benar dengan lekuk-liuk kawasan itu, ia langsung
bergegas menuju kompleks makam raja-raja Mataram.

Cempaka sempat tertinggal, memang, tapi ia tidak
khilangan jejak. Bahkan, kakinya sudah sangat
mengenal daerah ini. Di sini, ya, di masjid inilah sore
itu ia bertemu Sindhu, dan lelaki itu memotretnya.
Bagaimana bisa gadis cilik penjaga toko itu
membawanya ke...

“Den, itu Den Ayu.”
Hah? Seperti tersihir, Cempaka patuh pada telunjuk

gadis cilik penjaga toko buku itu yang bergerak ke arah
punggung seorang perempuan sepuh yang sedang
menyapu pelataran. Berkain jarik udan liris, berbalut kain
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“Suamiku di dalam sana. Tak boleh aku masuk.
meski hanya sekelebat, sekadar untuk menabur bunga
di atas pusara.”

“Sa... saya...”
“Suamimu. Suamiku. Di sana. Dinding tebal

bentang tangan lelaki dewasa ini menghalangiku,
menghalangimu, menembus ruang dan waktu demi
menjumpainya.”

“Suamiku?”
Mata Cempaka tak menemukan gadis cilik penjaga

toko buku yang adalah adik Sindhu itu. Entah ia
sudahpergi atau masih memetik daun mangkokan yang
basah oleh gerimis sebentar tadi, tatkala Witing Klapa
ditembangkan.

Oh, ya, Sindhu!
“Aku sudah bersuami? Tidak! Aku gadis yang

sembunyi dari tatapan Sindhu di balik mukena, jatuh
hati padanya, dan mendadak dipisahkan oleh dinding
tebal bernama ajal,”gumam Cempaka.

Ajal? Dinding tebal? Setebal bentang tangan lelaki
dewasa? Cempaka bahkan belum pernah merasa benar-
benar dipeluk. Tidak oleh ibu, tidak pula oleh bapak,
pun oleh kakak atau adik. Ia semata wayang. Tumbuh
dalam rumah seorang perempuan penari di balik
dinding Baluwarti, perempuan yang belum benar-benar
ia kenal namun telah meninggalkan Cempaka di
tengah-tengah para penari asuhannya. Perempuan
penari yang menerima Cempaka sejak masih jabang

merah itu mati muda, meninggalkan sanggar tari yang
kini dibinanya. Ia tumbuh dari satu selendang ke
selendang lain, ditimang dari satu perempuan ke
perempuan lain, dibesarkan oleh gending dan tembang.

Lalu, kini tiba-tiba Cempaka sudah bersuami?
“Nenek bicara apa?”
“kau bukan cucuku. Kau aku.”
“Sa... Saya?”
Angin mendadak berembus dari selatan, mengoyak

genggaman daun-daun renta pada rantig pohonan,
menyibak persembunyian pasir di balik rumput
pelataran, seperti hujan tombak saat menerjan kelopak
mata. Sempat memejamkan dan mengusap mata,
Cempaka bergegas menatap lagi perempuan berkulit
senja itu, tapi terlambat. Yang tersisa hanya lirih gending
di gendang telinga, “Salugune wong wanita, adhuh Ndara,
kula sampun njajah praja...”

Cempaka terpaku, tak mengerti apa yang tadi
terjadi.

Sindhu, hanya Sindhu yang ia cari, namun
perjumpaan demi perjumpaan tak habis-habisnya
memaksa Cempaka merumuskan kembali arti kata
rindu. Ia merindukan Sindhu, lelaki yang potret-potret
karyanya ia temukan di sebuah toko buku kecil di sudut
kota. Sederet buku tua yang nama penulisnya nyaris
tak terbaca, dan foto-foto, foto-foto dirinya dalam
cetakan yang sudah buram, foto-foto sejoli Ndara
ganteng dan Den Ayu jelita yang pantas benar menjadi
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raja dan ratu, juga foto-foto perempuan sepuh
berambut perak digelung, berkain jarik udan liris, dibalut
kemben warna kamboja.

“Adhuh, Gusti, paringana pangapura. Gusti,
ampuni saya.”

Cempaka terhenyak, tersadar bahwa apa yang
dilihatnya di toko buku dan pelataran makam ternyata
bersinggungan garis. Ia terus bergumam, “Perempuan
sepuh itu tadi. Dia perempuan dalam deret bingkai di
dinding toko buku. Ya, dia, dia perempuan sepuh yang
menyapu pelataran ini, perempuan itu! Nek! Nenek...”

Cempaka berlarian ke utara, ke selatan, mengitari
rumah-rumah joglo di depan kompleks makam raja-
raja itu, menguak selubung ruang-ruang, membongkar
kerumunan daun, seperti ingin menemukan pintu
menuju masa lalu. Namun, nenek itu, perempuan sepuh
yang menyebut Cempaka tak lain daripada dirinya
sendiri itu, lekang oleh pandang, lenyap dalam senyap.

Terlambat ia sadar bahwa perempuan yang
berbicara dengan dirinya tadi adalah perempuan dalam
foto-foto di toko buku.

Sindhu, ya, Sindhu yang harus menjawab. 

CEMPAKA berbalik arah, tak lagi hirau pada
kehilangan, segera mengejar yang ada dan berhenti
memburu yang tiada. Gadis kecil penjaga toko itu, yang
kali pertama Cempaka lihat berjalan lunglai di depan
peti jenazah, memegang bingkai foto Sindhu, sudah

tak ada.Mungkin sudah kembali ke toko. 
Demi melunasi segala beban yang ia tanggung,

sejak bertemu Sindhu hingga berjumpa nenek ayu di
pelataran makam raja-raja, Cempaka tak menahan laju
langkahnya menerobos hujan berikutnya. Sudah
kepalang basah, kuyup pun jadi. Hunjaman tombak-
tombak air dari langit tak ia rasakan. Cempaka berlari
dalam genangan air setinggi mata kaki orang
dewasa.Sampai akhirnya ia tiba di sudut jalan, di toko
buku yang diapit klenteng dan toko baju.

Pintu toko dibiarkan terbuka. Memasukinya
kembali laksana memasuki pintu menuju masa lalu.
Cempaka tak mendapati siapa pun selain seorang laki-
laki tua tanpa kacamata, duduk membisu di kursi baca,
sendiri belaka. Di tangannya, sebuah buku ia pegang
dengan gemetar. Buku yang sama yang dibaca gadis
cilik penjaga toko yang entah di mana sekarang. Buku
tentang perempuan penari yang terilhami Ratu
Kalinyamat, kata gadis cilik itu.

Cempaka yakin ia mengenal wajah lelaki itu, meski
ia teramat sangat ragu. Walau dikelabui oleh gurat-gurat
usia pada kantong mata, tatapan mata itulah yang
pernah membidiknya dari balik kamera kotak berwarna
hitam, bergaris perak, berangka merah 404, merek
Kodak diblok warna merah lebih tua, sore itu. Meski
telah ranggas, urai rambut berombak itu membangun-
kan ingatan Cempaka pada Sindhu. Lekuk hidungnya,
simpul senyumnya.
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Ya, benar.
“Sindhu?”
Yang disapa diam belaka, bahkan ketika Cempaka

mendekat ke sisinya, dan melongok ke arah buku yang
dipegang lelaki tua itu. Tak ada gerak yang menanggapi
kehadiran Cempaka. Tepat di depannya, halaman buku
memampangkan foto seorang gadis berkain batik
parang gondosuli warna cokelat tua berlapis merah bata,
berlatar rerimbun semak daun mangkokan dan
pendapa di belakangnya. Mata Cempaka mengerucut,
mengeja nama yang tertera di bawah foto itu.

“Ra-den A-jeng Cem-pa-ka. Hah?”
Entah kekuatan dari mana yang mendorong tubuh

Cempaka hingga terhuyung, menjauh dari lelaki tua
yang masih diam saja itu.

“Gadis cilik itu? Perempuan sepuh itu? Den Ayu?
Aku?”

Telapak Cempaka membekap mulutnya sendiri
yang meracau. Sindhu, lelaki tua yang dia yakini sebagai
Sindhu itu, meraba lembar demi lembar buku seperti
tanpa membaca. Cempaka tak lagi berani mendekat.
Ia mencurigai sekelilinnya sebagai khayal, hal fana,
kepalsuan. Cempaka ingin terbangun. Ia menampar-
nampar pipi keras sekali.Namun, bagaimana mungkinia
tak merasakan apa-apa?

“Den Ayu...”
Cempaka terperanjat pundaknya disentuh. Seketika

ia menoleh, di belakangnya berdiri seorang laki-laki lain

berparas sipit yang ia lihat tadi membakar dupa di teras
klenteng.

“Den Ayu pulanglah. Pulang dengan tenang.”
“Saya...”
“Den Ayu Cempaka. Pulanglah.”
“Sin... Sindhu?”
“Ya, itu Sindhu. Ia tidak benar-benar mati. Ia hanya

diculik telik sandi gara-gara hendak menulis berita
tentang Den Ayu.”

“Saya?”
“Iya, Den Ayu. Sebelum dipotong lidahnya oleh

telik sandi, dan dibuang ke Kulonprogo, lalu dikabarkan
mati, bahkan oleh orang-orang yang dikuasai telik sandi
itu petinya dikubur tanpa jenazah, Sindhu sempat
bicara padaku tentang satu makam rahasia di kompleks
makam raja-raja Mataram di Kotagede?”

“Dipotong lidahnya? Sindhu?”
“Pulanglah, Den Ayu. Terlalu lama Den Ayu

menyiksa arwah Den Ayu sendiri dalam pengembaraan
waktu.”

“Saya? Saya masih hidup! Ini. ini tulisanku bahkan
baru saja dimuat di koran hari ini!”

Cempaka gusar membuka koran yang dia bawa-
bawa. Berapi-api menunjukkan cerita pendek yang
ditulisnya. Tak cukup sampai di situ, ia juga menghun-
jam-hunjamkan telunjuknya ke pojok kiri atas halaman
koran itu.

“Ini, ini. Hari ini Minggu Kliwon, 22 Maret 1953.”
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SEPASANG suami-istri bercakap-cakap
sambil menggelosor di ranjangnya. Si suami

yang membuka perbincangan. “Karet kolorku
kendor. Besok benerin ya.”

“Enggak perlu. Kamu pakainya kan cuma
pas mau tidur. Itu juga sebentar lagi kamu lepas.
Setelah itu kan aku pakai lagi.” 

“Beli baru saja.”
“Ini masih bagus. Karetnya saja yang

longgar.”
“Ya, tapi itu kan barang lama. Enggak

bosan pakainya?”
“Kamu juga jadi punyaku sudah lama. Tapi

aku enggak bosan.”
“Kamu bandingkan aku sama celana

kolor?”
“Siapa yang bilang begitu?”
“Kamu!”

Obrolan Tanpa Pangkal

Roby Prasetyo
Minggu, 24 Mei 2015

OBROLAN TANPA PANGKAL | Roby Prasetyo

“Den Ayu, ini hari yang sama tapi beda. Hari ini
Minggu Kliwon, 22 Maret 2015.”

Lelaki sipit itu berkata bahwa Cempaka, ya, ia yang
bernama kecil Raden Ajeng Cempaka, tak bisa dikelabui
dengan maka di Butuh, yang syahdan makam suaminya.
Pada kehidupan berikutnya, Cempaka pernah berhasil
menerobos kompleks makam raja-raja di Kotagede.
Meski ketahuan dan diusir, ia sempat menebar biji
bunga di depan Gedong Prabayeksa.

“Cempaka Mulya, pohon bunga yang Den Ayu
tebar bijinya itu, kini kekar tumbuh di sana.”

Tubuh Cempaka bergetar hebat.
“Saya...”
“Den Ayu... Kehidupan Den Ayun yang berikutnya

lagi pun telah berakhir lama. PUlang, Den Ayu, ke
Praon.”

“Gadis kecil itu? Nenek itu?”
“Den Ayu tidak melihat selain diri Den Ayu sendiri

dalam silang sengkarut ruang dan waktu. Pulanglah.”

Jakarta, 28 April 2015
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“Kapan?”
“Tadi. Kamu menyamakan umur kebersamaan kita

dengan usia celana kolor.”
“Oh, tadi itu.”
“Nah, kan. Jangan-jangan kamu juga mau bilang

kalau aku sudah sekendor celana kolor itu?”
“Lho, kok jadi begini?”
“Kau mau kawin lagi, ya?”
“Jangan-jangan kamu yang sudah enggak betah

lagi sama aku! Celana kolor aja jadi perkara.”
“Besok antarkan aku pulang!”
“Pulang sendiri kalau mau! Aku repot!”
“Repot apaan?”
“Benerin celana kolor.”
Demikianlah, percakapan itu diakhiri dengan posisi

tidur mereka yang saling memunggungi. Namun,
kombinasi adegan-adegan yang terputar dalam kepala
mereka saat bermimpi dengan dinginnya udara malam,
membuat mereka tanpa sadar saling berpelukan. Itulah
yang besok pagi, boleh jadi akan digunakan sebagai
pemicu pertikaian susulan di lokasi lain. Kemungkinan
besar di sekitar dapur atau meja makan.

Agar tidak terjadi peristiwa aneh esok pagi, maka
saat ini hendaknya kita bersepakat untuk menyingkirkan
dulu benda tajam di dapur atau meja makan yang
berpotensi menimbulkan luka. Dan kita bis amengutus
tikus-tikus yang kadang berkeliaran di dapur untuk
menyingkirkan benda tajam tersebut.
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celah genteng yang renggang membuatnya seolah-olah
begitu dekat. Saat itulah agen kita, si tikus terkesiap.
Segera ia melarikan diri. Akibat ketergesaannya
meninggalkan piring kotor itu, tanpa sengaja kakinya
menenndang gagang pisau yang diam di samping
piring.

Pisau itu terjatuh tepat masuk ke dalam mulut
tempat sampah yang menganga, di bawah meja dapur.
Terbenam di antara kotoran-kotoran cangkang telur
dan tulang-tulang ikan gurami semalam. Maka
tersembunyilah pisau kecil itu dengan aman.

Kerja utusan kita rapi dan saat ini kita bis atenang.
Semisal memang ada perceksokan yang dilakukan
suami-istri tersebut, mereka akan bertempur dengan
tangan kosong. Senjata mereka akan berupa kalimat-
kalimat saja. Yang begitu akan lebih enak kita simak.

PAGI tiba. Agen kita, si tikus sudah lenyap entah
ke mana. Kucing di atap meneruskan perjalanannya
mencari jejak tikus lain. Dan pisau kecil masih lelap di
tempat sampah. Saat itulah pasangan suami-istri itu
menggeliat dengan posisi yang sama sekali beda
dibandingkan dengan tatkala mereka memulai tidurnya.
Si suami miring ke kiri dengan tangan mendekap badan
istrinya dan si istri telentang dengan telapak kanan
menutupi daerah pusar.

Si istri yang mula-mula menggeliat. Ia
 menggerakkan kedua lengannya ke samping dengan

Benda tajam itu jelas berupa sebilah pisau kecil,
satu-satunya yang dipunyai pasangan suami-istri
tersebut. Biasanya pisau itu dipergunakan untuk
memecahkan cangkang telur yang hendak diceplok
untuk sarapan pagi. Tadi malam pisau itu dipakai untuk
melakukan pekerjaan lain.

Pekerjaan itu adalah mengiris daging ikan gurami
asam manis yang dibeli si suami dari rumah makan
untuk lauk makan malam. Dan sekarang, pisau kecil
itu teronggok di samping piring yang tadi malam
dipergunakan untuk menyajikan gurami asam manis.
Piring maupun pisau itu belum dicuci dan belepotan
saus bumbu dan dibiarkan begitu saja di meja dapur.
Dari plafon dapur yang koyak dan belum sempat
diperbaiki, utusan kita, yaitu seekor tikus, mengendus
aroma amis yang masih tersisa di piring itu.

Dengan gerak pelan, ia turun melalui lemari dapur
yang tingginya hampir sama dengan tinggi plafon dan
terletak persis di bawah plafon yang terkuak. Secara
mengendap-endap, utusan kita mendekati piring.
Beberapa lama, kini sampailah agen kita pada tujuannya.

Sembari mengembangkempiskan hidungnya, agen
kita memonyong-monyongkan mulutnya. Barangkali
menyesap genangan saus bumbu yang tersisa. Di
tengah kenikmatannya menyesap saus bumbu,
terdengarlah suara mengeong. Sumber suara itu sebenar
ya jauh dari tempat kegiatan si tikus, agen kita. tepatnya
di atas atap rumah. tapi suara yang menelusup melalui
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“Jangan mulai lagi.”
“Kamu yang jadi biang kerok.”
“Kusembunyikan dibalik kolorku!” jawab si suami

sekenanya.
“Nah, kan. Sini, berikan padaku.”
“Aku hanya menjawab sesuai keinginanmu. Maka

kubilang begitu. Tapi aku sungguh-sungguh tidak
tahu.”

“Pagi ini tidak ada sarapan telor ceplok!”
“Kamu mengancam?”
“Akibat ulahmu!”
“Besok aku gajian. Tidak ada uang belanja kalau

begitu!”
“Kamu mengancam balik? Aku tidak tahan!”
“Tidak tahan apa? Tadi pas bangun posisimu

memelukku?”
“Kamu yang menggerakkan tanganku untuk

memelukmu. Ngaku!”
“Kamu yang ngaku! Katanya aku sudah kendor,

kok kamu peluk-peluk?”
“Katanya enggak tahan, tapi dipeluk diam saja.”
“Aku benar-benar enggak tahan sama kamu! Aku

mau pulang!”
“Pulanglah sendiri kalau mau. Aku repot!”
“Repot apaan?”
“Mencari pisau dibalik kolorku untuk kupeluk nanti

malam!”
Begitulah, bahkan sebelum ada secuil pun sarapan

posisi tertekuk. Belum sampai sembilan puluh derajat
ritasi sendi-sendi di bahunya, di mana sudut enol derajat
diukur dari garis yang sejajar dengan hidung peseknya
yang tampak malu-malu di bawah langit-langit kamar,
siku kanannya menghantam pelipis si suami. Serentak
si suami terperanjat. Kepalanya terangkat dari bantal.
Bersamaan dengan itu si suami sadar bahwa telapak
kanannya memegang sebongkah gunung di dada kiri
istrinya.

Menyadari ada gerak-gerik yang kurang pantas
dilakukan bila mengingat adegan malam sebelumnya,
keduanya segera kembali ke posisi awal: saling
memunggungi. Barulah sebentar berikutnya pelan-
pelan si suami turun dari ranjang dan beranjak mandi.
Si istri kemudian menyusul turun dari peraduan. Ia
melangkah ke dapur. Hendak membuat telor ceplok
untuk sarapan.

“Pisaunya di mana?” teriak si istri kepada suaminya
yang sedang bersiul-siul di kamar mandi.

“Enggak tahu,” itulah jawaban si suami pada
pertanyaan yang sama setelah diulang tujuh kali. Suara
siulan yang menggema ditambah gerojokan bunyi air
menyumbat telinganya.

“Kamu sembunyikan di mana?” cegat si istri ketika
si suami baru keluar dari kamar mandi.

“Untuk apa kusembunyikan?”
“Barangkali kamu berencana menyakitiku saat aku

tertidur malam tadi.”
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“Antarkan aku beli kolor saja!”
Jawaban terakhir yang sebenarnya bisa berlanjut

menjadi percakapan yang berlarut-larut, mesti
terpenggal kehadiran seseorang. Seseorang itu
menghampiri ruang tamu tempat si istri tadi menunggu
sendirian sebelum suaminya tiba. Ia adalah pemilik panti
asuhan ini.

“Syarat-syaratnya sudah lengkap. Tinggal
menunggu prosesnya.”

“Berapa lama kira-kira?” tanya si istri pada
seseorang itu sembari menggenggam jemari suaminya.

“Ditunggu saja. Yang sabar, kata seseorang itu
menenangkan.”

Si suami sebetulnya juga ingin bertanya sesuatu.
Tapi kata-katanya terjebak di tenggorokan. Seolah ada
yang mencekik lehernya hingga ada genangan di
pelupuk demi menahan cekikian itu. Dan yang
mencekiknya adalah peristiwa yang lamat-lamat
terkenang.

“Bagaimana, Dok?”
“Mohon maaf, tidak bisa diselamatkan. Tapi, yang

patut disyukuri, istri Anda tertolong.”
“Oh, Tuhan”
Itu adalah peristiwas saat suami-istri itu kehilangan

buah cinta mereka. Si istri, sebagai pengantin baru,
yang ingin menjadi perempuan terbaik di mata
suaminya, barangkali terlalu lelah menaklukkan
pekerjaan rumah tangga.

yang masuk ke tubuh keduanya, mereka sudah punya
amunisi untuk saling serang. Namun, bila kau tahu,
sesungguhnya pertengkaran dan ancaman-ancaman
itu kosong belaka. Suara mereka saat beradu mulut tidak
sampai membangunkan bayi tetangga. Bahkan, andai
mereka punya, bayi di rumah itupun tak akan terusik.
Ya, andai mereka punya bayi sendiri.

“NANTI jadi?” tulisan itu tertera di layar ponsel
si suami menjelang waktu kerjaan usai.

“Jadi. Kamu naik taksi saja. Tunggu di tempat, aku
menyusul,” begitu balasan yang dikirimkan si suami
kepada istrinya. Dan bertemulah mereka di tempat yang
disepakati. Tapi waktunya molor dari seharusnya.

“Kamu dari mana saja, sih?” tanya si istri dengan
berbisik.

“Macet,” jawab si suami tak kalah pelan.
“Enggak mampir-mampir dulu, kan?”
“Mampir ke mana?”
“Enggak tahu. Ngantar teman perempuanmu

kali.”
“Ya, aku ngantar teman perempuan. Terus kenapa”
“Nah, kan. Katamu tadi macet!”
“Ya ampun. Aku enggak tahan lagi sama kamu!”
“Kamu mau kuantar pulang ke rumah

orangtuamu?”
“Enggak sudi!”
“Katamu enggak tahan?”
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“Pekerjaan rumahmu terlalu berat,” kata si suami
setelah lewat masa berkabung. Dan kejenakaan mulai
timbul di antara mereka.

“Itu kewajibanku.”
“Sekarang tidak wajib lagi.”
“Hah, kamu ingin berpisah dariku?”
“Aduh, siapa yang ngomong begitu?”
“Itu tadi.”
“Kapan?”
“Katamu aku tidak wajib beres-beres rumah ini.

Padahal itu kan kewajiban istri. Kamu mau punya istri
baru?”

“Enggak begitu juga. Pokoknya, kamu enggak
boleh capek. Itu saja.”

“Kamu enggak jujur padaku.”
“Aku harus bilang apa?”
“Kamu kecewa padaku, kan?”
“Ya, aku kecewa!”
“Nah, kan. Aku enggak tahan lagi!”
“Ya, ampun. Aku cuma menjawab sesuai maumu.

Maka kubilang saja begitu!”
“Pulangkan aku!”
“Kalau mau pulanglah sendiri. Aku repot!”
“Repot apaan?”
“Mau beli celana kolor!”
Itulah percakapan menjelang tidur yang mula-mula

mereka lakukan. Esoknya, si suami benar-benar
membeli celana kolor. Sebab, sesaat menjelang memberi

jawaban itu, ia kebelet buang air kecil dan turun dari
ranjang.  Gerakan yang tiba-tiba dengan tenaga tak
terkendali merobekkan celana kolor lamanya. Maka,
sampai hari ini, dengan celana kolor barunya, yang
sekarang karetnya kendor itulah ia tidur.

AGAR istrinya tidak bandel untuk memasak aneka
makanan, si suami membuang berbagai peralatan dapur
termasuk bermacam pisau. Satu pisau kecil yang tersisa
itu sebenarnya semata-mata tumpul. Cuma mampu
memecah cangkang telur dan mengiris daging lunak.
Atau mengiris daun bawang untuk taburan telur ceplok.
Untuk makan siang dan malam, mereka bisa membeli.
Sedangkan untuk memberesi rumah, pekerja lepas
dipanggil. Itulah sebabnya, saat mereka makan malam
dengan lauk gurami, piringnya tidak dibereskan. Sebab,
ada seseorang yang nantinya akan membereskan.

Si istri menuruti kata suaminya. Namun kejadian
yang sama terulang juga. Saat mengandung untuk kali
kedua, si janin juga harus gugur lagi. Saat itulah diketahui
bahwa rahim si istri memang lemah dan akan berisiko
bila hamil sekali lagi. Alasan itulah yang harus
mengarahkan keduanya mengunjungi panti asuhan
untuk mendapatkan sesuatu yang sudah lama mereka
idamkan.

Sepulang dari panti asuhan, nyaris tidak ada
percakapan di antara suami-istri itu. Mereka tenggelam
dalam pikiran masing-masing. Barulah menjelang tidur,
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NANIA pulang dengan susunan adegan
yang sama. Cerita yang dibaginya saat

membuka jaket, melepas sepatu, berganti baju
adalah: Melbourne makin dingin; ia menyewa
tukang kebun memberekan halaman belakang
sebelum ke Jakarta; krim wajah yang kukirimnya
sudah habis, lain kali tolong pesan lebih banyak.

Tahun lalu ia melakukan hal serupa.
Saat ia mengekorku ke dapur, ia mengulang

hal ini: membuka lemari es, mencari yoghurt,
menarik kursi yang membelakangi lukisan seikat
cabai merah segar, bercerita-bertanya-bercerita-
bertannya: kota ini semakin tak nyaman, tapi
apakah kita bisa berkeliling Jakarta berdua saja
besok? Teman-teman kerjanya banyak yang
mendeita fatigue syndrome, hey apakah aku
terlihat lebih tua?

Tahun lalu maupun tahun ini ia setia pada

Nania

Lily Yulianti Farid
Minggu, 31 Mei 2015

NANIA | Lily Yulianti Farid

kata-kata mulai mengalir di antara mereka. Si suami
yang memulai.

“Karet kolorku kendor. Besok benerin, ya.”
Dan seterusnya, dan seterusnya. 
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susunan yang sama: membuka lemari es, mencari
yoghurt, menarik kursi dapur, lalu menceritakan-
menanyakan-menceritakan-menanyakan hal yang sama.

(Kirim via Twitter: Hey, dia berdisiplin pada urutan
tingkah lakunya di dapur! #Nania)

“Tak bisakah kau sejenak melepas benda itu!”
Nania memonyongkan bibir ke ponsel di genggaman-
ku. Duniaku, planet kecilku itu terus bergetar dan
mendesak-desakkan pesan. Nania tak punya kehidupan
di Twitter. “Tak penting!” katanya dua tahun lalu.

Di dapur, ia menyeruput yoghurt dengan suara
keras. Udara panas bergumul dengan dengung kulkas.

(Kirim via twitter. Celaka! #Nania mungkin menyeruput
yoghurt kadaluarsa! Hehehe.)

YANG dimaksud dengan berkeliling Jakarta oleh
Nania adalah mendatangi empat rumah di empat
penjuru. Rumah pertama milik Paman Top, yang
dijadikan galeri. Rumah kedua milik Paman Top juga
tapi dihuni ibu. Rumah ketiga masih milik Paman Top,
dihuni ayah. Rumah keempat, milik Paman Top, yang
dijadikan toko roti yang beriklan “dijamin tanpa bahan
pengawet.”

Nasib orang-orang di masing-masing rumah di
empat penjuru Jakarta ini, meminjam istilah Nania:
“Assoy-asyik!” Paman Top lajang seksi. Ini juga istilah
Nania. Ia kepercayaan seorang penguasa lama yang
tetap aman bermain politik ketika era berganti.

NANIA | Lily Yulianti Farid
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untuk menemui kekasih ibu.”
Kematian Paman Top juga yang membuat kami

memutuskan tinggal di rumah yang lain. Hey, ternyata
Paman Top punya rumah kelima yang tak kami tahu
sebelumnya. Surat wasiat bilang, rumah itu diberikan
kepada Nania.

“Aku tak akan tinggal di Jakarta, rumah itu
untukmu saja. No future in Jakarta!” Enteng sekali Nania
berkata pada waktu itu, seperti menyerahkan selembar
baju yang tak disukainya.

Kini, setahun setelah kematian Paman Top, kami
membaca ulang surat wasiat itu sambil minum es kelapa
muda di tengah cuaca panas dan tengik. “Mengapa
Paman Top lebih menyayangimu, Nania? Mengapa di
surat wasiatnya tak ada namaku?”

Karena Paman Top sebenarnya juga suka pada
kekasih ayah, yang mirip wajahku.”

(Kirim via Twitter: wajah siapa sebenarnya yang di
warisi #Nania?)

Aku membayangkan, kalau Nania menjadi
redaktur majalah cerita detektif, pasti kisah-kisah
pilihannya selalu assoy-asyik. Bayangkan, ia mengisi
kepalaku dengan kata-kata ajaib yang tumbuh menjadi
semacam keyakinan tak tergoyahkan tentang kisah
cinta yang melingkar-lingkar di empat rumah di empat
penjuru Jakarta.

Aku yang memiliki wajah yang mirip kekasih ibu,
dan ia yang mewarisi wajah kekasih ayah. Kekasih ayah

Sayangnya, Paman Top tiba-tiba terkena serangan
jantung 21 April dini hari, tahun lalu. Tapi kata Nania,
seminggu sebelum kabar duka itu hinggap di telinga
kami, Paman Top mengirim lelucon-lelucon tentang
kematian.

“Seharunya aku membacanya sebagai isyarat,”
keluh Nania

Di hari penguburan, iringan mobil jenazah Paman
Top terhalang karnaval hari Kartini dan kemacetan
perbaikan jalan. Mungkin karena Paman Top orang
cukup penting, pemakamannya tetap ditonton banyak
orang, diliput media, juga mengusik beberapa penghuni
apartemen di seberang kuburan yang melongok dari
beranda dan jendela.

Kematian Pama Top membuat Nania dan aku
meluangkan waktu berdua dan menyusun kembali
ingatan tentang silsilah keluarga dan sejumlah asumsi.
Kata Nania, Ayah dan Ibu adalah sepupu-sekali yang
dinikahkan secara paksa dan dengan sukarela
membiarkan pasangan masing-masing memelihara
kekasih yang mereka sebut “cinta tak terganti.”

Maka Nania menyimpulkan, “Wajahku mirip
kekasih ayah, dan wajahmu mirip kekasih Ibu.”

Sejak tahun lalu, aku semakin sering bercermin dan
bayanganku yang memantul berbisik. “Wajah yang
mirip kekasih ayah, wajah yang mirip kekasih ibu.
Kadang aku berharap sepasang mata yang kutatap di
cermin bisa menjelma pintu lorong pelacak masa lalu

NANIA | Lily Yulianti Farid
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Nania, dua anak yang mendirikan rumah pohon di
halaman belakang, membangun kisah sendiri. Tentu,
ada keluarga besar lainnya (paman, bibi, sepupu-sekali,
sepupu dua-kali, dan seterusnya) yang diberi label oleh
Nania. “Sekali-sekali jadi sepupu tak apalah!” Fungsi
mereka ini seperti penyanyi latar pertunjukan musik.
Mereka pandai membuat kur setelah Paman Top bagi-
bagi uang belanja.

Ada juga satu dua orang sepupu yang menolak
uang Paman Top. Katanya, “Uang haram. Tak jelas
asal-usulnya!”

Aku pernah mencatat kata sepupu itu untuk
dijadikan sebuah cerita berjudul “Asal-usul Uang Paman
Uang Top.” Tapi hingga Paman Top benar-benar mati,
aku tak tahu bagaimana harus menuliskan cerita itu.

KINI Nania datang. Kunjungan rutin, sebenarnya.
Tapi aku menjadi demikian sensitifnya melihat urutan
tingkah lakunya. Cara dia bertanya-bercerita-bertanya-
bercerita-bertanya, membuatku membangun
pertanyaan baru. Mengapa Nania begitu memelihara
tingkah lakunya? Tahun lalu ia membangun pola gerak
dan percakapan yang entah mengapa lekat terekam di
kepalaku. Dan tahun ini ia mengulang pola yang sama.
Untuk apa?

Apakah ia punya obsesi dengan urutan gerakan
itu? Mengapa ia seperti lulusan terbaik sekolah
kepribadian John Robert Poers?

juga adalah perempuan yang dicintai Paman Top. Ini
misteri yang harus dipecahkan!

Pernah kutelepon Nanian meminta penjelasan lebih
jauh, tapi katanya, “Astaga. Aku pikir kamu kecelakaan
atau kehabisan duit. Meneleponku pagi buta begini!”

Mungkin saat itu seluruh wajahnya masih berbalur
krim malam dan telepon yang dilekatkan ke telinganya
secara tergesa merusak baluran ramuan pengencang
kulit itu? Tapi Nania tak pernah menjawabnya. Meski
kutelepon lagi di waktu yang lebih bersahabat, pagi
hari atau saat istirahat makan siang. Nania tergelak,
“Sudahlah. Aku hanya iseng membangun asumsi-
asumsi itu!”

Baiklah, katakanlah Nania iseng membangun
asumsi. Tapi tahukah ia bila di kepalaku, asumsinya itu
berkembang dan tertanam sekuat potongan firman
Tuhan yang dikutip orang-orang suci dan diyakini
miliaran umat? Setiap kali aku bercermin, setiap kali
pula bayanganku muncul membisikkan: “Mirip wajah
kekasih ayah, mirip wajah kekasih ibu.”

Di keluarga besar kami, rahasia mengendap-endap
di kamar, pintu dan jendela. Ada potongan-potongan
kisah yang disembunyikan di bawah permadani di
ruang tamu dan ruang makan. Ada muslihat yang
terselip di ruang keluarga dan potret besar di dinding.
Ibu yang pendiam. Ayah yang jauh lebih pendiam.
Paman Top yang rutin berkunjung membawa uang
belanja dan basa-basi yang serba tergesa. Aku dan
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misteri ini: “Wajah Nania mirip kekasih ayah, wajahku
mirip kekasih ibu...”

HUBUNGAN keluarga kami menjadi kian rumit
setelah kematian Paman Top. Ayah bilang tak butuh
ibu. Ibu lebih berterus terang: tak mau menghabiskan
masa tuanya bersama ayah. Aku dan Nania tak begitu
mempermasalahkan siapa yang paling tidak membutuh-
kan siapa. Kami lahir dan tumbuh penuh rasa maklum
melihat kedua orang yang kami panggil Ayah dan Ibu
ini berhubungan sebagai sepupu satu kali yang
dinikahkan atas kesepakatan keluarga dan menjadi
parasit Paman Top. Keduanya parasit yang patuh. Ada-
pun kami berdua, karena terlahir dari orangtua yang
menjadi parasit, juga tumbuh menjadi parasit yang
sama baiknya.

Kekayaan Paman Top yang berkembang dan terke-
lola dengan baik, bisa menghidupi keluarga besar kami,
bahkan setelah kematiannya. Dan setelah sumber
kehidupan kami itu mati, Ibu seperti memindahkan
kehidupannya ke Planet Mars dan tak ingin diganggu.
Sementara Ayah ibarat pindah ke sebuah planet yang
belum memiliki nama, tapi memiliki mesin rahasia yang
menghubungkannya dengan bumi, bila ia merasa perlu
menyapa kami berdua. Sesekali Ayah menelepon,
mencari diriku dan Nania untuk sekadar bertanya, “Hey,
bagaimana sekolah kalian? Baik, kan?” Pertanyaan
sangat basi yang dilontarkan saat kami berdua sudah

Tapi untuk apa ia mengatur gerak tubuh, ayunan
tangan, cara memutar kepala dan menegakkan leher
di dapur yang hanya disaksikan diriku dan bumbu-
bumbu? Atau di ruang tamu yang hanya ada aku dan
seperangkat kursi ukir Jepara serta seekor ikan arwana
gendut kesepian di akuarium?

Aku membawa pertanyaan ini sambil menemani-
nya berkeliling ke empat penjuru Jakarta mengunjungi
lima rumah almarhum Paman Top yang dijadikan galeri,
yang dihuni ibu, yang dihuni ayah, yang dijadikan toko
roti, dan yang tertera dalam surat wasiat yang masih
kosong karena tak begitu diminati Nania. Macet di
mana-mana. Nania tak mengeluh. Ia membaca buku
The Naturally Clean Home sepanjang perjalanan. Aku
gentayangan di Twitter dengan ponsel mungil belahan
jiwaku, mengomentari semua hal, penting maupun tak
penting, dan merasa sok penting sendiri.

“Nania, aku masih penasaran soal teorimu tentang
wajahku yang mirip kekasih ibu dan wajahmu yang
mirip kekasih ayah.”

Aku mengulang pertanyaan itu. Aku tiba-tiba ingin
menjadi detektif yang melacak sumur misteri asal-
muasal kehidupan kami. Nania tertawa. Suara tawanya
tertib, seperti prajurit berbaris rapi.

“Lupakanlah. Kau tanyakanlah hal lain di luar
rumah, di luar kehidupan kita.”

Selebihnya diam. Nania membaca. Aku berbicara
dengan sembarang orang di Twitter melempar-lempar

NANIA | Lily Yulianti Farid
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menyelesaikan pendidikan master di bidang bisnis dan
manajemen (atas saran Paman Top, tentu saja).

Nania yang sudah tiga tahun pindah ke Melbourne,
mengurus bisnis properti Paman Top di sana, mencintai
kota itu setengah mati hingga tak bisa lagi melihat hal-
hal asyik untuk kembali ke Jakarta. Sebelum kematian
Paman Top, ia melakukan kunjungan rutin ke empat
penjuru Jakarta, ditambah agenda mengecam segala
macam orang dan peristiwa di tanah air, memesan krim
perawatan wajah dari sebuah klinik kecantikan di
Menteng, lalu pulang ke Melbourne. Satu-satunya hal
yang tak ditawarkan Melbourne adalah seorang dokter
kulit yang meracik krim wajah yang bisa membuat
wajah Nania semulus porselen. “Hanya dokter
Indonesia yang tahu kebutuhan kulitku,” kilah Nania.

Kini, setelah lima hari di Jakarta, Nania berkemas.
Ia puas setelah bertemu dengan sang dokter yang
membekalinya krim malam dan krim anti-kerut untuk
persediaan tiga bulan ke depan. Ia juga puas telah
memberi kuliah umum kepada tiga orang pembantu
dan dua orang sopir tentang bahaya segala macam
cairan pembersih yang ada di rumah, sambil membolak-
balik kitab The Naturally Clean Home. ”Ada seratus
empat belas jenis bahan kimia berbahaya yang
terkandung di semua produk yang kita gunakan sehari-
hari, mulai dari sabun mandi, sabun cuci, cairan
pembersih lantai, dan semuanya.” Nania berceramah
sekaligus bergidik sendiri membayangkan serbuan zat

kimia itu.
Sayangnya, Nania tak berminat membahas soal

Ayah, Ibu dan rumah kelima yang ditinggalkan Paman
Top untuknya. Juga, tak ada pembahasan soal wajahnya
yang mirip kekasih Ayah, dan wajahku yang mirip
kekasih Ibu. Misteri yang begitu ingin kupecahkan! Di
malam terakhir sebelum melepasnya ke bandara, aku
menemaninya di dapur. Ia menyeruput yoghurt.

“Nania, aneh juga rasanya ya, kita tetap dibiayai
oleh seseorang yang telah mati. Paman Top itu...”

Aku sengaja menggantung kalimatku.
Nania hanya mengangkat bahu. “Paman Top

sudah mengatur semuanya. Ia sudah mempersiapkan
semua untuk kita...”

“Tapi Nania...”
“Sudahlah. Berhenti memikirkan hal yang

seharusnya tak membuatmu pusing. Parasit seperti kita
tak boleh banyak pikiran, bukan?”

Nania tergelak. Mungkin merasa humornya tentang
parasit itu lucu dan orisinal. Tapi aku tak ikut tertawa.
Aku mengamati wajahnya. Membayang-bayangkan
siapa gerangan kekasih Ayah, yang mirip wajah Nania,
yang juga katanya adalah perempuan yang dicintai
Paman Top setengah mati...

Sampai Nania betul-betul pergi, aku tetap
mematung di dapur. Di kepalaku ada pertanyaan yang
bertalu-talu: “Wajah Nania mirip kekasih Ayah, dan
wajahku mirip kekasih Ibu...” 

NANIA | Lily Yulianti Farid
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SEJAUH yang aku lihat dan hitung, dua
puluh enam tubuh manusia tergeletak di

jalan raya. Sepuluh telentang, enam belas
telungkup. Beberapa di antaranya terbaring di
sebelah benda-benda-patahan kursi, parang
berlumuran darah, pecahan botol kaca,
mungkin botol minuman keras. Semuanya
rebah di atas darah mereka sendiri. Kau bisa
yakin mereka semua sudah menjemput ajal. tapi
bisa juga kalau kau bilang mereka cuma tidur
di atas kehidupan, karena darah itu adalah yang
sebelumnya membuat mereka hidup.”

“Kau hanya berimajinasi, kan?” kataku.
Kemudian aku menggeleng ke seorang teman
yang menawarkan botol Chivas Regal. Nanti
saja, kataku kepadanya.

Ia menggeleng. “Aku tidak salah
mengingat.”

Metafora Padma

Bernard Batubara
Minggu, 07 Juni 2015

METAFORA PADMA | Bernard Batubara
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“Tapi kau lagi mabuk.”
“Orang mabuk—” ia memotong, lalu cegukan satu

kali sebelum melanjutkan kalimatnya “—bicara lebih
jujur daripada orang yang sedang tersudut.”

Kemudian ia terkulai dan kepalanya tergolek di bahu
kiriku. Aku melihat wajahnya, sepertinya ia tertidur.
Orang-orang masih mengoper botol minuman ke sana
dan ke mari. Sekali lagi aku menawarkan telapak tangan
kanan untuk menolak botol yang disodorkan kepadaku
oleh seorang kenalan. Untuk kali kesekian aku hanya
menjawab dengan “Nanti saja” atau “Gampanglah.”

Aku berada di pesta kecil ini atas undangan seorang
teman. Ia penulis buku populer berjenis komedi yang
menyasar pembaca remaja. Angka penjualan bukunya
bagus, dan ia mengadakan syukuran dengan mengun-
dang teman-temannya, termasuk aku,  ke acara minum-
minum ini. Aku tidak biasa minum. Aku datang hanya
karena dia temanku.

Kecuali sang pengundang, aku tidak mengenal
siapa pun di tempat ini. Termasuk perempuan ini, yang
baru saja aku kenal. Ia mungkin berusia pertengahan
dua puluh. Aku hanya beberapa tahun di atasnya.

Kira-kira satu jam lalu, ia mengambil tempat duduk
di sebelahku. Sangat tiba-tiba. bahkan membuatku
sedikit kaget karena ia mengempaskan pantatnya ke
sofa dan menyenggolku, membuat posisi dudukku
terpaksa bergeser, dan aku tidak bisa tidak menoleh
ke arahnya.

METAFORA PADMA | Bernard Batubara
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bersama ayahku. Terakhir aku masuk ke hutan bersama
ayahku saat aku berumur sebelas tahun, beberapa hari
sebelum ia wafat.

AKU mengambil ponsel dari dalam saku jeans,
memencet Safari di layar sentuh, kemudian meramban.
Aku mengetikkan di kolom pencarian “putih, bunga”,
lalu memencet Search.  Setelah beberapa saat, keluar
puuhan gambar bunga. Semuanya berwarna putih.
Mawar, melati Amy Note, tapak dara...

“Mawar,” kata perempuan ini, dari sebelahku.
Aku mendongak, menoleh ke arahnya. Ia

sepertinya sempat meirik ke ponselku.
“Cari bunga buat pacar, kan?” katanya. “Mawar

saja. Agak mainstream, sih, tapi semua perempuan suka
mawar. Itu pilihan yang aman. Kecuali kalau pacarmu
agak matre, lebih baik kau kasih dia buku tabungan. Ia
tertawa.

“Oh, tidak,” kataku. “Aku tidak sedang cari bunga.”
“Sudah jarang laki-laki yang memberikan bunga

untuk pacarnya. Kau penyayang sekali.”
“Aku tidak...” Ah, sudahlah.
Akhirnya, aku hanya menggumam dan perempuan

ini sudah tertawa-tawa saja dengan orang lain. Aku
kembali ke ponselku, memandangi sederet gambar
bunga berwarna putih. Aku memencet dengan jempol
pada setiap gambar untuk mengetahui namanya.
Mawar, melati, Amy Note, tampak dara, anyelir, tulip...

“Eh, maaf,” katanya.
Melihat perempuan ini, aku teringat pada sejenis

bunga yang tumbuh di kampung halamanku. Namun,
untuk alasan yang tidak aku ketahui, aku melupakan
nama bunga itu. Aku ingat bentuk dan warnanya,
bahkan tempat bunga itu tumbuh, tapi aku tidak bisa
mengingat namanya. Semakin aku berusaha mengingat
nama bunga itu, semakin ingatanku menolak memberi-
ku nama. Kadang-kadang kau tidak bisa mengandalkan
ingatanmu justru saat kau butuh. Seperti hal-hal lain
juga dalam hidup ini yang menghilang saat kau baru
sadar memilikinya.

“Kau teman dari yang bikin pesta ini ya?” kata
perempuan ini.

Aku mengangguk. “Kau juga?”
“Bukan. Aku diajak temanku. Temanku itulah

temannya.” Ia tertawa kecil.
Perempuan ini mengenakan gaun ketat di atas lutut

tanpa lengan berwarna putih. Di lehernya menggantu-
ng seutas kalung berwarna perak. Rambutnya yang
bernuansa marsala bergelombang hingga batas perut.
Pancaran matanya menyiratkan sesuatu yang berasal
dari tempat yang jauh. Aku tidak tahu apa.

Saat berupaya mengendusnya (aku memiliki
kebiasaan mengendusi orang), aku mencium aroma
kayu. Perempuan ini mengingatkanku pada pohon-
pohon tinggi di hutan di dekat tempat ayah-ibuku
tinggal. Aku sering pergi masuk ke hutan sore-sore

METAFORA PADMA | Bernard Batubara
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Setelah bosan bermain sepakbola di lapangan
basket tentara, biasanya kami akan berjalan mengitari
bagian-bagian kompleks. Suatu hari, kami berhenti di
dekat sebuah kolam. Di atas permukaan kolam itu
bunga-bunga putih. Pulang ke rumah, aku bertanya
kepada ibuku apa nama bunga itu. “Teratai,” kata ibu
“tapi kau juga bisa menyebutnya dengan nama lotus.”

“Namanya bagus sekali, Bu,” kataku.” Baru kali
ini aku lihat bunga berkembang di permukaan air.”

Mendengar perkataanku, ibu tersenyum. Ia
meletakkan jarum, benang, dan celana pendekku yang
lubang sobekan di pantatnya sedang ia tisik. Kami
duduk-duduk di beranda rumah, menunggu ayah
pulang dari tugas. Ayah sedang melakukan pengaman-
an. Semenjak harga bensin naik, katanya, orang-orang
desa sering ribut.

“Lotus tidak cuma istimewa karena dia tumbuh di
aats air,” kata ibu, “tapi juga karena dia lahir dari
lumpur.”

“Lahir dari lumpur, Bu?”
“Iya. Bibit bunga lotus tertanam di dasar kolam

atau danau. Waktu dia tumbuh, batangnya akan
mencuat sampai ke permukaan air, lalu kelopaknya
keluar.”

Lamunanku berhenti. Aku membayangkan wajah
ibu. Setelah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah,
barulah aku merasa sangat rindu dengannya. Berapa
usianya sekarang? Lima puluh? Lima puluh lima?

Ah, bukan. Bukan itu semua. Apa nama bunga itu?
Aku menoleh ke sebelah. Perempuan ini sudah

tidak di tempatnya. Pantas, aku tidak mencium wangi
kayunya lagi. Aku melempar pandangan ke sekeliling,
mencarinya di antara kerumunan orang. Ah, itu dia,
berdiri di hadapan seorang laki-laki, memegang
minuman. Mungkin Vodka. Tubuhnya ramping, tegap,
dan memperlihatkan kekokohan sekaligus kelembutan.

Dari tempat aku duduk, aku menatapnya. Lekat-
lekat. Ingatanku pun bekerja.

Lalu aku ingat nama bunga itu. Lotus.
Ibuku menyebutnya teratai, tapi aku lebih suka

mengingatnya dengan nama lotus. Bunga itu ada
banyak sekali di tempat tinggalku. Aku tinggal di desa
yang berjarak dua jam perjalanan darat dari Kota
Enggang Gading.

Di desaku (yang kini sudah jadi kota kecamatan)
terdapat markas angkatan darat. Saat berusia tiga dan
empat tahun aku bersekolah di taman kanak-kanak
yayasan angkatan darat itu.

Kompleks angkatan darat itu sangat luas. Selain
taman kanak-kanak tempat aku bersekolah, ada juga
lapangan basket, dan kolam lotus. Sewaktu TK, aku
sering melihat para tentara bermain basket setiap
minggu sore. Di waktu-waktu tertentu mereka hanya
bermain menggunakan setengah lapangan. Saat itulah
aku bersama teman-temanku akan bermain sepakbola
di bagian lapangan yang lain.

METAFORA PADMA | Bernard Batubara
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Tidak berapa lama, si perempuan muncul lagi di
sebelahku.

“Lotus,” kataku. Tiba-tiba saja aku ingin mengajak
perempuan ini bicara.

Ia menoleh, “Maaf, gimana?”
“Lotus,” aku mengulang. “Apa yang kau tahu

tentang lotus?”
“Kau mau memberi lotus ke pacarmu?”
Aku mengangkat bahu.
“Gadis itu sangat beruntung,” katanya, lalu

meneguk vodka dengan soda dari gelas yang ia pegang-
pegang sejak tadi. “Kau pasti sangat memujanya.”

Saat aku melihatnya, tubuhnya tampak seperti
transparan. Aku menggeleng. Kepalaku terasa pening.
Sekarang tempatku duduk jadi terasa sedikit bergoyang.
Aku menjejakkan kaki lebih kuat ke lantai, seakan-akan
berusaha agar tidak terjatuh dari posisiku.

Sialan. Harusnya aku tidak minum terlalu banyak.
“Bunga lotus adalah lambang kesucian,” ia

meneruskan, “Ia lahir dari lumpur yang tentu saja kau
tahu kotornya macam apa, dan tetap saja ia mencuat
ke permukaan air dalam keadaan bersih. Seolah-olah
ia tidak pernah berasal dari kekotoran yang
menumbuhkannya.”

“Terdengar sangat dalam,” kataku.
Menit berikutnya kami telah berbicara panjang

lebar tentang macam-macam hal. Bukan lagi perkara
lotus atau bunga apapun. Aku banyak mengeluh

masalah pekerjaan, sementara ia berbicara tentang
khayalannya menjadi superhero—Catwoman atau
Storm. Keduanya keren, katanya. Setelahnya ia bilang
ia sangat menggemari Halle Berry.

“Apa mimpi terburukmu?” ia bertanya.
“Melihat kepala teman-temanku berubah jadi

tengkorak,” jawabku, “dan hantu, aku sering bermimpi
melihat hantu. Kau?”

Saat itulah kau bercerita tentang mayat-mayat
bergelimpangan di jalan raya. Aku mengira ia sudah
mabuk. Tapi kami sedang menceritakan mimpi-mimpi.
Apa pun bisa terdengar aneh dan tetap masuk akal
jika itu mimpi. Tapi ia berkata bahwa pemandangan
yang ia ingat dan ceritakan kepadaku bukanlah mimpi,
tapi aku tidak menganggapnya serius.

“Setelah kuliah,” katanya, “aku baru tahu bahwa
itu terjadi menjelang turunnya presiden kita. Kata
orang, peristiwa yang serupa dengan apa yang aku lihat
itu hanya terjadi di tempatku, tapi juga di tempat-
tempat lain di negeri ini.”

Ia terkulai dan kepalanya jatuh ke pundakku. Aku
ingin ke kamar kecil dan kencing, tapi merasa tidak
enak kalau sampai membuatnya terbangun. Menahan
kencingku, aku mengalihkan pikiran dengan memanggil
masa kecilku dan wajah ibu.

“Mestinya manusia di dunia ini tumbuh meniru
lotus,” tiba-tiba perempuan yang tertidur di pundakku
ini bersuara.

METAFORA PADMA | Bernard Batubara
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Ia mengigau?
“Meski hidup di dunia yang keras dan penuh

kekerasan, harusnya manusia tetap tumbuh dalam
kesucian. Murni. Menjadi dewasa dalam cinta kasih.
Putih seperti kelopak lotus. Tidak membawa lumpur
dalam hatinya. Tidak memandang dunia yang penuh
kekerasan dengan kekerasan pula,” ia terus saja
meracau. “Itu doa ibuku untuk namaku. Harusnya aku
tumbuh seperti namaku. Tapi aku rasa Tuhan terlalu
sibuk untuk mengabulkan semua doa.”

AKU berada di antara usaha menyimak kata-
katanya dan bertahan agar kepalaku tidak semakin
pening. Perempuan ini sudah meracau banyak, tapi aku
bahkan belum tahu namanya. Aku memejam,
mengembalikan kesadaran yang mulai beranjak
melayang ke udara. Di dalam kepalaku gambar-gambar
dan suara-suara dari amsa lalu berkelebatan. Bayang-
bayang hutan. Pohon-pohon. Suara ayah. Burung-
burung. Gemerisik daun. Tembakan.

Tembakan?
Aku menggeleng, beberapa kali. Aku membuka

mata, melihat sekeliling. Pundakku terasa ringan. Ke
mana perempuan itu? Aku membalikkan badan. Aku
melihat ia melangkah, menjauh. Ia mau pulang?
Tubuhnya yang ramping berbalut gaun putih dan
rambutnya yang panjang bergelombang bernuansa
marsala itu perlahan menjauh.

“Tunggu,” kataku. Suaraku terdengar samar di
telingaku. “Siapa namamu?”

Ia berhenti melangkah dan membalikkan badan.
Ia memandangku. Ia tersenyum. Ia ada lima. Aku
memejam dan menggeleng seperti anjing mengibaskan
kepala sehabis mandi. Pening. Aku membuka mataku
lagi. Ia masih ada di sana. Tidak lima. Hanya satu.

“Padma,” katanya. “Namaku Padma. Nama lain
dari lotus.”

Ia memberi senyum terakhir, lalu kembali
memunggungiku dan berjalan.

Kelopak mataku terasa berat. Aku ingin tidur. Pesta
tampaknya masih akan berlanjut hingga pagi, tapi aku
rasa aku tidak kuat lagi berada di sini. Sebaiknya aku
segera pulang.

Aku beranjak dari sofa dan menghampiri temanku
si empunya pesta. Setelah menyalaminya dan
mengucapkan terima kasih dengan suara agak keras,
aku berbalik. Namun, segera aku teringat sesuatu. Aku
tidak memiliki nomor ponsel perempuan tadi.

“Kau punya teman bernama Padma?” kataku
kepada temanku.

Ia mengangkat alis. Lalu menggeleng. Ia berkata
bahwa ia menghafal seluruh tamu yang diundang. Tidak
banyak, karena ini pesta tertutup dan sangat pribadi.
Untuk alasan yang sama, setiap tamu yang datang harus
membubuhkan nama dan nomor ponsel di buku tamu.
Aku bertanya apakah aku boleh melihat buku tamunya.

METAFORA PADMA | Bernard Batubara
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KAWAN-KAWAN, sebentar lagi kawan-
kawan akan membaca sebuah panduan

yang ditulis Tuan Harlivan tentang bagaimana
ia membunuh masa lalu. Saya sudah
menyimpannya dan akan saya bagikan kepada
kawan-kawan. Namun sebelum panduan itu
saya bagikan, perkenankanlah saya memberi-
kan pengantar. Ya, semacam basa-basi seorang
resepsionis sebelum menyerahkan kunci kamar
kepada pelangggan. Panduan yang ditulis Tuan
Harlivan ini bukan panduan yang main-main,
bukan panduan seperti yang sering kawan-
kawan temukan di halaman-halaman tabloid
berisi resep masakan. Bukan, bukan itu.
Panduan ini sudah mengalami beberapa kali
pengujian. Sudah sah sebagai sebuah panduan
yang tidak sembarangan. Percayalah, Tuan
Harlivan memerlukan waktu lebih dari tujuh

Panduan Membunuh Masa
Lalu
Karta Kusumah
Minggu, 14 Juni 2015

PANDUAN MEMBUNUH MASA LALU | Karta Kusumah

“Siapa pun yang masuk ke sini pasti tercatat di buku
ini, kan?” tanyaku setelah ia menyodorkan buku tamu
pesta. Ia mengangguk.

Tapi aku tidak menemukan nama Padma atau apa
pun yang mirip-mirip. Aku segera mengembalikan buku
tamu tersebut.

Rasa pening di kepalaku kian parah. Aku berjalan,
dan langkahku terasa oleng. Aku mengempaskan tubuh
ke sofa, lalu tertidur. Dalam tidurku, aku melihat ayah
keluar dari hutan. Kemudian tercium bau kulit kayu
dan terdengar cericip burung-burung. Aku bermimpi
melihat tubuh ibu tergeletak di tengah jalan. Dan
bunga-bunga lotus putih tumbuh di markas tentara. 
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tahun untuk menyusun belasan rencana, mengkajinya
satu-satu, memprediksi peluang keberhasilan, dan juga
membayangkan resikonya dari yang paling sepele
sampai yang paling gawat. 

Ya, benar. Ini panduan yang akan membuat kawan-
kawan menganggukkan kepala ketika membacanya,
kemudian secara gaib dan tiba-tiba kawan-kawan akan
diserang keinginan untuk memindahkan pakaian
kawan-kawan dari lemari ke dalam tas jinjing. Tentu
tidak semua pakaian kawan-kawan akan bisa dibawa.
Jelas itu tidak perlu. Pilih pakaian yang paling kawan-
kawan gemari saja atau, sebut saja, pakaian yang bisa
membuat kawan-kawan lebih percaya diri ketika
memakainya. Mungkin pakaian itu adalah pakaian yang
diberikan mantan pacar kawan-kawan sebagai kado
ulang tahun hubungan kawan-kawan. Atau bisa jadi
pakaian itu adalah pakaian yang pernah kawan-kawan
pakai ketika menghadiri sebuah peristiwa penting dalam
sejarah hidup kawan-kawan. Bebas. Tak perlu urusi soal
pakaian apa yang akan kawan-kawan bawa. Itu tak
akan menggiring pengaruh besar terhadap keberhasilan
kawan-kawan.”

“KAWAN-KAWAN, yang sudah mengenal Tuan
Harlivan sejak lama tentu akan bertanya-tanya mengapa
Tuan Harlivan sampai membuat panduan yang
semacam ini. Pada tahun-tahun yang jauh ke belakang,
Tuan Harlivan memang dikenal sebagai seorang penulis

PANDUAN MEMBUNUH MASA LALU | Karta Kusumah
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Lalu, menurut penuturan Tuan Harlivan, bermula lima
belas menit setelah ia mengalami patah hati oleh
perempuan yang sama untuk kesembilan kali. Ketika
itu, ia berkata pada botol bir yang ada di genggamannya:
‘Sudah cukup. Cukuplah sembilan kali. Tidak lebih.
Sembilan adalah angka yang cantik, angka ajaib. Angka
berapa pun yang dikalikan dengan sembilan, jika
hasilnya dijumlahkan sampai satu digit, hasil akhirnya
adalah sembilan. Sudah cukup. Aku tak akan
membiarkan diriku disergap harapan-harapan kurang
asem itu lagi. Aku harus bergerak!’ 

Setelah mengatakan itu, ia beranjak ke meja
kerjanya. Ia hadapi monitor komputer dengan gairah
yang sama seperti seekor anjing menghadapi babi
buruan. Ia berencana akan menulis sebuah sajak cinta.
Sebab itulah ia meletakkan botol bir di sebelah kiri,
delapan bungkus Surya di sebelah kanan, dan sebilah
pisau cutter di laci meja. Ia berpendapat bahwa menulis
sajak cinta harus dalam kondisi yang nelangsa
senelangsa-nelangsanya. Dan ia meletakkan pisau cutter
di dalam laci agar bila sewaktu-waktu ia merasa sajak
cinta yang ia tulis tidak seperti yang ada di dalam dada
dan kepalanya, ia tinggal menyayat nadi.

Tetapi, tutur Tuan Harlivan selanjutnya, tentu tidak
semua perkataan orang yang telah patah hati sembilan
kali bisa kau percaya. Di luar dugaan, dalam waktu tiga
bulan, tulisan yang semula ia maksudkan sebagai sajak
justru selesai sebagai sebuah draft buku panduan. Itulah

buku-buku panduan untuk remaja yang sedang dilanda
asmara ngilu-ngilu kuku dan untuk para pemula dalam
urusan apa pun. Seperti yang sudah sama-sama kita
tahu, Tuan Harlivan pernah menulis buku berjudul
Panduan Menikung Teman: Sebuah Pengantar Berpacaran
untuk Siswa SMP Sederajat. Meskipun buku itu tidak
sampai dicetak ulang, setidaknya itulah buku yang
memperkenalkan nama Tuan Harlivan kepada kita
semua. Dan berbekal ketidaksuksesan buku itu, Tuan
Harlivan kembali menulis buku panduan. Sebuah buku
berjudul Panduan Menulis Cerita Pendek dengan Metode
Bimsalabim. 

Beda dengan sebelumnya, buku itu sukses. Cetak
ulang buku itu sampai delapan kali. Luar biasa. Menurut
survey yang dilakukan penerbit, buku itu paling banyak
dibaca oleh mahasiswa, terutama mahasiswa sastra.
Khusunya lagi, mahasiswa sastra semester empat yang
sedang diberi tugas menulis cerpen sepanjang enam
halaman spasi satu dengan ukuran kertas kwarto oleh
dosen mereka.

Kemudian bertebaranlah buku-buku panduan
karangannya yang lain, seperti: Panduan Mencakau Lubang
Belut, Panduan Menegakkan Benang Basah, Panduan
Memagar Kelapa Condong, Panduan Mengacau Cendol Ketika
Hujan Tiba, Panduan Menghembus Nasi Dingin, Panduan
Menggunting Dalam Lipatan , dan sebagainya, dan
sebagainya, hingga sampai kepada Panduan Membunuh
Masa Lalu ini. Ide menuliskan Panduan Membunuh Masa

PANDUAN MEMBUNUH MASA LALU | Karta Kusumah
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bersusah payah membaca buku itu, karena niat yang
tidak lurus, kawan-kawan tidak mendapat manfaat apa-
apa. Kawan-kawan juga bisa makan terlebih dahulu.
Kebetulan hari masih sore. Masih bisa mencari cemilan
yang murah dan mengenyangkan. Tiga ratus meter
dari sini, di depan Masjid Hadiqatul Iman yang berada
di seberang Jalan Hidayah, ada kedai gorengan.

Di sana tersedia banyak macam gorengan yang
murah, dan juga, seperti yang sudah saya sebutkan,
mengenyangkan. Ada tahu brontak yang tidak pakai
tahu, namun hanya campuran tepung terigu dan irisan
kentang dan wortel. Ada tahu isi, yang isinya boleh
apa saja, tergantung stok bahan si penjual. Ada pisang
goreng. Kalau ini murni pisang goreng seperti yang
biasa kita kenal. Hanya saja, tidak digoreng dengan
banyak tepung, dan terkadang pisang yang jadi bahan
adalah pisang yang kelewat masak di batang. Sehingga,
kadang-kadang, sulit dibedakan dengan... (sensor dari
pengarang). 

Apa pun caranya, silakan lemaskan dulu persendian
kawan-kawan dan sekali lagi buat diri kawan-kawan
senyaman mungkin. Rasakan bahwa kawan-kawan
sedang berada di suatu tempat yang tidak kawan-kawan
ketahui dan kawan-kawan boleh kencing sembarangan
di sana. Bayangkan betapa menyenangkannya itu!”

“KAWAN-KAWAN, sebentar lagi saya akan
membagikan buku panduan ini kepada kawan-kawan,

yang dikemudian hari—tepatnya, hari ini—menjadi
buku Panduan Membunuh Masa Lalu.”

“KAWAN-KAWAN, Tuan Harlivan berpesan,
bacalah buku panduan ini dengan niat yang baik,
dengan cara yang baik, dan dalam kondisi perasaan
yang baik. Sebab itu, ia meminta kepada kita semua,
sebelum membacanya silakan bikin perasaan kawan-
kawan seenak mungkin. Buatlah diri kawan-kawan
senyaman mungkin. Jika kawan-kawan punya
kegemaran mencubit-cubit pantat—yang meskipun
menurut Rendra dalam salah satu sajaknya, tidak
membuat kita dewasa—, lakukanlah. Kawan-kawan
bisa mulai dengan mencubit pantat sendiri. Kawan-
kawan tinggal merasakan bagaimana kenyamanan
yang ada beterbaran di sekitar kawan-kawan bisa
merasuk dan menggumpal ke dalam diri kawan-kawan
dan menjadikan setiap helaan dan hembusan nafas
kawan-kawan terasa bagai ucapan rasa syukur kepada
Tuhan. Jika kawan-kawan punya kegemaran mende-
ngar desahan perempuan dalam film-film porno, silakan
nyalakan komputer kawan-kawan dan putarlah yang
paling greget. 

Namun ingat, tujuan kawan-kawan semula adalah
demi menciptakan diri kawan-kawan senyaman
mungkin, bukan demi alasan lain. Ingat, Tuan Harlivan
menegaskan untuk membaca buku itu dengan niat
yang baik. Jangan sampai setelah kawan-kawan

PANDUAN MEMBUNUH MASA LALU | Karta Kusumah
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ADA tiga ekor harimau di meja makan.
“Langit itu putih,” kata Maina mengamati

dunia di luar lewat jendela dan melirik pada
harimau-harimau itu. Kemudian ia menyendok
nasi dalam basi. Anak-anak sudah duduk
mengelilingi meja makan. Maina membagi-bagi
nasi itu ke dalam empat buah pinggan batu
yang pinggirnya dihiasi pola bunga berwarna
merah dan itu benda terbaik yang diambil di
lemari penyimpanan perabotan dapur. Ia
menambahkan ikan mungkus dan sayur lempipi
ke dalam pinggan. Menu paling digemari
mereka sekeluarga. “Sejak pagi langit itu putih,”
katanya lagi dan kali ini sedikit  bergetar dan
kembali ia melirik pada seekor harimau yang
sekarang turun ke lantai kayu. Anak-anak diam.
Mereka memandangi pinggan tanpa berani
mengangkat wajah.

Harimau di Meja Makan

Yetti A. KA.
Minggu, 21 Juni 2015

HARIMAU DI MEJA MAKAN | Yetti A. KA.

dan kawan-kawan akan membacanya. Tahukah kawan-
kawan betapa groginya saya? Saya rasa kawan-kawan
juga begitu. Hmm baiklah, sedikit lagi, sebelum saya
bagikan, marilah kita sama-sama menarik nafas dalam-
dalam dan menghembuskannya pelan-pelan. Saya
hitung sampai tiga, pada hitungan ketiga silakan kawan-
kawan lakukan sesuai instruksi. Tidak banyak, empat
kali saja.

Satu, dua, tiga... Hembuskan. Satu, dua, tiga...
Hembuskan. Satu, dua, tiga... Hembuskan. Satu, dua,
tiga... Cukup, cukup, selesai. Sekarang saya bagikan.
Inilah Panduan Membunuh Masa Lalu. Selamat
membaca!” 

Padang, 2014
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“Sekarang semua makan,” kata Maina memberi
perintah. Ia duduk sambil memandangi anak-anaknya
satu persatu, “Sebentar lagi kita akan  lihat langit
berubah gelap.” Bibir Maina lagi-lagi bergetar. Anak-
anak menurut; makan dalam diam. Mirip empat orang
boneka yang bekerja dengan sistem mekanik. Pipi
mereka keras kayu. Bola mata mereka mirip sepasang
batu sungai yang hitam dan licin, bergerak-gerak kikuk.
Mereka semua bukan lagi anak-anak yang beberapa
jam lalu masih main simbun-simbunan sambil tertawa
ceria dan berteriak saat tertangkap di bawah bekas
kandang ayam belakang rumah dengan bulu-bulu
unggas menempel di rambut.

“Lekas habiskan. Langit segera gelap,” kembali
Maina mengingatkan, kembali ia melihat seekor
harimau turun ke lantai. Tinggal seekor harimau di atas
meja. Duduk dan memandang pada Maina.

Semua menelan nasi lebih gegas. Tak ada yang
memalingkan pandangan dari pinggan. Di luar langit
memang benar-benar putih dan terang. Hari juga masih
siang. Malam masih lama datang. Anak-anak tahu itu.
Mereka belum seberapa menghabiskan jam main
sebelum waktunya pergi ngaji. Namun mereka diam.
Mereka tak berani berkata apa-apa sejak ibu mereka
itu menarik tangan dan memaksa keluar dari
persembunyian mereka setengah jam lalu.

Maina tidak turut makan. Nasi dalam basi sudah
ia habiskan untuk mengisi pinggan anak-anaknya.

HARIMAU DI MEJA MAKAN | Yetti A. KA.
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Jika Malka menolak menerima mereka, mata-mata
segera tahu ada Tentara Hutan yang masuk ke
kampung ini. Angin bisa tiba-tiba menjelma badai,
membuat ribut daun-daun dan dengan cepat
menyebarkan kabar yang akan segera sampai pula ke
markas Tentara Tengah di Tanjung Kemuning. Di
kampung ini, orang-orang telah dipaksa berhadap-
hadapan, bermusuhan, dan saling bunuh.

“Kalian bersembunyi saja di kamar belakang,” kata
Malka, “Jangan pernah menampakkan diri pada orang-
orang kampung. Kita semua bisa celaka.”

MAINA menatap anak sulungnya yang sudah
menghabiskan nasi dalam pinggan, “Waktu Tentara
Tengah menanyaimu. Apa kau benar-benar tidak
mengatakan sesuatu pada mereka? Siapa tahu kau tidak
sengaja melakukannya.”

“Tidak,” kata si Sulung, “Sudah kukatakan, aku
tidak bersalah.” Si Sulung hampir menangis.

Ia memang berkata jujur. Ia tidak pernah ditanyai
oleh tentara-tentara yang sering masuk ke kampung
untuk melakukan penggeledahan di rumah orang-
orang yang dicurigai berpihak pada gerombolan di
hutan. Namun ia ingat, adik bungsunya pernah berbisik
tentang tiga orang berseragam tentara yang
memberinya gegule dan meminta bercerita tentang
siapa saja yang ada di rumahnya. Tentara itu banyak
sekali bertanya; tentang siapa saja yang pernah datang,

Lagipula ia merasa tidak lapar. Berhari-hari ini ia tidak
pernah berpikir tentang perutnya lagi. Yang ia pikirkan
hanya empat orang anaknya. Ia terus memperhatikan
anak-anak itu. Paling tua berusia sepuluh tahun, lalu
delapan, lalu tujuh, dan paling kecil baru berusia lima
tahun. Satu laki-laki, si Sulung, dan tiga lainnya
perempuan. Dan sebentar lagi… Ai, Maina mengusap
mukanya. Jari-jarinya merasakan tepi matanya yang
lembap. Tanda kematian suaminya sudah benar-benar
jelas dengan kedatangan tiga ekor harimau di rumah
mereka. Dalam hitungan puluhan menit lagi, bapak
anak-anak itu  akan ditembak mati Tentara Tengah
yang menjemputnya di rumah seminggu lalu dengan
tuduhan menyembunyikan tentara gerombolan.

DUA orang tamu, berdiri di pintu. Keduanya
mengenakan baju usang dan nyaris mirip gelandangan.
Malka kenal mereka berdua: Matasin dan Bashur. Masih
saudara. Dua orang yang diketahuinya masuk Tentara
Hutan dan memberontak pada pemerintah. Mata
Malka waspada melihat sekeliling. Kampung masih
sepi. Jendela-jendela dan pintu masih tertutup di pagi
yang dingin itu. “Masuk,” kata Malka sedikit gemetar.
Ia tahu ada banyak mata-mata yang biasa menyampai-
kan informasi pada Tentara Tengah. Mata-mata itu
tak lain orang kampungnya sendiri dan bahkan masih
keluarga—sama halnya dua orang tamu itu yang
hitungannya merupakan sepupu dan keponakannya.

HARIMAU DI MEJA MAKAN | Yetti A. KA.
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Anak-anak bukannya makan, malah menangis.
Mereka tidak mau diam meski si Sulung sudah
membujuk, “Ssshh, ssshh, diamlah, Dik, diamlah.
Jangan bikin Ibu tambah susah.”

Maina melihat dua ekor harimau kembali naik ke
meja. Mereka duduk berbaris dan menatap ke arah
langit.

PUKUL dua, Malka akan ditembak mati seperti
tujuh orang yang ditangkap bersamanya.  Mereka
semua berasal dari kampung yang berbeda dan dituduh
mendukung gerombolan. Malka tidak membantah
ketika penyidik itu mengatakan kalau ia telah
menyembunyikan Tentara Hutan di rumah dan itu
tindakan melawan pemerintah. Dalam hati, Malka
meyakini apa yang ia lakukan tidak salah sebab orang-
orang itu adalah saudaranya sendiri dan ia sudah
terbiasa membuka pintu rumahnya untuk siapa saja
sebelum PRRI meletus, sebelum orang-orang kampung
mulai saling bermusuhan.

Di dalam kurungan, Malka yang masih mengena-
kan pakaian sama saat ia dijemput di rumahnya,
menekuri lantai, memperhatikan kuku-kuku jarinya yang
mulai panjang dan hitam. Seharusnya ia menggunting
kuku itu tiga hari lalu. Selain kukunya sendiri, ia biasa
menggunting kuku anak-anaknya di beranda rumah
mereka. Air mata Malka jatuh mengenai jari jempol
kakinya begitu ingat anak-anaknya. Maina mungkin

tentang apakah mereka sedang kedatangan tamu—
dan ia tahu betul adiknya senang berceloteh panjang
lebar. Tubuhnya berkeringat dan hampir mengatakan
semua itu pada Maina. Tidak, bisik hatinya. Ia tak ingin
adik kecilnya kena marah ibunya. Ia tidak ingin
membuat kegemparan di rumah. Ibunya sudah
merencanakan semua ini: suasana tertib di meja makan.
Seolah-olah ini pesta makan terakhir kali sebelum langit
berubah gelap.

“Sudahlah. Lekas habiskan makanan kalian,”
perintah Maina lagi pada anak-anaknya yang lain. Ia
tidak tahan pada anak sulungnya yang selalu berusaha
menunjukkan kalau ia sedikitpun tidak bersalah. Ia
hanya mencoba cari tahu apa yang sesungguhnya
terjadi sebelum suaminya ditangkap. Siapa sebenarnya
yang memberitahu tentara-tentara itu sampai mereka
menggeledah rumah dan menangkap suaminya
dengan tuduhan sengaja menyembunyikan Tentara
Hutan, padahal dua orang tamu itu tak pernah keluar
rumah. Selama bertamu, mereka hanya sibuk menjahit
pakaian seragam yang nanti akan dibawa ke hutan.
Setiap ada orang yang datang ke rumah, mereka
berhenti menjahit dan menutup pintu kamar belakang
rapat-rapat.

“Ai, ai, langit tak lama lagi akan betul-betul gelap,”
terdengar lagi suara Maina. “Segera habiskan sisa
nasinya. Setelah itu tidak seorang pun boleh
meninggalkan meja makan.”

HARIMAU DI MEJA MAKAN | Yetti A. KA.
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sedang duduk melingkari meja makan bersama anak-
anak itu seperti yang ia minta dalam sebuah surat yang
ia kirim kemarin pagi. Pada penutup surat itu ia
mengatakan: Lepaslah kepergianku dengan  sebuah
ketenangan di meja makan. Aku ingin mati sambil
membayangkan kalian tetap baik-baik saja seperti
biasanya.

Malka sangat berharap surat itu tiba pada waktu
yang tepat.

Seorang petugas membuka pintu sel. Malka segera
berdiri seakan-akan ia telah menunggu untuk ditembak
mati, menyusul teman-temannya. Ia pun dibawa ke
sebuah ruangan dan di sana ada tiga orang petugas
sudah menunggunya. Di ruangan itu bajunya dilucuti
dan diganti dengan sehelai kain putih tipis. Rambutnya
juga dicukur. Malka dibawa ke tepi Sungai Ayik Kelam,
tidak jauh dari markas Tentara Tengah. Di tepi sungai
itu, Malka diperintahkan untuk berdiri di atas sebuah
batu besar.

MAINA dan semua anak-anaknya duduk diam
dan belum beranjak dari meja makan. Tiga ekor
harimau sudah menghilang. Maina tahu ke mana
mereka pergi. Harimau-harimau itu kepuyangan mereka
yang ngalus ratusan tahun lalu dan mereka akan selalu
muncul setiap anak cucunya dalam bahaya atau
menghadapi kematian. Kabar apa yang akan sampai
nanti? Dada Maina berdebar. Jam di atas pintu dapur

HARIMAU DI MEJA MAKAN | Yetti A. KA.

menunjuk angka dua. Di luar, Maina melihat langit
perlahan gelap. Seolah-olah malam telah tiba. Malam
yang akan sangat panjang.

MATA Malka yang terpejam merasakan ujung
senjata telah tertuju ke jantung atau kepalanya. Namun,
sekian detik menunggu, tetap tak terjadi apa-apa. Tak
ada suara letusan, tak ada suara peluru melesat. Lalu
terdengar suara tentara ribut-ribut; senjata-senjata
mendadak rusak dan tidak bisa digunakan. Mata Malka
tetap terpejam saat empat atau lima tentara
menghantam kepala, dada, dan kakinya dengan popor
senjata laras panjang sambil memaki-maki. Tubuhnya
roboh dengan cepat, jatuh ke sungai—dan mereka
masih terus menghantamnya. Tepat ketika itu langit
tambah gelap, semakin gelap, dan suara harimau muncul
di mana-mana; suara-suara yang serupa geram, serupa
guruh, serupa kilat api yang menyambar-nyambar. 

GP, 2015

Catatan (beberapa kata dan frasa dalam dialek
Besemah, Sumatera Selatan):
[1] Basi; sangku nasi. 
[2] Pinggan batu: piring keramik. 
[3] Simbun-simbunan: petak umpat; sembunyi-sembunyian. 
[4] Gegule: permen. 
[5] Kepuyangan: leluhur; nenek moyang; orang-orang sakti yang
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IA masuk ke dalam ruangan itu, lalu duduk
di depan sebuah meja bundar, di sebelah

kanan pintu tempat tadi ia masuk.
“Tunggu sebentar ya Pak,” kata orang yang

mengantarkannya itu, lalu berjalan menuju
sebuah ruangan dan berbicara dengan seorang
petugas yang ada di dalamnya.

Tak lama kemudian seorang lelaki paruh
baya menghampirinya. “Bisa baca tulis?” tanya
petugas panti itu datar, matanya menatapnya
tajam dengan sorot mata antara curiga dan
kasihan.

“Bisa,” jawabnya pendek, tanpa membalas
tatapan petugas itu. Dulu, ia sering  merasa kesal
dengan tatapan seperti itu, sebuah tatapan yang
seolah menyepelekanhya, atau merendahkan
dirinya, atau mengasihaninya. Namun, kini ia
tak lagi mempedulikannya. 

Biodata

Zaim Rofiqi
Minggu, 28 Juni 2015

BIODATA | Zaim Rofiqi

dipercayai sebagai asal mula dari keturunan orang-orang
Besemah yang bermigrasi ke daerah Bengkulu bagian selatan.
Setiap dusun/kampung biasanya memiliki kepuyangan sendiri-
sendiri. 
[6] Ngalus: menghilang; pergi dari dunia tanpa proses kematian
biasa. Kepuyangan yang sudah ngalus itu sewaktu-waktu
muncul kembali dalam kehidupan anak-cucu (keturunannya)
dalam wujud-wujud tertentu, misalnya harimau.
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Petugas itu menghilang sejenak ke dalam sebuah
ruangan, lalu kembali lagi dengan membawa sebuah
map biru tua dan menyerahkannya kepadanya.
“Mohon segera diisi, lalu taruh di keranjang kotak di
depan ruangan itu,” kata petugas itu sambil menunjuk
ruangan di sebelah kiri yang tadi dimasukinya.

Ia membuka map itu dan menemukan dua lembar
kertas putih di dalamnya. Ia tercenung sejenak, sekilas
membaca-baca berkas putih itu, lalu ia alihkan
pandangannya ke sekeliling ruangan bercat putih yang
sudah mulai memudar itu. 

Di sebelah kanan tempat ia duduk, di bagian atas
sebuah koridor yang tergelar menuju sebuah ruang
tengah yang lebih besar, ia melihat sebuah papan biru
bertuliskan: “Panti Jompo Asih Asuh.” Tulisan di papan
kayu itu sedikit mengusiknya: Apakah ia sudah
dianggap jompo hingga harus dibawa ke panti ini?
Apakah orang-orang memang sudah menganggapnya
demikian lemah dan uzur hingga harus dikasihani dan
dibawa ke tempat yang sebenarnya tak ia sukai ini?  

Untuk sesaat pikiran-pikiran itu mengisi kepalanya,
namun dengan segera ia mengabaikannya. Jompo atau
bukan, ia merasa dirinya masih sangat sehat, dan
ingatannya akan hal-ihwal pun masih sangat kuat.
Masalah utamanya hanyalah bahwa ia kini tak punya
keluarga dan tempat tinggal, dan sering kali harus tidur
di emperan toko atau taman atau di tempat-tempat
lain yang ia anggap nyaman untuk melentangkan dan

BIODATA | Zaim Rofiqi
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perumahan yang pernah ia singgahi atau lama ia
tempati semasa hidupnya, dulu:

Ia melihat sebuah perkampungan yang tak banyak
dihuni rumah-rumah. Sebuah areal persawahan hijau
menghampar di belakang perkampungan itu, dibatasi
oleh sebuah tanah tanggul selebar satu setengah meter.
Di tengah sebuah petak sawah, ayahnya tampak
membungkuk, menancapkan bibit-bibit tanaman padi
satu demi satu pada tanah gembur yang sudah dibajak.
Ibunya ada di pinggir petak sawah itu, duduk di
pematang menata bibit-bibit padi yang hendak
ditanam. Ia sendiri—bersama teman-temannya—ada
di depan sebuah rumah dari anyaman bambu,
memainkan sebuah permainan yang sangat sering ia
dan kawan-kawannya mainkan saat menjelang petang:
gobak sodor. 

Desa Krambil Barat. Itulah nama perkampungan
itu. Di perkampungan itu, ia bisa dikatakan sama sekali
tidak merasa cemas atau khawatir tentang hal-ihwal.
Ia mengenal tiap-tiap jalan dan gang yang ada di sana,
juga tiap-tiap penghuni yang mendiaminya: anak-anak,
remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para sesepuh. Dan
ia juga merasa tiap-tiap penduduk desa itu mengenalnya
dan juga keluarganya. 

Perkampungan itu sendiri tidak begitu luas, dan
ujung ke ujungnya bisa ditempuh hanya dalam waktu
sekitar empat puluh lima hingga enam puluh menit
atau satu jam. Sebelah barat perkampungan itu dibatasi

mengistirahatkan badan. Ia merasa tak pernah
mengganggu orang lain dan ia juga ingin orang lain
tidak mengganggunya. 

Cukup lama ia tercenung di depan meja bundar
itu. Dua lembar kertas formulir berwarna putih
kekuningan yang sejak tadi menghampar di atas meja
itu hanya ia tatap dengan pandangan kosong. Apa yang
selanjutnya harus ia tulis? Setelah menulis nama
lengkapnya di kolom nama lengkap, ia tak tahu apa
yang harus ia tuliskan di kolom berikutnya: alamat. 

Di mana alamatnya? Apakah ia punya sesuatu yang
disebut alamat itu? Ia tahu ia tak akan bisa mengisi
kolom kedua setelah kolom nama itu, namun kata
“alamat” itu segera membuatnya tercenung. Entah
sejak kapan ia sama sekali tak memedulikan apa yang
disebut alamat itu. Mungkin sejak istrinya meninggal
dan ia tak lagi punya pekerjaan tetap dan akhirnya ia
tak lagi punya cukup biaya untuk punya atau menyewa
tempat tinggal. Mungkin sejak kedua anaknya tak lagi
menghubunginya dan ia juga tak berusaha mencari
mereka—ia tahu, tak ada gunanya mencari mereka:
masing-masing dari mereka bahkan tak bisa mencukupi
diri atau keluarga mereka sendiri.

Di mana alamatnya? Ia memutuskan untuk
mengosongi kolom itu, namun kata “alamat” masih
saja membawa pikirannya sedikit mengembara.
Hamparan demi hamparan lanskap muncul dalam
kepalanya, hamparan-hamparan perkampungan atau
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lantai yang ada di perumahan itu. Di kanan kiri lorong
itu, berjajar kamar-kamar penghuni perumahan.
Perempuan-perempuan dan anak-anak kecil yang
tampak kurang gizi berkerumun dan bermain di
sepanjang lorong itu, hingga sering kali menghalangi
atau mengganggu orang lewat. Dari tembok pembatas
itu, jika orang melihat ke bawah, akan tampak sungai
coklat yang mengalir perlahan, menguarkan bau tak
sedap yang samar-samar tercium juga dari lantai teratas
perumahan itu. Mulanya, ia merasa agak terganggu
dengan bau itu, terutama saat hendak makan atau
menjelang tidur. Namun lama-kelamaan ia mulai
terbiasa dengan aroma tak sedap sungai itu dan
akhirnya bisa mengabaikannya. 

Tak lama berselang, ia kemudian melihat hamparan
kota tak begitu besar yang hampir tiap-tiap sudutnya
sudah sangat dikenalnya dan pernah ia jelajahi,
sendirian atau bersama kawan atau kenalannya. Di kota
itu jalan-jalan raya dan jalan kecil terhampar saling-silang,
acak, tampak tak beraturan. Penghuninya, yang sangat
banyak atau bahkan bisa dibilang terlalu padat untuk
kota itu, menurut pandangannya adalah makhluk-
makhluk yang kurang bahagia, atau kurang bisa
menikmati kehidupan di kota itu. Tiap hari yang ia
temui adalah orang-orang dengan tatapan yang
murung atau sedih atau kuyu atau penuh amarah. Ia
melihat hamparan pasar, deretan pertokoan, lapangan,
terminal, tempat-tempat parkir, juga taman-taman

oleh sebuah kali yang cukup besar, yang mengalir jernih
membelah beberapa desa yang ada di kotanya,
meskipun ia tak tahu ke mana sungai itu bermuara.
Perbatasan sebelah timur adalah desa Krambil Timur.
Sebuah areal persawahan yang sangat luas membatasi
bagian utara perkampungan itu, sedangkan di sebelah
selatan terdapat perkampungan Duren Mas, tempat
lahir bapaknya dan tempat kakek neneknya berada. 

Tak berapa lama, semua itu kemudian terkikis, dan
perlahan ia melihat sebuah perumahan kumuh yang
ada di pinggiran kota. Sebuah sungai mengalir di
sampingnya, sebuah aliran air yang selalu berwarna
coklat kehitaman sejak pertama kali ia datang. Di kedua
tepian sungai itu, tumpukan sampah aneka benda
berserak mengganggu pemandangan. Jika musim
penghujan datang, serakan tumpukan sampah itu akan
terbawa arus, terseret jauh entah ke mana. Jika kemarau,
bau busuk menyeruak dari kedua tepian sungai itu,
bau campuran sampah dan limbah pembuangan
rumah-rumah para penghuninya. 

Kamar keluarga anak pertamanya, tempat yang
cukup lama ia tinggali setelah ia tak punya apa-apa lagi
di kampung halamannya, ada di lantai tiga perumahan
kumuh itu, di sudut kanan dekat sebuah tembok
pembatas yang tingginya sepinggang orang dewasa.
Jika berada di dekat tembok pembatas itu, orang bisa
melihat sebuah lorong yang menuju ke sebuah tangga
yang cukup besar yang menghubungkan lantai demi
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Kapan ia dilahirkan? Ia ingat, orang pertama yang
bercerita tentang kelahirannya adalah ibunya. Saat itu
menjelang tengah malam, dan ia melihat mata ibunya
tak juga bisa terpejam. Ibunya kemudian membuka
jendela kamar dan di luar, hujan yang cukup deras
mengguyur pekarangan samping rumahnya. Ibunya
kembali ke ranjang, dan sambil memandang ke jendela,
dia bercerita bahwa pada saat seperti inilah ia dilahirkan.
Ibunya bilang bahwa dari ketiga saudaranya, hanya ia
yang lahir di musim hujan, beberapa saat menjelang
adzan subuh. Saat itu, kata ibunya, hujan turun begitu
lebat dan petir terus-menerus berkelebat-kelebat,
namun tangisnya yang sangat keras saat pertama kali
melihat dunia ini untuk sesaat membungkam semua
suara gemuruh itu.

Karena tak juga teringat tanggal dan tahun pasti
kelahirannya, akhirnya ia pun memutuskan untuk asal
saja mengisi kolom itu. Ia memutuskan untuk lahir pada
1 November 1940. Sekarang umurnya berarti sekitar
75 tahun. Sudah cukup tua memang, pikirnya, namun
ia merasa masih begitu sehat dan kuat, dan merasa
jauh lebih muda dari usia itu.   

Ia mengalihkan pandangannya dari kertas formulir
itu dan menatap ke sekeliling:  di balik pintu kayu berukir
yang terbuka ia melihat sebuah lorong yang mengarah
pada deretan kamar yang tertata rapi membentuk huruf
U. Ia melihat beberapa lelaki dan perempuan renta,
mungkin seusia atau lebih tua dari dirinya, duduk-duduk

kota. Ia dan kawan-kawannya biasa tinggal atau tidur
untuk beberapa hari di tempat-tempat itu, berpindah-
pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk
menghindari perhatian orang atau kejaran petugas yang
seperti selalu menguntitnya dari tempat yang satu ke
tempat yang lain. 

Sejenak ada dorongan untuk mengisi kolom alamat
itu dengan desa kelahirannya, Desa Krambil Barat,
namun akhirnya ia mengurungkannya: desa itu
memang sudah tak ada sangkut-pautnya lagi dengan
dirinya—ia tak lagi punya rumah, tanah, saudara atau
keluarga di sana, dan ia menduga desa itu pun sudah
melupakan dirinya.

Setelah mengisi kolom jenis kelamin dan agama
dengan cepat, ia mengalihkan perhatiannya pada kolom
berikutnya: tempat dan tanggal lahir. Ia menuliskan
desa kelahirannya, Desa Krambil Barat, di atas kertas
itu sebagai tempat lahirnya, namun kembali tercenung
saat akan menerakan tanggal lahirnya: kapan ia lahir?
Ia mencoba mengingat, namun gagal. Ia yakin, sangat
yakin, bahwa ia pertama kali melihat dunia ini di Desa
Krambil Barat, tempat ayah ibunya menetap hingga
akhir hayat mereka. Tapi kapan? Sudah cukup lama ia
lupa tanggal dan tahun lahirnya sendiri. Ia hanya ingat
bahwa ia lahir pada bulan November. Kartu Tanda
Penduduk lama tak ia miliki, dan ia pun sudah tak
pernah dan tak ingin lagi mengurusnya. Kartu-kartu
keterangan lain pun tak ia punyai.
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di teras atau berjalan tertatih di sebuah koridor menuju
ke sebuah lapangan terbuka yang tak begitu besar.  

Sekelebat pikiran masuk ke dalam kepalanya: mulai
hari ini dan mungkin seterusnya, ia akan berada di
tempat ini, bersama orang-orang lanjut usia yang ada
di hadapannya itu dan bersama petugas-petugas
seperti yang tadi ditemuinya. Bagaimana hidupnya
untuk selanjutnya jika ia sudah tak bisa lagi berjalan-
jalan di jalanan dengan bebas? Bagaimana keadaannya
jika ia sudah tidak lagi bisa berpindah dari satu tempat
ke tempat lain sesukanya? Bagaimana keadaannya jika
ia sudah tidak lagi bisa bertemu atau bercakap-cakap
dengan berbagai jenis orang, tua atau muda, baik atau
jahat? Apakah ia akan betah berada dalam waktu lama
di panti ini, di sebuah tempat di mana setiap hari yang
ditemuinya adalah orang-orang yang berusia kurang
lebih seperti dirinya atau lebih, sebagian mungkin sudah
pikun dan sebagian yang lain mungkin sudah tidak
punya semangat untuk hidup? 

Ia menghembuskan nafas yang seperti tertahan di
dadanya, lalu kembali memusatkan perhatian pada
kertas formulir di hadapannya. Seorang petugas
perempuan dalam pakaian serba putih lewat,
mendorong sebuah ranjang beroda berwarna hijau. Di
atasnya terbujur sesosok orang yang seluruhnya
tertutupi selimut putih. Tak ada orang lain yang
mengikuti atau menyertainya, dan orang-orang yang
kebetulan dilewati oleh keranjang itu hanya menoleh

sejenak, lalu mengacuhkannya dan meneruskan
aktivitasnya sendiri-sendiri, seolah-olah apa yang ada
di atas ranjang yang didorong petugas itu adalah hal
yang sudah sangat lazim dan tidak begitu penting. 

Untuk sesaat ia mengamati ranjang beroda itu dan
sebersit pikiran muncul dalam kepalanya: mungkin akan
seperti itulah dirinya kelak jika terus di tempat ini. Ia
akan terbaring dingin di atas ranjang, akan dibawa
seorang petugas entah ke mana sebelum nantinya
dikuburkan di suatu tempat entah di mana, mungkin
tanpa seorang pun yang peduli, atau bersedih, atau
meratap dan menangis di samping mayatnya. Kembali
ia memusatkan perhatian pada kertas di hadapannya:
kolom berikutnya yang harus ia isi adalah status. 

Bagaimana ia harus mengisi kolom ini? Ia
tercenung sejenak, mengingat-ingat berbagai macam
status yang pernah melekat pada dirinya. Ia pernah
memiliki status sebagai seorang siswa, meskipun hanya
sampai kelas 5 SD. Ya, sejak umurnya 7 tahun, ibunya
menyekolahkannya di sebuah SD di ujung utara
kampungnya, di sudut sebuah persawahan yang biasa
didatangi orang-orang di kampungnya yang umumnya
bekerja sebagai petani. 

Ia pernah berstatus sebagai seorang kuli bangunan.
Ya, tak lama setelah ia keluar dari SD ia diajak pamannya
untuk membantunya bekerja: membuat rumah,
mengecat tembok, memperbaiki atap yang bocor, dan
sebagainya. Ketika usianya 27 tahun, ia pernah
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menyandang status sebagai suami. Setelah itu, ia pindah
ke kota dan di sana ia berstatus sebagai penjual
ketoprak, meski sesekali status tukang bangunan masih
juga disandangnya. Status terakhir yang ia sandang
hingga sekarang, sejak istrinya meninggal dan ia tak
lagi tinggal bersama, atau berhubungan dengan,
anaknya adalah gelandangan—ya, gelandangan:
demikian ia biasa mendengar orang-orang menyebut
seseorang yang biasa tinggal dan tidur di jalanan seperti
dirinya. 

Apakah ia harus mengisi kolom status itu dengan
gelandangan? Karena merasa tak pantas untuk mengisi
kolom status itu dengan kata “gelandangan” dan ia
juga tak punya ide lain untuk mengisi kolom itu,
akhirnya ia memutuskan untuk mengabaikan saja
kolom itu. 

Beberapa orang yang baru datang ke panti itu
mengusik perhatiannya. Ia menoleh ke pintu masuk
dan melihat seorang laki-laki seusia dirinya diturunkan
dari sebuah mobil, lalu dinaikkan ke sebuah kursi roda
dan didorong seorang perempuan didampingi seorang
lelaki, mungkin suami si perempuan itu, pikirnya. Lelaki
tua kurus  di kursi roda itu tak bicara apa pun, dan
dari raut wajahnya ia menduga bahwa lelaki itu sangat
bersedih atau sangat lelah. Kerut-kerut di wajahnya
begitu banyak, dan dari lengan dan lehernya ia tahu
bahwa lelaki itu kurang banyak bergerak. 

Perempuan itu menghentikan kursi roda itu di

sebelah kirinya, hanya berjarak satu meja dari dirinya,
lalu bersama lelaki muda itu dia berjalan menuju ruangan
petugas. Ia menoleh ke lelaki tua itu dan mencoba
mengajaknya bicara. “Akan tinggal di sini juga?”
tanyanya pelan sambil berusaha menyunggingkan
senyuman. Lelaki itu menoleh sejenak, lalu kembali
mengalihkan pandangan ke ruangan petugas tempat
perempuan yang tadi mendorong kursinya berada.
“Masih punya keluarga dan akan tinggal di sini?”
kembali ia bertanya, kali ini dengan sedikit penekanan
pada kata keluarga. Lelaki itu masih saja diam, kali ini
bahkan tanpa menolehkan kepala. 

Merasa tak juga akan mendapatkan jawaban dari
lelaki seusia dirinya itu, ia kemudian memusatkan
perhatiannya kembali pada kertas-kertas di
hadapannya. Setelah mengisi kolom pendidikan dengan
cepat, ia memutuskan untuk menyudahi pengisian
formulir itu. Ia merasa cukup. Tak banyak data diri
yang bisa ia uraikan lagi. Ia berdiri lalu berjalan menuju
ruangan petugas dan menaruh map biru itu di
keranjang kotak sebagaimana yang tadi disarankan
petugas yang tadi menyambutnya. 

Karena tak tahu apa yang harus dilakukan
selanjutnya, ia kembali lagi ke meja tempat tadi ia
mengisi formulir, duduk, sambil terus mengamati hal-
ihwal di sekitarnya. Di sebelah kirinya ia melihat lelaki
tua seusia dirinya itu terkantuk-kantuk di kursi rodanya,
sementara di sampingnya perempuan yang tadi
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mendorong kursinya tampak serius mengisi formulir
dalam map biru seperti yang baru saja dilakukannya.
Di sudut deretan kamar yang membentuk huruf  U
itu, ia melihat seorang perempuan renta yang tampak
lebih tua dari dirinya duduk di sebuah kursi rotan di
depan sebuah kamar, asyik menyulam sesuatu,
sementara dua orang perempuan seusianya duduk di
kiri kanannya sambil mempercakapkan sesuatu. Di
sebelah kamar itu, seorang lelaki tua yang tampak lebih
muda dari dirinya duduk melamun tanpa mengenakan
baju, matanya menatap jauh ke depan pada entah apa.
Sesekali ia mengalihkan pandangan pada ketiga
perempuan renta yang asyik bercengkerama di samping
kirinya, namun hal itu tampaknya tak begitu menarik
perhatiannya, dan ia pun kemudian berdiri lalu berjalan
menyusuri teras depan kamarnya, tampak bingung apa
yang harus dilakukan. 

Beberapa saat kemudian, seorang petugas
perempuan menghampirinya, lalu memintanya untuk
mengikutinya. Tanpa bertanya ini itu, ia pun menurut
saja dan mengikuti perempuan itu berjalan menyusuri
lorong yang mengarah pada deretan kamar berbentuk
huruf  U itu. Melewati kamar pertama yang terbuka, ia
melihat seorang perempuan uzur telentang di atas
sebuah ranjang, matanya melotot ke arah langit-langit
kamar menatap entah apa. Pada kamar berikutnya ia
melihat seorang wanita renta duduk di sebuah kursi di
samping sebuah ranjang, sementara di atas ranjang itu

seorang perempuan uzur yang lain telentang sambil
berbicara entah apa. Di kamar yang lain ia melihat
seorang lelaki yang praktis hanya tulang terbungkus
kulit duduk di samping kiri pintu kamarnya, membuka-
buka sebuah majalah lama yang tampak tak bagitu
menarik perhatiannya. Ia melemparkan senyum ke lelaki
jerangkong itu, namun lelaki itu tampaknya tak tertarik
untuk membalas senyumnya.   

Ketika sampai di sebuah kamar kecil di ujung
deretan berbentuk huruf  U itu, petugas perempuan
itu berhenti, membuka pintu kamar, lalu berkata
“Silakan masuk, Pak. Untuk sementara, ini kamar
Anda.” Sekilas ia menatap mata petugas perempuan
itu sambil berkata pelan, “Terimakasih.” Petugas itu
mengangguk dan tersenyum, lalu menyerahkan sebuah
kunci kepadanya dan berbalik, berlalu dari hadapannya. 

Ia membuka pintu kamarnya dan udara lembab
segera menyergapnya. Sejenak ia mengamat-amati apa
saja yang ada di ruangan itu. Sebuah dipan kayu yang
hanya cukup untuk ditempati satu orang terhampar di
sebelah kanannya. Sebuah kursi dan meja rotan ada di
samping dipan itu, di samping sebuah lemari kayu
coklat yang berdebu. Sebuah jendela yang tak begitu
besar ada di dinding di belakang dipan itu. Ia berjalan
mendekati jendela itu, lalu membukanya. Sinar matahari
senja segera menghantam wajah dan dadanya. Di
hadapannya, terhampar sebuah kebun yang tak begitu
luas. Pepohon pisang, pepaya, dan mangga tumbuh di
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URASHIMA Yoshi mendapat jawaban atas
kecemasannya. “Orang-orang sudah

meninggalkan tradisi tua yang tak kau lepaskan.
Zaman Edo sudah berakhir dan kebiasaanmu
itu membuat mereka cemas,” tukas Jiraiya, lelaki
tua penjaga kuil Hachiman.

Jiraiya meminta Yoshi membakar batang
hio sebelum mereka larut dalam doa.

Bagi Yoshi, tak terlintas di benaknya untuk
melepaskan kebiasaan klan Urashima yang
teguh menentang modernisasi sejak era Meiji.
Jika pun kecemasan orang-orang Sugashima
dapat ia perhitungkan sejak awal, belum tentu
ia menuruti kehendak mereka. Harumi, adalah
satu-satunya kerumitan yang ingin ia hindari.

Pertama kali Yoshi melihat gadis itu, saat
para Ama—perempuan penyelam tradisional—
berkumpul di atas bukit Mohimjo sebelum

Kunang-Kunang Laut

Ilham Q. Moehiddin
Minggu, 05 Juli 2015

KUNANG-KUNANG LAUT | Ilham Q. Moehiddin

dalamnya. Sebuah pagar bambu membatasi kebun itu
dengan jalanan beraspal di sebelahnya. Sebuah jalan
yang mungkin akan membawanya menuju jalan-jalan
lain menuju jalanan kota—sebuah tempat yang sudah
sangat dikenalnya, sebuah tempat yang lama, sangat
lama, menjadi tempat tinggalnya. 

Jakarta, 2015
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menyelam di awal musim. Para Ama menuruni bukit
dari sisi barat, menggendong keranjang kayu isooke
berisi peralatan selam seraya berbincang dan tertawa.
Di bawah bukit, mereka berkumpul dalam kelompok
kecil tiga orang, menunggu para lelaki menurunkan
perahu ke air. Saat itulah Yoshi bersitatap dengan
Harumi. Yoshi buru-buru membuang pandangannya
dan pura-pura mengetam bibir perahunya. Merasa telah
membuat Yoshi malu, Harumi membungkuk dalam-
dalam dari kejauhan untuk menyatakan maafnya.

“Apa yang harus aku lakukan?” Yoshi berbalik
menghadapi Jiraiya, setelah berdoa cukup lama.
“Tidakkah pendapat mereka akan berubah?”

Jiraiya menekan tubuhnya, membungkuk kecil saat
menyodorkan teh dan disambut Yoshi dengan dua
tangan. Yoshi meneguk teh pahit itu.

“Lihatlah bagaimana aku berakhir di sini. Mereka
menghendakimu menjadi seperti yang mereka
inginkan.” Penjaga kuil Hachiman itu pelan
mengibaskan kepalanya. “Kayu selalu dapat dibentuk,
Urashima San.”

Yoshi memahami Jiraiya. Ia harus menempatkan
dirinya seperti batang-batang perdu kacang Miju yang
menjalar di atas pasir. Ia harus berusaha keras
membuktikan apapun kepada kepala keluarga Hatake.
Demi Harumi.

YOSHI mengetam bibir perahunya. Bukit

KUNANG-KUNANG LAUT | Ilham Q. Moehiddin
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Kemahirannya mengolah kayu adalah alasan separuh
waktunya berada di daratan. Entah kenapa para kepala
keluarga di Sugashima tak berkenan mengambilnya
sebagai menantu.

HARUMI bukan hanya lincah dan riang. Ia
menawan dengan dahi sempit dan anak rambut yang
kerap membelah di tepian ikat kepala hachimaki berpola
bunga sakura. Matanya sedikit besar dengan kulit muka
yang agak gelap. Ia putri kedua kepala keluarga Hatake,
seorang berpengaruh besar di Sugashima.

Apa yang Harumi kenali soal laut hanyalah mutiara,
dinginnya air teluk Ise dan ketelanjangan. Gadis itu
tak kuasa menyatakan penolakannya di hadapan kepala
keluarga Hatake. Ia seperti sedang berdiri di ambang
pintu, saat satu kakinya berada di seberang pintu rumah
ayahnya.

Harumi tak berdaya mengubah pendapat kepala
keluarga Hatake. Ia hanya satu dari tiga anak
perempuan Hatake yang menyukai dinginnya laut,
walau tetap mengikuti cara-cara lama Ama yang tidak
menyekat rasa malu di tubuhnya. Ia memang tak
pernah berpikir untuk menolak tradisi ini. Harumi
menikmati hangatnya cahaya matahari di tubuh yang
hanya terbalut fundoshi dan hachimaki. Juga menikmati
perbincangan saat menuruni bukit Mohimjo sambil
menjinjing isooke dan berbagi hal yang bisa memancing
tawa. Ia menyukai kulitnya yang terbakar matahari.

Mohimjo berwarna kelabu di kejauhan, menjorok ke
laut tertopang kokoh. Beberapa burung camar kamome
mengapung di udara. Sesekali menukik, menyambar
ketam kecil hamaguri yang berusaha menyamarkan diri
dalam cerukan karang. Matahari serong, mendorong
bayangan Mohimjo rebah ke pasir pantai teluk Ise di
pesisir Sugashima.

Tak jauh dari pantai, tegak rumah kecil Yoshi yang
dipenuhi perabotan kayu buatan tangan. Yoshi
mendirikan rumah di puncak bayangan Mohimjo, di
bagian landai sebelah utara, kurang lebih setengah
kilometer dari desa nelayan Sugashima. Impian yang
kini tersisa di kepala Yoshi adalah melihat rumah itu
dipenuhi lima orang anak. Itulah janjinya pada ibunya,
sebelum Mida wafat tujuh tahun silam.

Mida adalah seorang Ama juga di Sugashima.
Dinikahi Urashima Daiyo yang wafat saat Yoshi berusia
18 tahun. Menjadi Ama adalah kebanggaan perempuan
Sugashima. Para perempuan berani yang hanya
mengenakan cawat nelayan perempuan, fundoshi,
menembus kedalaman teluk Ise berbekal tali pengikat
pinggang mengumpulkan kerang mutiara.

Dari ibunya, Yoshi menerima sifatnya yang ramah.
Tetapi dari Daiyo, Yoshi menetapkan sifat dirinya
sebagai pemuda rajin dengan tubuh berhias otot dan
berkulit terang. Tidak seperti umumnya nelayan di
pesisir timur Honshu, kulit Yoshi tak terbakar matahari.
Ia tak menghabiskan semua umurnya di laut.
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“Mottainai!” Hatake memukul meja dan seketika
mengubah warna dalu di pipi Ando menjadi pias.
Ibunya menyerukan nama kehormatan Hatake,
sebelum lelaki itu bertindak terlalu jauh. “Patuhi ayahmu,
Hatake Ando! Bersikaplah seperti gadis lain di
Sugashima ini. Jangan membuat kami malu.”

Malu?—Kata itu seperti belati kissaki-moroha.
Tatapan Ando memancarkan kebencian yang

membuat ibunya cemas. Ando mengasihani Harumi,
adik perempuannya yang bintik kulit dadanya berkilau
seperti umi hotaru di kedalaman air.

YOSHI memahami setiap kecemasan Harumi. Ia
mendengarkan gunjing para Ama tentang keluarga
Hatake. Hari kepala keluarga Hatake menelan rasa
malunya adalah hari di mana Ando terang-terangan
menyatakan penolakannya pada tradisi kuno Ama di
Sugashima. Harumi tetap turun menyelam dengan
fundoshi menutupi pinggulnya.

Para Ama mencemooh Hatake sebagai lelaki
Sugashima yang tak bisa mengendalikan anak-anak
perempuannya. Penghinaan menghunjam telinga
Hatake. Lelaki itu kini merasa kehormatannya telah
dinodai di hadapan penduduk Sugashima.

Yoshi seperti mendengar kabar yang dibawa
kamome, bahwa Hatake telah mendera punggung Ando
dengan cemeti ekor pari. Hukuman itu diterima Ando
tanpa keluh, kecuali mata yang memancarkan benci

—Airmata tak pernah lelah merawat rasa malunya
sebagai perempuan.

Bahkan seorang nelayan lelaki harus merasa malu
saat mendapatinya dalam penampilan Ama. Tetapi
tradisi tak akan berubah hanya karena seorang telah
terperangkap rasa malu, sekaligus menyadari bahwa
itulah sebab dua anak perempuan Hatake menolak
tradisi Ama.

Dua saudarinya menolak dengan alasan yang ia
temui lewat cara Yoshi menatapnya. Mereka tolak cara-
cara lama para Ama di seluruh pesisir timur Honshu
dengan cara masing-masing, dan tak mau terjebak pada
tradisi kuno Sugashima yang mengatur seperti apa
perempuan memandang dirinya sendiri.

Oh, Harumi. Betapa cemas ia membayangkan
seperti apa pendapat Yoshi.

“Bulan purnama menandakan waktu bagi kerang
mutiara untuk dipanen. Seorang Ama dari keluarga
Hatake akan bergabung bersama para Ama lain di
pantai Sugashima,” kepala keluarga Hatake memberi
maklumat.

“Sampai kapan Harumi menjadi Ama, Ayah?”
Entah apa yang membuat Ando berani bertanya seperti
itu pada kepala keluarga Hatake.

Merah muka Hatake. “Kehormatan perempuan
Sugashima harus dipelihara!”

“Ke mana rasa malu klan Hatake saat Harumi
telanjang dan hanya mengenakan fundoshi?”
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Harumi membungkuk lagi, lalu tegak perlahan
dengan wajah yang langsung dihadapkan ke laut
sebelum turun bergabung bersama Ama lainnya. Mata
Ando mengikuti Harumi. Tak ada lagi yang ingin ia
cemaskan. “Kita akan baik-baik saja, Harumi.”

Dua hari setelahnya, kepala keluarga Hatake
memimpin keluarganya berdoa di puncak Mohimjo.
Ando mengundang Yoshi untuk ikut bersama dalam
doa bagi Harumi. Memakai tsumugi seperti kemarin,
Ando berdiri di sisi Yoshi yang mengenakan kinagashi—
kimono sehari-hari lelaki—berwarna senada. Di tengah
doa, Yoshi menatap hamparan laut teluk Ise yang teduh.
Di tangan kanannya, ada segenggam rumput laut
hitam hijiki. Dagunya terangkat saat ia penuhi dadanya
dengan udara laut yang kering.

—Oh, Harumi yang malang.
Semoga umi hotaru menyambutnya dengan gembira.

Harumi terseret arus Teluk Ise, setelah memutuskan
tali pengikat pinggangnya. Mungkin ini menjawab
impiannya untuk menjadi seperti Kunang-kunang laut
yang berpendar kebiruan di antara terumbu teluk untuk
merayakan cahaya. 

Molenvliet, Februari 2014
untuk Ryotaro Shiba

dan amarah. Ia menolak permintaan ibunya agar
menjerit untuk mengakhiri tindakan ayahnya. Ando
mengatupkan bibirnya rapat-rapat.

Dua hari berikutnya, saat Ama turun melaut, orang-
orang dikejutkan dengan kehadiran Ando yang tegak
di tepian karang bukit Mohimjo dengan tsumugi—
kimono sehari-hari perempuan—berwarna biru berpola
putih sakura, memasrahkan rambutnya dipermainkan
angin. Di belakangnya, tegak berdiri Harumi dengan
fundoshi dan isooke.

Senyum Hatake Ando seperti senyum gadis yang
bahagia, saat melepas adiknya melaut di penyelaman
terakhir musim ini. Ando seperti telah memahami
Harumi. Hanya mata mereka yang bicara. Di bawah
Mohimjo, kamome terbang lincah menyisir permukaan
air, menukik seketika lalu kembali mengapung di udara
dengan ikan kecil atau hamaguri terkepit di paruhnya.

“Maafkan aku, Ando.” Harumi membungkuk kecil
pada kakaknya. Kelembutan menyaput di mata Ando.
“Kenapa ini kau lakukan?”

“Aku suka umi hotaru. Kunang-kunang laut,” kata
Harumi, “Kunang-kunang Laut yang bebas berenang
di permukaan air dan menerangi laut. Memandu perahu
nelayan dan membiarkan mereka mencintaiku dengan
cara yang mereka pahami sebagai Ama.”

“Aku menyayangimu, Harumi—” bibir Ando
bergetar, “—aku menghormatimu seperti aku
menghormati diriku sendiri.”
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PETANG itu anjingku menyalak ketika
tetanggaku berdiri di pagar rumahnya. Ada

rangkaian kunci di tangannya. Dengan sebelah
tangan menjinjing bungkusan plastik, ia
membuka pagar. 

Pria itu orang baru di perumahan kami.
Aku tak jelas tahu dari mana ia berasal, kami
belum pernah bertegur sapa sebelumnya. Ia
kerap pulang larut malam dan membawa
bungkusan plastik makanan.

Tirai tipis di kamarnya di lantai dua
membuat bayangan tubuhnya terlihat jelas
ketika disoroti sinar lampu. Dengan begitu, aku
dapat memperhatikan apa yang dilakukan pria
kurus berkacamata itu.

Biasanya, setelah menikmati sesuatu di
meja makan, ia akan bergerak ke arah tengah
ruangan, duduk menghadap layar, mengetik

Penulis Fiksi

Dewi Kharisma Michellia
Minggu, 12 Juli 2015
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sesuatu, menghabiskan malam terpekur di sana sampai
pukul dua pagi, lantas beranjak tidur dan biasanya ia
akan kembali duduk di depan layar setelah dua jam
lewat. Ia selalu hanya tidur sesebentar itu setiap
malamnya. Mungkin saja pekerjaannya menuntutnya
lembur di rumah untuk menyelesaikan tugas kantor
yang tak sempat selesai. Atau, seperti yang diramalkan
ayahku ketika aku meminta pendapatnya tentang
identitas tetangga baru kami itu, pria itu barangkali
berprofesi sebagai penulis atau jurnalis.

Ia menghabiskan waktu cukup lama untuk
merapikan rumah, menikmati makanan di meja makan,
sebelum akhirnya ia berjalan ke arah yang berlawanan
dari rumahku. Ia berjalan terus ke seberang, hingga
bayangannya hilang. Sekadar tahu bahwa pria itu
barangkali tertidur di ruangan berbeda di rumahnya,
aku lantas menutup tirai kamar dan melanjutkan tugas
kuliahku.

Kali ini aku tak tahan menemaninya terjaga hingga
pagi. Aku tertidur dengan headset masih menempel di
telinga dan ketika terbangun esok paginya, kulihat
laporan praktikumku luntur terendam susu yang tak
sengaja kutumpahkan saat tertidur. Tidak biasanya aku
terbangun begitu subuh, padahal aku baru bisa tidur
pukul dua dini hari tadi.

Setelah meminum segelas besar air yang ditaruh
Ibu di meja di depan kamarku, aku berjalan menuju
dapur, di sana aroma masakan Ibu menguar kuat.
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Katanya, pria itu hanya berhenti bernapas sebentar.
Semua orang, setiap membicarakan tentang kejadian
itu, berkata dengan nada pasti bahwa pria itu akan
baik-baik saja. Ia hanya perlu dirawat sebentar saja di
rumah sakit. Meski kami semua merasa lega ia tidak
mati (selama ini belum pernah ada kejadian bunuh diri
terjadi di kompleks rumahku), kurasa percobaan bunuh
dirinya benar-benar bukan sesuatu yang biasa.

Aku heran ia bisa selamat. Ia melakukan tiga lapis
proses untuk mati: pertama, ia meminum segelas cairan
pembersih lantai (ada buktinya di kamarnya), lalu
memutus nadi tangan (ada bekasnya di tangannya
ketika tubuhnya ditemukan tergeletak di taman di
depan rumahnya), dan loncat dari lantai dua kamarnya
(untungnya kepalanya tidak membentur tanah, meski
kabarnya tulang lengannya patah). Dan karena pria itu
tidak mati, aku berkesempatan untuk mengunjunginya
di rumah sakit.

Aku diamanatkan kesempatan itu dengan alasan:
Ibu sibuk mengurusi arisan satu kelurahan, Ayah ada
lembur (berhari-hari) di kantor, dan kakak sulungku
yang tak bisa kuandalkan tentu saja sudah langsung
menolak ajakanku tanpa aku sempat berkata-kata,
dengan lagaknya yang selalu semau gue; ia tentunya lebih
memilih mengurung diri di kamarnya untuk
bertransformasi menjadi seorang otaku.

Dan seperti biasanya, mereka mengirimku untuk
menjenguk orang (biasanya tetangga yang mana Ibu

“Tetangga kita tadi pagi diantar ke rumah sakit.
Beberapa tetangga merumorkan kematiannya.” Ibu
berujar sembari mengaduk kuah di dalam panci.

Aku yang sedang mengupas bawang dengan pisau
tentu kemudian refleks menoleh. Aku tiba-tiba
membayangkan; bagaimana rasanya mati? Apakah
seperti cerita Kafka dalam karyanya, ‘Metamorfosis’;
rasa kematian sama seperti ketika seseorang berubah
wujud menjadi serangga pada suatu pagi yang samar?
Dan ia tiba-tiba bukan lagi manusia, dan ketika berubah
menjadi serangga ia lantas kehilangan segala ingatannya
akan dunia?

“Meninggal karena apa, Ma?” tanyaku lekas-lekas—
karena aku masih melihatnya hidup tadi malam sebelum
tertidur.

“Loncat dari lantai dua rumahnya.”
Hanya hal seperti itu; bisa membuat seseorang

mati?
“Setelah memutus nadinya dan menenggak racun.”
“Mama dengar itu dari para tetangga kita?”

tanyaku.
Bagaimana bisa Ibu masih kelihatan begitu

santainya memasak di dapur dan tidak melayat ke
rumah tetanggaku itu?

AKU terkesima. Apakah Tuhan benar-benar
berada di masa depan dan menulis tentang takdir-takdir
di masa lalu? Pria itu tidak mati, jadi itu karena Tuhan?
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apa yang akan aku katakan, atau bicarakan, karena
mungkin saja setelah menaruh buah dan sedikit
berbasa-basi mengucapkan ‘semoga lekas sehat’, aku
bisa segera berpamitan pulang dan that’s it?—tapi aku
akan tetap datang, apa pun yang terjadi nantinya.

Pria itu sedang mencoba mengupas apel ketika aku
datang. Sekeranjang buah terletak di sisi kasurnya.
Banyak bingkisan lain kulihat berderet-deret di
kamarnya. Mungkin hari ini ia tidak butuh kunjungan
tambahan. Aku melirik keranjang buah yang kubawa—
lagipula, baru kusadari aku tak pernah punya bakat
mengupas buah.

Pluk.
Hampir saja aku berjingkat berniat pulang. Namun,

sepertinya ia melihat wajahku dari jendela mini pada
pintu kamarnya karena kemudian ia melemparkan
sesuatu ke arah pintu. Aku menoleh kembali, dan kulihat
ia menyeringai. Terpaksa kubuka pintu, dan kulihat pisau
yang tadi digunakannya untuk memotong apel kini
telah menancap di pintu. Potongan-potongan apel
berserakan di lantai.

Aku memicingkan mata. “Kau melempariku
pisau?!” Aku tiba-tiba memaki.

Di ranjangnya ia terkekeh. “Kau tetanggaku,
bukan?” tanyanya.

Aku meletakkan keranjang buahku di meja bufet
tempat televisi. “Kau bisa bayangkan seandainya pintu
ini tidak ada dan kau melempar pisau ke punggungku?”

dan Ayah tidak begitu kenal akrab) ke rumah sakit,
seperti biasanya pula mereka menjadikanku sebagai
kurir buah. Tentu itu berarti Ibu dan Ayah menitipkan
sedikit uang untuk kutukar dalam bentuk buah yang
bisa kujinjing bersamaku, dan mewanti-wanti agar aku
ingat menyampaikan pesan-pesan positif yang barang-
kali berguna bagi pria itu. Meskipun, kami belum pernah
berinteraksi dengan tetangga kami yang satu itu.

Aku membayangkan apa yang akan pria itu sukai
ketika aku mengelilingi toko buah siang itu. Aku tak
punya bayangan buah apa yang disukai oleh pria
dengan kebiasaan merokok semalam suntuk (mungkin
ia menghabiskan lebih dari empat pack rokok dalam
sehari) yang hanya meluangkan waktu untuk tidur dua
jam sehari (mungkin ia melanjutkan tidur di busway).
Dengan kebiasaan hidupnya yang seperti itu, ia
barangkali memang sudah memiliki niat yang kuat
untuk mati, so why on earth would he need something like...
fruits—all of the nonsense?

Seketika saja, aku berubah pikiran, dengan aura
yang lebih positif, bagaimanapun kupikir Tuhan telah
memberikannya kesempatan untuk hidup. Setelah
cukup lama menimbang-nimbang, aku menjadi tidak
peduli lagi pada buah apa yang akan pria itu sukai. Aku
asal saja memasukkan buah-buah favoritku ke dalam
daftar belanja.

Aku tidak tahu bagaimana seorang pria suicidal akan
menanggapi buah tanganku. Aku tak punya bayangan
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Aku sebenarnya bisa saja pergi ke kafeteria rumah
sakit.

Namun, aku lantas duduk. Ia menyalakan televisi
dengan remote di tangannya.

“Kau tahu bagaimana rasanya mati tanpa seorang
pun datang ke pemakamanmu?” tanyanya.

Aku menggeleng. “Aku belum mati. Lagipula, hal
semacam itu tidak akan pernah terjadi dalam sejarah
hidupku, orang-orang menyayangiku, mereka akan
datang.”

“Aku sudah mati bertahun-tahun lalu, tak seorang
pun pernah berziarah ke pemakamanku. Bahkan tak
seorang pun mengetahui kematianku. Rasanya dingin.”
Ia menunjuk pada parsel-parsel yang menghiasi
kamarnya. “Kau tahu dari mana datangnya bingkisan-
bingkisan ini?”

Aku menggeleng. Aku tak suka orang-orang
melankolis.

Ia tersenyum. “Aku meminta para perawat
membelikannya untukku.”

Aku menelan ludah.
“Aku mungkin tidak mati secara fisik. Jiwakulah

yang mati. Hanya saja, dalam hidupku, kupikir aku
hanya perlu menyelesaikan satu hal lagi. Bulan lalu, satu
hal itu telah selesai. Jadi, aku memutuskan untuk bunuh
diri, di suatu tempat baru dan orang-orang tidak
mengenaliku.”

“Karena itukah kau pindah ke kompleks

Ia kembali tertawa. “Kau gadis yang sering terjaga
sampai pagi itu, kan? Dia yang baru tidur setelah aku
berpura-pura tidur?”

Sama sepertinya yang tak memedulikan makianku,
aku pun tak menghiraukan kata-katanya. “Aku hanya
diminta untuk mengantarkan ini oleh orang tuaku. Kata
mereka, kau seharusnya menjadi lebih positif.” Aku
berhenti, untuk menimbang-nimbang lagi apa yang
akan aku katakan. “Kau tahu bagaimana perasaan
orang-orang yang mati bahkan sebelum impian mereka
tercapai?”

Pria itu tertawa, “Menurutmu, apa sekarang aku
masih hidup?” Ia bertanya dengan nada lembut.

“Yes, for sure,” jawabku.
“Tak pernah ada orang yang tahu aku sudah mati.

Duduklah. Biar kuceritakan sesuatu...” Ia meminta.
“Kau tahu, aku masih marah karena kau

melempariku pisau. Aku sudah bilang aku hanya ditugasi
mengantar buah. Dan sekarang, aku harus pulang.”

“Setelah bercapek-capek kemari dengan menum-
pang angkutan umum, menghabiskan waktumu
menunggu kemacetan di jalan usai, kau yakin mesti
pulang cepat? Tidak merasa nyaman di ruangan ber-
AC?”

Aku mengamit tasku untuk bergegas pergi; ketika
gerimis hujan tiba-tiba menyentuh permukaan jendela.
Lantas, hujan melebat. Dan pria itu tertawa hebat,
merasa menang.
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perumahanku?” Aku menebak.
“Aku heran kenapa bisa gagal. Sebelum terjun dari

kamarku, aku sudah menenggak racun dan menyayat
nadiku.”

Aku menoleh ke arah pisau yang tadi kuletakkan
di sebelah bingkisan buahku. Pisau yang tadi ia lempar
ke arah pintu. Bisa-bisanya para perawat memberikan benda
itu kepadanya?

“Tanpa kau sadari, ada hal lain lagi yang perlu
kaupenuhi? Hal apa yang sudah kau selesaikan?”
tanyaku. “Kau tak pernah memikirkan apa reaksi
pembacamu ketika tahu penulis yang dibacanya mati
karena bunuh diri?”

“Memangnya kenapa? Novel-novel religius bisa saja
asalnya dari pengguna narkoba atau pemabuk berat.”

“Sepalsu itu, ya, kehidupan kalian para penulis?”
“Menyambung pertanyaanmu tadi, tentang

bagaimana rasanya mati sebelum impian tercapai. Aku
boleh tahu apa cita-citamu?” Ia bertanya kemudian.

“Belum tahu. Tapi aku sekarang berkuliah di
jurusan pilihan orang tuaku. Sepertinya aku sudah
membuat mereka merasa bangga.”

“Menyenangkan?” tanyanya.
Aku tersenyum, “Mungkin. Sejauh ini.”
“Aku menulis tentang hal-hal palsu di dunia ini,

segala yang superfisial. Orang-orang yang menghidupi
kehidupan orang lain. Kupikir semua orang melakukan
itu dalam hidupnya.”

“Kau seperti sudah bisa menebak apa yang akan
kukatakan. Lagipula di saat kau tak tahu jalan apa yang
harus kau pilih, bukannya lebih baik mengambil jalan
yang telah dipilihkan orang lain untukmu?”

Ia tergelak. “Sudah lama rasanya tidak berbicara
dengan sesama manusia. Sebulanan ini aku berusaha
membatalkan niat untuk mati, dan jadinya aku menulis
sesuatu tentangmu. Kupikir, tulisanku itu akan
mengubah caramu berpikir tentang hidup. Kau terlalu
pesimis, kau tahu.”

“Jadi, sebenarnya, ada satu cerita tentangku?” Aku
bertanya.

“Banyak cerita tentangmu.”
“Tapi, setelah menyelesaikannya, kau memutuskan

untuk mati?”
Ia tertawa. “Di sana aku menanamkan harapanku.

Aku tahu harapan itu tidak akan terwujud. Jadi aku
pikir…” ia menghentikan kata-katanya, “mungkin, kau
perlu membaca cerita itu.”

“Bagaimana caranya?” tanyaku. “Kau membawa
naskah itu bersamamu?”

Ia menyerahkan serentetan kunci (yang biasa
kulihat setiap ia membuka gerbang rumahnya)
kepadaku. “Naskahku aman di dalam komputerku.
Password-nya ini...” Ia lantas menuliskan beberapa
huruf  pada telapak tanganku. Hujan mereda secara
tiba-tiba, dan justru pria itulah yang mengusirku,
“Katanya kau tadi mau pulang?”
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SETELAH menikmati makan malam (dengan
memasak sendiri sepiring nasi goreng telur mata sapi),
memastikan Ayah dan Ibu belum pulang dan kakakku
sibuk dengan keotakuannya, aku menuju rumah
tetanggaku.

Anjingku sendiri menggonggongiku ketika aku
membuka gerbang rumah si pria dengan serangkaian
kunci di tanganku. Aku melewati garis batas polisi yang
menandakan bahwa rumah itu sempat beberapa hari
menjadi TKP (dan setelah mereka menemukan bahwa
pria itu masih hidup, garis itu tentu sudah tidak lagi
berarti apa-apa).

Rumahnya cukup rapi untuk ukuran pria. Dan tentu
saja sempat ada aparat keamanan yang sebelumnya
telah menyisir ruangan-ruangan di sana. Aku segera
menuju ke kamarnya (yang selama ini hanya bisa kulihat
dari jendela kamarku). Terdapat banyak ilustrasi dan
poster-poster strategi politik, buku-buku yang sebagian
besarnya adalah karya literatur Tionghoa, dan juga
beberapa novel-novel ringan, komik, dan alat gambar.

Hingga, mataku kemudian mencapai komputer
yang diletakkan di pojok ruangan. Kurogoh sakuku
untuk menemukan catatanku. Kumasukkan password
dan mulai menelusuri tulisan-tulisan pria itu.

Ia benar-benar menulis begitu banyak karya.
Akhirnya, kutemukan sebuah tulisan. Bahkan,

namaku dijadikannya judul tulisan. Ia bahkan tahu
namaku.

Halo, apa kabar? Aku tahu satu-satunya jalan untuk
menemuimu adalah dengan melakukan percobaan bunuh diri
(aku terlalu malu untuk mengetuk pintu rumahmu), karena
mungkin kau akan datang menjengukku (lagipula kisah ini
sudah tertulis di dalam fiksiku).

Dan saat kau datang, aku akan menceritakan beberapa
hal, mengenalmu lebih dekat. Ya, dan itu berarti aku akan
berinteraksi dengan karakter di dalam tulisanku sendiri.
Betapa menyenangkannya.

Jadi, kalau kau sudah membaca ini, aku tahu aku telah
sukses memenuhi rencanaku. Namamu Arinda, apa aku
benar? Aku Adrian. Susunan nama kita hanya seperti acakan
huruf saja, ya?

Ketika aku mulai menulis cerita tentangmu, aku bukan
penulis fiksi. Saat itu aku hanya seorang mahasiswa tingkat
akhir, mengambil jurusan Akuntansi, bosan mengerjakan
skripsi, dan dari awal mengerjakan skripsi hingga sidang,
aku menulis… seratus cerita pendek.

Semuanya bercerita tentangmu. Aku tahu kita belum
pernah bertemu sebelumnya. Aku juga heran mengapa aku
menulis semua itu.

Awalnya aku hanya ingin menghilang dari dunia. Kau
tahu orang-orang yang berkelana ke tengah hutan karena
mereka merasa bosan dengan kehidupan yang superfisial? Sudah
lama rasanya aku ingin membakar semua identitasku, dan
bertualang ke sepenjuru dunia. Namun, kau tahu, urusan
dokumen negara (membuat paspor dan lain sebagainya)
sangatlah rumit untuk orang yang tak suka banyak berpikir

PENULIS FIKSI | Dewi Kharisma M.



326 327

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

sepertiku. Every child grows up, except one. Dulu pernah
kupikir cerita tentang si bocah Peter Pan hanyalah rekayasa,
supaya membuat orang-orang dewasa menolak kehidupannya
sendiri, menolak menjadi tua. Namun, setelah kupikir-pikir
lagi, mungkin keinginanku untuk melakukan pengasingan
sebenarnya berkaitan dengan harapanku untuk selamanya
menjadi kanak-kanak. Tidak direpotkan dengan kerjaan
bertumpuk dari kantor, tidak perlu berpura-pura berperilaku
dengan penuh etiket di masyarakat, tidak dirusak dan diubah
oleh orang-orang di sekitarku.

Ketika menulis tentangmu, aku merasa tidak tumbuh
besar. Rasanya menyenangkan. Ya, aku pernah ingin
menghilang. Namun, kemudian aku terjerat untuk menulis
satu cerita tentang seorang gadis yang merasa tersesat di
dunianya sendiri. Hingga akhirnya, pada cerpen keseratus,
ceritamu tamat. Saat itu, keinginanku untuk mati atau
sekadar menghilang dari dunia benar-benar sudah memuncak.
Namun, kemudian aku iseng mencari nama lengkap
karakterku di internet, dan aku menemukanmu.

Aku tahu kau pasti tidak mengerti. Namun, kalau kau
menjadi seperti aku, penulis yang menulis tentang orang yang
benar-benar ada, mungkin kau akan mau mencoba untuk
mengerti?

Segera setelah kau selesai membaca ini, tolong hubungi
aku, ya? Kurasa aku perlu membicarakan sesuatu denganmu.
Atau marilah kita menonton film bersama. Pernah menonton
film Stranger than Fiction?

Ia menyertakan nomor ponselnya di akhir suratnya.

Aku mulai membuka folder yang memuat seratus
cerpen seperti yang ia bilang dan, sambil membaca-
baca, aku mencoba menelepon nomor ponsel yang
tertera di sana. 
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Lelaki di Toko Roti

PADA pagi 7 Juni 2015, tepat lima menit
sebelum Marie menembakkan pistol ke

kepalanya sendiri, sebuah taksi berhenti di
Barker Bake, dan menurunkan seorang
penumpang—lelaki parlente berstelan jas warna
abu-abu—ke trotoar. Laki-laki itu—jenis
makhluk yang akan membuat perempuan
sekaliber Anne Hathaway bertekuk lutut—
menyentuh ujung topinya dan mendongak,
memandang deretan huruf-huruf  ELAINE
yang terpancang mencolok di gedung berjarak
satu blok dari tempatnya berdiri. Huruf-huruf
itu—ia mengingat–mirip dengan huruf-huruf
yang pernah diciptakan seorang mahasiswa seni
rupa yang dulu pernah dikenalnya, yang
sekarang ia sudah lupa namanya. Mahasiswa
itu seingatnya seorang perempuan berambut

Lelaki di Toko Roti dan Perempuan
yang Menembak Kepalanya Sendiri
Maya Lestari Gf.
Minggu, 26 Juli 2015

LELAKI DI TOKO ROTI DAN PEREMPUAN YANG
MENEMBAK KEPALANYA SENDIRI | Maya Lestari Gf.
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kecoklatan dengan tato naga kecil yang disusun dari
aneka rupa bunga, di lehernya. Perempuan itu cantik—
ia mengenang lagi—seandainya dulu sempat
mengenalnya lebih jauh, mungkin dia akan jatuh cinta
pada perempuan itu, atau sebaliknya.

Ia tersenyum sejenak mengenang momen ketika
melihat huruf-huruf  yang diciptakan gadis itu di kertas
gambarnya. Manis dan kuat, tipikal huruf  yang akan
digunakan merk fashion manapun untuk menanamkan
citraan ke benak orang banyak. Mungkin huruf-huruf
ELAINE itu diciptakan oleh si mahasiswa–pikiran itu
masuk begitu saja ke benaknya. Tahun-tahun berlalu,
dan boleh jadi perempuan itu kini menjadi disainer
huruf  atau apapun itu namanya, yang sangat dikenal.

Sial, ia lupa namanya.

IA melangkahkan kaki ke Barker Bake. Anak
perempuan kesayangannya memesan banana roll,
sejenis roti pisang gulung yang diisi selai nanas. Ia sudah
berjanji untuk membelikan selusin banana roll kemarin,
sayangnya ia lupa. Ah, lupa! Pertanda tua atau penyakit?
Padahal usianya masih 45 tahun.

Ia menyentuh pintu Barker Bake. Dari sini ia bisa
mencium wangi roti, keju lelehan, peterseli, oregano
dan madu kental. Madu? Ia teringat lagi mahasiswa
seni rupa itu. Bukankah rambutnya berwarna madu?
Dan matanya, ya Tuhan, seperti lelehan madu yang
berkilau di bawah cahaya matahari. Betapa menakjub-
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patut disinari. Butiran kristal berlompatan di seluruh
permukaan rambutnya, hidungnya yang mancung dan
bibirnya yang tipis membentuk siluet yang mengingat-
kannya pada gadis-gadis dalam lukisan Leonardo Da
Vinci. Ia ingat pernah berhenti sejenak di pintu kelas
dan terpesona melihat pemandangan agung itu. Betapa
kadang Tuhan menaruh hal-hal terbaik dalam hidup,
di tempat dan waktu yang takkan mungkin bagi
seseorang untuk melaluinya.

ADA yang berdiri di belakangnya dan dengan
sopan meminta jalan untuk masuk ke dalam Barker
Bake. Ia tersentak dan dengan gugup menyilakan.
Perasaan apa ini? Ia menggosok-gosok rambutnya yang
keriting. Pintu menutup di depannya, menggoyangkan
papan tanda “Yes, We are Open”. Dari balik pintu
kaca ia melihat bayangan orang-orang di dalam toko
yang melihat-lihat puluhan roti di etalase. Ia ingat
kembali dengan banana roll itu. Bukankah ia kemari
untuk membeli pesanan anak gadisnya? Ia masuk ke
toko dan mencoba mengabaikan segala kenangan
tentang Marie yang tiba-tiba membanjir dalam
kepalanya. Betapa ganjilnya perasaan ini.

“BANANA roll satu lusin,” ia berkata pada pelayan
perempuan di belakang etalase. Pelayan itu mengangguk
dan mengambil kotak. Ada gambar roti croissant dalam
keranjang di permukaan kotak itu. Bukankah Marie

kannya cara Tuhan menaruh warna, dan betapa
mengagumkan hasil ciptaannya. Rambut perempuan
itu halus dan bergelombang, seperti riak laut di hari
yang tenang. Matanya berpendar-pendar seperti bulan
14 hari. Pernahkah ia mengagumi warna di kedua
bagian tubuh perempuan itu dulu? Ya, pasti pernah.
Sebab ia laki-laki, dan laki-laki tak mungkin abai dengan
keindahan semacam itu.

Ia berhenti di pintu. Senyum. Ah, ya! Dia ingat
lagi perempuan itu pernah tersenyum padanya. Kapan
itu terjadi? Ia mengingat-ingat. Apakah saat si
perempuan menunjukkan huruf-huruf  ciptaannya?
Atau saat ia memuji? Ya Tuhan! Benar! Ia pernah
memuji perempuan itu. “Bagus, Marie!” ucapnya kala
itu, “bakatmu luar biasa.”

Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Marie. Ia kini
bahkan ingat nama mahasiswa seni rupa itu. Marie.

IA masuk ke satu momen saat wewangian, bentuk
dan warna mengingatkannya pada hal yang sudah
ditekan jauh ke lapisan terbawah alam sadarnya.
Kenangan datang di ujung pancing, dan benaknya
menarik perlahan-lahan, ke luar dari lautan ingatan yang
luas dan dalam. Ia kini bisa melihat—di ujung tali
pancing—bagaimana perempuan bernama Marie itu
duduk di dekat jendela kaca yang besar, dan cahaya
matahari menyinari rambut dan wajahnya seolah-olah
itulah satu-satunya hal terbaik di muka bumi yang paling
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kan kotak kue yang penuh terisi. Ia beranjak ke kasir
dan membayar. Tapi, benaknya tidak di situ. Benaknya
berada di sebuah ruangan kelas yang besar, saat ia
menatap mahasiswa seni rupa itu dengan takjub. Ia
mengamati rambutnya, senyumnya, lekuk tubuhnya,
kaki jenjangnya, menikmati renyah suaranya, manis
tawanya, cemerlang matanya, daya hidupnya. Ya, ia
jatuh cinta. Sungguh-sungguh jatuh cinta.

Apakah ia mencintai gadis itu ataukah kenangan?
Dia tidak tahu. Ia ke luar dari Barker Bake dan
memandang deretan huruf-huruf  yang menyusun
ELAINE itu lagi. Perempuan itukah yang membuatnya?
Dimana ia berada sekarang? Di kota ini? Pindah ke
tempat lain? Mendadak ia merasa rindu, begitu ingin
berjumpa.

“Marie, Marie, Marie,” ucapnya seperti merapal
mantra. Sudah berlalu 15 tahun sejak ia melihat
perempuan itu di ruang kelasnya, dan betapa anehnya
ia baru menyadari perasaan cinta itu sekarang.

Perempuan yang Menembak Kepalanya
“AKU akan mati,” demikian Marie berpikir. Ia

menatap bayangannya di depan cermin. Lisut dan layu
seperti tanaman yang berhenti tumbuh. Kedua sudut
bibirnya menekuk ke bawah, seperti bibir yang terlalu
lama terpenjara dalam duka. Apakah sesungguhnya
yang ia sedihkan selama ini? Hidupnya? Ibunya yang
telah lama tiada? Cita-citanya yang tak kesampaian?

pernah melukis yang seperti ini? Ia membatin. Gadis
itu melukis roti croissant, donat, muffin dan lolipop
dalam keranjang. Warna keranjang itu coklat muda,
alasnya berwarna putih dengan motif tanaman sulur
berbunga-bunga. Kalau tak salah warnanya biru dan
merah muda. Dan oya, bukankah keranjang itu
diletakkan di padang rumput? Seingatnya ada bayangan
kepala rusa di kejauhan. Ia terpaku. Kenangan! Bisik
hatinya. Mengapa semua kenangan ini datang?
Mengapa ia mengingatnya begitu detail? Seperti apa
sesungguhnya dulu perasaannya pada mahasiswa seni
rupa itu? Apakah dulu ia jatuh cinta?

CINTA! Ia tersentak. Jantungnya berdegup
kencang memikirkan satu kata itu. Benarkah dia jatuh
cinta? Sungguhkah ia terpesona pada gadis berambut
warna madu di depan jendela kaca itu? Pada
perempuan yang sering melontarkan senyum padanya?
Pada mahasiswa yang hanya muncul satu semester
dalam mata kuliah yang diasuhnya? Ia kini bahkan ingat
di mata kuliah mana gadis itu pernah berada. Sejarah
seni rupa. Ingat di bangku mana perempuan itu sering
duduk. Ingat baju apa saja yang pernah dipakainya.
Dan ingat rok bermotif  bunga mawar yang dulu pernah
dikenakan perempuan itu. Yah, dia memang cantik.
Anggun dan menarik.

“ROTI anda, Pak,” si pelayan toko mengangsur-
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memuji saat ia menunjukkan huruf-huruf  ciptaanya,
“bakatmu luar biasa.”

Saat itu ia hanya diam. Seandainya ia mengucapkan
sesuatu, mungkin Howard akan memiliki kesan tertentu
terhadapnya. Atau mungkin, jatuh cinta.

Cinta? Ia tertawa sendiri. Cinta adalah sesuatu yang
mustahil untuk dimiliki, terutama sejak Pete,
tunangannya, memutuskan untuk menikahi perempuan
berambut blonde penjaga bar itu. Cinta mungkin jatuh
ke pundak orang-orang, tapi tidak kepadanya. Cinta
kadang terlalu pilih kasih, terlalu pemilih.

Ia memejamkan mata kembali. Ya, sekarang hari
yang tepat untuk mati. Dia menarik pelatuk.

Lima Menit
LELAKI itu berdiri di pinggir jalan. Kembali

diliriknya huruf-huruf  ELAINE yang terpancang
mencolok.

“Marie,” ia menggumamkan nama gadis itu
kembali. Ah, Marie, seandainya dulu ia menyadari
perasaan cintanya, dan seandainya ia punya keberanian
untuk mendekati gadis itu, mungkin saat ini mereka
sudah menikah dan beranak-pinak. Marie akan jadi
pelukis atau desainer grafis, dan ia akan berdiri di
belakang Marie untuk menyokong semua cita-citanya.
Bukankah mereka berdua adalah pasangan yang tepat?
Bukankah Marie memenuhi seluruh kriteria perempuan
idealnya?

Atau karya-karyanya yang dicuri teman baiknya sendiri,
dan dijual tanpa sepengetahuan dirinya? Ia teringat
huruf-huruf  yang diciptakannya dan kini digunakan
merk fashion ELAINE. Itulah satu-satunya hal terbaik
yang ia lahirkan selama belasan tahun usia karir seni
rupanya. Tapi apakah dunia mengetahui? Apakah ada
yang peduli? Ia mengangkat tangan kanannya yang
memegang pistol. Mungkin sekarang hari yang tepat
untuk mati, ujar hatinya. Saat dunia melupakannya. Saat
orang-orang meninggalkannya.

Ia memejamkan mata. Seperti apa kematian itu?
Sakit? Gelap? Kosong? Tak mungkin kosong. Sebab,
bila ia kosong, takkan mungkin bernama. Sesuatu yang
kosong takkan pernah sanggup diberi nama.

Itu ucapan siapa? Ia membuka mata. Oh dia ingat,
itu ucapan Ron Howard, dosen seni rupanya. Lelaki
muda tampan yang selalu memandangi rambunya,
“rambutmu bagus, seperti warna madu,” demikian dulu
Howard pernah berkata, “betapa beruntungnya lelaki
yang bisa membelainya.”

Ada isyarat dalam kata-kata Howard, tapi ia tak
berani menafsirkan. Teman-temannya jatuh cinta pada
Howard dan selalu menemukan cara untuk bisa
bercakap-cakap dengannya. Ia menyesal kenapa dulu
ia tidak pernah punya cukup keberanian untuk bicara
dengan Howard. Dia selalu gugup berada di dekat lelaki
itu. Selalu merasa tidak cukup cantik, tidak cukup
percaya diri. “Karyamu bagus,” pernah dulu Howard
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LEBARAN tahun ini kampung kami punya
pahlawan. Gatotkaca namanya. Sebagai-

mana gatotkaca di dunia pewayangan, Gatot-
kaca kami juga sakti mandraguna. Dia bisa
terbang di awang-awang. Dia bisa menari di
jalan-jalan. Awalnya orang kampung tak percaya.
Tapi begitu Lik Supar, itu nama aslinya,
menghancurkan batu Mani Gajah dengan sekali
pukul barulah mereka percaya. Dan kepercaya-
an mereka makin bulat saat itu terbang dan
memetik beberapa butir kelapa di kebun Mbok
Tugirah.

Mereka baru saja memakamkannya siang
tadi. Pahlawan dari Pringgondhani itu. Damailah
di sisi-Nya, Lik. Tarikanlah Gatotkaca Gandrung
di surga. “Supar itu kualat. Sudah dibilang jangan
main wayang di bulan puasa. Nekat!” Kata
Mbah Wage.

Gatotkaca Gugur

Gunawan Maryanto
Minggu, 02 Agustus 2015

GATOTKACA GUGUR | Gunawan Maryanto

Kenyataan kadang membawa manusia ke
simpang-simpang yang mengaburkan semua
impiannya.

Ia melirik jam. Lima menit, ujar hatinya. 
Dan apakah yang dilakukan Marie selama lima

menit ini? Melukis? Atau memikirkan seorang Ron
Howard, dosen Sejarah Seni Rupanya 15 tahun lalu?

Lelaki itu menarik napas. Diliriknya kembali huruf-
huruf  yang membentuk ELAINE itu. Tiba-tiba ia
terkesiap. Balok huruf  A terlihat bergerak miring. Apa
yang terjadi? Ia mengerutkan dahi. Orang-orang masih
berlalu lalang, di sekitarnya, tak ada yang menyadari
kejadian tersebut. Ataukah peristiwa ini cuma terjadi
di pikirannya saja?

Ia memperhatikan lebih cermat. Balok A itu makin
miring untuk akhirnya terbalik dan tergantung dengan
puncak huruf  yang menghadap ke bawah.

“Awas!” ia berteriak. Persis sedetik setelahnya,
penahan terakhir balok itu lepas dan huruf  A berukuran
satu meter itu meluncur ke bawah. Terdengar suara
jeritan dan kalang kabut orang-orang di jalanan. Lelaki
itu ternganga. Alih-alih menjauh, ia malah mendekat
untuk menyaksikan balok itu pecah berkeping-keping.

“Oh tidak... Marie,” ucapnya tanpa sadar.
Lima menit perjalanannya di Barker Bake usai

sudah. 

Padang, 23 Juni 2015
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“Kenapa gak dicegah, Mbah?” tanyaku.
Sebenarnya aku sudah mendengar cerita Lik Supar dari
banyak orang. Tapi Bayu memaksaku mendatangi
rumah dalang tua itu.

“Telat. Dia masuk diam-diam mengambil pakaian
Gatotkaca dari gudang. Dasar maling! Sekali maling ya
maling!” Mbah Wage tampak gusar.

Aku dan Bayu hanya bisa saling pandang sambil
menahan senyum. Kami tahu Mbah Wage bukan gusar
karena Supar tidak mematuhi larangannya, melainkan
gusar karena bukan dia yang jadi Gatotkaca. Kenapa
Supar yang jadi pahlawan. Bukan dia? Kenapa Supar
yang jadi buah bibir di kampung. Bukan dia? Mbah
Wage terbatuk-batuk meski tenggorokannya baik-baik
saja. “Lho, memangnya Lik Supar mau manggung di
mana to, Mbah? Bukannya kalau puasa spei
tanggapan?” Bayu memancing-mancing lagi. Aku
melirik ke wajahnya memberi isyarat supaya tidak
melanjutkan percakapan.

“Nah, itu yang bikin kualatanya dobel-dobel!”
Mbah Wage meradang. “Ndak ada tanggapan wayang!
Sudah ndak ada lagi yang mau nanggap wayang. Puasa
ndak puasa sama saja. Sepi!”

“Lha terus Lik Supar mau manggung di mana?”
Bayu menyahhut dengan cepat tak mempedulikan
kakinya yang kuinjak.

“Di perempatan jalan. Ngamen di Bangjo! Bener-
bener ndak tahu diri anak itu. Bikin malu saja!”

GATOTKACA GUGUR | Gunawan Maryanto
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beraninya kamu pakai pakaian wayang keramat itu.
Sudah sana pulang. Sampai kapan pun aku ndak bakal
emngizinkan.” Mbah Wage menutup percakapan. Lik
Supar pun pulang.

DAN kejadian selanjutnya sudah diketahui semua
orang. Lik Supar nekat mencongkel pintu gudang balai
kampung di mana seperangkat pakaian wayang itu
disimpan. Paginya ia, istrinya, dan dua anaknya yang
masih kecil pergi emninggalkan kampung. Mengamen
di jalan-jalan.

Para tetangga tak bis abegitu saja menyalahkan
kenekatan Lik Supar mencuri pakaian wayang itu.
Mereka tahu Lik Supar hanya ingin emminjamnya. Dan
bila saatnya tiba ia akan mengembalikannya lagi.
Beberapa orang tak peduli. Beberapa yang lain jatuh
kasihan kepada Lik Supar begitu mendengar Mbah
Wage tidak meluluskan permintaannya.

“Mbah Wage itu yang aneh. Ngerti Lik Supar butuh
bantuan malah mbeguguk gak mau bantu. Malah marah-
marah dan merendahkan Lik SUpar segala. Dulu aku
setuju sama Mbah Wage ketika menolak usul Pakde
Wiro yang pingin menjual pakaian-pakaian itu ke pasar
loak. Meski gak pernah kepakai lagi. Meski kampung
lagi butuh duit untuk bertahan dari kemarau panjang.
Pakaian itu mesti kita jaga. Lha ini kan Lik Supar hanya
pengen minjam sebentar. Buat nari pula.”

“Pakaian Gatotkaca itu sudah menyatu dengan

Sebenarnya Lik Supar sudah sowan ke rumah
Mbah Wage jauh hari sebelum kejadian nahas itu.
Dengan baik-baik Lik Supar mengutarakan maksud
dan tujuannya meminjam pakaian wayang Gatotkaca.
Begitulah cerita yang kudengar dari para tetangga. Tapi
Mbah Wage tak mengizinkannya sekalipun sudah
bertahun-tahun seperangkat pakaian wayang itu ngang-
gur dan mungkin telah berjamur di gudang. Sekalipun
Lik Supar adalah kemenakannya sendiri dan sedang
butuh uang.

“Itu pakaian tinggalan leluhur. Sudah ratusan tahun
umurnya. Aku yang tanggung jawab menjaganya. Kalau
sampai rusak bisa celaka kita semua.”

“Saya janji akan menjaganya, Mbah. Sudah ratusan
kali saya menari tak pernah sekali pun saya merusak
pakaian itu. Lagi pula ini buat sementara saja. Begitu
duit sudah terkumpul saya akan beli kostum Gatotkaca
sendiri. Saya akan pesan di kota. Banyak yang jual di
sana.” Lik Supar mencoba membujuk Mbah Wage.

“Ndak Par. Kualat kamu nanti. Pakaian wayang itu
punya tempatnya sendiri. Punya dunianya sendiri.
Mereka mesti dimainkan di tempat-tempat yang layak.
Di pendapa. Di panggung. Bukan di jalan!”

“Iya Mbah, saya ngerti. Tapi ini kepepet. Kemarau
panjang ndak abis-abis. Kalau saya ndak nari anak-istri
saya mau makan apa? Apalagi bulan depan  sudah
masuk puasa. Lalu Lebaran.”

“Ya sudah nari saja sana di jalan. Tapi jangan berani-

GATOTKACA GUGUR | Gunawan Maryanto
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“Beneran, Yu?”
“Iya. Benar. Semua orang juga gak percaya

awalnya. Lik Supar bisa terbang, Wan. Beneran terbang
melayang-layang kayak elang. Badongnya memang
tidak mengepak-ngepak seperti sayap burung. Tapi ia
bisa terbang.”

“Kamu melihatnya sendiri?” Aku masih tak
percaya. Bayu memang pintar membual sedari dulu.

“Kalau pas terbang memang aku belum lihat
langsung dengan mataku. Tapi kalau dia selalu emmakai
kostum Gatotkaca aku bisa pastikan. Aku sempat
berpapasan di jalan.”

“Yah kalau cuma pakai kostum aku juga dulu sering
lihat, Yu. Lihat Lik Supar menari gatotkaca Gandrung
di atas panggung. Orang sekampung juga lihat!” Aku
terus mencecarnya.

“Tapi beneran, Yu. Lik Supar bisa terbang. Dia
metik kelapa banyak banget di kebun Mbok Tugirah.
Mbok Tugirah sampai nangis nyembah-nyembah Lik
Supar saking senengnya. Maklum setelah suaminya
meninggal, Mbok Tugirah gak bisa bikin minyak lagi
karena gak ada yang metik kelapa. Kalau gak percaya
tanya Mbok Tugirah yuk!” Aku mengangguk.

Tapi Mbok Tugirah pun sebenarnya tak melihat si
Gatotkaca terbang. Yang ia lihat hanyalah Lik Supar
dengan pakaian Gatotkaca menenteng beberapa butir
kelapa di muka pintu rumahnya. Dia terbang atau
memanjat Mbok Tugirah tak tahu.

tubuh Lik Supar. Puluhan kali aku melihat Lik Supar
jadi Gatotkaca. Dia pasti akan menjaga pakaian itu
baik-baik. Merawatnya dengan cermat.  Gak asal jatilI di
jalan. Memang aneh rasanya kalau Mbah Wage tidak
mengizinkan. Dulu kelompok wayang wong kampung
kita ini kondang juga karena jogedan Lik Supar. Mbah
Wage itu bisa apa? Suluk saja suaranya pelo. Dan dia
selama ini yang paling diuntungkan kalau wayang wong
kita pentas.”

Gerundelan semacam itu berlangsung di mana-
mana malam itu. Malam di mana Mbah Wage
meruntuhkan harapan Lik Supar. Tapi apa yang
sesungguhnya terjadi aku tak pernah benar-benar tahu.
Aku hanya mendengar kabar dari kejauhan. Dari
kejauhan sebuah kabar kadang terdengar lebih besar
dari yang seharusnya. Tapi yang terang Lik Supar dna
keluarganya mengembara. Menari Gatotkaca di
perempatan-perempatan jalan.

Dan masuk bulan puasa kejadian-kejadian aneh
itu kudengar. Lik Supar katanya sesekali emnampakkan
diri. Dan ia benar-benar menjadi Gatotkaca. Sakti dan
bisa terbang. Menolong para tetangga yang sedang
kesusahan. Kampung mendadak geger.

KABAR Lik Supar menjelma Gatotkaca inilah yang
memaksaku mudik lebih cepat dari biasanya. Seminggu
sebelum Lebaran aku sudah sampai di rumah. Aku
langsung mencari Bayu.

GATOTKACA GUGUR | Gunawan Maryanto
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mencoba menalarnya. “Berulangkali pun tak bakal
hancur. Tapi benar itu manis gajah kan? Bukan gula
batu?”

“Mani gajah, Wan. Asli. Mani gajah madu. Akiknya
begitu jadi langsung laku. Pakde Atmo kaya mendadak.
Lantai rumahnya langsung ditegel sebelum Lebaran.”

Lik Supar bisa terbang dan menghancurkan batu
akik sejauh ini cuma dongengan. Setidaknya aku tak
mendapatkan buktinya. Melulu cerita. Tapi sebagaima-
na Bayu, seluruh tetanggaku mempercayainya. Satu-
satunya cara terakhir membuktikannya adalah dengan
bertemu dengan Lik Supar. Tapi telah hampir seminggu
aku di kampung, Lik Supar dan keluarganya belum
muncul juga.

“Mereka belum pulang. Ngamennya jauh, Wan. Lik
Supar tentu saja malu kalau ngamen di dekat-dekat
sini. Takut ketemu dengan tetangga. Tapi lebaran pasti
pulang.”

Kali ini Bayu benar. Lebaran hari kedua akhirnya
Lik Supar pulang. Setelah menyalatkannya di masjid
kami segera memakamkannya. Lik Supar mati tertabrak
bus kota saat ia berusaha menyelamatkan anaknya yang
tengah menyeberang jalan. Kata orang ia terbang
melesat mendorong anaknya. Tapi arwah Kala Bendo-
no telah mendorong bus itu melaju lebih cepat. Si Anak
selamat. Gatotkaca gugur. 

Yogyakarta, 2015

“Ya mesti terbang to, Le. Gatotkaca mosok manjat
kayak kera. Lha badongnya itu buat apa kalau  bukan
buat terbang.” Mbok Tugirah berusaha meyakinkanku.
Ia lebih senang membayangkan Gatotkaca terbang
daripada memanjat seperti monyet. “Anoman saja
yang ndak punya badong bisa terbang kok!”

Aku mencibir ke Bayu dan mengajaknya segera
berlalu. “Dari dulu kan kamu tahu Lik Supar itu gak
doyan pamer. Jadi meski bisa terbang pasti ia lakukan
dengan sembunyi-sembunyi.” Sepanjang jalan Bayu
masih terus ngoceh mencari pembenaran.

“Sewaktu Lik Supar memukul batu Manis Gajah
ada yang lihat?”

“Pakde Atmo yang lihat. Waktu itu kan Pakde
Atmo lagi mau buat akik. Nah dia kesulitan mecah
bongkahan batu itu. Datanglah Lik Supar Gatotkaca
membantunya. Sekali pukul batu itu hancur.”

“Pakai tangan?”
“Pakai tangan dong. Kalau pakai palu tentu

kabarnya gak bakal heboh. Batu mani gajah kan keras
banget, Wan. Keras dan bertuah.”

“Halah sok tahu kamu. Mani gajah itu tingkat
kekerasannya cuma 6,5 skala Mohs. Masih kalah jauh
dibanding safir.”

“Tapi kan tetap batu, Wan. Keras. Buktinya bisa
diasah jadi akik.”

“Iya. Mestinya tetap gak hancur kalau cuma dipukul
pakai tangan sekali,” Meski tetap meragukan aku tetap

GATOTKACA GUGUR | Gunawan Maryanto
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IA tidak pernah menoleh padaku. Buat apa
juga ia harus mengotori matanya yang

sebening permukaan es. Rambutnya ikal
menyentuh setengah punggung dengan
bandana merah jambu di keningnya. Wajahnya
setenang gerimis subuh dan hidungnya tidak
mancung tapi tak mengurangi kecantikannya.
Matanya—hanya yang kanan yang terlihat dari
posisiku—kecil menyala seperti lampu jalan yang
jauh dan wajahnya cokelat susu. Aku terus-
terusan meliriknya Ia tetap tenang bagai putri
yang angkuh dalam parade. di alun-alun yang
berangin sejuk.

Setengah sembilan pagi di awal Januari yang
cerah. Hujan turun sesekali pada malam
sebelumnya untuk menguras sisa warna
perayaan tahun baru. Anak manis itu sudah
ada di sana saat aku datang mungkin dari pukul

Wawancara Kerja

Rizaldy Yusuf
Minggu, 09 Agustus 2015

WAWANCARA KERJA | Rizaldy Yusuf

Catatan:
- Gatotkaca Gandrung biasa ditarikan dalam resepsi
perkawinan. Mengisahkan cinta Gatotkaca kepada Endang
Pergiwa anak dari Arjuna dan Dwi Manuhara. Tarian ini
melambangkan besarnya cinta mempelai lelaki. Pada akhir
tarian Gatotkaca membopong Pergiwa dan membawanya
terbang.
- Kala Bendono adalah paman gatotkaca yang tanpa sengaja
terbunuh di tangan Gatotkaca. Dalam perang Bharatayuda,
arwah Kala Bendoro muncul kembali untuk menjemput
kemenakan tercintanya. Ia mendorong senjata Kunta yang
dilepaskan oleh Karna. Sebenarnya senjata itu tak akan sampai
menembus perut ksatria dari Pringgondani tersebut, sebab
Gatotkaca telah emnghindar sejauh mungkin. Ia bersembunyi
di balik awan. Tapi karena daya dari Kala Bendono lah Kunto
bisa melesat begitu jauh dan menembus perut Gatotkaca.
- Gatotkaca Gugur merupakan salah satu episode yang
emnarik dari Bharatayuda. Mengisahkan pengorbanan
gatotkaca membela Pandawa. Tanpa pengorbanan Gatotkaca,
Arjuna diyakini tak bakal mampu menghadapi Adipati Karna,
senopati Kurawa. Gatotkaca etlah emmaksa Karna
melepaskan senjata pamungkas yang hanya bisa sekali dilepas,
yakni Kunta. Perang antara Karna dan Gatotkaca terjadi di
malam menjelang pertarungan Karna dan Arjuna. Karena
itulah maka lakon ini juga sering disebut sebagai Suluhan.
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delapan atau setengah delapan. Kubayangkan ia
bangun pagi dengan piyama yang menggoda dan butuh
waktu melamun setengah jam duduk di kasurnya yang
lembut sebelum keluar kamar. Lalu ia sarapan sedikit
dan minum teh yang tidak terlalu manis secangkir
setelah mandi. Juga ia menghabiskan waktu satu jam
untuk memilih baju dan rias untuk melengkapi bakat
pesonanya dan menyemprotkan parfum. Kemudian
ia mengendarai mobilnya, terlindung dari siksaan terik
di tengah macet Jakarta senin pagi. Demikianlah
kubayangkan.

Udara pagi itu benar-benar tidak menyisakan hawa
hujan semalam. Matahari penuh nafsu dan kendaraan
mengular tak ada ujungnya. Aku berdiri di dalam
metrimini yang berangkat dari terminal Blok M pukul
enam lebih lima belas menit. Artinya, bis yang
membawaku dari Tangerang menempuh tujuh puluh
lima menit perjalanan. Itu yang terbaik, walaupun aku
harus rela bangun pukul empat pagi. Jika aku berangkat
setengah jam lebih lama, aku baru akan tiba di terminal
pukul delapan. Satu jam lebih di metromini yang
pengap, kemejaku sudah basah di punggungnya. Dan
aku tiba di Belezza pukul setengah delapan.

Satu hari sebelumnya, mereke meneleponku dan
memanggil wawancara untuk lamaran yang kukirim dua
minggu sebelumnya. “Jam sembilan bisa?”

“Bisa,” jawabku.
Aku masih punya waktu senggang selama satu

WAWANCARA KERJA | Rizaldy Yusuf
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layak mengiringinya saat pulang nanti.

DI saat yang jarang itu, aku merekam wajahnya.
Dan begitu ia berpaling lagi, tangan-tangan di kepalaku
membungkus rapi pemandangan itu.

Bangku di depanku kosong. Tapi, apa tidak
kelihatan terlalu sengaja jika aku pindah? Aku tidak
mau anak manis itu merasa terganggu. Berarti, aku
yang harus bisa membuatnya menengok ke arahku.
Dan, tentu tidak dengan cara yang akan dilakukan
orang kampung jika ada di posisiku, misalnya bertanya,
“Wawancara juga?”

Hal terbaik yang kulakukan adalah mengeluarkan
novel tua yang sudah lusuh, berharap bahwa membaca
buku teerlihat menarik di matanya. Tapi setelah
beberapa halaman, ia bahkan tidak juga melirik.
Kumasukkan lagi novel ke tas. Dan begitu kupikirkan
kembali untuk pindah ke bangku di depan, seorang
laki-laki masuk. Ia menyebutkan nama di resepsionis
lalu duduk di bangku tepat di hadapan si manis.
Brengsek! Kenapa dia yang beruntung!

Laki-laki botak itu mengeluarkan telepon genggam
dan memainkannya. Dari langkah pertamanya masuk
ke ruangan, bau bensin menguap. Aku tidak tega jika
anak manis mual mencium aroma yang tak pantas bagi
hidungnya. Laki-laki itu memakai kemeja putih kaku,
celana bahan hitam, dan sepatu pantofel mengkilap.
Aku ingin tertawa. Nekat betul ia dengan gaya pegawai

setengah jam. Aku membeli kopi di Seven Eleven dan
duduk di lantai dua sambil merokok. Jika aku tahu
sebentar lagi akan bertemu anak manis itu, aku akan
membeli parfum dan permen penyegar bau mumut.
Tapi yang kulakukan hanya mengotori gigiku dengan
nikotin dan kafein dan mencampur bau keringat
dengan bau rokok.

Satu jam aku di sana, memandangi lalu lintas yang
menyedihkan. Gerombolan tukang ojek menggerumuti
setiap orang yang turun dari jembatan Transjakarta
seperti piranha dilempari daging. Aneka mobil dan motor
memamerkan klakson siapa yang paling nyaring. Aku
mencoba bertahan meyakinkan diri bahwa itulah
tontonan terbaik di Jakarta untuk mengawali tahun
2015. Tentu aku salah. Semua itu hanya pengantar.
Keburukanlah yang dikeluarkan lebih dulu daripada
kebaikan yang terang. Kapahitanlah yang disajikan
sebelum manis yang tak putus-putus.

Bagi orang yang tidak mengerti arti keindahan, ia
hanya terlihat speerti perempuan pelamar kerja yang
menunggu giliran wawancara sambil mendengarkan
lagu dari telepon genggamnya. Aku beruntung duduk
di sebelahnya. Tapi beberapa menit kemudian, aku
merasa bodoh. Dari samping, aku hanya bisa melirik,
atau pura-pura menengok. Jika beruntung, aku akan
mendapati ia melihat ke arah pintu masuk yang terbuat
dari pintu kaca yang terletak di sebelah kananku.
Mungkin memastikan apakah kota ini masih cukup

WAWANCARA KERJA | Rizaldy Yusuf
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tersenyum ke arah kami. Resepsionis mengikutinya ke
dalam, dan begitu kembali, ia memanggil, “Nindya.”

Si manis yang sudah tidak memegang telepon
genggam dan memakai headset berdiri dan masuk
mengikuti resepsionis itu.

Kuucapkan dalam hati, “Sukses ya, Nindya.”
Aku teringat adegan 500 Days of  Summer. Si pria

bertemu seorang perempuan ketika sama-sama
menunggu giliran wawancara. Si pria berkata pada si
perempuan, “Kuharap kau tidak dapat pekerjaan itu.”
Dan si perempuan membalas dengan perkataan yang
sama sambil tertawa. Itu trik yang sangat jenius.
Buktinya, ketika si pria masuk untuk wawancara lebih
dulu, mereka berkenalan. Autumn, nama perempuan
itu. Dan kurasa Nindya adalah pengganti yang tak kalah
indah untuk diucapkan. Maka, ketika resepsionis
memanggilku dan anak manis itu baru keluar ruangan,
secara spontan otakku mencari ucapan yang tidak kalah
keren agar ia mau berkenalan. Namun, yang terlontar
justru hanya basa-basi sialan. “Bagaimana?”

“Masuk saja,” ia tersenyum dan melenggang
dengan langkah tercantik yang pernah kulihat seumur
hidupku. 

Di dalam, bule itu menanyakanku soal fashion. Aku
tidak mengerti sama sekali.

“Jadi mengapa kamu melamar ke sini?” ujar si bule
dengan bahasa Inggris.

“Tidak ada yang tahu di mana takdir kita

negeri melamar di perusahaan fashion. Tapi aku tidak
ketawa. Bagaimanapun, si botak bensin ini menyela-
matkanku. Dengan adanya ia, aku naik ke peringkat
dua kostum, kurang-lebih layak diterima kerja, berada
satu tingkat di bawah si manis. Kulirik si manis; baju
lengan panjang bergaris merah jambu hitam, celana
jeans biru tua, dan sepatu cokelat tua. Benar-benar
pilihan yang lahir dari insting seni memukau!

Tepat pukul sembilan, resepsionis berdiri. “Maaf,
Mr Mike terlambat,” ia melihat si manis mengangguk
melepas headset-nya, “tahu sendiri, kan, macetnya kayak
apa.”

“Iya, malah kupikir presiden kita mati dan semua
orang antre melayat,” ujarku. Dan si manis tertawa
sambil menutup mulutnya dengan tangan!

Aku berharap ada lanjutan dari tawa menggemas-
kan itu. Namun, seperti keajaiban pada umumnya, itu
hanya berlalu sesaat. Ia kembali asyik dengan telepon
genggamnya.

Aku minta izin pergi ke toilet pada si resepsionis.
Di cermin, kulihat wajahku seperti singa tua yang kurus.
Aku baru tidur tiga jam semalam dan bagian bawah
mataku berkantung hitam. Parasku mirip novel yang
kukeluarkan tadi. Kucuci muka dan kembali duduk di
sebelah perempatan itu. Sesekali ia mengangkat kakinya
dengan posisi lurus dan menggoyangkannya ke atas
ke bawah. Aku dan jantungku sepakat mengikutinya.
Lalu seorang laki-laki bule berambut tipis masuk seraya

WAWANCARA KERJA | Rizaldy Yusuf
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KAMU bisa saja menyimpan kenangan, tapi
kamu tak pernah bisa memiliki masa lalu

kembali. Begitu kata pamanku suatu sore, ketika
aku berpamitan pergi ke tanah lapang. Dia baru
saja selesai mengisi bak mandi. Kukira dia tidak
sungguh-sungguh mengatakan itu. Aku percaya
perkataan itu tidak akan keluar dari hati
seseorang yang masih menyimpan puluhan
piringan hitam lawasnya. 

Szerelam, begitu aku menyebut tanah
lapang itu, dikepung gedung-gedung dan
dikelilingi jalan sempit. Beberapa pohon yang
berjajar di pinggirnya sudah ditebas, termasuk
yang ada ayunannya. Sisanya yang masih tegak
ditembak cahaya matahari yang mengapung
12° di atas horison, menjatuhkan bayangan ke
tengah. Ada keheningan yang hangat. Ter-
dengar suara kendaraan yang melintas sesekali.

Szerelam

Wihambuko Tiaswening Maharsi
Minggu, 16 Agustus 2015

SZERELAM | Wihambuko T.M.

menunggu,” jawabku.
Sisasnya hanya habis untuk mendengar penjelasan-

nya. Perusahaan itu adalah perusahaan Australia yang
baru membuka cabang di Jakarta. Ia juga menerangkan
hal-hal lain yang tidak kupedulikan. Aku lebih senang
membayangkan Nindya yang manis, entah karena apa,
masih duduk di ruangan ketika aku keluar. Kaki akan
berkenalan. Aku mendapat kehormatan untuk
menggenggam tangannya yang halus, lalu membicara-
kan apa saja yang layak didengar oleh telinganya sambil
sesekali tertawa.

Ketika keluar si botak masuk.
“Bagaimana? ia bertanya.
“Masuk saja.”
Kudapati anak manis itu sudah tak ada di sana.

Ruang tunggu itu terlihat mirip rumah duka. Hanya
ingatan bahwa pernah ada seorang perempuan manis
duduk di sana beberapa menit lalu yang agak
menyelamatkannya.

Seminggu kemudian, mereka meneleponku dan
mengatakan tidak menerimaku. “Tidak masalah.
Terima kasih atas kesempatan wawancara,” ujarku.

Lalu aku melewati hari-hari menganggur berikutnya
dengan keyakinan bahwa tak akan bertemu lagi dengan
keyakinan bahwa tak akan bertemu lagi dengan anak
manis itu jauh lebih menyakitkan daripada ditolak
perusahaan manapun. 
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Ketika aku datang, pria itu sedang duduk bersila,
mempersiapkan kamera. Beberapa puntung rokok
memenuhi asbak yang terbuat dari lipatan kertas dan
tisu yang dibasahi. Di sebelahnya gelas plastik berisi
kopi.

Senyumnya mengembang
“Boleh duduk di sini?” tanyaku. Ia menyilakan. Aku

pun duduk. Masih sore. Belum banyak orang
berdatangan.

Kuletakkan koran dan segelas kopi panas yang
kubeli dari pedagang di pinggir tanah lapang di  atas
tikar.

“Kok masih sepi, ya?” suara orang di sampingku
membuatku  menoleh. Ia tersenyum. Sinar matahari
sore menyapu dagunya yang tampak kasar belum
bercukur. Aku seperti pernah melihat wajahnya tapi
lupa di mana dan kapan. Ia menyipitkan mata
menghindari sinar matahari. Dua helai daun jatuh di
atas tikar, di dekat bukunya.

“Suka membaca?” tanyaku. Aku menunjuk
bukunya.

Ia menggeleng. “Tidak terlalu. Buku itu dimasukkan
pacarku ke dalam tas sejak lama. Katanya suatu saat
aku pasti membutuhkannya.”

Aku mengangguk-angguk.
“Kamu tidak mengajak pacarmu?” Ia bertanya

balik.
“Pacar?”

SZERELAM | Wihambuko T.M.
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“Kamu sendiri? Mengapa tidak mengajak
pacarmu?” tanyaku kemudian.

Ia mengangkat bahu kanannya. “Pacarku sedang
mengerjakan hal lain, yang menurutnya lebih penting,”
jawabnya ragu.

“Tentu saja. Begitu banyak hal lain yang harus
dikerjakan selain ini.” Aku tertawa. Ia ikut tertawa.
“Mungkin dia benar, kita yang kurang kerjaan.”

Ia mengangguk mengiyakan. “Jadi mengapa tidak
berpacaran saja dengannya?”

“Aduh,” aku menepuk dahiku sendiri, agak tidak
menyangka ia akan menanyakan hal itu.

“Kurasa tidak.”
“Mengapa tidak?”
“Aku tidak siap.”
“Tidak siap berkomitmen?” tanyanya dengan

sedikit tersenyum.
Aku menatap lurus ke wajahnya. “Tidak siap

mengatakan padanya tentang perasaanku, dan
mendengar kenyataan bahwa dia juga mempunyai
perasaan pada orang lain. Meskipun itu sudah pasti.
Bagaimana mengatakannya ya? Aku datang
belakangan,” kataku ragu-ragu.

“Datang belakangan. Ah. Kurasa aku mengerti.
Cinta segitiga mmemang rumit. Maaf,” ucapnya
kemudian.

“Tidak apa-apa. Memang agak rumit.”
“Tapi menyimpan perasaan tanpa mengatakan

“Aku dulu sering melihatmu bersama seorang
dosen. Kalian sepertinya berpacaran.” Ah, rupanya ia
temanku satu kampus dulu. Hanya saja aku benar-benar
lupa padanya. Aku menggeleng menanggapi
ucapannya.

“Oh maaf, sudah tidak bersama yang itu?”
“Masih, tapi bagaimana ya? Kami bukan

pasangan.”
“Oh begitu.”
Aku melihat beberapa orang mulai berdatangan.

Meskipun begitu, aku tidak merasa tempat itu akan
ramai.

“Semakin sedikit orang datang ke sini. Seharusnya
itu membuatku sedih, tapi aku justru merasa senang.
Aku jadi bisa menikmati semua ini dengan khusyuk,
tanpa terganggu,” kataku kemudian. Aku menoleh
padanya sekilas. 

“Kamu akan memotretnya?” Tanyaku menunjuk
kamera besar di samping ransel.

Ia mengangkat bahu. “Aku tidak yakin. Aku tadi
cuma kebetulan lewat daerah sini. Mungkin hanya akan
memotret orang-orang yang datang ke sini. Tapi,
kadang, dibanding memotret, aku lebih suka
mengobrol.”

Aku menahan senyum. “Mengobrol,” aku
mengulang perkataannya. “Mengobrol tentang apa?
Cuaca?”

Ia tertawa
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tendangannya.” Aku melihat sekeliling. “Di sini juga
sering diadakan pemutaran film. Kamu tahu? Seperti
di Cinema Paradiso. Orang-orang  berkumpul menonton
bersama, anak-anak kecil cekikikan ketika ada adegan
mesra di layar,” aku terdiam lagi. “Tanah lapang ini
bukan milikku. Tapi aku memiliki kenangan
bersamanya.”

“Kenangan.” Ia mengulang perkataanku. “Masa
depan tidak dibangun dari kenangan.”

Aku teringat perkataan pamanku. “Siapa bilang?
Masa depan dibangun dari kenangan, jauh sebelum
kamu bahkan menyadari kamu memiliki kenangan itu.”

Orang di sebelahku menatapku. Aku sebenarnya
tidak terlalu berharap obrolanku dengannya mengarah
ke sana.

“Aku memasang kata kunci yang seharusnya
kuingat untuk membuka sistem di ponselku ini.” Aku
menimang ponselku lalu tersenyum tipis. Tampaknya
ia menungguku melanjutkan cerita. “Tapi entahlah,
mungkin aku sedang mabuk atau apa, aku tidak bisa
mengingatnya. Sepuluh kesempatan memasukkan kata
kunci yang diberikan kepadaku hangus. Kemudian aku
memencet tombol “Lupa Kata Kunci” dan diberi satu
pertanyaan, pertanyaan yang kubuat sendiri, yang
seharusnya kutahu jawabannya. Aku mempunyai
sepuluh kesempatan lagi untuk mencoba. Seharusnya,
aku membuat kalimat pertanyaan yang mudah kujawab
sendiri, misalnya apa buku favoritku, atau semudah

pada orangnya terdengar egois sekali bukan?”
Aku menatap ke depan. Bayangan pohon-pohon

 di tanah lapang mulai menghilang. “Egois,” aku
mengulang perkataannya lagi. “Menurutmu begitu?”

“Ya. Karena kamu seperti mengambil sesuatu,
meski tak berwujud, darinya untuk dirimu sendiri tanpa
dia tahu.”

Aku menyeruput kopiku. “Tapi bukankah
mengatakan cinta adalah sesuatu yang mempunyai
konsekuensi,” aku mengatakan itu seperti berbicara
pada diriku sendiri. “Tidak hanya untukku tapi juga
untuknya.”

“Apakah kamu merasa dia akan lebih bahagia jika
bersamamu?”

Aku menghela napas. “Tentu saja tidak.” Sejurus
kuedarkan pandangan  ke sekeliling, baru saja angin
menerbangkan daun-daun. Aku mendongak ke atas.
Langit masih tampak biru meski malam perlahan
merayap dari sebelah timur.

“Di tanah lapang ini akan dibangun hotel,” ucapnya
pelan.

“Sepertinya begitu. Tidak ada yang disisakan lagi.”
Aku terdiam sebentar. “Dulu di sebelah sana ada
ayunan.” Aku menunjuk salah satu titik. “Aku selalu
diajak pamanku ke sana sepulang dari sekolah. Pamanku
dulu sering main sepak bola di sini. Dia penyerang hebat
pada masanya, terkenal di seluruh kota. Tidak ada satu
pun kiper yang bisa menahan bola yang melesat dari
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ngan, mulai menempati tikar masing-masing.
Kabarnya malam itu meteor akan melewati langit

kota. Aku sengaja pulang bekerja lebih cepat untuk
memberitahu seseorang, yang tadi dikiranya sebagai
pacarku, supaya kami bisa melihatnya berdua. Ternyata
dia tidak di rumah. Aku hampir memutuskan untuk
mengirimkan pesan melalui ponsel supaya dia
menyusulku, tapi dalam perjalanan aku merasa lebih
baik aku pergi sendiri.

Sayup kudengar sebuah lagu. Suaranya seperti
berasal dari suatu tempat yang jauh, padahal suara itu
dari ponsel salah seorang di tanah lapang itu. Aku
mengenal melodinya dengan baik tapi hanya beberapa
lirik yang berhasil aku ingat dari lagu tersebut. Kurasa
itu lagu tentang patah hati. Lagu aslinya dibawakan
oleh Bob Marley, kemudian muncul dalam beberapa
versi.

“Kamu pernah patah hati?” tanyaku.
“Kurasa pernah,” jawabnya setelah tertawa kecil.
“Seperti apa rasanya?”
“Kurasa terlalu memalukan membicarakan hal ini.”
“Ayolah. Ceritakan padaku!”
“Oke, tapi mungkin saat seorang laki-laki bercerita

tentang kisah patah hati, perempuan akan dengan
mudah merasa simpati kemudian ingin lebih dekat
dengannya. Jadi aku peringatkan kamu dari awal.”

“Oh baiklah.”
Ia membetulkan letak kepalanya sebelum mulai

tahun berapa aku lahir. Tapi aku membuat pertanyaan
yang menjengkelkan.”

“Oh ya? Kamu membuat pertanyaan apa?”
Aku menghela napas sebentar sebelum akhirnya

tersenyum tertahan. “Siapa yang kamu cintai.”
“Pertanyaan yang sulit.”
“Pertanyaan yang gampang. Jawabannya yang sulit.

Aku memasukkan satu nama yang aku kira adalah
orang yang pernah paling kucintai. Dan aku kaget sekali,
ternyata jawabanku tidak benar. Aku lalu memasukkan
nama lain, dan tetap tidak benar. Lalu aku mencoba
lagi, sampai lima kali, dan semua nama yang kumasuk-
kan tidak benar. Aku mulai mempertanyakan diriku
sendiri. bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa yang
aku cintai? Aku memasukkan nama almarhum ibuku,
nama almarhum ayahku, tetap tidak masuk. Terakhir
aku memasukkan namaku sendiri. Konyol bukan?”

Dia tertawa. “Apakah berhasil?”
“Tidak.”
“Wah.”
“Itulah. Aku heran pada diriku sendiri.”
“Lalu apa yang kamu lakukan?”
“Aku me-reset sistemnya dan harus kehilangan

semua data dalam ponselku.”
“Wow.”
Kami berdua rebah di atas tikar, menatap langit.

Malam datang. Seperti dugaanku, tanah lapang itu tidak
terlalu ramai. Beberapa orang, sebagian besar berpasa-
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“Mengapa kamu tidak bersamanya saat ini?”
Meteor melintas tepat saat aku selesai melontarkan

pertanyaan. Kami berdua tidak bisa berkata-kata.
Benda itu bergerak begitu anggun dari atas, dengan
kerlap yang memukau. Senyap dan bersahaja. Entah
akan jatuh di belahan bumi sebelah mana.

“Make a wish!” Kudengar beberapa orang berseru.
“Kamu sempat berharap sesuatu tadi?” bisikku.
“Tidak. Tidak sempat.”
Tiba-tiba sebuah meteor melintas lagi. Aku benar-

benar terkesima.
“Wowo! Sejujurnya aku belum pernah melihat yang

seperti ini,” kataku sambil memiringkan kepalaku. “Aku
selalu datang ke sini jika ada kabar meteor akan melintas,
tapi selalu ketiduran. Baru kali ini aku benar-benar
melihatnya!”

Orang di sampingku tidak menyahut. Aku menoleh
ke samping. Mataku lagi-lagi tertuju ke hidungnya.

“Barusan aku berharap sesuatu,” katanya
“Berharap apa?”
“Tidak ada lagi kekerasan dan penderitaan di dunia

ini. Paling tidak berkurang.”
“Mulia sekali. Andaikan aku punya kesempatan

untuk berharap, katakanlah aku percaya pada hal-hal
semacam itu, aku pasti lebih banyak berharap untuk
diiriku sendiri.”

Ia tertawa.
“Benar. Itu yang terlintas di pikiranku. Misalnya

bicara. “Setiap malam aku memikirkannya. Tapi aku
menahan keinginanku untuk mengungkapkan perasaan
karena aku tidak tahu apakah dia juga memikirkan aku.
Aku masih bisa merasa senang karena harapanku
belum terbukti sebaliknya, tentu saja. Sampai suatu saat,
dalam sebuah percakapan aku mendengar sesuatu yang
membuatku urung mengungkapkan perasaan. Dia
mencintai orang lain. Tak lagi penting apakah dia kerap
memikirkanku atau tidak. Aku tetap tersenyum. Tapi
pada saat perjalanan pulang, berkali-kali aku salah belok
arah karena otakku seperti tak lagi di tempatnya.”

Aku menatapnya dari samping. Hidungnya tampak
mancung. Kualihkan lagi pandanganku ke langit luas.
Meteor tak juga melintas. Angin malam begitu dingin,
dan nyamuk mulai menggigiti tangannya sendiri, dan
kadang menepuk tanganku.

“Kurasa aku tidak ingin mengatakan padanya,”
kataku kemudian.

“Kamu tidak siap patah hati?”
“Dia tidak layak membuatku patah hati. Kurasa

aku tidak rela menjadikannya seseorang yang membuat
otakku terasa tidak berada di tempatnya.”

“Kurasa aku mengerti,” jawabnya sambil tertawa.
“Kamu sering merasa begitu?”
Ia terkekeh. “Kurasa jarang.”
“Pakah kamu mencintai pacarmu yang sekarang?”

tanyaku tiba-tiba.
“Tentu saja. Mengapa?”
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aku berharap akan bahagia atau mendapatkan orang
yang kuinginkan. Atau tanah lapang ini tetap seperti
ini sampai aku mati,” ucapku. Aku membuang
tatapanku ke atas. Langit tak terbatas. Jika harapan
berwujud, pasti banyak sekali kilatan-kilatan cahaya
terbang ke angkasa saat itu.

“Ada berapa orang yang sedang berharap sekarang
ini ya?” tanyaku. “Jika ada dua orang berharap hal yang
sama, bagaimana cara semesta emngabulkannya?
MIsalnya aku berharap aku mendapatkan cinta dari
seseorang, tapi ada orang lain yang berharap sama,
mana yang akan terkabul?”

“Katakan saja padanya kalau kamu mencintainya.”
“Makudmu?”
“Tidak penting bagaimana dia menanggapi

perasaanmu. Yang penting kamu merasa lega. Tidak
seperti aku, patah hati dua kali. Pertama karena
mendengar dia mencintai orang lain. Kedua karena
perasaanku tidak sampai padanya, tertahan di sini,” Ia
menunjuk dadanya. “Perasaan itu lenyap pelahan. Itu
terasa lebih menyebalkan.” Ia menghela napas. “Kamu
pernah menonton Almost Famous? Ada tokoh yang
meminta temannya memilih: korek di tangan kiri, atau
tangan kanan yang menggenggam. Dia bilang, kita
pasti memilih tangan kanan karena selalu menginginkan
lebih. Tapi menurutku, apa salahnya jika tidak
menginginkan korek kita berharap mendapat yang
belum ketahuan wujunya. Ungkapkan saja. Meskipun

harus patah hati. Kalau terasa terlalu berat, kita janjian
saja ke sini. Kita akan berciuman untuk menyembuh-
kan patah hatimu.” 

Aku terpekur menatap hidungnya dari samping.
Ia menoleh. Aku lalu terbahak sendiri. “Kamu bercanda
kan?”

Orang di sebelahku tidak menjawab . Kemudian,
satu meteor, yang terkhir malam itu, melintas.

Perlahan sekali ia mencium bibirku. Dan entah
mengapa aku membiarkannya.

“HEY!”
“Hey!”
“Ingat aku? Aku sudah menonton Almost Famous!”
“Hahaha!”
“Mau ke mana?”
“Aku baru saja mengantarkan pacarku.”
“Pacar? Oh, yang emmasukkan buku ke dalam

tasmu?”
“Ah, bukan. Aku putus dengannya.”
“Ah, sayang seklai.”
“Jadi kamu sudah mengungkapkan perasaanmu

padanya?”
Aku terdiam sebentar. “Ya!”
“Wow!”
“Haha!”
“Hey kamu mau ke tanah lapang?”
Aku melihat angka di pergelangan tanganku.
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Kami duduk di sebuah bangku yang hampir
ambruk. “Wos, situasinya kacau sekali di sini,” katanya
sambil mengeluarkan kamera. Kamera yang pernah
dibawanya ketika kami melihat meteor setahun yang
lalu. Ia kemudian memotret beberapa objek. Rumput
di tanah lapang itu kering dan rusak terinjak-injak.
Beberapa kali terjadi demonstrasi dalam setahun
terakhir. Rupanya banyak orang tidak menginginkan
tempat penuh kenangan tersebut dijadikan hotel.

“Besok ada pemutaran film di sini. Aku dan teman-
temanku yang membuat acaranya.”

“Menarik. Kalian akan memutar film apa?”
“Film dokumenter tentang pembangunan hotel

dari sudut pandnag orang-orang seperti kami.”
Ia menatapku. “Orang-orang seperti kami,” Ia

mengulang perkataanku. “Kamu harus berhati-hati,”
tambahnya.

Aku mengangkat bahu. “Kurasa cinta terlalu egois
jika hanya dipendam. Tapi menyatakan cinta memiliki
konsekuensi.

Ia menatapku. Dagunya bersih. Lalu perlahan-lahan
aku mengingat di mana dan kapan pernah melihat
wajahnya. Ia selalu berada di perpustakaan dan asyik
dengan buku sketsanya.

“Mengapa kamu putus dnegan pacar-bukumu?”
tanyaku kemudian.

“Dia memutuskanku,” katanya datar.
“Alasannya apa?”

“Seminggu setelah kita berciuman, aku bercerita
padanya.”

“Apa? Mengapa kamu bercerita pada pacarmu.
Tentu saja perempuan marah kalau pacarnya mencium
gadis lain! Kamu ini bodoh atau apa?”

“Kurasa aku harus jujur. Dan sudah menjadi
konsekuensi kalau dia memutuskan aku.”

“Ah! Kurasa kamu hanya menggunakan ciuman
itu sebagai alasan. Kamu sebenarnya sudah ingin putus
dengannya.”

“Kamu berpikir begitu? Aku memang tidak pernah
menjalin hubungan lebih dari setahun.”

Aku tidak menanggapi ucapannya.
“Kamu suka perubahan?” tanyanya.
Aku tidak langsung menjawab. Perubahan, aku

mengulang kata itu dalam hati. “Jika perubahan adalah
hilangnya ayunan di pinggir tanah lapang ini karena
akan dibangun taman bermain yang lebih baik, maka
aku akan merelakan kenangan. Jika perubahan adalah
melihat pamanku memanggul ember penuh air dari
sumber yang jauh karena sumur di rumah kami kering,
jangan harap aku akan tinggal diam.”

“Aku ingin kamu berhati-hati.”
“Aku selalu berhati-hati.”
Ia menciumku. Dan aku membiarkannya.
“Sebenarnya buat apa kamu menciumku?”
“Entahlah.”
“Kamu sudah bosan lagi sama pacarmu yang

SZERELAM | Wihambuko T.M.



372 373

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

SAYA kira, Anda pun menerima pesan
pendek pada telepon genggam itu, yang

mengatakan bagaimana warga di sebuah negara
merasa diserang oleh suara. Ya, tak sekedar
diganggu suara, tapi diserang suara. Dengan
demikian, ada upaya besar-besaran yang dilaku-
kan pihak-pihak tertentu untuk mencapai
tujuan khusus tanpa memedulikan dampak
buruknya yang melibatkan semua warga; tak
sipil, tak militer, tak besar, tak kecil, semua
terlibat.

Kalau memanglah betul perkiraan saya,
baiklah kita baca sekali lagi pesan itu, kemudian
kita diskusikan bersama-sama. Mana tahu, kita
dapat membantu warga di negara tersebut
dalam menghadapi persoalan ini. Terlebih lagi,
bukankah kita dapat mempelajari kejadian itu,
sehingga dapat berjaga-jaga agar peristiwa

Suara 14

Taufik Ikram Jamil
Minggu, 23 Agustus 2015
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sekarang? Mengapa kamu tidak pernah menghargai
hubunganmu sendiri?”

“Kamu sendiri? Kamu orang yang hadir
belakangan dalam hubungan orang lain.”

“Siapa bilang? Aku sadar aku tidak mencintainya.
Jadi aku meninggalkannya.” Aku melihat angka di
pergelangan tanganku. “Aku harus pergi.”

Ia pun melihat jam tangannya. “Aku juga. Sukses
buat acaramu besok.”

“Terima kasih. Hey, kamu ingat soal pertanyaan
rahasia yang aku buat waktu aku lupa kata kunci untuk
membuka ponselku sendiri?”

“Haha. Tentu saja. Kamu sudah ingat?”
“Ya. Aku tahu siapa yang aku cintai. Bukan siapa,

lebih tepatnya apa.”
Dia tersenyum. “Oh, ya?”
“Ya. Tempat ini.”
Ia nampak terpana menatapku, kemudian

mengangguk-angguk. Mungkin dalam hati ia
mengulang perkataanku.

“Hey, omong-omong kamu fotografer ya?”
tanyaku sebelum pergi.

Ia terdiam sebentar sebelum menjawab. “Aku
arsitek.”

Musim kemarau sudah seharusnya pergi tapi
rupanya dia ingin tinggal lebih lama. Pancang-pancang
telah ditancapkan. Daun-daun diterbangkan angin.
Matahari meleleh di ufuk barat. 
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serupa tidak menimpa warga negara kita pula. Terus
terang, saya khawatir serangan suara itu bisa saja
menjalar ke tempat kita, bagaikan perang dunia. Mana
tahu...

Ya, sudahlah, usah kita berandai-andai terlalu jauh.
Mari kita baca pesan itu sekali lagi. Pelan-pelan, usah
buru-buru. Saya usulkan agar kita membacanya dari
awal, dari siapa asal pesan itu. Pengirim pertamanya
mungkin menggunakan nama samaran, hanya
menyebutkan dirinya dengan satu suku kata saja, Au.
Alamatnya jelas terbaca, kota dan negara asal pesan
tersebut terpampang serta-merta. Waktu yang meliputi
pukul alias jam, tanggal, bulan, dan tahun, juga serupa.
Jelas dan terlacak, tiada sedikit pun mengelak.

Au. ya, kita sebut saja Au. Ia mengawali pesan itu
dengan menulis. “Tuan-tuan dan Puan-puan. Tabik
hamba kepada pemilik alam, menulis pesan dalam diam.
Bukan khayalan, bukan pula igauan. Bukan pula hendak
mengada-ada, menebar berita dengan berdusta. Yang
pendek tidak secekak, yang panjang tidak diperpanjang.
Sudah menjadi suratan, demikian akhir dari ingatan,
kerajaan kami sedang rawan. Suara menyerang seluruh
warga, azabnya, aduh mak, tiada terkira.” Begitulah,
bukan?

Barangkali, untuk tidak membingungkan penerima
pesan, Au menjelaskan suara yang dimaksudkannya.
Ya, suara. Kalau ditulis, demikian kata Au, suara itu
berbunyi “siung...” Simbol bunyi dengan titik-titik di

SUARA 14 | Taufik Ikram Jamil



376 377

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

Au menulis, sebagaimana lazimnya sesuatu yang
baru, suara ‘siung...’ itu semula dirasakan sebagai
peristiwa pribadi. Dia sendiri saja, misalnya, semula
menganggap biasa-biasa saja. Apalagi suaranya tidak
begitu kuat memang. Tetapi setelah berkali-kali
mendengar suara itu, Au mulai berpikir, ada apa dengan
telinganya. Dikorek-koreknya si telinga dengan jari,
bahkan dilihat oleh isteri maupun anaknya, tak ada
yang salah dengan alat pendengaran itu.

Pun pada awalnya tidaklah begitu mengganggu.
Tetapi bayangkan saja kalau makin lama makin sering
suara tersebut menyambar telinga. Kadang-kadang
serangan suara itu datang ketika ia sedang makan,
misalnya; bagaimanapun acara santap tersebut pasti
terhenti sejenak. Ketika ia tidur, menyetir, bekerja, atau
apa saja, suara tersebut menyembar begitu saja tanpa
aba-aba dan tanpa memedulikan apa kesibukannya.

Atas saran keluarga Au memeriksakan diri ke
seorang dokter spesialis telinga. Tanpa ia duga, antrean
orang dengan keluhan serupa memang tak tanggung-
tanggung. Mereka juga mengalami apa yang dialami
Au. hasil pemeriksaan itu mulai mengecutkan hati,
yakni bahwa tidak ada masalah dengan telinga Au dan
warga lainnya itu. Dokter spesialis telinga itu sendiri
pun terheran-heran dan mengatakan bahwa  ia sendiri
belum pernah menjumpai kasus semacam ini. Dengan
amat sungguh-sunguh, ia berjanji akan mempelajari
kasus yang mereka hadapi.

belakangnya tersebut jelas menyarankan bahwa bunyi
“ng” terdengar sangat panjang. Bunyi dengung,
begitulah kira-kira. Seberapa panjang bunyi dengung
itu, tidak pula disebutkan, tetapi jelas dapat dirasakan
bahwa itu akan lebih panjang daripada jika bunyi
“siung” ditulis tanpa titik di belakangnya.

Tidak disebutkan berapa kali suara tersebut
menyember telinga warga negara tersebut dalam suatu
momen. Tetapi keberadaannya berkali-kali dalam sehari,
waktunya di antara hari yang satu dengan hari lainnya
berbeda-beda. Seorang warga misalnya, pada hari
Selasa, disembar suara tersebut pada pukul-pukul 07.00,
10.30, 14.00, 17.00. 21.00, 00.02, dan seterusnya. tetapi
tidak demikian pula hari Rabu, Kamis, dan berikutnya.
Senantiasa berbeda-beda jam, itulah kesimpulan yang
tepat untuk menggambarkan waktu ter jadinya
serangan suara tersebut.

AGAKNYA, serangan suara ini lebih gawat dari
serangan senjata api dalam semua bentuk, dalam suatu
perang yang berkobar. Pasalnya, tidak ada tanda-tanda
akan adanya perang suara. Betapa pun cepatnya,
serangan bom akan ditandai oleh suara bergemuruh
atau sejenis dengannya, sebelum benda tersebut
meledak. Tidak sama halnya dengan serangan suara
ini, yang datang tiba-tiba saja tanpa dapat diduga sama
sekali meskipun  kejadian sudah berlangsung berhari-
hari. 

SUARA 14 | Taufik Ikram Jamil
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di antaranya adalah, mengapa peristiwa tersebut terjadi.
Tidak mungkin ini semua turun begitu saja dari langit,
sebab senantiasa ada sebab-akibat dari suatu peristiwa.
Banyak terjadi sebab-akibat tersebut malahan kait-
berkait, jalin-menjalin; kadang-kadang, karena begitu
rapatnya jalinan tersebut, sampai kita tidak bisa lagi
membedakan mana ujung dan mana pangkal dari
sebuah peristiwa. Setiap yang bernama jalinan menjadi
sebab sekaligus akibat, begitu pula sebaliknya.

Lalu mengapa pula, orang-orang berusia di bawah
17 tahun tidak atau belum terserang suara? Berarti ada
batas antara manusia yang tergolong anak-anak dan
remaja dengan manusia yang berangkat dewasa dan
seterusnya. Tentu muncul lagi pertanyaan sehubungan
dengan hal ini, yaitu mengapa batasan tersebut tercipta?
Pertanyaan ini makin melebar, manakala kita sadari
bahwa suara yang menyerang itu tahu benar sasarannya
dan bagaimana pula mereka mengetahuinya?

Amati pula gaya bahasa yang digunakan Au dalam
menulis pesan-pesanm pendeknya. Saya rasakan,
kalimat-kalimat yang digunakannya tidak biasa dalam
jejaring sosial melalui dunia maya yang begitu marak
saat ini. Au seperti beriya-iya benar mengungkapkan
sesuatu dengan pilihan bunyi yang tampak tertata
dengan sengaja. Bukan suatu kebetulan. Ya, untuk apa
Au melakukan hal ini? Apakah ia hanya ingin orang
senang membacanya, padahal yang dikabarkannya
adalah suatu kenestapaan? Apalagi gaya bahasa yang

Tambah megherankan karena dua hari setelah itu,
isteri Au juga mengalami serangan suara. Perempuan
itu terpelanting dari tempat tidur ketika pertama kali
diserang suara itu, padahal ia sedang berlayar dalam
mimpi yang indah. Waktu itu pukul 03:13 dini hari,
isteri Au mulai mendengar suara “siung...” tersebut. Ia
berharap hanya terjadi sekali atau mungkin dua-tiga
kali, ternyata semakin hari semakin banyak suara itu
menyerang telinganya.

Begitulah, boleh dikatakan setiap jam, ada saja
warga yang mulai diserang suara. Menjadi puncaknya
karena dokter-dokter spesialis telinga di negara ini juga
mengalami hal serupa. Kejadian tersebut disebut
sebagai tragedi nasional, setelah presiden, menteri-
menteri, pokoknya semua pejabat sampai ke rakyat
biasa, diserang suara itu. Diserang oleh sesuatu yang
serupa dengan tempo dan volume yang sama pula.

“Masih untung aduhai untung, anak-anak tak
dihitung. Suara tak menyerang pada mereka yang belum
berusia 17, entah karena ditimang dengan rasa
memelas. Jadilah mereka sebagai batas, kepada mereka
dapatlah kami beralas. Menumpang senang pada yang
disayang, berharap bakti pada yang berhati. Umpama
malam dengan siang, silih berganti datang berdatang.
Begitulah kami wahai makhluk insani,” tulis Au.

MUNGKIN seperti Anda, berbagai pertanyaan
begitu banyak menggumpal di benak saya. Paling besar

SUARA 14 | Taufik Ikram Jamil
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digunakannya tidak lazim, yang tentu saja menjadi
hambatan komunikasi tersendiri pula.

Cuma, hal terpenting dari semua pertanyaan di atas
adalah sebagaimana yang ditulis Au, “Tolonglah kami
Tuan-tuan dan Puan-puan, sebelum semuanya menjadi
tak karuan, membujur berlawanan, melintang
bertantangan, segala yang tertampak serba ancaman,
semua yang terdengar menjadi makian. Berat
diringankan, runsing diasingkan; umpama kusut
hendaklah dilurutkan, laksana bengkok jangan
dibelokkan. Jasa Tuan-tuan dan Puan-puan, pasti tak
akan kami lupakan, tak akan tergeser dari ingatan.”

Meskipun demikian, mencari penyebab terjadinya
peristiwa ini tentulah bukan sesuatu yang kecil.
Bagaimana pula sebarang tindakan dapat diambil kalau
penyebabnya tidak diketahui. Bisa saja serangan
tersebut terjadi setelah suara diperlakukan semena-
mena, misalnya setelah dinista atau diperjualkan, seperti
yang selalu kita dengar. Jangan katakan tidak mungkin,
sebab sekurang-kurangnya begitu banyak hal yang tak
dapat dicerna oleh akal pikiran.

Terlepas dari hal itu, sungguh tak alang kepalang
bergetarnya hati saya ketika membaca kalimat Au
berikutnya, “Mengapa Tuan-tuan dan Puan-puan masih
diam tiada berpaham, membiarkan kami dalam
kesengsaraan. Adakah perangai kami yang senantiasa
hitam, sehingga semua penjuru menaruh dendam.
Seumpama kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati

SUARA 14 | Taufik Ikram Jamil

tak mau. Umpama layang-layang putus benang,
terombang-ambing tinggi mengawang. Laksana air di
padang pasir, sekejap hilang tiada mengalir. Mengapa
diam, aduhai diam?”

“Ya, Mengapa,” tanya saya pada diri sendiri. Anda
juga, bukan? Buktinya, mendiskusikan hal ini saja Anda
seperti tak berkenan. Pesan pendek yang saya tebarkan
untuk hal ini, sampai sekarang belum dihiraukan.
Wahai... 
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KUTUKAN itu menguntitku: aku tak bisa
mati, aku harus terus memunuh dan

mengembara tak kunjung henti. tentu saja aku
harus melawan. Aku harus membunuh sang
pengutuk atau—jika tidak bisa—aku akan
melawan dengan bunuh diri.

Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan
tindakan itu sekarang. Akan kuceritakan dulu
kerisauanku kepadamu. Rasanya belum lama
aku membunuh Abel, Nyonya Esteban Duarte
Diniz, dan Mario. Rasanya, aku tak akan
berurusan lagi dengan perbuatan yang sangat
ingin kuhindari itu.

Kenyataannya, kini ketika berada di salah
satu pantai di pinggiran Aljazair, aku terpaksa
berkelahi dengan orang Arab yang
mengacungkan pisau ke jantungku. Sebenarnya
aku tidak berhasrat menjadi pembunuh lagi,

Setelah Pembunuhan Pertama

Triyanto Triwikromo
Minggu, 30 Agustus 2015
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tetapi nyala matahari yang menyengat, keringat yang
mengalir di mata, dan kliatan pada pisau yang
mengancam, telah membuatku mengingkari suara hati.
Aku seperti dipaksa menjadi orang yang baru kali
pertama membunuh manusia lagi.

KAU tahu bagaimana rasanya menjadi pembunuh
yang canggung? Saat membunuh Abel, adikku, aku
sungguh-sungguh tak pernah berpikir untuk
menghilangkan nyawanya. Pertengkaran kami pun
hanya bertolak dari masalah sepele.

Waktu itu setelah aku dan keluargaku berziarah ke
Lourdez dan menapaki Jalan Salib, aku dan adikku
memisahkan diri dari rombongan. Saat itu aku yang
sudah berusia 15 tahun dan adikku berumur 13 tahun
bertaruh: siapa yang paling cepat masuk ke pusat hutan,
dialah yang bakal mendapatkan semua harta orang tua
saat mereka meninggal. Rasanya bukan soal warisan
restoran di di Rue Royal, Paris, yang membuat kami
bertaruh. Mungkin kami hanya iseng. Mungkin kami
hanya ingin menguji keberanian.

Mula-mula sepertinya akulah yang bakal
memenangi pertandingan. Aku telah melewati hutan
pinus dengan  dahan-dahan yang dililit ular, kuseberangi
sungai dangkal, dan kulewati semak-semak belukar.
Akan tetapi, Abel bisa menyusul, bahkan dia hampir
melewatiku. Tentu saja aku tidak mau kalah. Karena
itulah, kami terus berlari, hingga akhirnya sampai ke
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“Tak ada yang curang, Abel!” kataku, “Tuhan
memang menginginkan kau mati.”

Tak ingin mendengarkan kata-kataku lagi, Abel
langsung menusukkan pisau ke arah leherku. Tak kena!
Aku justru bisa menghantam tangan Abel dan
membuat pisau terpental entah ke mana.

Abel kalap. Dia kemudian mencoba
membantingku, tetapi justru akulah yang berhasil
menindih tubuh, memukul wajah, dan memukul kepala
Abel dengan batu.

Karena saat memukul kepala Abel, aku
memejamkan mata, aku hanya merasakan darah Abel
muncrat ke wajahku. Setelah itu, aku berlari dan tidak
pernah kembali lagi ke Paris. Aku terus berpindah-
pindah tempat hingga akhirnya memilih tinggal
sementara di Spanyol.

Apakah tidak ada yang menguntitku? Tidak ada.
Akan tetapi selalu saja seperti ada yang bertanya
kepadaku, “Di mana adikmu?”

Tak pernah kujawab pertanyaan itu. Aku hanya
berjanji jika ada yang bertanya lagi aku akan bilang,
“Apakah aku penjaga adikku?”(1)

DI Spanyol aku tinggal di sebuah desa kecil di
Provinsi Badajoz. Di desa yang sangat panas itu, dua
tahun aku menjadi pengemis. Dua tahun aku seperti
hidup pada masa lalu di tempat yang tampaknya hanya
layak disebut sebagai kawasan purba. Pada usia 17

pusat hutan yang kelak disebut oleh siapapun sebagai
Eden.

“Tak ada yang memenangi pertandingan ini,” kata
Abel terengah-engah, “Jadi, kau tidak boleh mengusirku
ke jalanan saat ayah dan ibu meninggal.”

“Ya, tidak ada yang memenangi pertandinganini
tetapi kita masih bisa bertaruh lagi bukan?”

“Apalagi yang akan kita pertaruhkan?”
“Nyawa kita. Kau takut mati?” 
Abel menggeleng. Salah satu tangan dia masukkan

ke saku celana. Apakah dia menyimpan pisau? Entahlah,
jika dia memang akan mencabut pisau dan
menghunuskan ke jantungku, aku pun sudah siap.

“Baiklah, mari kita menguji kembali apakah Tuhan
memihak kepadamu atau kepadaku. Mari kita
mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Aku akan
mencari satwa dan kau silakan mengumpulkan
bebuahan. Setelah itu, mari kita bakar, dan kita tunggu
apa reaksi Tuhan.”

Tak butuh wkatu lama juga untuk mengetahui
persembahan siapa yang diterima Tuhan. Karena
kupersembahkan kucing liar terganas, tampaknya
Tuhan lebih menerima persembahanku. Asap dari
kucing yang kubakar membubung, asap dari buah-
buahan bususk Abel hanya berputar-putar di
pepohonan.

“Kau curang!” tiba-tiba Abel mengacungkan pisau
kepadaku.
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dan mengatakan kepada setiap orang bahwa aku ingin
memerkosa perempuan bersisik itu. Itu dia lakukan
terus-menerus bahkan setelah suaminya meninggal.

Untuk memuluskan niatku, aku hanya butuh
menunggu matahari terbenam. Aku hanya butuh
kegelapan menyuruk-nyuruk ke pedesaan sehingga aku
leluasa menyusup ke rumah Nyonya Esteban yang saat
itu ditinggalkan oleh Pascual dan isitrinya. Tak perlu
terlalu berhati-hati untuk menyusup ke rumah Nyonya
Esteban. Akan tetapi agaknya dia tahu ada seseorang
yang menyusup ke rumahnya.

“Siapa itu?” kata Nyonya Esteban.
“Rosario, anakmu,” aku menirukan suara Rosario.
“Bohong! Aku tahu siapa kamu. Kau mau

mengajakku mabuk?” kata Nyonya Esteban tanpa
membuka mata.

Gila! Tak mungkin aku bercumbu dengan buaya.
Tak ada cara lain, aku pun menindih tubuhnya. Nyonya
Esteban menyangka aku akan mengajaknya bercumbu
sehingga dia tak waspada sama sekali ketika aku dengan
sangat mudah memasukkan pisau ke lehernya.

Darah segar muncrat ke wajahku. Ini sebuah isyarat
agar aku segera berlari. Berlari dan terus berlari. Hanya
satu cara menghindar dari polisi atau siapa pun: berlari
dan tak pernah kembali pada titik awal.

Lalu jika ada yang bertanya, “Di mana Nyonya
Esteban?” maka akan kujawab, “Apakah aku penjaga
perempuan setan?”

tahun aku bisa memulai hidup baru dengan bekerja
serabutan di Almendralejo.

Di desa berjarak 10 kilometer dari Almendralejo
itu aku bertetangga dengan keluarga Pascual Duarte(2).
Karena itulah, aku sangat mengenal kedua orangtua
PAscual, yakni Esteban Duarte Diniz dan nyonya. Aku
juga berteman dengan Rosario, adik Pascual.

Pada 10 Februari 1922 ketika matahari begitu
memanggang jalanan berdebu, Pascual mengeluh
kepadaku. “Apakah kau pernah membunuh
saudaramu?” Pascual berkata enteng sekali seolah-olah
mengetahui aku telah membunuh Abel.

“Apakah kau ingin membunuh keluargamu?” aku
balik bertanya. 

Pascual menggeleng, “Aku ingin minta tolong
kepadamu. Aku ingin kau membunuh ibuku.”

Tak butuh wkatu lama Pascual Duarte
memengaruhiku untuk membunuh Nyonya Esteban.
Nyonya Esteban, menurutku, memang layak dibunuh.
Sebagai tetangga dia sangat memuakkan. Berkali-kali
saat dia mabuk, dia meledekku sebagai perempuan
yang bersarang di tubuh laki-laki. Setiap mabuk dia
menyusup ke rumahku dan ingin mengajakku
bercumbu. Tentu saja kutolak. Perempuan yang seluruh
penampilannya selalu kubayangkan menyerupai reptil
itu hanya layak bercinta dengan buaya.

Aku menjadi lebih muak lagi karena setiap tak bisa
mengajakku bercumbu, dia berteriak-teriak tak keruan
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belas anjing menggonggong bersama di ranjang?
Sang jenderal tidak mau melakukan sendiro

keinginan-keinginan konyol itu. Karena itulah dia
menyuruhku. 

“Kau tahu mengapa aku memilihmu untuk
melakukan tugas ini?” kata sang jenderal.

“Aku tak tahu,” kataku yang pada saat itu terengah-
engah di padang batu.

“Karena kau orang asing. Karena orang yang
berada di sini biasanya para pembunuh yang melarikan
diri.”

Tak bisa mengelak dan merasa tidak berguna
berbohong kepada seseorang yang sangat mungkin
tidak memberikan tawaran untuk hidup bebas bagi
seorang pembunuh, aku langsung menanyakan siapa
calon korbanku.

“Dia adalah bocah kecil yang jika tidak dibunuh
sekarang bakal menjadi pemberontak yang akan
membunuhku pada masa mendatang?”

“Bagaimana kau tahu dia yang akan
membunuhmu?”

“Kau jangan pernah menganggap aku hanya
sebagai jenderal yang mahir berperang. Asal tahu, aku
juga menafsir mimpi. Tafsir  mimpi itu menyatakan,
seorang bocah kecil bernama Mario jika tidak dibunuh
sekarang , kelak dia jadi pemberontak yang akan
menghabisiku.”

“Kau sama sekali tidak merasa ditipu oleh tafsir

MUNGKIN seseorang akan bertanya, “Apakah
para pembunuh tidak memiliki agama sehingga mereka
tidak punya belas kasih? Atau jika punya, apa agama
yang paling cocok untuk mereka?”

Jika pertanyaan itu kauajukan kepadaku, maka
dengan mudah aku akan bilang, “Lari adalah agama
para pembunuh. Lari adalah kiat terindah untuk hidup.”

Mungkin seseorang akan bertanya lagi, “Apakah
para pembunuh tidak pernah merasa menyesal?”

Jika pertanyaan itu kauajukan kepadaku, maka
dengan gampang aku akan bilang, “Setiap hari aku
menyesal. Setiap hari, dalam pelarian, aku merasa malu
luar biasa mengapa telah membunu sesama.”

Akan tetapi siapapun tahu para pembunuh
gampang alpa. Aku juga alpa karena harus terlibat dalam
pembunuhan lagi. Kali ini setelah bertahun-tahun tak
mengasah pisau atau belati, aku harus berurusan
dengan Mario. bocah kecil yang tidak dikehendaki oleh
seorang jenderal.

Semua itu terjadi gara-gara Mario masuk dalam
mimpi sang jenderal. Sabtu malam sang jenderal
bermimpi: Mario duduk di kursi emas, sebelas rasa
menjaganya dari dingin padang batu.

Tak akan bermasalah jika sang jenderal tidak
menganggap mimpi itu sebagai sesuatu yang penting.
Bukankah pada malam yang sama, dia juga bermimpi
tentang sebelas sungai yang mengalir di paang batu? Juga
sebelum fajar, bukankah dia bermimpi tentang lima
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Seperti biasa—setelah menerima bayaran yang bisa
kugunakan untuk sekadar keliling Eropa—aku
meninggalkan Spanyol. Aku melesat ke Aljazair.

Jika pada saat bersamaan ada yang bertanya,
“Mengapa kau membunuh Mario dengan cara yang
teramat kejam?” maka akan kujawab, “Mengapa ada
yang mengutukku menjadi pembunuh tak
berkesudahan?”

KINI ketika berada di salah satu pantai  di
pinggiran Aljazair, aku terpaksa berkelahi dengan orang
Arab yang mengacungkan pisau ke jantungku.
Sebenarnya aku tidak berhasrat menjadi pembunuh
lagi, tetapi nyala matahari yang menyengat, keringat
yang mengalir di mata, dan kilatan pada pisau yang
mengancam, telah membuatku mengingkari suara hati.
Sekali lagi kukatakan, aku seperti dipaksa menjadi orang
yang baru kali pertama membunuh manusia lagi.

Baiklah, kuberi tahu diapa aku. Namaku Kain, tetapi
orang-orang di seluruh dunia lebih mengenalu sebagai
Mersault(3), lelaki biasa yang menggunakan pistol
Raymond untuk membunuh orang Arab.

Lewat Albert Camus, dunia tahu, setelah
pembunuhan itu, aku ditangkap, diperiksa beberapa
kali, diminta memilih seorang pembela, dicandai oleh
hakim dengan ungkapan “Tuan Anti-Kristus”, dan
pada akhirnya menunggu hukuman mati.

Akan tetapi dunia tidak pernah tahu pada Rabu

mimpimu sendiri?”
“Aku tidak mendapatkan kesan tafsiranku sebagai

sebuah kebohongan. Mimpi justru selalu jadi isyarat
terpercaya. Tafsir mimpi juga mengatakan kepadaku,
Seorang dari masa lalu yang tersesat di padang batu akan
menolongku membunuh Mario.”

Mario bukanlah Yesus yang dilindungi oleh jutaan
Malaikat. Karena itu aku begitu gampang menyeret
dan menyiksa bocah kecil itu ke padang batu dan
menyalib mayatnya di padang salib secara terbalik.

Tak perlu kuceritakan dengan detail bagaimana aku
membunuh bocah kerempeng itu. Tak perlu. Akan
tetapi aku yakin benar begitu orang-orang melihat
Mario, mereka akan segera berteriak tak keruan.

“Aduh! Hidung dan mulutnya sobek!”
“Darah dari lambungnya terus mengucur!”
“Matanya hampir terlepas!”
“Kakinya hampir patah!”
“Cara menyalibnya keterlaluan.”
Tentu teriakan mereka memang hanya sepotong-

sepotong. Setelah berteriak mereka pasti berlari tak
keruan. Karena itu, mereka tidak mungkin mengatakan,
“Aduh, kepalanya telah pecah, otak memburai, lidah
tertarik keluar, dan seluruh tubuh disundut rokok!”

Lagi-lagi setelah membunuh, aku tidak peduli
dengan korbanku. Apakah kisah pembunuhan itu akan
dikenang sebagai peristiwa terkejam atau menjadi
inspirasi sebuah novel agung, sudah bukan urusanku.
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yang teramat panas seseorang berwajah gabungan
antara pembela, pendeta, dan hakim mengajakku
bercakap tentang hal-hal yang memuakkan.

“Aku tahu kau tidak takut mati karena kau
memang mengharapkan kematian,” kata lelaki yang
kemudian mengaku bernama Michel itu setengah
berbisik.

“Jangan sok tahu,” kataku sambil berusaha
menduga-duga siapa sesungguhnya lelaki yang diberi
kesempatan menengokku sebelum pelaksanaan
hukuman matiku.

“Manusia sepertimu sudah tidak memerlukan
pembela atau hakim.”

“Sekali lagi jangan sok tahu. Aku membutuhkan
mereka agar bisa lepas dari penjara yang panas dan
pengap ini.”

“Bohong! Sudah lama kau mengharapkan agar
hukuman matimu secepatnya dilakukan bukan? Kalau
kau tak sanggup menunggu, mengapa kau tidak bunuh
diri saja?”

“Karena tahu aku tak akan bisa mati dengan cara
apa pun, buat apa aku bunuh diri?”

“Oo, jadi kau percaya pada kutukan itu? Kau
percaya hidupmu tak akan pernah berakhir?”

“Aku percaya.”
“Apakah kau pernah mencoba bunuh diri?”
Aku menggeleng.
“Kenapa tak pernah kaucoba Bukankah kau akan

merasa merdeka dari siapa pun jika kau bisa
menentukan kematianmu sendiri? Jadi, apa salahnya
jika sekali waktu dalam hidupmu kau mencoba
menusukkan pisau ke jantung atau menembakkan
sebutir peluru ke jidat?”

Tak kujawab tantangan itu. Aku kian melihat Michel
sebagai hantu.

“Atau begini: pernahkah kau meniadakan sang
pengutuk dalam hidupmu?”

Aku menggeleng.
“Apakah kau pernah punya keinginan membunuh

sang pengutuk?”
Aku menggeleng lagi.
“Mengapa? Kau akan menjadi manusia agung jika

 bisa membunuh sang pengutuk.”
“Manusia agung?”
“Ya, manusia agung adalah mereka yang bisa

membunuh musuh sejati. Musuh yang senantiasa
mengganggu dalam kehidupanmu. Musuh yang
seakan-akan tak bisa terkalahkan, tetapi sesungguhnya
dia sangat rapuh.”

“Kau menganggap pengutukku sebagai makhluk
rapuh?”

“Rapuh dan tak rapuh hanya persoalan persepsi.
Musuh tampak kuat jika kau menganggapnya kuat.
Musuh tampak lemah kalau kau menganggapnya
lemah.”

“Tapi aku yakin musuhku memang benar-benar

SETELAH PEMBUNUHAN PERTAMA | Triyanto Triwikromo
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kuat.”
“Kau tak pernah meragukan keyakinanmu itu?”
Aku menggeleng.
“Kalau begitu, kau sesungguhnya sudah mati. Sia-

sia hakim memberi hukuman mati kepadamu. Mati
beberapa kali lagi pun tidak akan mengubahmu menjadi
manusia mulia.”

“Aku tak berhasrat menjadi manusia mulia,” kataku
tegas, “Aku tak berhasrat menjadi manusia agung. Aku
hanya ingin berhenti membunuh. Aku hanya ingin
berhenti mengembara.”

“Kalau begitu kembali saja pada gagasan pertama:
bunuh diri,” kata Michel menggoda, “Apakah kau
butuh panduan bunuh diri?”

Aku tersenyum mendengar usula Michel. Sejak tiba
di Aljazair bunuh diri sudah menjadi salah satu pilihanku
menghindarkan diri dari kutukan. Akan tetapi tindakan
yang barangkali kauanggap gampang, bukanlah perkara
mudah bagiku. Segala alasan untuk bunuh diri—
misalnya untuk mempertahankan kehormatan, lari dari
keterkucilan masyarakat, menderita stres, mengejar
keindahan, dan tak menemukan ayat pelarangan di
Kitab Suci—tak berguna karena kutukan bahwa aku
tak bisa mati, tak mengecualikan mati akibat tindakan
yang sejak mula kuanggap sebagai sikap patriotik itu.

Bahkan jika ada wabah bunuh diri massal pun, aku
hanya akan jadi manusia yang berdiri tegak di antara
 mayat-mayat yang bergelimpangan dan berserakan di

hutan.
Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang?

Menunggu kutukan sirna? Menunggu keajaiban
hukuman mati? Menunggu cercaan-cercaan penonton
kematianku? Mendnegar mereka bilang, “Tuan Anti-
Kristus sebentar lagi Anda akan mati dan tak bisa
menolong diri sendiri?”

Tidak! Tidak! Peristiwa itu tidak mungkin terjadi .
Bisa-bisa yang kudengar justru suara menggelegar dari
langit. “Masih butuh tujuh kali kematian lagi untuk
menjadikanmu sebagai manusia sempurna, Kain. Masih
tujuh kali kematian lagi.”

Tentu saja aku tidak bisa memprotes. Tentu saja
aku tidak bisa berteriak seperti Kristus , “Bapa! Bapa!
Mengapa Kautinggalkan aku?” Paling-paling aku cuma
akan bergumam lirih, “Aku hanya Kain, Bapa. Aku
hanya manusia yang menunggu hadiah kematian dari-
Mu.”

Apakah Michel tahu apa yang sedang berkecamuk
di benakku? Aku tidak peduli. Ya, aku tidak peduli
apapun, kecuali membayangkan gilotin akan segera
memancung leherku hingga tujuh kali.

Tujuh kali? Ya, dalam sekali pancung, gilotin
memang memutuskan leherku. Akan tetapi karena sang
pengutuk bilang, “butuh tujuh kali kematian,” maka
aku berharap gilotin akan tujuh kali juga memancung
leherku yang putus-nyambung itu.

Setelah itu kau tahu, mungkin suara dari langit akan

SETELAH PEMBUNUHAN PERTAMA | Triyanto Triwikromo
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IA berdiri di dalam lift. Diketukkannya kunci
berbentuk kartu ke kotak hitam di kanan

pintu. Ia menunggu. Pintu tidak tertutup. Ia
mengetukkan lagi kunci. Pintu tidak juga
tertutup. Perempuan itu melongok. Tidak
terlihat orang sepanjang koridor yang mungin
bisa dimintai tolong. Hari memang sudah larut.
Resepsionis bermata buram itu menahan
kantuk, dan ia hanya sendirian. Diketukkannya
lagi kunci. Kali ini dengan hentakan.

Pintu lift tertutup.
You don’t know how hearts yarn. For love that

cannot live yet never dies. Until you’ve faced eac down
with sleepless eyes. How could you know what love is...

Ketika lift meluncur naik, perempuan itu
mundur. Bersandar ke dinding lift. Ransel ia
turunkan. Kedua kakinya yang berbalut cerlana
jeans hitam mengapit ransel itu. Sambil menarik

Ting

Mona Sylviana
Minggu, 06 September 2015

TING | Mona Sylviana

menggelegar lagi, “Sekarang kau boleh bilang, Bapa
selesailah smeua, Kain. Apakah kau punya keinginan
lain?”

Tentu saja aku punya banyak keinginan. Banyak
sekali. Tetapi kuputuskan tak akan kukatakan
keinginan-keinginan terakhirku kepada siapa pun.
Bahkan kelak kepada gilotin yang tajam dan berkilau-
kilau dalam balutan cahaya bulan, tak akan kuceritakan
kesukacitaanku menyambut keindahan kematian.

Tak akan... 

Semarang, 2015

Catatan:
(1) Ucapan Kain yang ditujukan kepada Tuhan.
(2) Pascual Duarte adalah tokoh dalam novel Keluarga Pascual
Duarte karya Camilo Jose Cela.
(3) Marsault adalah tokoh dalam novel Orang Asing karya Albert
Camus.
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lengan kaos sebatas siku, matanya mencari sumber
suara. Ia melihat lubang-lubang kecil di atas kepalanya.
Ia keliahtan yakin dari lubang-lubang itulah suara piano,
terompet, dan suara Chet Barker berasal.

Mata perempuan itu tidak berhenti bekerja. Ia
menemukan kilap lensa kamera di sudut langit-langit.
Iseng ia menjulurkan lidah, mengembang-kempiskan
pipi, mengedipkan mata. Ia melambaikan tangan ke
arah mata kamera. Tiba-tiba pipinya bersemu merah.
Mungkin ia membayangkan seseorang sedang mem-
perhatikan. Dan mungkin saja begitu. Ia membayang-
kan seseorang di ujung lain kamera, yang mungkin
petugas keamanan, sedang menertawainya. Kepalanya
tertunduk. Ia berharap rekaman dirinya akan ditimpa
rekaman lain esok harinya.

Lift berhenti.
Pintunya terbuka. Ada lukisan langit berwarna

kuning menyala di dinding seberang pintu. Angka 801-
820 pada kotak putih, dengan ujung panah mengarah
ke kiri. Tidak ada seseorang di depan pintu. 

Perempuan itu mengernyit. Pintu tertutup.
Menyatukan pantulan bayang-bayangnya di pintu. Ia
melihat dirinya menegakkan punggung. Jemainya yang
merapikan keriap anak rambu. Tampak pula matanya
tertuju ke angka yang menyala di pintu. Nyala angka
berganti-ganti. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat
belas. Lima belas.

Ting.

TING | Mona Sylviana
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memotong. Karpet itu meredam langkah-langkah kaki
bersepatu boot setinggi mata kaki. Kunci dalam
genggaman lembap oleh keringat.

Tempias kuning gading menyebar setengah
lingkaran dari kap lampu dinding yang menempel tak
jauh di tiap pintu kamar. Lima pintu di kanan dan lima
pintu di kiri. 1510. 1512. Kertas bertulis Don’t Disturb
tergantung di pintu 1513.1515. Ada dua gelas tinggi
berdinding buram sisa alpukat dekat pintu 1516.
Sedotan putih tergeletak. Dari ujungnya meleler sisa
coklat yang membuat noktah samar di karpet.
1518.1519.

Langkah kaki perempuan itu berhenti di depan
kamar 1520. 

SETELAH membuat kopi, saya malah
membaringkan tubuh dengan kaki tertumpu pada
lipatan selimut. Mata lurus ke langit-langit kamar
bercorak gumpalan awan putih kotor. Sepuhan tipis.
Nyaris seperti bayangan.

Hampir sembilan bulan dalam tahun saya tidu di
kama hotel. Dua ratus tujuh puluh malam. Kalau saya
terbang ke 50 kota, berarti saya tidur di 50 kamar. Dan
saya tidak pernah memperhatikan kamar-kamar itu.
Rasanya semua kamar hotel sama. Ada kamar mandi,
lemari penyimpanan, meja rias, sepasang kursi, meja
kecil, kulkas, ya hanya sedikit variasi cat kamar atau
bentuk mebel.

Pintu lift terbuka. 
Mata perempuan itu langsung menabrak sebuah

lukisan yang tergantung tepat di dinding seberang pintu
lift. Tiruan The Persistence of  Memory. Sebuah lukisan
yang janggal. Ia berdiri di depan lukisan itu. seingatnya,
lukisan di hotel itu mestinya sesuatu yang indah dilihat
mata kebanyakan orang. Yang sering ialihat adalah
reproduksi bunga matahari atau bunga lili Van Gogh,
sejenis kaligrafi, pemandangan, atau setidaknya lukisan
abstrak dengan goresan rapi dan warna-warna lembut.

Dengung pintu yang membuka-menutup beberapa
kali, yang nyaris tidak terdengar, membuatnya menoleh.
Ia sekarang yakin lift itu bermasalah.

Ting.
Akhirnya pintu tertutup dan tidak terbuka lagi.

Koridor yang semula diguyur cahaya lampu dari dalam
lift seketika meremang. Yang tersisa adalah sorotan
warna kuning dari lampu kecil melengkung sejarak satu
jengkal di depan lukisan dan lampu-lampu redup di
langit-langit.

Pengeras suara masih terus mengulang lagu yang
sama.

Perempuan itu melangkah pelan. Tungkainya
bergerak seirama ketukan lamat-lamat piano. Seolah
melayang. Seolah berjalan dalam perut makhluk
raksasa. 

Karpet merah hati menyulur sepanjang koridor.
Motif lingkaran hitam saling timpa dengan garis yang

TING | Mona Sylviana
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jari-jari saya meraba lemari kecil di samping tempat
tidur. Salah satu tombol saya putar. Lampu di kanan-
kiri tempat tidur menyala. Jari-jari saya memutar tombol
di sebelahnya. Suara musik mengeras. Setelah musik
terasa pas dengan suhu ruangan dan daya tangkap
telinga, saya memejamkan mata.

You don’t know what love is.
Musk ini terlalu lembut untuk saya. Tapi ia masuk

juga gendang telinga sampai...
Entah sampai bagian mana. Entah berapa lama

saya tertidur sebelum dibangunkan matahari sore yang
masuk lewat jendela besar menyiram muka saya. Kepala
terasa berat. Bola mata kering dan perih.

Saya membawa cangkir kopi yang sudah dingin
ke balkon. 

Udara pendingin keluar lewat pintu dorong yang
saya biarkan terbuka ternyata tidak bisa mengusir angin
panas kemarau. Saya menyesap kopi. Rokok saya
nyalakan. Jauh di depan saya, entah berapa jauh, kilau
sinar matahari di permukaan laut serupa pantulan
cermin.

Kenapa ia suka sekali bersitatap dengan pantulan
dirinya di benda-benda?

Bukan. Bukan bercermin. Perempuan itu malah
jarang saya lihat bercermin. Ia hanya memandang
permukaan meja marmer, tubuh gelas, genangan air,
layar laptop, ya.. . benda-benda apa saja yang
memantulkan bayangan.

Tapi tidak saat ini.
Sejak membuka pintu, detil-detil kamar ini

mengerubuti. Warna di corak seprei, cahaya matahari
yang jatuh di jok kursi, aroma sampo bercampur
pewangi pakaian, buih di pinggiran wastafel. Semuanya
menempeli kepala saya. Dan ini sangat menganggu.

“Tatakan gelasnya bagus ya. Ada gambar teratai pas di
tengahnya. Apa di hotel lain ada juga yang kayak begini?”

“Hmm, mungkin.”
“Kok mungkin? Ah, kamu mana memperhatikan...”
“Tak sempat. Kalau mendarat pagi dan baru terbang

besok malamnya ya masih mungkin ada waktu. Lebih sering
sampai kamar di waktu yang abnormal, mungkin jam 11
malam atau jam 4 subuh. Sering hanya punya waktu 6 jam
sebelum ke bandara. Sampai di kamar paling-paling aku juga
kasih baju ke laundry, lalu mandi, minum kopi, merokok
sebatang atau dua batang, dan tidur.”

Saya coba memejamkan mata. Ah, kelopak mata
seperti ditarik kail...

Di depan saya ada sebuah meja rias bercermin
lebar. Di bagian kananna, menyerong televisi layar datar
yang sejak kemarin tidak menyala. Nampan berisi poci
bening, cangkir telungkup, tatakan kosong, tempat gula
dan kopi, serta sebuah jambangan putih dengan
beberapa tangkai sedap malam yang mulai layu di
bagian kiri meja rias.

Samar-samar terdengar musik mengalun.
Saya memiringkan badan. Tanpa tubuh bergeser,

TING | Mona Sylviana
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Pantulan bayangan itu seperti mata orang lain yang
memperhatikan, katanya berbisik. “Saya sebagai mata
lain yang memandang saya sendiri.”

“Terlalu filosofis...”
“Oh ya? Saya merasa seperti itu.”
“Seperti apa?”
“Waktu saya melihat bayangan samar-samar tubuh

saya, raut muka saya, bila mata saya, saya seperti jadi
mata orang lain. Saya membayangkan apa yang mau
dilihat oang dari saya.”

“Apa yang mau dilihat orang darimu?”
“Apanya yang filosofis?”
“Okelah. Tak filosofis. Oke juga pertanyaan saya

malah dijawab dengan pertanyaan. Tapi untuk apa?”
Perempuan itu tidak menjawab. Juga tidak

mengganti pertanyaan saya dengan pertanyaan lagi.
Ia hanya menggerakkan bahunya. Membalikkan badan
menghadap jendela. Ia memandang bayangan yang
dipantulkan jendela tidak jauh dari samping tempat
tidur. Ada bayang-bayang saling timpa antara sinar
lampu merkuri pinggiran jalan, bulan separuh, dan
mukanya yang tirus menempel di bantal putih. Ada
juga bahunya yang telanjang dan tangan saya yang
mendekapnya dari belakang.

Saya mengembuskan napas. Memutar kursi. Kaki
besi berdecit. Angin berputar-putar; membuat tirai tipis
pintu geser melayang-layang. Jendela besar yang
mengapit pintu itu memantulkan daun-daun bambu

pembatas hotel. Memantulkan abu rokok di tangan
saya.

Pantulan abu rokok memanjang, patah, dan jatuh
ke lantai granit.

Apa yang dilihat orang dari pantulan itu? Seorang
laki-laki tanpa nyali?

Matahari belum susut. Panasnya merembes di
dinding pembatas balkon. Saya membalik kursi lagi.
Meluruskan kaki ke pagar balkon. Menunggu matahari
jatuh ke laut. 

SAYA mengintip lewat lubang kecil di pintu.
Perempuan itu keluar. Sudah saya duga. Ia pasti

akan melihat lukisan itu. Saya juga yakin ia akan bilang
lukisan itu janggal. Perempuan itu berdiri lama di situ.
Ransel dipindahkannya dari bahu kanan ke bahu kiri.
Suara pintu lift yang membuka-menutup beberapa kali
sempat membuatnya berpaling.

“Kamu tahu kenapa jam ini meleleh?”
“Apa?” Saya menyeret kursi mendekat tempat tidur.

Kaki saya berselonjor.
“Ini. Apa judul lukisan ini?” Tangannya yang

ringkih menunjuk desktop layar laptop saya yang
menyala dan dari pengras suaranya masih terus
mengulang suara Chet Barker yang tidak terlalu saya
sukai.

“Salvador Dali. The Persistence of  Memory.
“Ya. Saya tahu. Dali. Saya tak tahu judul lukisannya.

TING | Mona Sylviana
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Kalau tak salah, jam meleleh ada di beberapa lukisan
dia ya? Kamu tahu kenapa jamnya meleleh?”

“Tidak.”
“Bohong. Kalau orang pasang gambar di desktop,

biasanya dia alasan tertentu.”
“Tak boleh iseng?”
“Iseng? Boleh. Tapi kok sampai hafal judul

lukisannya?”
“Kalau iseng menghafal judul?”
“Iseng menghafal judul? Hmm, boleh juga. Tapi

kalau iseng menghafal judul artinya sempat cari-cari
tahu ya? Nah, kenapa jamnya meleleh?”

“Bawel. Sini….”
Dijinjingnya laptop yang berdengung halus itu dan

ia duduk di pangkuan saya. Rambut lurus itu
menyebarkan wangi jeruk. Hidung saya mengendus
cuping telinganya.

“Geli…. Kenapa jamnya meleleh? Serius, ah.”
“Kan tadi sudah. Mau yang lebih serius?”
Ia tidak mengindahkan godaan saya. Matanya

tertuju ke lelehan ham yang dibayangkan Dali sebagai
lelehan keju.

Ting.
Akhirnya pintu lift tertutup dan tidak terbuka lagi.

koridor yang semula diguyur cahaya lampu dari lift
seketika meremang. Yang bersisa adalah sorotan warna
kuning lampu kecil melengkung di depan lukisan, lampu-
lampu redup di langit-langit, dan cahaya setengah

lingkaran yang disebar lampu dinding. Pengeras suara
masih terus mengulang lagu yang sama.

For love that cannot live yet never dies. Until you’ve faced
each dawn with sleepless eyes. How could you know what love
is...

Perempuan itu tampak berhati-hati menginjak
karpet sepanjang koridor. Langkah kaki berbalut jeans
hitam itu seirama ketukan piano. Melayang… ah,
mungkin lebih tepat, gamang. Perempuan itu berhenti
di depan kamar 1520.

Saya menahan napas.

PEREMPUAN itu menahan napas. 
Ia mengangkat tangan yang tengah memegang

kunci. Kotak hijau di pintu kamar kini berwarna merah.
Matanya tampak terpejam.

“Saya ada di sini. Kamar 1520 ya. Kunci di
resepsionis.”

Ketika mengirim pesan pendek itu, mungkin si laki-
laki sedang membeli rokok atau air mineral. 

Yang pasti, kamar kosong. Biasanya, setelah
masukk, perempuan itu akan menaruh ransel di
samping koper yang terbuka. Membereskan sandal
yang tergeletak di atas keset kamar mandi.
Menggantung setelah pakaian ke lemari. Membersihkan
asbak dari puntung rokok. Mengeluarkan kaos tipis
dan celana tidurnya. Menyalakan dua keran di bath-
tub. Menakar kehangatan suhu air sebelum ujung kaki

TING | Mona Sylviana
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dan seluruh tubuhnya terendam.
Tubuh yang terendam air hangat itu sering kali

tidak mendengar ketukan di pintu. Laki-laki itu pernah
menunggu lebih dari 10 menit di depan pintu sebelum
ia membukanya.

“Lain kali pintunya tak usah dikunci.”
“Kalau ada apa-apa?”
“Aman. Kalau tak dikunci kan saya bisa langsung

ikutan mandi...”
“Tak aman kalau begitu.”
“Laki-laki itu tertawa dan memeluknya. Ia berusaha

melepas pelukan tapi tangan laki-laki itu kian kuat
mencengkeram pinggangnya, “Sana. Mandi dulu. Saya
mau dengan cerita tentang awan kumulonimbus. Atau,
hmm, cerita tentang kopi bandara terburuk juga boleh.”

“Saya tak bisa tidur di sini sekarang.” Laki-laki itu
hanya meregangkan pelukan. “Sudah harus di bandara
jam 2 pagi. Lusa saya dipanggil ke kantor. VP mau
interview. Jadi, sekarang saya mau peluk kamu yang
lama. Terus peluk lagi. terus...”

“Peluk lagi?”
Perempuan itu merasakan hangat bibir laki-laki

yang tertawa di lehernya. “Jadi sekolah?” Tidak ada
jawaban. “Istrimu, ehm, istrimu tak mau pindah ke
daerah... Saya buatkan kopi ya. Eh, sama-sama naik
jabatan kan? Selamat ya.”

Laki-laki itu menempelkan muka ke bahunya.
Terasa lembab.

Sesuatu bergumpal di tenggorokan perempuan itu.
Perempuan itu mengembuskan napas. Tangannya

yang memegang kunci membeku. Ia mundur dan
berbalik. Pintu lift terbuka. Sambil menahan pintu tetap
terbuka, perempuan itu menoleh. Terlihat bayangan
dari bawah pintu 1519. Bola mata perempuan itu
menembus lubang kecil di pintu. 

Bola mata keduanya berkaca. Mereka saling
memandang.

Ting.
Pintu lift menutup. 

2015

TING | Mona Sylviana
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SEBENARNYA Poet pernah mengatakan
pada teman wanitanya bahwa babi bisa

terbang saat malam hari saat mereka berdua
bertemu di pos kamling. Dia menceritakan babi-
babi itu terbang tiap malam dengan tugas
sendiri-sendiri.

“Ada yang ditugaskan untuk menjaga anak
yang kesepian sebab ditinggal orangtua mereka
bekerja di malam hari. Ada yang menemani
orang yang sedih sebab kepergian orang yang
dicintai.”

Teman wanitanya mengikik mendengar
cerita itu. Poet menambahkan bahwa babi-babi
itu jauh lebih indah daripada kunang-kunang.
Elok bagai kerlip bintang.

“Kalau kau beruntung, mereka akan
terbang berkawanan menuju ke timur. Ada
yang melihatnya bagai aurora atau pasukan

Bagaimana Babi Menumbuhkan
Sayapnya?
Jacob Julian
Minggu, 13 September 2015

BAGAIMANA BABI MENUMBUHKAN SAYAPNYA? | Jacob Julian





414 415

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

malaikat yang turun mewartakan kabar gembira.
Selebihnya akan mengira itu adalah teluh yang dikirim
orang yang jahat. Kita tak pernah tahu tujuannya
sampai kita sendiri menemui salah satu dari babi itu
dan bercakap-cakap dengannya.”

Teman wanita Poet menatapnya dalam garis malam
yang melekat pada bayangan dan membentuk sebuah
tanya yang besar. “Jangan kau kira aku pernah menemui
babi-babi itu. Tidak. Aku pernah menemui salah satu
malaikat, iya.”

Semakin kagum teman wanita itu mengucapkan
kehebatan Poet, lelaki itu mengembangkan hidung dan
merasakan desir panas pada pipinya. Poet tak ingin
sombong. Dia bukan merak yang memamerkan
keindahan tubuh demi mendapatkan betina. Dia hanya
punya cerita apik yang ia simpan sendiri dan kelak
diceritakan sebagai ganti bulu-bulu indah merak.

“Tentang malaikat itu sebenarnya ceritanya sambil
lalu saja,” kata Poet sambil mengusir beberapa nyamuk
yang setia mendengarkan ocehannya sambil mengudap
darah.

Poet menemui malaikat itu belum lama ini. Tak
bisa menghitungnya dengan satuan waktu, tapi dia
masih ingat persisnya. Poet melakukan perjalanan
sendirian. Saat itu dia kehabisan tinta dan ingin
membeli pulpen di mini Market terdekat dari rumahnya.
Mungkin sekalian membeli sabun sebab sabunnya selalu
habis di saat dia belum mandi. 
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malaikat yang sempurna. Itu pasti.”
“Lalu?”
Malaikat kumuh itu tak menampakkan matanya

di depan Poet. Poet sadar dia telah ditelanjangi oleh
malaikat itu karena ada ribuan tatapan dingin tak terlihat
mengiris dirinya. Poet tak sempat bergerak tapi malaikat
itu berjalan menyeberang jalan.

“Dia seperti siput. Dia jauh lebih berhati-hati
daripada emak-emak yang naik motor. Dia melihat ke
kiri kanan sebelum menyeberang. Beberapa langkah
dia berhenti dan menengok ke kiri dan kanannya. Dia
lebih mulia daripada cewek-cewek menaiki motor yang
menggunakan spionnya hanya untuk merias diri.”

Teman wanitanya tidak terlalu tertarik. Dia terus
menunggu lanjutan cerita Poet. Tubuh malaikat itu
disinari cahaya dari lampu jalanan. Poet masih terpaku
menatap laku malaikat itu sampai dia berada di
seberang jalan.

“Aku memanggilnya.”
“Kau memanggilnya?”
“Ya.”
“Dengan sebutan apa?”
Itulah yang dilupa Poet sampai saat ini. Dia lupa

menyapa malaikat itu dengan sebutan apa. Poet juga
belum sadar kalau itu malaikat. Jadi dia menyapanya
selayaknya manusia biasa.

“Itu tak sopan,” ucap lirih teman wanita Poet.
“Kenapa?”

“Mungkin saat itu gerimis atau mendung. Kau tak
bisa melihat mendung pada malam hari bukan?”

“Aku bisa melihatnya.”
Poet terdiam. Mungkin teman wanitanya benar.

Berarti saat itu memang gerimis atau seusai gerimis
karena banyak halimun tercipta di bawah lampu-lampu
jalanan. Poet tidak menemui orang bahkan anjing
kampung yang kerap melolong saat dia gelisah di
kamarnya. Dia tetap berjalan sampai dia menemui
malaikat itu.

“Kau akan tertawa melihatnya. Dia malaikat paling
miskin yang pernah ada. Lupakan penggambaran
malaikat oleh para pelukis jaman Renaissance.”

Malaikat yang dilihat Poet berpakaian serba hitam
dan kain yang menutupi tubuh manusianya compang-
camping. 

“Ya dia punya tubuh manusia. Aku mengutuk
diriku setelahnya. Kupikir malaikat itu jauh lebih dari
manusia. Mungkin dia seperti, apa ya... ah. Babi! Aku
berharap malaikat itu tak punya tangan dan tubuh.”

“Babi punya tangan dan tubuh.”
“Mungkin. Tapi aku sungguh tak menyangka

makhluk suci seperti mereka kenapa harus disejajarkan
dengan manusia? Malaikat bukan manusia, manusia
ingin seperti malaikat namun tak bisa. Lalu apa malaikat
mau disandingkan dengan manusia? Dia mungkin
protes. Aku mengira malaikat di sana sedang rapat
merundingkan seperti apa bentuk manusia. Tak ada
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tidak pada tempatnya. Aku memanggilnya agar dia
membuang sampahnya pada tempat yang sudah
disediakan.”

Teman wanitanya terdiam. “Itu alasanmu?”
“Kau tak suka melihat orang membuang sampah

sembarangan bukan? Yang dilakukan malaikat itu
mungkin seperti itu. Namun apapun dia, dia tetap boleh
melakukannya.”

Terdengar kikik teman wanita Poet. “Lalu?”
Poet menjelaskan perihal sampah itu kepada

malaikat. Malaikat itu diam. Poet mengulanginya dan
malaikat itu tetap saja berada di seberang jalan.

“Apa kau tuli?” teriak Poet.
“Kau memarahi malaikat.”
“Andaikan aku tahu dia malaikat.”
“Lalu?”
Poet masih tidak terima bahwa sarannya tidak

diperhatikan. Dia mengangkat sayap atau sampah yang
ditinggalkan malaikat itu. Poet merasakan berat sayap
itu membuat kakinya tertekuk. Tangannya juga basah
dan bau anyir menyengat. Sayap itu menjadi bangkai
hewan yang tak pernah dia temui sebelumnya. Juga
tak pernah dia lihat di ensiklopedi hewan di dunia
karena hewan hitam itu berdarah. Poet mengira yang
dia angkat adalah bangkai anjing kampung yang sudah
dimutilasi, dia mencoba menaruhnya kembali ke tanah.
Tangannya belepotan cairan hitam sepekat malam.
Sementara yang ia angkat kembali menjadi sepasang

“Makhluk semacam itu katamu tak suka disamakan
dengan manusia. Kenapa kamu menyapanya sebagai
manusia? Beberapa hantu lokal bakal senang dipanggil
mbah.”

“Aku tak tahu dia malaikat,” bela Poet.
“Terus?”
Malaikat itu tidak menengok pada Poet setelah dia

menyapanya.
“Kubilang juga apa.”
“Tapi setelah panggilan ketiga dia menengok.

Tidak sopan kalau kita sudah dipanggil tiga kali tak
menemui sang pemanggil.”

“Kau berteriak padanya?”
“Mungkin. Saat itu jalanan sepi. Sebuah bisikan

mungkin akan terdengar seperti tabrakan beruntun.
Teriakan mungkin membuat malaikat itu sadar akan
kehadiranku.”

Malaikat itu termenung memandangi Poet yang
melambai di seberang jalan. Poet berniat menyusul
malaikat itu ke seberang.

Memangnya kenapa kau memanggil orang asing
di pinggir jalan? Kau tidak tahu dia malaikat bukan?
Apa urusanmu?”

Alasan Poet memanggilnya adalah dia meninggal-
kan sepasang sayap hitam di depannya. Bulu sayap itu
hitam legam dan teronggok begitu saja di depan Poet.
Mungkin orang lain mengiranya itu sampah.

“Tapi itu tidak sopan kalau membuang sampah
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“Kadang di malam hari, di luar rumahmu, kau akan
menemui kejadian yang tak terduga,” ucap Poet
akhirnya.

“Lalu bagaimana babi menumbuhkan sayapnya?”
Orang-orang itu menyenteri Poet yang duduk

sendirian di pos ronda sementara teman wanitanya
sudah melesat pergi dengan suara tawa yang nyaring
sebelum Poet sempat menjawabnya. Orang-orang
mengejar teman wanitanya sementara Poet ingin
menjelaskan apa yang terjadi setelah malaikat itu pergi.

Dia membawa sepasang sayap yang terluka itu
menjauh dari jalanan. Dia tidak ingin orang lain melihat
sampah itu dibuang sembarangan. Poet membawanya
dan membiarkan jejak darah menetes ke jalanan. Karena
tak ada tempat sampah, Poet membuangnya di dekat
kandang babi milik warga. Dia tahu babi suka makan
apapun termasuk bangkai manusia. Jadi sepasang sayap
di lahap habis oleh babi-babi itu. Poet melihat mereka
makan dan melihat babi-babi itu menumbuhkan sayap-
sayap di punggungnya lalu terbang pergi menuaikan
tugas-tugasnya.

“Harusnya aku ikut makan bangkai itu untuk
mengikutimu,” ujar Poet sambil berjalan menjauh dari
pos ronda. Sementara teman wanitanya masih
berlompatan di atas pohon sambil tertawa nyaring. 

Madiun, 5-1-2015

sayap yang hitam pekat dan terluka.
“Bagaimana kau tahu itu terluka?”
“Aku mencium darah. Darah yang kental dan

terpekat yang pernah kulihat dan kucium baunya.
Darah itu kini melumuri tanganku.”

“Jadi itu adalah sayap malaikat?”
Poet tidak tahu. Malaikat di seberang jalan masih

memandanginya saat Poet ketakutan dan kebingungan
melihat tangannya yang berlumuran cairan hitam yang
berbau amis serta anyir. 

“Aku memutuskan untuk meminta tolong pada
dia. Takut terjadi sesuatu tapi malaikat itu malah berlalu.
Dua langkah dia berjalan, tubuhnya ambruk. Aku
semakin kebingungan. Aku takut bila ada orang lain
yang lewat jalan itu melihat keadaanku dan orang itu
akan menduga yang tidak-tidak. Aku juga tak bisa lari.
Aku masih merasakan berat beban sayap itu di kakiku.”

Yang ter jadi kemudian adalah malaikat itu
kemudian bangkit berdiri. Dia tanggalkan pakaiannya
dan menampakkan sayap keabu-abuan di punggung-
nya. 

“Dia melesat pergi.”
Ada kesunyian setelah Poet menceritakan kisah

pertemuannya dengan manusia bersayap yang
digambarkan sebagai malaikat. Teman wanitanya juga
tak berkata apa-apa lagi. Poet mendengar ada suara
orang-orang mendekat ke arahnya. Para petugas malam
sudah bersiap melaksanakan tugasnya.
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PINTU kayu bercat putih perlahan terbuka.
Seorang lelaki melayang keluar dari baliknya.

Ia seakan tersedot oleh udara pagi yang penuh
energi hari ini. Dadanya mengembang, sesak
dengan rasa bahagia. Pagi telah hadir lagi,
setelah kelam semalam! Tersenyum, ia
mengunci pintu rumah. Kau akan bertanya-
tanya heran, untuk apa ia membawa tongkat.
Sedangkan punggungnya begitu tegak,
langkahnya begitu mantap. Dimasukkannya
kunci rumah ke dalam saku celananya,
dimulainya perjalanan hari ini sambil bersiul-siul
riang. Disapanya satu dua tetangga yang
melambaikan tangan kepadanya saat keluar dari
rumah masing-masing. Ada juga yang sedang
sibuk mencuci motor atau mobilnya di halaman
dan menyapa sambil tertawa. Ya, lelaki ini
dikenal baik oleh tetangganya. Setiap pagi, ia

Lelaki Berusia Sehari

Marina Novianti
Minggu, 20 September 2015
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selalu memulai perjalanan dengan menularkan keceriaan
pada semua yang berada di sekitarnya.

“Selamat pagi! Semoga pagimu selamat!” serunya
sambil melambaikan tangan, disahuti oleh tawa riang
dan balasan ucapan selamat pagi juga dari mereka yang
mendengarnya. 

“Lelaki yang ramah, ia tetangga yang menyenang-
kan,” kau dan semua yang melihatnya pasti akan
berkata begitu. Ia memang sosok seorang lelaki gagah
berkulit coklat muda dengan senyum riang terbentang
di wajahnya. Rambutnya hitam tebal tercukur rapi,
bersinar memantulkan cahaya matahari pagi yang
menyinarinya. Lelaki itu sehat dan kuat, langkah-
langkahnya lebar tak tergesa dalam perjalanannya.
Beberapa ekor anjing ia lalui saat berjalan menapaki
batu-batu trotoar yang tersusun rapi. Anjing-anjing itu
sibuk berlari kecil, mencoba menarik-narik tali pengikat
yang melingkar di leher mereka agar lepas dari tangan
para pemilik yang berusaha mengikuti dari belakang.
Bahkan anjing-anjing pun menyapa lelaki itu dengan
gonggongan nyaring di antara lenguh napas dari mulut
terbuka dan lidah yang terjulur. 

“Pagi yang cerah! Semua makhluk berbahagia di
pagi secerah ini!” lelaki itu mendesahkan napas panjang
sambil menengadah pada langit biru dan gumpalan
awan putih. Ditatapnya matahari pagi yang tersenyum
padanya dari persembunyiannya di balik rindang
pepohonan, dibalasnya senyuman itu dengan anggukan
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mengusap pelipisnya yang basah. Dengan heran
dipandanginya beberapa helai rambut yang turut
terusap dan menempel di telapak tangannya. Lututnya
mulai terasa nyeri, terutama saat melangkahi dua anak
tangga pada trotoar yang ia tapaki. Syukurlah kubawa
tongkat ini, gumamnya pada diri sendiri. Lelaki itu
melanjutkan perjalanannya dengan bersemangat.

Tepat saat matahari bersinar tegak lurus di atas
tubuhnya, lelaki itu telah bersimbah keringat. Ia kini
melewati sebuah taman kota yang mulai dipenuhi
orang-orang yang sedang istirahat makan siang. Pintu-
pintu gedung perkantoran terbuka lebar, para pekerja
berhamburan keluar, bersiap menikmati rehat tengah
hari mereka. Lelaki itu menatap sinis kaum perempuan
bergaun kantor dan para lelaki yang berdasi aneka
warna. 

“Kalian semua beralasan bekerja demi mencari
nafkah, padahal kenyataannya kalian sibuk bermain
mata dengan rekan kerja,” lelaki itu mendesis di sela-
sela napas yang mulai terengah. Dihentikannya sejenak
langkah yang makin berat. Dengan tangan bertumpu
pada tongkat ia beristirahat sejenak sambil terus
menatap kegenitan para perempuan terhadap rekan
kerja lawan jenisnya, dan betapa para lelaki beradu
gagah mengembangkan dada agar terlihat lebih jantan
dibandingkan sesama lelaki di sekitarnya. 

Seperti menyaksikan kehidupan di hutan rimba,
gelak lelaki itu sambil meringis merasakan nyeri di lutut

bersemangat. Ya, ia memang sehat dan bahagia pagi
ini. Ketukan tongkat yang bersahut-sahutan dengan
langkahnya riang, seakan menyuarakan degup jantung
yang lancar memompa darah merah ke seluruh tubuh.
Ia, lelaki sehat yang berbahagia, telah memulai
perjalanannya dengan baik. 

Matahari kini tak lagi malu-malu. Sinarnya
benderang menimpa atap rumah, pohon-pohon, batu
jalanan dan apa saja di muka bumi. Juga puncak kepala
lelaki yang masih terus berjalan. Dua-tiga butir keringat
mulai menitik di pelipis, tapi tak melunturkan senyum
ceria yang terus tersungging di wajahnya. Kini ia
berpapasan dengan beberapa perempuan yang selesai
berbelanja. Mereka menyapa lelaki itu sambil meleng-
gang berjalan pulang. Di tangan mereka menggantung
keranjang belanjaan, penuh berisi sayur-mayur dan
buah-buahan yang mereka beli pagi ini. Begitu
menggiurkan, warna-warni menyiratkan nikmatnya
santapan yang akan terhidang di meja makan suami
mereka nanti. 

Lelaki itu tersenyum simpul sambil terus melangkah.
Ia sedang memikirkan, betapa para perempuan itu tak
sadar diri mereka pun adalah hidangan di tempat tidur
suami mereka malam hari. Malam hari yang jalang,
sungguh berbeda dengan pagi ceria yang bersahabat.
Senyum lelaki itu membeku sesaat, teringat akan malam
hari, yang sarat dengan mimp-mimpi mencekam. Ia
tak bersahabat dengan malam. Tidak sama sekali! Ia
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mengiringi langkah lelaki yang mulai menua itu. Kini ia
benar - benar merasakan nyeri pada lutut sangat
menyiksanya. Tiap langkah terasa sangat sulit dilakukan
dengan hampir seluruh massa tubuh bertumpu pada
tongkat yang membantunya berjalan. Matahari mulai
condong ke arah barat, bayang-bayang tubuh semakin
memanjang mengikuti dari belakang. Napas lelaki itu
terengah-engah, langkah-langkahnya tertatih bersama
kertap tongkat mendetak trotoar. Lelaki itu mengusap
kepalanya sekali lagi. Ia tak merasakan helai rambut
menyambut usapan tangannya. Yang terasa adalah kulit
kepala yang basah oleh keringat. Dengan heran
dipandanginya telapak tangan yang tak lagi dilekati
helai-helai rambut yang terusap. Kulit tangan yang
berkeriput, ruas-ruas jari yang membengkok kaku dan
terasa sakit bila digerakkan. 

“AKU makhluk celaka!” rutuk lelaki itu sambil terus
memandangi tangannya dengan muak. Ia mulai
bertanya-tanya, kapan tiba di tujuan perjalanan. Terlalu
lama, terlalu panjang, keluhnya dalam hati. Pun
demikian, tetap dilangkahkannya kaki melanjutkan
perjalanan. Bayang-bayangnya lekat mengikuti dari
belakang, matahari merah jingga kini bertempur dengan
langit kelabu, seolah pertanda bahwa hari pun turut
menua bersama lelaki itu. Hari telah menjelang senja,
lelah mulai menguasai tubuh lelaki yang kini
membungkuk, menahankan nyeri pada lutut dan tulang

yang semakin menjadi. Saat itu angin berembus
kencang, memberikan sejenak sejuk ke tubuh lelaki yang
mulai membungkuk bertelekan pada tongkat. Sambil
menarik napas panjang, lelaki itu menengadah menatap
matahari di atas kepala. Bola api itu balas menatap
dengan sorot yang garang, membakar kornea mata si
lelaki hingga ia terpaksa mengerjapkan mata karena
silau. Diangkatnya tangan untuk melindungi mata, dan
saat ditempelkannya ke kening yang basah oleh
keringat, ia merasakan lembar-lembar rambut yang
semakin banyak berguguran dari kepalanya.
Dipandanginya telapak tangannya dengan heran, lalu
ia menoleh ke belakang, ke arah trotoar yang telah ia
lalui sedari tadi. Alangkah terkejutnya ia, menyaksikan
betapa rambutnya telah berceceran di sepanjang trotoar
itu. Panik dirabanya kembali kepalanya, dan terasa
rambut yang ia cengkeram terlepas dari kulit kepalanya,
menggumpal di genggaman tangan. 

“Ah, kenapa dengan diriku? Apa yang terjadi?”
lelaki itu bertanya-tanya sambil menatap jejak
rambutnya di sepanjang trotoar yang telah ia lalui, dan
berakhir di bayang-bayang yang berada tepat di bawah
kakinya. Baru disadarinya bahwa rambut yang
berguguran itu adalah rambutnya yang telah memutih.
Aku menua! Aku menua, dan tak ada yang bisa
kulakukan untuk mencegahnya, batin lelaki itu sambil
tercenung. 

Waktu terus berjalan dengan lambat, seolah
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dilakukan lelaki itu selain berhenti di tempat atau
melanjutkan perjalanan. Menggeram, ia tak mau
menyerah. Dipaksakannya langkah demi langkah,
setapak di depan setapak, walau tertatih. Ke depan,
entah apa pun yang ada di sana. Lelaki renta terus
melangkah, terus hingga akhirnya langkahnya terhenti.

“Aah! Ini rumahku!” termegap, didapatinya ia
berdiri di depan pintu rumahnya sendiri, yang ia
tinggalkan tadi pagi di awal perjalanan. Kini ia tersadar,
sesungguhnya ini adalah perjalanan pulang. Dengan
jari gemetar ia merogoh kantung celana mencari anak
kunci, lalu dimasukkannya ke lubang di daun pintu.
Didorongnya dengan susah payah pintu putih hingga
berderit terbuka. Menyeret langkah yang lelah, ia masuk
ke dalam rumah. Sebidang ruangan lengang berlantai
papan menyambut kedatangannya dalam gelap. Hanya
ada pembaringan di pojok ruangan. Dengan lega ia
rebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Tongkatnya
terjatuh dengan suara keras ke lantai. 

“Aku lelah. Lelah. Perjalanan ini... hhh... terlalu
melelahkan,” keluhnya dengan napas terputus-putus.
Matanya yang perih buram memandang langit kelam
dari balik jendela di dinding sisi pembaringan. Sesekali
kaca jendela terlihat bergetar ditepuk-tepuk angin yang
semakin riuh. Tiba-tiba kilat tanpa suara menerangi
langit dalam hitungan detik, tampak dedaun pohon di
halaman melambai-lambai tertiup angin kencang. Ada
helai-helai putih berkilau terlihat melayang-layang di

punggungnya. Ia kini lelaki tua yang tak putus bertanya-
tanya dalam hatinya. 

Malam telah memenangkan pertempuran.
Matahari kini terbunuh sempurna. Di langit, gemintang
kerlap-kerlip memainkan konser tanpa nada merayakan
kemenangan malam. Tapi lelaki yang kini renta tak turut
bersuka. Punggungnya terbungkuk menahankan nyeri
tak terperi dari kedua lutut. Seluruh rambutnya punah,
yang tersisa kulit kepala berkerut seolah mengisahkan
kepahitan hidup seorang anak manusia dipaksa dewasa
oleh dunia.

“Di mana akhir perjalananku? Terlalu jauh aku telah
melangkah. Mengapa lama sekali tiba?” tersiksa oleh
kertap tongkatnya sendiri yang semakin berat, lelaki
renta meratap. Ia tak lagi ingat, ke mana tujuan
kepergiannya. Perlahan, perlahan sekali dipaksakannya
leher yang kaku menoleh ke belakang. Jalanan kini sepi,
hanya ada satu dua ekor kucing bermata kilau
berkeliaran menikmati malam. Sepanjang trotoar, helai-
helai rambut putihnya yang berguguran juga kilau
memantulkan cahaya bulan. Perlahan, perlahan sekali
ia menengadahkan kepala. Purnama membalas
tatapannya dari sela-sela lipatan langit malam. 

“Terkutuk! Hendak ke mana aku ini?” lelaki renta
kini meradang. Dicobanya mengingat-ingat tujuan
perjalanan. Sia-sia. Ia bahkan tak ingat titik awal
keberangkatannya. Seluruh kenangan perjalanan turut
terbunuh bersama matahari. Tak ada yang bisa
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udara, berputar melingkar seperti pusaran. Helai-helai
rambutnya. Angin berdesau di luar rumah, seolah turut
meratapi nasib lelaki malang yang menua dalam sehari. 

“Jadi beginilah akhirku. Di pembaringan, di gigil
malam seperti ini,” lelaki itu memaksakan sebentuk tawa
keluar dari kerongkongannya yang tercekat. Semua
keceriaan dan semangatnya di saat terang tadi punah,
kini ia tua bangka yang nyaris ditinggalkan ruhnya.
Sekujur tubuhnya kaku, kedua ujung kakinya mengejang.
Ada yang meronta-ronta di dalam raganya, berontak
ingin bebas dan menari bersama helai-helai rambut
putih di luar. Kelopak mata lelaki renta kini setengah
tertutup, diberati rasa nyeri yang berdenyut di balik
tengkorak.

“Begini caraku mati? Sendirian, tanpa tangis dan
doa dari sesiapa?” lelaki renta sudah kehabisan tenaga.
Malam pekat, kini bintang pun menghilang. Bulan
purnama menggantung sendirian, menyaksikan lelaki
renta meregang nyawa. Napasnya kini tinggal satu dua.

Menjelang dini, lelaki renta tak lagi bisa membuka
mata. Ada yang berdesir meluncur keluar dari ubun-
ubun, berangsur meninggalkan tubuh seiring suara
tercekik dari kerongkongan.

“Terkutuklah dunia! Kau tak lebih dari rumah bordil
bagi kaum muda!” setelah rutukannya yang terakhir,
melayanglah nyawa lelaki renta. Tubuhnya terbaring
diam, tak lagi meregang. Angin berdesing semakin
kencang, helai-helai rambut putih terbang berputar-

putar. Berputar, terus berputar melewati jendela masuk
ke rumah. Semakin lama semakin banyak. Seluruh
ruangan berpendar oleh kilau helai-helai rambut putih
yang kini terbang seperti kunang-kunang di dalam
rumah yang gelap. Pendarnya memberi seberkas sinar
yang jatuh di atas jasad tergeletak di pembaringan.
Kerut-kerut derita tampak jelas menggelayuti wajah
pasi lelaki renta. Satu persatu helaian rambut putih
mendarat di kepala jasad lelaki renta dan melekat di
sana. Perlahan warnanya berubah menghitam.
Bersamaan dengan semakin banyaknya rambut
melekati kepala, keriput di wajah dan tubuhnya
berangsur hilang. Rona pias di wajah jasad itu pun
menghilang, lelaki itu tampak seakan sedang terlelap.

Terdengar kokok ayam. Sekali. Dua kali. Subuh
telah tiba, matahari sebentar lagi kembali berkuasa.
Dada lelaki di pembaringan tampak naik turun,
pertanda bahwa ia bernapas! Perlahan, kelopak
matanya bergetar membuka, sudut bibirnya bergerak
menyunggingkan senyum. Ya, lelaki itu hidup kembali,
tepat saat matahari terbit. Direntangkannya kedua
tangan lebar-lebar, lalu diusapnya rambut hitam lebat
yang kembali membungkus kepalanya. Ia muda, sehat
dan tegap.

“Ah, hari yang baru! Aku tak sabar ingin segera
memulai perjalananku!” lelaki itu berseru sambil
mendongakkan kepalanya. Seluruh tubuhnya
memancarkan semangat kehidupan. Segera ia bangkit

LELAKI BERUSIA SEHARI | Marina Novianti
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RASANYA aku pernah melihat anak kecil
itu sebelumnya. Di dalam kepalaku. Aku

ingat, akulah yang merekanya. Waktu itu, aku
baru saja menyelesaikan garis matanya ketika
ia melontar protes.

“Aku ingin bingkai mata yang lebih tajam,”
katanya. Lalu aku membiarkannya menghapus
garis matanya yang baru saja kuselesaikan,
kemudian digantinya dengan garis mata yang
lain. Garis mata yang lebih runcing dan
melengkung di ujungnya.

Sekarang aku tengah melihatnya lagi,
dengan lebam di kedua belah matanya. Aku
yang sengaja menambah lebam itu di sana. Aku
berniat menyelesaikan ceritanya hari ini.

Ia sempat mendebat mengapa mesti ada
lebam di kedua belah matanya yang susah-
payah ia beri bingkai mata lebih runcing dan

Fragmen dalam Sebuah Cerita
Bergambar
Poetry Ann
Minggu, 27 September 2015

FRAGMEN DALAM SEBUAH CERITA BERGAMBAR | Poetry Ann

dari pembaringan, meraih tongkat yang tergeletak di
lantai, dan sambil tersenyum bergegas melangkah
menuju pintu. Diiringi cericip burung dan sinar
matahari pagi, ia siap memulai perjalanannya hari ini. 
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melengkung di ujungnya itu. Tapi, ia mengerti ketika
aku mengatakan padanya kalau pembaca akan lebih
suka mendapati lembam itu di matanya. Mereka
menyukai sesuatu yang menggiriskan seperti itu.
Menyentuh, menyayat-nyayat, meski mereka tak paham
mengapa mereka lebih menyukai cerita semacam itu.

Tangan kekar menjenggut rambutnya yang ikal
sebenarnya, waktu membuatnya, aku sendiri ragu
rambut itu sengaja kubuat ikal atau memang aku tak
bisa membuat sesuatu yang lurus. Kemudian tangan
kekar tadi menyentakkan kepalanya dengan kasar ke
belakang seperti menyetakkan tali kekang kuda,
menahannya hingga membuat dagu anak kecil itu
mendongak lebih tinggi dengan urat leher menegang
dan bibir yang tambah gemetar. Anak kecil itu seperti
ingin menumpahkan tangis dan jerit kesakitan, tapi
aku memintanya untuk tak melakukan hal itu. Ia tanya
mengapa.

“Aku tak punya cukup waktu untuk
menggambarkan tangisan dan jerit kesakitan macam
apa yang pantas untukmu.” Lagi pula, stok tangisan
dan jerit kesakitan yang kupunya sudah habis. Dalam
botol-botol yang diberi label “tangis terisak”, “tangis
dengan suara tertahan”, “tangis dengan sedikit air
mata”, “tangis dengan air mata berleleran”, “tangis
tanpa air mata”, dan macam-macam tangis yang lain,
yang kusimpan dalam lemari kaca kedap udara yang
kumiliki pun hanya menyisa kosong. Begitu pun dengan

FRAGMEN DALAM SEBUAH CERITA BERGAMBAR | Poetry Ann
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yang di atasnya terdapat sebungkus rokok yang sudah
terbuka dan penyok di salah satu sisinya dan isinya
tinggal beberapa batang. Kubuat ia duduk di sana,
meraih sebatang rokok dari bungkusnya, menyulutnya
dengan korek gas yang sudah lebih dulu kusiapkan di
saku jaket belel yang dikenakannya. Kubuat si tangan
kekar menghisap rokok yang tadi hingga pipi tirusnya
terlihat begitu kempot. Kemudian mengembuskan
kepulan asap rokok pertamanya ke arah langit-langit
kamar tempat ia dan anak kecil itu berada.

ANAK kecil itu menatap mata si tangan kekar yang
menyipit, mengamati dan mengikuti ke mana arah
gulungan asap rokok pertamanya bergerak dan lenyap.
Mata anak kecil itu ikut menyipit. Sebentar kemudian
matanya membulat, lalu mengerjap-ngerjap,
mengalihkan pandangannya ke arahku. Ia menyadari
seuatu. Katanya, “Kenapa mata si tangan kekar itu
sama pesis dengan mataku?”

Aku katakan, “Tentu saja. Dia ayahmu.” Padahal
ide itu baru saja terlintas di kepalaku ketika ia melontar
tanya barusan. Ya, biar bagaimanapun, antara anak dan
ayah mesti ada kemiripan. Hanya itu alasan yang dapat
kutemukan dalam kepalaku saat ini. 

“Anggap apa yang kulakukan tadi sebagai balasan
terhadap ibumu.” Si tangan kekar mulai bicara lagi
setelah beberapa kali menikmati hisapan rokoknya.

“Lagi pula, anak pelacur sepertimu memang pantas

botol berlabel jerit kesakitan. Aku tahu, sebenarnya ia
sendiri sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Jadi tak
perlu tangisan dan jerit kesakitan untuk
menggambarkannya.

Dagunya terantuk meja. Keras sekali. Tangan kekar
itu yang melakukannya.

Bibirnya berdarah. Salah, bukan, bukan bibirnya,
tapi gusinya yang berdarah. Gusi depan. Darahnya
keluar cukup banyak hingga terlihat seperti bibirnyalah
yang berdarah. Hingga ia terpaksa menyesap rasa asin
bercampur amis dari darah itu demi membuat
pendarahan di gusinya terhenti. Ia meringis kesakitan.
Begitu ngilu dan perih. Gigi-giginya terasa seperti
tengah dicabuti satu per satu dengan gegep, rintihnya.

“Mengapa si tangan kekar melakukan ini padaku?
Mengapa dia menyiksaku?”

Aku mendadak gagu. Aku tak punya jawaban. Aku
memang masih mencari alasan mengapa si tangan kekar
itu melakukan hal-hal yang tak sepatutnya ia lakukan
pada anak kecil itu. Aku bahkan masih mengingat-
ingat peran apa yang kusematkan untuk tangan si kekar
itu di dalam ceritaku ketika aku mulai menggambarnya
tempo hari.

Ragu-ragu kubuat si tangan kekar itu memamerkan
makian dengan kaki yang sesekali menendang kesal
anak kecil yang duduk meringkuk ketakutan di
dekatnya. Ada kursi di sebelahnya. Di sisi meja bekas
ia dengan kasar mengantukkan dagu anak kecil tadi,

FRAGMEN DALAM SEBUAH CERITA BERGAMBAR | Poetry Ann
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dengan rasa ngilu dan sakit di sekujur tubuhnya tanpa
bisa menangis, tanpa bisa menjerit untuk melampiaskan
kesakitannya.

“Berarti lelaki yang sedang merokok itu bukan
ayahku?”

Aku menggeleng. 
“Lalu mengapa tadi kau bilang kalau dia ayahku?”
Aku tersenyum. “Secara biologis dia memang

bukan ayahmu, tapi dia suami ibumu.”
“Lantas kenapa kau buat matanya menyerupai

mataku?” Kali ini anak kecil itu menggeram.  Ia
sepertinya ingin sekali menelanku. Aku katakan, bukan
aku yang membuat mata si tangan kekar itu serupa
dengan matanya. Rupanya ia lupa kalau di awal ketika
aku menggambarnya, aku membuatkan sepasang mata
yang jelas berbeda dengan mata si tangan kekar yang
sekarang duduk dengan bahu melengkung ke depan
dan tangan yang tenggelam di dada seperti tengah
menahan sakit, tapi kemudian ia tak terima. Ia
memprotesnya, lalu menghapus garis mata yang susah
payah kubuat itu dan menggantinya dengan garis mata
yang lebih runcing dan melengkung di ujungnya. Persis
mata si tangan kekar yang barusan menyiksanya, yang
kini terisak, entah karena apa. Mungkin seperti
biasanya, ia menyesali perbuatannya terhadap anak kecil
itu.

Si tangan kekar memang selalu begitu. Dengan
gampang menyiksa anak kecil yang berada di dekatnya

mendapatkannya.” Si tangan kekar mengatakannya
dengan suara dingin. “Jangan salahkan aku. Salahkan
ibumu yang memilih mempertahankan dan
melahirkanmu, anak yang dihasilkannya setelah tidur
dengan lelaki yang kemudian membawanya lari dan
meninggalkanmu di sini bersamaku.”

Si tangan kekar meludah. Mendengus. Ia mencium
aroma pesing mengambang di udara. “Malang benar
nasibmu,” oloknya begitu dirasanya ujung jempol
kakinya menghangat karena menyentuh cairan yang
perlahan mengalir ke arahnya, lalu mencari tahu asalnya,
dan mendapati celana merah anak kecil itu basah.
Sementara anak kecil yang meringkuk ketakutan di
dekatnya masih memandangku dengan tatapan kasar
dan bibir gemetar. Ia  meminta pertanggungjawabanku.

Baiklah, akan ak jelaskan. Kubuat ia menerti bahwa
ibunya memanglah seorang pelacur. Kubuat ia mengerti
bawa ibunya memang sengaja mempertahankan dan
melahrkannya sebelum akhirnya ia ari bersama lelaki
yang elah tidur dengannya, dan meninggalkannya
bersama si tangan kekar. dan kubua ia mengerti bawa
ibunya sengaja melakukan semua itu untuk membalas
dendam. Melunaskan rasa sakit hatinya terhadap lelaki
yang telah membuatnya terpaksa menjadi pelacur. lelaki
yang kini berada di dekatnya, yang membuat sepasang
matanya lebam, yang sesaat tadi menjenggut rambut
ikalnya, membuatdagunya terantuk meja hingga ia
mesti meringkuk ketakutan dengan celana basah,

FRAGMEN DALAM SEBUAH CERITA BERGAMBAR | Poetry Ann
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BOLEH jadi ini gurauan belaka, tapi ini
telah menjadi sebuah kisah, kisah semua

orang. Tak seorang pun yang tahu sebabnya
Nizar bersikeras pergi ke Ramallah. Situasinya
tidak mendukung—pos-pos pemeriksaan
militer, cacian, perjalanan yang sangat
meletihkan melintasi perbukitan dan mengatasi
tembok berlumpur. Meski begitu, dengan
penuh tekad, Nizar bersikeras: Ada suatu
persolan yang harus dipecahkannya di
Ramallah. Ia harus pergi. “Aku bisa
menanggung beban selama di perjalanan... kita
sudah terbiasa dengannya... itu sudah jadi hal
yang normal bagi kita. Orang-orang Israel itu
tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan
itu telah membalik segalanya yang tidak wajar
dalam kehidupan kita menjadi wajar-wajar saja...
apalagi yang bisa kita perbuat? Duduk-duduk

Sepatu

Nassar Ibrahim
Minggu, 04 Oktober 2015

SEPATU | Nassar Ibrahim

itu tiap kali teringat istri dan lelaki yang membawanya
lari, kemudian menyesalinya, mengobati luka-luka yang
dibuatnya, dan meminta maaf. Kemudian
mengulanginya lagi di lain kesempatan.

Tapi, dari mana si tangan kekar mendapatkan
tangis terisaknya?

Lekas kuperiksa kembali botol-botol berlabel
macam-macam tangis yang kusimpan dalam lemari kaca
kedap suara itu. Kosong. Setelahnya, aku baru sadar,
aku telah kehilangan cerita bergambar yang tengah
kuselesaikan. Aku berusaha mencarinya di laci lemari
kedap udara, di kolong ranjang, di dapur, di kursi tamu,
di dalam sepatu-sepatu, di kantong-kantong celana, di
sudut-sudut gudang, di botol-botol berlabel macam-
macam tangisan dan jeritan, bahkan di saku jaket belel
tempat aku menyimpan korek gas yang digunakan si
tangan kekar untuk menyulut rokoknya, tak juga
kutemukan.

Yang belum kulakukan adalah mencarinya di
sepasang mata berbingkai tajam penuh lebam milik
anak kecil itu. Tapi, begitu aku hendak mencarinya di
sana, yang kudapati hanyalah anak kecil tanpa mata
dengan celana merahnya yang basah dan kemeja
putihnya yang penuh keringat. Ia menyeringai ke
arahku, lalu menghapusku. “Aku ingin penulis cerita
bergambar yang lebih pandai,” katanya. 



444 445

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

saja sampai mati, menanti apa?”
Ia masuk ke dalam mobil dan pergi. Ia harus

mencapai Ramallah, dengan cara bagaimanapun juga.
Mobil-mobil melintasi perbukitan, melalui satu

kilometer jalan beraspal dan kilometer berikutnya
jalanan berlumpur. Nizar mengalihkan tatapannya ke
perbukitan. Orang-orang selalu menemukan cara untuk
mengitari pos-pos pemeriksaan. Jalan-jalan yang kecil
menjadikan mereka ahli dalam menghindari pos
pemeriksaan, perintah, keletihan, dan keadaan buruk
lainnya. Mereka bagaikan sebuah koloni semut yang
selalu mendapatkan jalan keluar, solusi, saat rumah dan
jalanan mereka dihancurkan. Mereka cerdik dalam
menghindar, menyesuaikan diri, dan bertahan. Selama
berhari-hari, semut-semut ini menggali dengan mulut
dan kaki mereka yang mungil, mengangkut butiran
tanah ke tempat-tempat yang jauh sekali. Mereka
membuat lubang yang sangat kecil tapi cukup. Mereka
akan meneruskan perjalanan seakan tidak ada kejadian
apa-apa. Boleh jadi sebentar kemudian, sengaja atau
tidak, salah seorang dari mereka akan meruntuhkan
lubang itu. Semut-semut pun berhenti, menggerak-
gerakkan antena mereka dengan gelisah, melihat
keributan yang terjadi, merubunginya, lalu meroyakinya
lagi dan mulai bekerja.

Di jalanan yang berlumpur, orang-orang terlihat
seperti gundukan-gundukan hitam kecil, bergerak
berurutan. Sekumpulan manusia ini berjalan terpincang-

SEPATU | Nassar Ibrahim
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deritanya sama saja. Di belakang, ada tembok dan
cacian. Di depan, sama saja. Jadi, majulah ia. Bukankah
kedatangannya, kesanggupannya mengatasi derita
merupakan perlawanan terhadap patahnya kesetaraan?
Segenap bangsa menemukan jalan melangkahi logika
dan akal sehat yang dengan sendirinya menguatkan
logika yang mengatakan, Berjuang atau Mati.

Tenggelam dalam khayalannya, Nizar mendaki
pengharapannya dengan kakinya yang menjejak jemu.
Setiap bukit menjadi rintangan yang harus diatasinya,
memupuk ketabahannya. Setiap tawa menjadi cara
untuk bertahan, seakan ialah orang bahagia di bumi.
Meski begitu ia akan merasa betul-betul bahagia saat
tertawa tergelak-gelak.

Ia terus mengelak dan mendesak, dari mobil ke
mobil, dari bukit ke gunung, dari pos pemeriksaan ke
pos pemeriksaan. Ia berjalan terus, sementara jalannya
berliku dan menantang, hingga ia mendapati dirinya
dalam keadaan lemas di bangku mobil, terlupa akan
apa yang tengah berlangsung di sekitarnya.

Enam jam selepas subuh bukanlah waktu yang
lama, pikirnya dan ia tersenyum. Sebagian orang
menghabiskan sepuluh jam untuk sampai di tempat
tujuan mereka, mencapai apa yang harus dicapai. Ia
bergerak semakin dekat ke pos pemeriksaan terakhir
di depan kemah pengungsi Qalandia. Tinggal satu
langkah lagi sebelum ia memenangkan perang.

Antrean panjang mobil merentang sepanjang aspal.

pincang, berhenti, berjalan maju, lalu mundur. Mereka
akan menempuh apa pun untuk mencapai tujuan
mereka. Mereka berjalan seakan-akan melalui neraka
Dante. Di jalan yang sesungguhnya, mereka berimpit-
impitan.  Mereka memanjat dan melompati tembok
berlumpur. Sejam kemudian, bisa jadi ada buldozer-
buldozer yang menghancurkan jalan-jalan mereka
dengan bebatuan, tanah, dan balok-balok semen.
Bungkalan-bungkalan hitam itu terhenti, memandangi,
dan berpaling pada diri mereka sendiri, pada
penderitaan mereka, pada keringat dan air mata
mereka, namun lagi-lagi menemukan jalan yang baru,
membuatnya, menjumpainya, dan melanjutkan dengan
kekeraskepalaan mereka yang abadi.

Nizar bergerak seperti yang lain-lainnya. Dicekam
amarah, ia menempuh jalan semut seraya menyerapah.
Kakinya terasa nyeri. Ia terjatuh, bangkit, berpegangan
pada tangan seorang lelaki tua dan bersama-sama
mereka melanjutkan pendakian yang sulit. Ia harus
mencapai Ramallah. Seketika, barangkali kedatangannya
itu sendiri yang menjadi tujuannya—kesanggupannya
untuk menjadi keras kepala, untuk menonjolkan dirinya
sehingga kedatangannya saja sudah merupakan suatu
kemenangan, dan itu sudah cukup.

Waktu berjalan dengan lamban. Panas dan
berdebu. Tembok, senapan, tentara, pemeriksaan kartu
identitas, antrean panjang, serapah, dan cacian.
Segalanya bercampur aduk. Maju atau mundur
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saja belum tumbuh. Di depan mereka ratusan pria dan
wanita, menanti, mengharap, berusaha membujuk para
tentara dengan apa pun semampu mereka supaya
mengizinkan mereka lewat. Tapi tak ada gunanya
permohonan, air mata, usia, penyakit, pendidikan,
universitas, semua itu tak ada gunanya...“Tidak ya tidak.”

Tekanan dan kemacetan menjadi-jadi. Salah
seorang tentara melempar bom gas, yang mengeluarkan
bunyi teredam sewaktu meledak dalam kerumunan.
Orang-orang berlari, terbatuk-batuk, pingsan, tapi tak
ada gunanya. Tidak ya tidak.

Orang-orang mulai merayap lagi. Nizar pun maju.
Ia berdiri di depan balok-balok semen, lalu bergerak
maju ke jalan sempit.

“Hei, kamu mau ke mana? Berhenti!”
“Aku ingin lewat.”
“Ada surat izin?”
“Tidak, aku tidak perlu surat izin.”
“Maka kembalilah. Dilarang masuk.”
“Tapi, tuan, aku harus lewat, aku datang dari jauh,

ada urusan penting.”
“Aku tak peduli. Dilarang masuk. Kembali atau

kutembak.”
“Kenapa kau mau menembak? Kau lihat kan aku

tidak bersenjata?”
“Aku bilang tidak. Dilarang masuk.”
Nizar tertegun. Ia berpaling dan memandang

kerumunan melalui bulu matanya yang tersaput oleh

Mobil Nizar melambat dan berhenti di ujung barisan.
Ia membuka pintu dan turun, melihat-lihat sekelilingnya.
Di kedua sisi jalan, semut-semut bergerak di antara
mobil-mobil, dalam debu. Wanita, anak-anak, laki-laki,
tua dan muda, pedagang, pelajar, keledai, semuanya
bergerak maju dan mundur. Suara, seruan, bisikan,
permohonan—campuran memusingkan dari orang-
orang, dari derita dan daki, dari debu dan upaya; dan
kehidupan.

Ia meninggalkan mobil dan ber jalan maju,
bergabung dengan iring-iringan pelan di depannya.
Sebuah mobil hitam yang bersih lewat, menimbulkan
pusaran debu, meninggalkan serapah pada jejaknya.

Matahari memanggang puncak kepala orang-
orang. Aliran keringat menuruni leher mereka,
menaungi mata mereka. Meski begitu, tidak ada pilihan
selain berjalan terus.

Nizar melangkah dengan mantap, sementara
telinganya menangkap sedikit-sedikit pembicaraan:
“Mereka tidak akan mengizinkan siapa pun lewat.
Hanya mereka yang mendapat surat izin dari
pemerintah.”

“Aku harus sampai di Ramallah, ada atau tidak ada
surat izin aku tak akan kembali.”

Ia mendekati pos pemeriksaan dan berdiri di depan
balok-balok semen. Beberapa tentara sedang
berkumpul. Sebagian dari mereka mungkin belum
sampai delapan belas tahun usianya. Kumis mereka
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emninggalkannya di sini, dan mengambilnya saat kau
kembali.”

Nizar menatap tentara itu. Ini main-main atau
tentara itu memang serius?

“Tidak mungkin. Bagaimana aku akan berjalan
dalam cuaca panas begini, belum lagi ada pecahan kaca,
lumpur....”

“Baiklah, jadi kau tak mau? Kembalilah ke tempat
asalmu.”

Nizar mendunduk dan berpaling sedikit. Ia
menatap keramaian dalam terik matahari dan debu.
Seketika, penderitaan seumur hidup kembali muncul
ke permukaan.

“Baiklah, aku sepakat,” ucapnya tegas.
Ia membungkuk, mencopot sepatunya, dan segera

menaruhnya pada balok semen, di depan si tentara
yang terkaget-kaget, tanpa menunggu izin untuk maju.

“Hei, tunggu, masih ada syarat lagi.”
Nizar berjalan seakan lupa daratan. Jalanan yang

berlumpur itu panas akibat matahari.
“Sebelum kau pergi, aku ingin kau membawakanku

segelas teh.”
Nizar menatap tentara itu, lalu ke arah kakinya.

Keringat bercucuran di tepian pipinya, sedikit gamang
di pucuk dagunya sebelum terjun dan akhirnya lenyap
dalam debu yang amat panas.

Ia berjalan perlahan dan berlalu. Lima menit
kemudian ia kembali dengan segelas besar teh. Ia

debu, lalu mencoba lagi.
“Tolonglah, jika kau menghendaki kartu identitasku

sampai aku kembali, ini, ambillah.”
“Aku tak menghendakinya. Di sini dilarang lewat.

Ini kata-kataku yang terakhir.”
“Kenapa, bung? Apa yang kau inginkan dari diriku?

Aku harus sampai di Ramallah.”
Tentara itu memandang kejauhan dan kembali

menatap wajah Nizar. Ini kesempatan untuk bermain-
main dan bersenang-senang.  Ia meminta kartu identitas
Mizar. Ia menatap kartu tersebut,  lalu pada Nizar.

“Dengar, aku akan membolehkanmu lewat jika kau
melepas topimu.”

Nizar menatap tentara itu dengan serius, lalu
melepas topi dari kepalanya dan melemparnya jauh-
jauh.

“Sekarang, oleh aku lewat?”
Tentara itu tertawa terbahak-bahak. Matanya

mengikuti gerakan topi yang terlontar di antara
kerumunan dan lenyap.

“Kita belum selesai. Ada syarat lainnya jika kau
ingin lewat.”

Nizar merasa ia telah berhasil meruntuhan
rintangan awal berupa penolakan mentah-mentah itu.
Ia mulai mengatur siasat, bernegosiasi.

“Ya, apalagi yang kau inginkan?” tanyanya pada
tentara itu.

“Kau harus melepaskan sepatumu dan
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memberikannya pada tentara itu, yang mulai
menyesapnya, sambil berolok-olok dan tertawa dengan
tentara-tentara lainnya.

Nizar meninggalkan pos pemeriksaan. Akhirnya
ia melintasinya dan dalam perjalanannya menuju
Ramallah. Urusan yang penting itu ialah bahwa ia
berhasil lewat.

EMPAT jam kemudian, Nizar kembali. Sebelum
sampai di pos pemeriksaan, ia mencopot sepatu
barinya. Ia menaruhnya di sebuah kantong plastik.
Kesepakatannya yaitu ia harus kembali dengan
bertelanjang kaki.

Ia melangkah ke arah pos pemeriksaan, pada si
tentara.

“Hei, kau lihat sendiri aku sudah kembali. Di mana
sepatuku?”

Tentara itu tertawa tergelak-gelak, sambil tangannya
menunjuk sepatu di samping balok semen.

Nizar berjalan ke arah sepatunya. Ia memasukkan
kaki kanan ke dalam sepatu dan merasakan adanya
cairan panas. Ia terkejut dan mengeluarkan lagi kakinya.
Ia memegang sepatu itu dan menatap si tentara yang
sedang bersama empat kawannya. Smeuanya mulai
tertawa-tawa.

Nizar membalikkan sepatunya. Cairan kuning
keruh bercucuran dari dalam sepatu itu. Ia
mengguncangkan sepatu itu beberapa kali. Ia mencoba

mengeringkannya dengan koran. Halaman-halamannya
penuh dengan berita dan gambar para pemimpin
politik serta konferensi tingkat tinggi. Ia bangkit
dengan tenang, mengenakan sepatu itu, dan berjalan
lewat pos pemeriksaan. Setelah tiga langkah, ia berhenti
mendadak. Ia berbalik dan berjalan kembali, sambil
mendekati balok semen.

“Mau apa kau?” tanya si tentara sambil tertawa
sekaligus keheranan.

Nizar diam saja. Ia memandangi orang-orang dan
mobil-mobil. Ia mencopot sepatunya dan menahannya
di atas balok semen. Ia menatap lurus-lurus mata si
tentara.

“Satu kata terakhir,” ucapnya tegas, “yang ingin
kusampaikan padamu. Selama kau terus  mengencingi
sepatu kami dan kami mengencingi tehmu, tidak akan
ada perdamaian di antara kita. Mengerti?”

Nizar lekas berbalik. Ia lenyap dalam keramaian,
tanpa alas kaki. 

Cerita di atas ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan oleh
Dyah Setyowati Anggrahita dari versi Inggris Taline Voskeritchian.
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APA pentingnya tidur jika nantinya bangun
lagi! Apa pentingnya bangun jika nantinya

hsnya untuk tidur!” teriakan itu seperti ledakan
di tengah malam yang sepi. Keras, berat, dan
serak. Berulang-ulang. Teriakan itu datangnya
dari arah masjid. Bangunan tua, kosong, tak
terurus, dan hampir runtuh, dengan sebuah
kubah besar dan miring di atasnya. Masjid itu
yang selama ini kujadikan tempat tinggal. Aku
mencintai masjid itu, tempat paling aman untuk
menyimpan hasil curian, sebab tak pernah ada
orang lain yang masuk.

Kampung mendadak heboh. Suara-suara
langkah segera terlahir. Aku cepat meninggalkan
jendela rumah yang sudah berhasil kucongkel,
itu adalah rumah ketiga yang akan kumasuki
dalam semalam. Agar tak mencurigakan aku
segera bergabung dengan orang-orang yang

Ki Balelol

Toni Lesmana
Sabtu, 10 Oktober 2015
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sedang menuju masjid. Sebagian nampaknya berjalan
sambil terkantuk-kantuk. Sebagian malah sudah lupa
gang menuju masjid.

Di depan masjid orang-orang sudah berkumpul.
Seseorang menyorotkan senter ke arah puncak kubah.
Beberapa senter datang lagi menambah terang. Seorang
lelaki tua, janggutnya yang panjang dan putih dimainkan
angin malam, dia memakai ikat kepala dan pakaian
hitam-hitam, nampak sedang mengacung-acungkan
sebelah tangannya ke angkasa, sementara tangan yang
satunya lagi memegang runcing ujung kubah.

Aku tahu itu Ki Balelol, seorang kakek aneh yang
setiap hari bebicara dengan batu di sungai. Gubuk
kecilnya tepat berada di tengah kuburan. Konon, Ki
Balelol adalah orang tertua di kampung itu. Ada yang
mengatakan bahwa tak ada yang tahu berapa usia
sebenarnya. Ki Balelol tak dapat mati, ucap yang lainnya
lagi.

Beberapa kali aku mengikutinya jika dia pulang dari
sungai. Pernah suatu hari, ketika itu hujan lebat, sungai
sedang meluap deras. Ki Balelol kulihat sedang
berjongkok di pinggir sungai, menepuk-nepuk air,
seperti seorang ibu menepuk-nepuk punggung
anaknya. Bersenandung seperti senandung nina bobo. 

Tak lama air itu mendadak berhenti. Diam.
Terbendung. Sebuah jalan setapak tercipta di hadapan
Ki Balelol. Melangkahkah dia berjalan menyeberangi
sungai kecil itu. Setelah sampai di seberang, ditepuknya
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berbekal hasil penjualan seluruh tanah warisan dari
orang tuanya, memang tak pernah terpasang listrik.
Ki Balelol kabarnya keburu dicap gila oleh warga
kampung. Karena berani menempeleng Lurah waktu
itu, yang tertangkap basah sedang berjudi di kantornya,
lantas menghancurkan ruang guru sekolah dasar yang
ketahuan dipakai mesum oleh guru-gurunya.

Sejak itulah dia dimusuhi warga kampung dan
terusir ke tengah kuburan. Terasing dan mengasingkan
diri. Ki Balelol larut dalam kesedihan yang panjang.
Dia menghabiskan waktunya menyepi di kuburan dan
merenung di sungai. Setiap hari bisa puluhan kali mandi,
berwudlu puluhan kali, bahkan hanya untuk
membersihkan kuku jari saja bisa menghabiskan
berjam-jam. Semakin lama, semakin aneh tingkahnya.
Hidupnya hanya dari sungai ke kuburan, dari kuburan
ke sungai.

Semua ini aku ketahui dari Nini Celembeng, nenek
renta penjual pecel langgananku, rumahnya di
kampung seberang sungai. Nini Celembeng dulunya
pacar Ki Balelol. Hanya karena keburu dicap gila, maka
asmara mereka kandas. “Ki Balelol itu tinggal di
kampung antah berantah, ya, jadi gila akhirnya! Aneh,
sudah tahu antah berantah masih saja tinggal di sana.
Memang gila dia itu. Kok ada ya kampung seperti itu!”
ujar kesal Nini Celembeng setiap kali usai bercerita.
Ternyata Nini Celembeng ini yang diam-diam selalu
mengirim makanan ke kuburan. Dari tahun ke tahun.

kembali air itu sambil bersenandung, air sungai itu
mengalir kembali. Deras dan meluap. Aku ingat,
hampir-hampir aku terjatuh dari atas jembatan karena
terkejut. Lantas kubayangkan seandainya diriku bisa
seperti itu terhadap seluruh kunci di dunia ini. Ah. Jika
semua kunci menurut kepadaku. Maka tak akan ada
lagi yang terkunci. Betapa aku bisa mencuri apa saja.
Apa saja, di mana saja.

Semenjak itu, sambil berharap dia mau menurun-
kan ilmunya, setiap sore aku selalu menemaninya
berbicara dengan batu-batu di sungai. Berbicara
dengan apa saja, layaknya berbicara dengan manusia.
Padahal dengan manusia dia tak pernah mau berbicara.

Kampung ini sebenarnya lebih aneh lagi. Beberapa
kali saat beroperasi, aku menemukan hal ganjil. Setiap
menyisir rumah demi rumah untuk incaran mencuri.
Sering kuintip lelaki yang bercumbu dengan lelaki,
perempuan bercumbu dengan perempuan. Pak RT
tidur di kamar istri Pak RW, sebaliknya, Pak RW satu
selimut dengan istri Pak RT. Dan anak-anak remaja di
kampung ini susah dibedakan mana lelaki mana
perempuan. Setengahnya warganya pemabuk,
setengahnya lagi penjudi.

“Ki Balelol kambuh lagi! Nyalakan lampu masjid!”
teriak seseorang yang baru datang.

Tawa meledak. Orang itu mungkin lupa bahwa
masjid itu tak berlistrik. Konon, sejak puluhan tahun
silam masjid yang didirikan oleh Ki Balelol dengan
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Ki Balelol menari di atas genting masjid. Anehnya
tidak tergelincir. Terus berputar. Ketika kudekati sambil
merangkak, ternyata kakinya tidak berpijak. Melayang
satu jengkal dari atas genting. Melayang, pelan
meninggi.

Ki Balelol telah berdiri di atas runcing puncak
kubah. Tangan kanannya terangkat ke atas seperti
hendak memetik bulan sabit. Angin tiba-tiba bertiup
kencang. Lolongan panjang anjing dari kejauhan.
Kelelawar besar berdatangan entah darimana.

“Pencuri Kecil! Pencuri Kecil! Lepaskan
pakaianmu!” Dia memanggil-manggil.

Ahai. Dia memanggilku. Kusorotkan senter ke
wajahnya. Dia tersenyum. Ini kali pertama dia
memanggilku, setelah berbulan-bulan aku mengikuti-
nya. Senyumnya sekarang lain, sedap sekali. Tangannya
terulur ke arahku. Seperti lengan bulan yang tiba-tiba
saja menjulur dari langit.

Tapi dia menyuruhku membuka pakaian. Aha,
bukan tidak mungkin dia akan menurunkan ilmunya.
Demi cita-cita apa pun harus dilakukan. Susah payah
mulai kubuka pakaian.

“Pencuri Kecil! Pencuri Kecil! Ayo kepaskan
pakaianmu! Biar ringan kuajak mengembara! Ayo kita
mencuri yang tak pernah tercuri. Agar bangun tak
bertemu tidur, dan tidur tak berjumpa bangun!”
tangannya menangkap tanganku. Dengan sekali sentak
tubuhku terangkat, dan tiba-tiba saja sudah duduk di

Berpuluh tahun lamanya. Kupikir nenek itu juga gila,
cintanya. 

“Apa pentingnya tidur jika nantinya bangun lagi!
Apa pentingnya bangun jika nantinya hanya untuk
tidur!” teriak Ki Balelol sambil melempar ikat kepala.
Lantas membuka baju. Melemparnya. Membuka celana.
Melemparnya. Tubuhnya bugil kering. Dia tak
menggubris teriakan-teriakan yang menyuruhnya diam
dan turun.

Lama kelamaan warga kampung bosan dan pulang
lagi ke rumahnya masing-masing sambil menggerutu
dan mengutuk Ki Balelol. Tinggal aku sendirian. Aku
teringat hasil curian, setelah merasa aman karena tak
ada orang, lekas kupanjati jendela masjid yang sudah
rusak. Di jendela ini, sering kupergoki Ki Balelol sedang
mengintip, jika aku sudah berada dalam masjid. 

BERBEKAL senter kecil, kucari kotak
penyimpanan di sudut, tertutup potongan triplek.
Kumasukkan gelang dan kalung. Dan kututup lagi.

Penasaran dengan Ki Balelol, aku menaiki sebuah
tiang, barangkali tiang ini pula yang dinaikinya, lantas
memanjat ke atas genting. Senter kecil kuarahkan ke
kubah. Ki Balelol yang sudah telanjang bergerak
mengelilingi kubah. Tangannya terentang, tubuhnya
meliuk. Di langit, bulan sabit pelan dilepas awan yang
menadak berarak cepat. Suara-suara satwa malam
seperti berpesta.
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menyambutku.
“Hey, perhiasan itu milikku!”
“Itu gelang istriku!”
“Kalungku!”
“Tenang, tenang! Sudah jelas sekarang. Anak itulah

pencurinya. Sekarang ayo kita tangkap maling sialan
itu.”

“Tapi dia bersama Ki Balelol!”
“Peduli setan! Siapa takut sama kakek edan itu!”
“Benar kau tidak takut?”
Tiba-tiba sunyi, tak ada yang berkata lagi. Lampu

senter berlarian menuju ke arah kubah. Ki Balelol masih
menari dan berputar. Aku gemetar ketakutan.
Barangkali ini hari sialku. Habislah riwayatku sekarang.
Ini gara-gara keonaran Ki Balelol, coba kalau dia tidak
berteriak-teriak gila di malam hari. Mereka tak akan
menyadari jika rumah mereka aku masuki.

“Ambil tangga!” bentakan kembali menggema.
“Ambil saja sendiri!”
“Sudaaaah! Jika tak ada yang berani naik. Lempar

dengan batu. Kita tunggu di sini sampai mereka turun.
Kakek edan dan maling sialan itu harus kita tangkap.”

Tak lama kemudian puluhan batu bersliweran
mengarah ke kubah, mengincar tubuhku dan tubuh
Ki Balelo. Batu-batu berlomba menimpa genting,
melabrak kubah. Genting-genting mulai hancur.
Mereka terus melempar.

Ki Balelol semakin nyaring suaranya, tubuhnya yang

atas pundaknya. Erat kupegang kepalanya.
“Hey, hey, hey! Apa pentingnya tidur jika nantinya

bangun lagi! Apa pentingnya bangun jika nantinya
hanya untuk tidur!” Ki Balelol kembali berteriak.
Suaranya tambah menggelegar. Ada gema memanjang.
Berulang. Seakan-akan suaranya tak berhenti.
Barangkali itu mantra andalannya. Lekas kuulang-ulang
dalam hati.

Orang-orang berdatangan lagi. Kentongan
terdengar di mana-mana.

“Maling! Maling!” teriakan susul menyusul. Sorot
lampu senter bertambah banyak, sebagian membawa
obor. Riuh dan gaduh. Lampu-lampu senter menyorot
ke arah kubah.

“Bagaimana dia bisa naik ke sana?” bentak
seseorang yang baru datang.

“Tanya saja sendiri!” jawab sseorang balik
membentak.

“Lihat itu, anak yang suka berkeliaran di kampung
kita itu sekarang bersama Ki Balelol!”

“Apa kubilang, mereka sekongkol. Sudah lama aku
curiga. Pencurian di kampung kita itu ulah mereka.”

Sebagian senter bergerak memasuki masjid.
Kegaduhan baru di dalam masjid.

“Woy! Lihat! Apa yang kutemukan. Masjid ini
dijadikan sarang pencuri. Ki Balelol dan anak itu
menyimpan curiannya di sini. Lihat!” seseorang berlari
sambil membawa peti miliku. Senter dan obor
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Kupejam mata kuat-kuat, “Ini di mana, Ki?” bisikku
gemetar.

“Ini tidak di mana-mana, Pencuri Kecil, tapi ada
di mana-mana! Petiklah bulan, petiklah bulan!” Ki
Balelol semakin merdu suaranya. Semakin lembut liukan
tubuhnya.

Aku terus memejamkan mata. Tak akan kubuka
mata sampai benar-benar dia turunkan ilmunya. 

Sukajadi, 2015

memanggul tubuhku semakin melayang, meliuk-liuk.
Suaranya seperti mengundang angin. Angin berhembus
kencang. Bulan sabit semakin runcing. Puluhan
kelelawar mengepak entah dari mana.

Batu-batu terus berlesatan. Sebagian mulai
melempar obor. Batu dan api mengincar kami, namun
hanya sanggup menjangkau genting yang hancur. Batu
dan api terus berlomba menghancurkan masjid. Api
mulai berkobar melumat masjid. Seperti api unggun
raksasa yang ingin memangsa kami. 

Ki Balelol masih menari di atas lidah-lidah api. Aku
semakin erat memegang kepalanya. Suaranya semakin
menggelegar. Angin berembus lebih kencang. Api mulai
tak terkendali. Merambat ke mana-mana. Samar-samar
terdengar teriakan panik dari orang-orang. Satu demi
satu rumah-rumah ikut terbakar.

Ki Balelol terus melayang, berputar, semakin tinggi,
semakin tinggi. Terus melayang berputar ke arah bulan
sabit.

Dari jauh, nampak seluruh kampung telah terbakar.
Telah terbakar. Seperti kampung api.

“Petiklah bulan itu! Petiklah bulan itu!” Ki Balelol
terus bersenandung, sedang aku semakin erat memeluk
kepalanya. Semakin tinggi, kobaran api yang membakar
kampung nampak semakin kecil, semakin kecil. Seperti
kerlip lilin. 

Bulan sabit seakan mendekat. Aku mulai
kedinginan, lebih erat kupeluk kepala Ki Balelol.
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ANDA menyelipkan tangan ke balik baju,
menyentuh pinggang sebelah kiri, dan

pelan-pelan meraba ke arah rusuk. Jejas itu
masih ada.Setelah terbiasa dengan nyeri yang
dalam dan berkepanjangan yang ditimbulkan-
nya, menyentuhnya seakan-akan ia hanya
kerutan pada kain atau kertas bertekstur kasar
justru membuat anda canggung. Rasanya
seperti menyentuh benda mati yang entah
bagaimana dan untuk alasan apa, berpindah
ke badan anda. Anda menarik tangan sambil
menduga apa yang diberikan dokter sewaktu
anda tertidur tadi.

Meski mulanya ingin ditempatkan di kelas
yang lebih murah, anda senang akhirnya
berbaring di sini. Menghirup banyak-banyak
udara beraroma disiinfektan, mengembuskan-
nya, membuka mata dan memandang sekeli-

Acara Tengah Malam

Dea Anugrah
Sabtu, 17 Oktober 2015
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ling: tirai yang dibuka-tutup hanya dengan menekan
tombol, televisi raksasa seperti dalam kisah Guy
Montag, ikan-ikan karang yang berenang dalam
dinding tembus pandang. 

“Suasananya diatur sedemikian rupa untuk
memberi rasa tenang dan nyaman,” kata istri anda
menirukan resepsionis yang menurutnya bisa dipecat
dan digantikan oleh mesin, atau burung hantu, kapan
saja tanpa menarik perhatian. Ia lalu berdeham-deham
kecil, menangkupkan kedua tangannya di atas paha,
dan kembali bicara dengan intonasi yang ternyata belum
berubah: “Jangan dikira aku tidak tahu siapa yang
memberimu penyakit menjijikkan itu.”

Anda tidak ingat kapan ia pergi.
Anda memutar kenop kecil di sisi tempat tidur

untuk menegakkan sandaran, mengutuk ketololan istri
anda berikut keyakinannya bahwa dia cukup pandai,
menjangkau remot televisi sembari mensyukuri betapa
ia bisa diandalkan untuk urusan-urusan praktis,
menekan tombol on, dan mendengar seseorang
mengucapkan selamat malam.

Selamat tengah malam, tepatnya.
Anda berpikir berangkali pernah melihat wajah itu,

entah sekilas atau secara seksama, di antara kerumunan
penumpang kereta komuter atau tiga-empat orang
pengunjung toko barang antik; atau samar-samar
mengingatnya sebagai wajah seorang bcah yang
bertahun-tahun silam mengantarkan buku-buku
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menguburkan hewan mati sambil menjerit-jerit dan
menjanjikan pembalasan dendam dalam eulogina.

Terlepas dari kesan serta dugaan-dugaan anda
tentang dia, sampai di sini tentu satu perkara sudah
jelas: dia membajak kanal ini. Dan agar urusan ini tak
berputar-putar sampai keruh, ada baiknya anda ganti
memikirkan hal-hal yang memang perlu dipikirkan.

Misalnya: kapan terakhir kali anda menonton
televisi?

Anda tahu kartun Kopi Kepik yang akhir-akhir ini
populer? Kartun itu diadaptasi secara longgar (selain
judul, yang diambil hanya setting dan desain tokoh-
tokohnya) dari novel karangan Arthur Harahap yang
berjudul sama. Novel kopi Kepik bercerita tentang pulau
tropis bernama Bikibadu, dunia ideal tempat semua
manusia sungguh-sungguh mengerti batas kemampuan
masing-masing. Karena amat berhati-hati dan penuh
pertimbangan, mereka tidak pernah mengmbil
keputusan besar. Tidak ada perang, tidak ada percoban
sains yang nekat, tidak ada penjelajahan dan kaum
penakluk yang bergelora, tidak ada filsafat, tidak ada
tragedi percintaan yang mengoyak hati umat manusia
selama berabad-abad. Pendeknya: tidak ada apa-apa.
Namun suatu pagi, seekor kepik (dalam bahasa
Bikibadu, kata kepik mewakili hewan yang bentuknya
menyerupai cicak, tapi berwajah manusia dan memiliki
kemampuan terbang seekor kecoa) yang mengaso di
langit-langit tiba-tiba mengantuk dan tercebur ke

catatan ke rumah sepupu anda meski liburan beum
usai dan hujan sedang turun, dan membuat rasa
cemburu anda melupa ke mana-mana sebagaimana air
selokan.

Anda percaya tak ada dua konfigurasi pita suara
manusia yang benar-benar sama, maka rasa akrab
terhadap suara itu hanya mungkin berarti anda penah
mendengarnya sebelum ini. Mungkin di sebuah kedai
kopi; seseorang yang bicara dan bicara dan kedua
tangannya bergerak seolah-olah sedang memompa
keluar kata-kata—alangkah banyak yang demikian.
Atau mungkin dalam salah satu kunjungan ke
perpustakaan; satu suara yang melintas sewaktu mata
anda menyusuri kalimat-kalimat yang bila dijahit dan
dibentangkan, sama panjang dengan jarak dua puluh
kali perjalanan mengitari planet ini.

Cara bicaranya kampungan. Ia mungkin tak
mencuci pakaian dalamnya sendiri. Airmukanya
mengesankan kemalasan berolahraga. Ia mungkin tak
cukup cerdik untuk menjadi orang yang menonjol. Ia
mencintai Audrey Hepburn sejak pertama kali
melihatnya dalam My Fair Lady. Ia tak hanya tua, tapi
juga menyedihkan. Ia plin-plan meski tak kelihatan
seperti pemadat. Sorot mata yang demikian
menandakan adanya suatu perasaan yang ditekan kuat-
kuat dalam waktu lama. Dilihat dari caranya tersenyum,
ia mungkin takkan memberikan tempat duduknya di
kendaraan umum kepada perempuan hamil, tapi akan
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cangkir kopi milik seorang guru sekolah menengah. Si
guru, mudah diduga, meminum kopinya begitu saja,
dan tiga jam kemudian, melalui uraian berbelit-belit
sepanjang dua puluh lima halaman, muncul kembali
sebagai zombie pertama. Wabah menyebar tanpa ampun
dan tak seorang pun berusaha mengehentikannya
(karena itu di luar batas kemampuan mereka). Akhirnya,
semua orang menjadi zombie dan menghasilkan bayi-
bayi zombie dan begitulah, dan secara alamiah, mereka
kembali menjalani hidup sebagaimana hari-hari sebelum
kemunculan wabah.

Mengapa mengerutkan kening? Anda jelas-jelas
akrab dengan kisah itu. Bagaimana rasanya mendengar
seseorang berbicara tentang karya anda setelah
pengabaian yang bahkan kelewat panjang untuk
ditanggung selama tiga kali masa hidup? Empat bulan
lalu, seseorang yang tak pernah anda bayangkan ada
(namun selalu anda nantikan) memulai hal tesebut. Dia
menyatakan kekagumannya terhadap novel-novel anda,
dan bagai sebuah mimpi gila yang anda bahkan tak
berani mengalaminya, pengakuan itu memantik minat
publik yang luar biasa riuh terhadap buku-buku anda;
pihak penerbit mati-matian—seorang editor benar-
benar mati di tengah-tengah kehebohan tersebut,
konon karena pembengkakan usus buntu—membong-
kar arsip, memburu naskah-naskah baru, dan mencetak
apa saja yang berhubungan dengan anda (novel-novel,
kumpulan kutipan, buku skesta, biografi, testimoni dari

para pesohor) sementara toko-toko dilanda panik
karena stok yang mereka miliki tak penah memadai.

“BERI kami Arthur Harahap!” Anda membayang-
kan para pembaca berteriak di toko-toko buku. “Kami
ingin Arthur Harahap!”

Kapan terakhir kali anda menonton televisi?
Hingga kemarin malam, telah terjadi lima belas

peristiwa bunuh diri di tempat-tempat publik. Dan para
pelaku, seluruhnya berjumlah tiga puluh dua,
sebagaimana dikonfirmasi saksi-saksi dan pihak
kepolisian, didapati membawa sedikitnya salah satu
novel anda, tak terkecuali dua orang murid sekolah
dasar dan tiga orang ibu rumah tangga di antaranya.
Dan yang terbaru: seorang mahasiswa kedokteran gigi
mengebor langit-langit mulutnya sendiri di lapangan
parkir kampusnya. Dan sebuah coretan besar SIBUK,
SIBUK SEKALI, NIH di mobil dinas fakultas diduga
ditulis oleh si mahasiswa sebagai pesan bunuh diri.

Anda mengulurkan lengan ke meja kecil di sisi
kanan tempat tidur, berusaha menjangkau gelas.
Namun semakin tangan anda mendekatinya, gelas itu
malah tampak semakin jauh dan berbayang-bayang,
seakan-akan berada dalam kendali jin yang hendak
mengelabui anda. Setelah bosan meregang-regangkan
badan tanpa hasil, anda akhirnya mengambil sebutir
jeruk (yang jelas-jelas diletakkan lebih jauh ketimbang
gelas) dan mengupayakan tanpa kesulitan.
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“Mengapa dunia ini tidak adil?”
Bisa dipastikan, pertanyaan itu keluar paling sedikit

satu kali dari mulut protagonis dalam tiap-tiap novel
anda. Dan karena anda membenci kaakter-karakater
yang bicara sendirian, selalu ada pula lawan bicara yang
siap menanggapi dengan jawaban non sequitur: karena
takdir memang kejam.”

Biar ditanya berapa kali pun, anda tidak bisa
membayangkan apa yang mungkin menjadi motif
penganjur bunuh diri dalam novel-novel anda. Pada
dasarnya anda hanya menuliskan kisah cinta. Cinta dan
komedi. Itu pun bukan dari jenis yang berhasil. Alih-
alih menangis dan terpingkal-pingkal dan akhirnya
menutup buku dengan perasaan campur-aduk, para
pembaca malah melompat dari bangunan-bangunan
tinggi, melubangi bagian-bagian rawan pada tubuh
mereka, menenggak racun, menjerat leher, mengurung
diri sampai kelaparan, atau mengantungi batu-batu dan
masuk ke air tanpa rencana muncul kembali dalam
keadaan semula

Kapan terakhir anda menonton telvisi?
Tiga puluhan tahun silam, ada juga pria yang kerap

muncul secara tiba-tiba di televisi, menyela tayangan
yang sedang belangsung untuk bicara dan bicara dan
menyampaikan urusannya dengan cara yang
memungkinkan selingan itu tak rampung-rampung
hingga tiga puluh tahun kemudian. Bisa dibilang, pria
bertampang teruk itu adalah pembajak televisi paling

awal di negara ini. Dan karena di masa itu amatlah
sukar mencari kaitan antara kata bajak dengan hal-hal
yang tak bersinggungan dengan pertanian atau
hubungan suami-istri, mereka menyebut si pelaku
dengan cara-cara yang lebih sederhana: Pak menteri,
Pak Menteri Penerangan, atau Harmoko.

Tokoh utama dalam Ana Maria, novel pertama
anda, juga bernama Harmoko. Menurut narator, ia
didera cinta searah kepada seorang perempuan
bernama Ana Maria sampai-sampai jatuh demam dan
kehilangan selera makan. Pada satu titik, karena lelah
dengan pikiran-pikirannya sendiri yang semakin delusif,
sang protagonis pun memutuskan untuk bertualang
keliling kota dan mengobrol tentang cinta yang
maskulin dan berkelahi dengan dua puluhan tokoh
pendukung (dengan nama dan kepribadian serba mirip
dan selalu brakhir dengan cara tak diceritakan lagi).
Melulu begitu hingga paragraf  terakhir, sampai akhirnya
pembaca memperoleh penjelasan bahwa Ana Maria
sebenarnya sama sekali bukanlah perempuan, melainkan
mariyuana. Dan kisah ditutup dengan sebuah petuah:
“Wahai para pembaca, janganlah anda coba-coba
mengisap ganja.”

Apanya yang memicu bunuh diri?
Pada tahun-tahun itu, anda kerap membayangkan

Harmoko—Menteri Penerangan, bukan tokoh novel—
meminta istrinya merekam setiap penampilannya di
televisi, untuk memungkinkan dia tonton kembali di
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ruang kerja sembari duduk, di kursinya yang besar,
empuk, berlapis olahan kulit sapi berkualitas primer,
dan dapat diputar-putarkan (jenis yang langka di masa
itu). Dia akan memperhatikan setiap detail dalam
tayangan tesebut, termasuk bagian-bagian terkecil
pengucapan dan gesturnya, dalam sikap yang betul-
betul jagoan; siku kanannya tertumpu di lengan kursi,
menopang telapak tangan dan jari-ari yang
mencengkeram bagian bawah gelas berisi scotch tanpa
es, sementara lengan kirinya berperan sebagai tuas yang
bolak-balik mengantarkan cerutu ke mulutnya dan
kembali ke tepi asbak. Semakin ke sini, semakin anda
yakin bahwa memang demikianlah semestinya perilaku
orang-orang yang muncul di televisi.

Kapan terakhir anda menonton televisi?
Menyusul peristiwa bunuh diri yang terakhir, video

yang anda buat dengan bantuan istri anda (dan
dikirimkan olehnya kepada sejumlah stasiun televisi
sebagai satu-satunya tanggapan pihak keluarga atas
permintaan wawancara) tentu masih akan ditayangkan
berulang kali. Mungkin sepotong-sepotong, mungkin
pula seluruhnya sekaligus. Bagi anda, cara yang mana
pun boleh, selama bagian terpenting rekaman tersebut,
yaitu bagian penutupnya, disertakan. Di situ anda
menyatakan bahwa apa pun yang terjadi, para pembaca
yang menantikan karya terbaru anda tak perlu khawatir.
“Dan sekadar bocoran,” kata anda persis sebelum video
berakhir, “sekarang pun saya sedang mengerjakan

novel.”
Sejauh ini, beginilah bunyi novel tesebut: Pikiran,

apa pun jenisnya, bermula dari penyakit dan hanya dapat
disembuhkan oleh pikiran.

Anda tahu ada yang salah dengan kalimat itu, dan
anda berencana memperbaikinya besok, sepagi
mungkin, setelah melihat-lihat televisi. Kedua mata anda
kini mengatup. Atau, kalaupun belum, anggap saja
begitu. Dan pelan-pelan, seiring ayunan demi ayunan
yang membawa anda ke alam tidur, sebuah ide
berenang-renang di benak anda: bagaimana seandainya
novel dibuka dengan deskripsi tentang protagonis yang
memeriksa penyakitnya sesat setelah terjaga?

Seperti ini, misalnya: dia menyelipkan tangan ke
balik baju, menyentuh pinggang sebelah kiri, dan pelan-
pelan meraba ke arah rusuk.

Untungnya, sewaktu anda benar-benar terlelap,
pikiran bawah sadar anda cepat-cepat mengenyahkan
gagasan tersebut. Sebab ia mengerti, bahkan dalam
mengarang, ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan. 
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DI kampungku, tiap hari pekan, berbagai
macam orang akan keluar menuju pasar

yang terletak di seberang jembatan. Maklum,
pasar diramaikan hanya tiap hari Minggu.
Sepanjang hari libur itu, biasanya aku dan
kawan-kawa akan nongkrong di pos ronda
sekedar mengamati orang yang rajin ke pasar:
yang suka berangkat pagi atai siang, yang
kembali cepat atau pulang petang. Lebih dari
itu, kami menandai orang tertentu yang hanya
akan lewat pada semata hari Minggu. Pak Mirus
si pengumpul telur dengan matanya yang liar,
kabarnya ia penyuka anak perawan; Etek Inu
pedagang petai bersepeda jantan, yang petai-
petainya ia gantung di setang dan batangan
sepedanya itu (selain, tentu, ada yang dalam
karung juga), sehingga sepeda itu tampak
seperti kendaraan karnaval; Uni Ijai penjual

Kisah Cinta Menikung Si
Tukang Kabung
Raudal Tanjung Banua
Sabtu, 24 Oktober 2015
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cabel bertengkuluk besar; hingga Side penjual jam
dengan mobil pick-up mini-nya yang kami sebut sebesar
kotak korek api dan berderak-derak juga seperti anak
korek api.

Sekali sepekan Palakek pedagang ikan lewat
membawa keranjang lebih besar. Tak seperti hari biasa
yang ramai oleh teriakannya sepanjang jalan, “Ikan,
ikaaa!”, pada hari pekan ia akan diam seolah isyarat
bahwa pada hari itu semua ikan khusus dijual di pasar.
Menguntungkan tentu saja, ketimbang berkeliling
kampung besua ibu-ibu yang selalu minta jatah tukuk-
tambah. Pernah kami uji sikap diam Pak Palakek itu.
Seorang di antara kami memanggil ketika dia lewat,
“Ikaaa!” Ternyata dia berhenti. Susah-payah ia undur
sepedanya. Kami yang dikira akan membeli pura-pura
diam saja. Sampai terdengar ia bertanya, “jadi beli,
ndak?” Ujang yang tadi berteriak, tanpa dosa tinggal
bilang, “Ikan yang kami panggil, kok, Pak. Bukan
bapak!” Maka pergilah ia bersungut-sungut, dan kami
menahan tawa sampai ada jarak aman untuk membuat
tawa kami meledak.

Di atas semua itu, kami senang menunggu seorang
laki-laki yang usianya mungkin kurang dari 40 tahun,
meski ia tampak tua lantaran wajahnya yang kempong
dan penampilannya sangat udik. Ia mengenakan baju
putih lusuh, celana katun hitam, terompah tipis, tak
pernah berganti. Paling mencolok, selalu ia menyandang
buntalan dari karung tepung berisi bahan jualan yang
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kami tunggu.
Meski begitu, bertahun-tahun tak seorang pun di

antara kami yang tahu seiapa namanya. Tentu kami
pernah menyapanya, tapi percuma saja. Ia hanya akan
membalas dengan menyeringai. Bahkan ketika berjualan
di pasar, ia memakai jurus bisu alias diam. Ada cerita
yang membuat kami tergelak mengenangnya. Seorang
pembeli bertanya berapa harga seonggok terong yang
ia jual, dan spontan ia jawab, “Tak akan terbeli oleh
Makmu!” Bagi orang yang tahu, laku serup tak pernah
diambil hati. Ia memang biasa bersikap tak menentu:
kadang lekas marah, kadang murung, kadang ramah
dan nyambung diajak bicara. Apakah itu tergantung
cuaca atau keadaan jiwanya, tak ada yang tahu,
sebagaimana orang tak tahu siapa namanya
sebenarnya. Hanya karena ia dari Uba, maka orang-
orang cukup menganggapnya Orang Uba atau Pak
Uba. Sebagian meyebut ia tukang kabung, sungguh
terdengar asing di telinga. Tapi sejujurnya, sebutan inilah
yang membuat kami suka menunggu dia lewat. Sebab
meski diucap antara terdengar dan tidak, istilah itu
bagai magnet yang membuat angan remaja kami
membubung, terangkat. Bersamanya kami bayangkan
segala nikmat keberuntungan

SEPAGI hari Pak Uba akan lewat di kampung
kami. Dapat diduga ia berangkat saat terang tanah
atau mungkin dinihari dari pondoknya. Di dalam

akan digelarnya di pasar. Bawaannya terkenal ganjil,
dalam arti tak banyak dijual orang. Buah labu, tabau,
rimbang, terong tunjuk, jamurpohon atau sembung
alias kecombrang. Jika bukan sayur, ia bawa rokok daun
enau dan batu lunak, yaitu batu galian yang menyatu
dengan tanah keras, yang dibakar sampai hangus.
Rasanya enak dan diminati ibu-ibu ngidam. Kadang ia
bawa buah rimba yang sudah langka: buah rotan,
barangan, durian-cempedak hutan. Atau juga buah-
buah di luar musim: duku langsat, rambutan, saat
musimnya belum tiba atau sudah belalu. Jika tak ada
semu itu, paling tidak ia bawa gulungan kulit ular dan
biawak.

Tentu saja isi karung tepungnya tak seberapa. Selain
berukuran kecil, sering terlihat karung itu tak penuh,
sering terlihat karung itu tak penuh, namun itu justru
menambah unik dan misteri dirinya. Bayangkan,
dengan buntalan berisi seadanya, ia harus naik-turun
bukit ke dusun terdekat, lalu puluhan kilometer lagi
menuju pasar. Ia mukim di sebalik bukit kelabu bernama
Uba, nun di Lembah Basebah, yang masih banyak
dihiasi jejak tapak harimau. Namun sesampai di
keramaian, tetap tak sekali pun ia naik “tambang balai”
berupa mobil pick-up yang dimodifikasi si dengan dua
bangku panjang menyamping; juga tak pernah ia naik
bendi untuk sekedar sampai ke batas kampung.
Perjalanan jauh telah mengesankan dirinya sebagai
pengembaran dengan buntalan di bahu, yang selalu
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diam: tukang kabung! Bagaimana caranya, berpandai-
pandai sajalah. Yang jelas, selalu ada jalan di lingkar
adat nan bestari. Akal bekerja dengan sebaik-baiknya
cara dan penerimaan. Memang keberadannya tak
kentara, katakanlah seumpama tukang pijat, tukang
perahu, atau sopir truk. Antara ada dan tiada saja—
dari bisik ke bisik.

Tapi ia ada dan siap menikah kapan saja. Meskipun
sepekan atau dua pekan kemudian ia akan bercerai,
demi membuka jalan bagi si mantan yang menunggu
dengan gemas dan rindu-dendam. Apa boleh buat,
syarat-rukun mesti diturut bila ingin hidup selamat.
Karena itu, wahai pembaca budiman., izinkan aku
berkhotbah sedikit: hati-hatilah mengucap kata sakti
lagi bertuah itu, jika tidak, Anda sekalian akan bersua
lirik lagu penuh siksa di kampungku. Terjemahannya:
dipandang ia, dilirik ia semakin cantik saja, mau berbalik,
mau kembali, badan ‘lah talak tiga. Dipandang ia, dilihat ia,
semakin manis saja, karena ditalak tiga lepaslah kijang ke
rimba!”

BERKAT kehadiran Pak Uba yang tiga pekan lewat
kami jadi punya bahan pembicaraan ala anak muda
kampung. Sebagian mungkin memang kampungan,
tapi sebagian lain kami rawat selayaknya kenangan, tak
pernah rampung!

“Enak ya, jadi Pak Uba,” kata Ikal.
“Iya, sudah dapat tidur bareng, dibayar pula,” kata

buntalannya ada senter, yang kadang kemudian ia
geletakkan bgitu saja di antara jualannya yang aneh-
aneh itu. Pastilah senter tersebut ia nyalakan saat
berangkat maupun ketika pulang—kubayangkan,
senjakala ia baru mulai mendaki ke arah Uba.
Langkahnya biasa, tidak bergegas, tidak lambat.
Mungkin itu ia dapat dari kegemarannya merokok
sepanjang jalan, membuatnya terlihat pelan, tapi pasti.

Menurut cerita yang kami dengar, berdagang
bukanlah pekerjaan utama Pak Uba. Tentu saja, sebagai
peladang ia bekerja di ladang dan hanya keluar sekali
sepekan. Namun di balik semua itu, orang-orang paham
belaka bahwa Pak Uba menyandang sebutan tukang
kabung dengan rida sebagaimana ia bekerja.

Tahukan kamu apakah tukang kabung itu? Dialah
orang yang bersedia menikah dengan perempuan-
perempuan talak tiga! Ya, kita tahu, perempuan yang
ditalak tiga atau cerai tiga kali, jika masih mau menikah
kembali dengan suami yang menalaknya, maka ia harus
menikah dulu dengan laki-laki lain. Begitu syarat-rukun
dalam agama, dan begitu adat meneguhkannya.
Bukankah di kampungku adat basandi syara’, syara’ basndi
Kitabullah?

Bagaimanapun, toh tak ada jaminan si perempuan
bakal cepat mendapat pasangan baru selepas masa
iddah, sementara mantan suami sudah tak tahan ingin
segera berbalik pulang. Nah, dalam proses inilah
pahlawan “persatuan” tak dikenal bisa dipanggil, diam-

KISAH CINTA MENIKUNG SI TUKANG KABUNG | Raudal TB



486 487

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

menyebut langsung, itu pun karena dengan kawan sama
besar.

“Apa memang ia mesti ‘begitu’ jika nikah?” selidik
Ikal.

“Maksud kau seperti Om Takur?” Ujang
memastikan, dan Ikal mengiyakan.

“O, harus itu. Supaya nikahnya sah,” sela Uman.
“Ya, pastilah, kan sudah serumah,” kata Isul pula.
“Belum tentu,” katil cemburu. “Ada kok, si istri

tetap perawan meski sudah nikah...”
“Wah, pasti ada masalah...,” keluhku.
“Sama-sama suka daun pepaya, mungkin...,”

seloroh Pirin.
“Tidak juga. Kalian lupa Malak? Sepulang dari

Malaysia ia bawa uang banyak. Etek Timar tergila-gila
menikahkan Tuti, anaknya. Dasar Malak tak tahu
politik, uangnya dikuras minta beli ini beli itu, biaya
helatlah, emas maharlah. Apa nyatanya? Sejak malam
pertama, si Etek melarang Turi tidur seranjang dengan
Malak. Setelah itu Tuti minta ditalak.”

Sebenarnya kami ingin terbahak, tapi kami
menahan tawa demi simpati kami pada malak yang
menanggung kisah cinta menyedihkan. Kami berdoa
untuk kesembuhan jiwanya yang terganggu sejak
peristiwa itu.

LAMA tak lewat, pada suatu hari yang bukan hari
pekan, kami dengar kabar Pak Uba telah menikah

Isul.
“Hus!” cegah Uman, kawan paling taat yang kami

punya. Mana boleh nikah pakai bayar? Ingat, niat yang
salah terlarang dalam agama!”

“Buktinya nikahnya sesaat. Tanpa surat-surat,
masak bisa tanpa uang, Man?”

“O, anggap saja jodohnya yang singkat, bukan soal
bayar-membayar...,” Uman menawarkan cara halal
versinya sendiri. Kami malas berdebat karena lebih
tertarik perkara tidur bareng tanpa takut digerebek,
ketimbang soal syariat. Itu pelepas dahaga kami yang
telanjur mencecap video “Om Takur” di rumah Uni
Emi dengan bayar seribu perak, sambil tak lupa curi-
curi pandang pada si uni yang semampai, berkulit
langsat.

“Katanya kalau Pak Uba mau menikah, ia akan
bercukur, mandi rempah, dan saat itu akan terlihatlah
bahwa tampangnya tak kelewat buruk,” tangkas Isul
beralih cerita.

“Ya, kudengar begitu. Kadang malah si istri sendiri
memandikan dia, membersihkan daki-dakinya. Kalau
sudah begitu betapa gagah ia kubayangkan,” timpal
Ikal.

“Enaknya!” desah Ujang.
“Mau kau jadi tukang kabung, Jang?” kataku.
“Mau, kalau ada pendafatarannya!”
Kami tertawa. Mustahil si Ujang! Menyebutnya saja

harus tersamar. Hanya kami tak tahu diuntung berani
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Lena,” Amran tersenyum. “Aku dapat cerita langsung
dari Pak Uba. Kebetulan aku mengantar sarung
pesanannya. Waktu itu aku ketemu uni Lena dengan
rambut basah. Pak Uba juga tampak senang hatinya.
Saat uni Lena sibuk di dapur, kutanya-tanya Pak Uba.
hati-hati. Eh, tanpa diduga, keluar semuanya...”

“Apa katanya?” desakku.
“Dia ceritakan malam pertamanya?” Pirin

menggeser posisi duduk.
“Ah, tak penting itu, Rin!” sergah Ujang. Itu cara

dia supaya tampak sabar. Dalam situasi normal, dapat
dipastikan dia yang akan lebih dulu bertanya demikian.

“Aku juga tahu nama asli Pak Uba,” Amran
memperlambat tempo dengan tawaran tak menarik
minat.

“Ya, mungkin hanya penghulu dan Komandan
yang tahu,” kali ini Ujang sebenar-benarnya sabar.
Berkat kesabarannya, Amran kembali ke soal yang
mengasyikkan. Tentu dalam bahasanya sendiri yang
kadang membuat kami antara percaya dan tidak.
Sebagai anak pasar yang suka keluyuran, Amran layak
diragukan. Toh kepandaiannya merangkai kata tak
tertolak—tepatnya tak mungkin kami tolak. Enak
didengar, dan menyegarkan otak!

Kata Amran, dulu kedua orang itu pernah
pacaran,usia mereka masih sangat muda ketika itu.
Mungkin 16-an. Bagaimana mereka bertemu dan jatuh
cinta, Amran tak tahu. Hanya kabarnya mereka pernah

dengan seorang perempuan dekat pasar. Tak peduli
janda siapa yang dia nikahi, kami malah tak sabar
melihat laki-laki itu lagi, pasti lebih “berminyak”,
membuat angan kami bakal tambah liar. Tapi masuk
pekan keempat ia tak kunjung lewat, tahu-tahu beredar
kabar menggemparkan: Pak Uba menolak
menceraikannya perempuan yang di-kabung-nya!

Kabar itu sungguh di luar dugaan dan belum
pernah terjadi sepanjang sejarah (jika tukang kabung
tercatat dalam sejarah). Bagaimana bisa? Bukan hanya
kami dibuat penasaran, seisi kampung pun gusar.
Beruntung, kami punya kenalan anak pasar, Amran.
Karena bertetangga dengan Marlena—perempuan
yang disebut dalam kabar—Amran pasti punya rinci
cerita. Maka ketika ia lewat dengan motor tuanya,
Ujang bertepuk tangan memangil, “Hoi, Ndan,
singgahlah sebentar!”

Amran berhenti. Setelah memuji motor Amran
yang terawat, Ujang segera jadi penyambung lidah kami.
Sebagai pembawa acara di sebuah grup organ tunggal,
ia dapat diandalkan.”Jadi bagaimana ceritanya uni Lena
itu, Ndan?” ia sebut Amran “Komandan”.

Amran yang tampak siap, menarik nafas, “Ya,
seperti cerita orang banyak, Pak Uba tak mau bercerai.
Aku tahu persis karena rumah Uni Lena hanya tiga
rumah dari rumahku.”

“Ya, kami tahu,” jawabku.
“Tapi kalian pasti tak tahu Pak Uba dulu pacar uni
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satu sekolah di desa sebelah. Ayah Marlena membuka
bengkel di sana. Ketika keluarga Lena pindah ke rumah
aslinya dekat pasar yang sekarang, mereka berpisah.
Tapi masih sempat surat-suratan. Lena masuk SMEA
di ibu kota kabupaten. Sedang Saddam Hosein (tak
sadar, Amran membocorkan rahasia nama Pak Uba)
mendaftar jadi tentara. Waktu itu, tamat SMP bisa
masuk catam (apa Amran tahu itu akronim dari calon
tamtama?). Dua kali mendaftar, gagal.

Sebaliknya, baru mau naik ke kelas tiga, Lena
keburu menikah. Ayah Lena sendiri yang mengatur.
Ia di ambang bangkrut dan minta Amrizal, ponakan-
nya, pulang dari Surabaya. Sang ponakan yang lama
merantau itu dimint menikahi Lena. Menikahi anak
mamak istilahnya. Beban berkurang, modal bertambah,
begitu perhitungan Tinggallah si laki-laki calon tentara
gagal yang akhirnya memilih jadi peladang jauh di Bukit
Uba, Lembah Basebah. Beberapa tahun kemudian,
ia—yang lalu dikenal dengan Orang Uba—mulai turun
ke pasar. Konon supaya ia bisa lewat di depan rumah
Marlena! Padahal rumah itu sama sekali kosong dari
orang bernama Marlena karena seelah menikah ia ikut
ke Surabaya. Namun laki-laki peladang itu puas belaka
membayangkan kekasihnya seolah ada di rumah yang
ia lewati. Begitulah bertahun-tahun, dari pekan ke
pekan...

Kami menahan nafas.
Aspal jalan yang teduh oleh cahaya sore mendadak

terasa panas oleh kesetiaan.
Sejak ditinggal Marlena, lanjut Amran, Pak Uba

takmau menikah. Ia baru menikah pertama kali ketika
diminta mendampingi seorang perempuan seperlada-
ngan ke penghulu. Entah bagaimana, ia menurut. Dan
menurut juga ketika seminggu kemudian, pernikahan
itu minta diakhiri, ditandai selembar amplop yang
dimasukkan ke dalam buntalan pakaiannya. Ternyata
itu cara si perempuan bersatu kembali dengan mantan
suaminya (mereka bercerai tiga kali). Pak Uba
menerima karena iba melihat perempuan itu bekerja
sendirian di ladang. Tapi ia terlambat menyadari bahwa
amplop yang ia temui dalam buntalannya itu semacam
upah. Dan benar-benar terlambat saat proses menikah
seperti itu ia alami beberapa kali. Tanpa disadari—atau
mungkin disadari—ia “resmi” jadi seorang tukang
kabung!

“Hmmm...,” gumam kami. Tak tahu, apakah suka
atau sedih.

Marlena sendiri—ceria Amran belum selesai—
setelah lama merantau, kembali pulang. Dan Pak Uba
seperti kami tahu, tetap saja melintas tiap pekan. Tapi
tahukah Marlena bahwa yang melintas dengan buntalan
ajaib itu orang yang pernah menaruh hati padanya?
(Percaya saja ia tak tahu, supaya pertemuan mereka
lebih dahsyat!) Toh selain cinta mereka dulu Lena
anggap hanya cinta monyet, penampilan Pak Uba
sendiri tak mungkin dikenali.
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“Ia telah menjelma jadi Pendekar Gua Hantu,
hahahaha...,” tawa Amran pecah.

SEPULANG merantau, Marlena berternak ayam
bersama suaminya di sepetak tanah kosong dekat
muara. Sayang dalam hidup sehari-hari mereka sering
terlibat pertengkaran. Entah apa pangkal soalnya, tak
ada yang tahu. Bisa saja usaha yang tak lancar. Urusan
anak atau rasa bosan, ah, itu hal biasa dalam rumah
tangga. Tapi lama-lama si suami mulai jarang pulang.
Ia berdalih merintis pemasaran telur di Dharmasaraya.
Puncaknya, pertengkaran besar di antara mereka pecah
melebihi ribut suara ayam di kandang!

Setelah itu terdengar mereka becerai. Tak
tanggung-tanggung, Marlena ditalak tiga seketika itu
juga! Si suami diingatkan oleh keluarga supaya berpikir
masak-masak karena menalak sekaligus (dalam bahasa
lawak Amran “merapel” talak) terlarang dalam agama—
meski ada yang bilang itu sah. Tapi ia menikah dengan
anak mamak. Akan banyak soal, bak kata syair lagu
yang lain: Rindu melihat mamak, mengunjungi janda kata
orang. Jawab Amrizal sengak, “Biar saja! Aku tak akan
balik, hanya ikan bakar yang dibalik-balik!”

Lepas sudah kijang ke rimba....
Namun apa yang terjadi, wahai, Sanak? Atas nama

rindu kepada mamak dan anak-anak (anaknya tiga), si
suami pulang membawa penyesalan dari Dharma-
saraya. Tapi itu tak bisa membuatnya sah kembali pada

Marlena, bukan? Tanpa syarat-rukun adat-agama (yang
justru mesti dipenuhi si perempuan), sampai kiamat
pun mereka tetap sepasang orang asing yang haram
bersentuhan. Maka secepat ia menjatuhkan talak,
secepat itu pula ia bertindak. Ia cegat Orang Uba ketika
lewat, lalu diajaknya bicara empat mata—beruntung
saat itu jiwa Pak Uba sedang tenang, sangat tenang....

Karena ketenangan itulah, amplop tebal titipan
mantan suami Marlena kemudian tak disentuhnya sama
sekali. Pak Uba malah balik merogoh karung tepungnya
dan dengan sikap seorang pendekar yang tak hirau
harta dunia, ia keluarkan segenggam emas-permata dari
sana. Amrizal melotot matanya, lalu gemetar tak
berdaya. Sedang pada Marlena, mutiaranya yang hilang,
Pak Uba berbisik lambat. Di telinga yang tepat, kata-
katanya berkilau juga selayak permata baru diasah.
“Lama aku menunggu, Lena, kini kudapatkan kau
kembali, dan tak akan kulepaskan selama-lamanya...,”
Marlena yang mengetahui bahwa si tukang kabung
ternyata cinta lamanya, terkesima dengan mata ber-
kaca-kaca.

Bagian terakhir ini jelas penuh penyedap dari
Amran. Tak mengapa. Toh kisah kasih Pak Uba dan
Marlena sudah menyebar ke mana-mana, dengan
berbagai versi dan variasinya, seolah disampaikan
tukang kabar. Bagaimana persisnya, biarlah itu menjadi
urusan mereka. Yang pasti, ketika lewat di depan rumah
bercat hijau-biru dekat jembatan jalan ke pasar itu, kami
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KETIKA kukatakan padanya bahwa nenek
moyangnya adalah kura-kura, ia tak

percaya. Semula ia menganggap aku bercanda.
Tapi, ketika aku ungguh-sungguh mengatakan
itu, ia benar-benar marah. Apalagi setelah
kutunjuk bukti-bukti yang ada padanya.
Pertama, ia suka berpikir dan berjalan lamban.
Kedua, ia gemar menaruh ransel, gitar dan apa
saja di punggung. Ketiga, lehernya melenggok
ke kiri dan ke kanan bila ia bicara. Keempat,
matanya, ya, matanya yang sering berkedip-
kedip tak lazim Dan, yang kelima, kuku-
kukunya runcing dan menjorok kebawah.
Nah....

Ia balik menuduh bahwa nenek moyangku
adalah buaya. Tidak. Kukatakan padanya, buaya
dan kura-kura masih kerabat dekat. Mereka juga
sama-sama suka berjalan lambat. Kendati buaya

Keturunan Kura-Kura

A. Muttaqin
Sabtu, 31 Oktober 2015

KETURUNAN KURA-KURA | A. Muttaqin

melihat sendiri rambut uni Lena basah. Juga Pak Uba
dengan rambut dan jambang sudah dicukur. Memang
tanpak gagah juga dia. Bikin cemburu kami yang muda-
muda... 

Rumahlebah Yogyakarta, 2015
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kadang lebih sigap, tapi sekali-kali aku tak bisa disebut
dalam golongan demikian, Bukankah tadi kau cepat-
cepat kudebat, ketika dengan ngawur mengatakan
nenek moyangku buaya? Itu bukti bahwa pikiranku
taktis dan bekerja cepat. Tidak seperti kau yang memang
keturunan kura-kura. 

“Kalau begitu, nenek moyangmu pastilah kadal!”
sergahnya.

“Tidak.” kataku.
“Terwelu!”
“Tidak.”
“Celeng!”
“Stop!”
Aku memangkas perdebatan. Kusodorkan

sebungkus rokok kretek. Ia tampak ragu, lalu mengambil
sebatang. Kami pun khusyuk merokok. Dan istri
temanku ini keluar membawa dua cangkir kopi. Di
belakangnya, seekor kucing Persia yang gemuk dan
hitam tampak menguntit. Tunggu. Apa betul itu kucing
Persia? Kata orang, ciri kucing Persia adalah bulunya
yang tebal dan hidungnya yang pesek. Tapi dari mana
mereka merinci ciri fisik macam itu? Ini tentu lucu.
Bukankah orang Persia biasanya berhidung mancung,
tapi mengapa kucingnya justru pesek? Tapi tak apa.
Perihal kucing, biarlah jadi urusan pakar biologi saja.
Yang menarik justru istri temanku ini.

Entah bagamana tiba-tiba ia tampak serupa betul
dengan kucing yang menguntitnya. Pipinya tembem.

KETURUNAN KURA-KURA | A. Muttaqin
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malam. Tidakkah kau dengar kokoknya yang pilu, seolah
itu doa agar ia kembali jadi manusia?”

“Sebentar, kau tidak meledekku, bukan?”
“Tidak!” bentaknya.
Aku kaget. Ternyata kura-kura ini bisa pura-pura

marah.
“Lihat ini,” ia menunjukkan tatonya, seekor ayam

keluruk dalam lingkaran dua celurit. “Ini untuk
mengenang kakekku.”

Tak mau kalah, aku menggulung lengan bajuku.
Kutunjukkan tatoku. Tapi ia malah ketawa. Padahal
tatoku cukup sangar, miniatur tulang-belulang nyambik
utuh dengan ekor bercabang.

“Nyambik? Haha, itukah leluhurmu?”
“Bukan,” jawabku.
“Ya, mestinya leluhurmu ulo dumung. Sebab

lidahmu tipis dan lincah.”
“Bukan.”
“Kalau begitu, leluhurmu pasti jin. Mungkin begejil

atau ifrit!”
“Asu!” potongku.
“Bukankan kau senang perkara klenik dan yang

gaib?”
Hampir saja pisuhan pamungkas merucut dari

mulutku. Tapi istri temanku itu kembali keluar membawa
pisang goreng. Kali ini, rontoklah harapnku. Ia tak
menghidangkan nasi padang. Kucing Persia kembali
menguntit langkahnya, seperti ajudan setia. Dan seperti

Alis dan bulu matanya tajam. Kumisnya tipis. dan, yang
membuat makin mirip, bentuk hidungnya persis dengan
kucing Persia itu. Dengan kata lain, aku ingin berkata:
istri temanku ini pastilah berleluhur kucing Persia. Tapi
aku tak mengatakannya. Aku tak mau menyulut
perdebatan. Apalagi menyangkut perempuan ini. Sebab,
istri temanku termasuk golongan orang ketat. Bisa-bisa,
aku dituduh penganut Darwin atau malah dicap atheis
lokal. Bisa gawat. Bukankah perutku sedang lapar dan
ia belum juga menghidangkan nasi Padang, sebagaima-
na biasa jika aku datang ke rumahnya. 

“Ayam itu sudah waktunya disembelih, Kawan,”
kataku untuk memecah kebekuan, setelah tedengar
kokok ayam clipir yang dikurung sekitar lima meter di
depan kami.

“Tidak,” ia berkata mantap setelah mengisap
rokoknya, “Ayam itu adalah kakekku.”

Alamak, aku spontan tertawa. Aku kira ia
meledekku.

“Ayam itu sudah terlalu tua, Kawan. Kokoknya
sudah lemah dan payah.”

“Semprul! Ayam itu betul-betul kakekku.”
“Sudah kubilang, kakekmu pasti dari jenis kura-

kura.”
“Terserah cangkemmu, Bung. Tapi ayam itu

memang kakekku. Kata bapak, kakekku menjelma jadi
ayam clipir itu ketika ia akan diciduk tentara pada suatu

KETURUNAN KURA-KURA | A. Muttaqin
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“Dasar kura-kura!”
Kami serempak tertawa.
Ia kemudian berbalik untuk mengambil dompet. 
Dari belakang, dengan gitar di punggung dan

jalannya yang pelan terhuyung-huyung, aku jadi ragu:
jangan-jangan leluhur temanku itu bukan kura-kura, tapi
bekicot. 

terang belaka, bahwa leluhur istri temanku ini pastilah
kucing Persia. Tapi aku tak mengatakannya. 

Aku heran, bagaimana mungkin kucing Persia
sanggup hidup rukun bersama kura-kura. Ini tentu tak
terjelaskan kitab katuranggan. Apalagi, jika aku amati
dengan seksama, temanku dan istirnya tampak salah
cetak. Maksudku, istrinya terlihat lebih maskulin, dengan
bentuk mata dan alis yang tajam. Ditambah kumis tipis
itu. Dan kawanku ini, biar pakai tato dan suka pura-
pura marah, sungguh tampak klemar-klemer, mirip
pembawaan perempuan.

Aku mengambil pisang goreng dan mengunyah
pelan. Tapi, karena perutku lapar dan tak mugkin
tertolong pisang goreng, aku mengajak temanku
menuju warung terdekat. Temanku setuju. Ia lalu masuk
ke dalam kamar, mengambil gitar. Ia berencana
memamerkan lagu yang ia petik dari pusinya. Puisi yang
konon ia gubah dari kitab kuno entah kitab apa.

Ia keluar membawa gitar yang suah tercangklong
di punggung. Semula, kami berjalan beriringan, namun
perih perutku memaksa kakiku berjalan lebih cepat.
Akibatnya, temanku teetinggal beberapa langkah di
belakangku. 

“Cepatlah sedikit, Kura-Kura.”
“Sabar, Begejil.”
Aku berjalan makin cepat dan temanku tentu makin

tertingal di belakang. Tapi, ia tiba-tiba berteriak,
“Semprul, dompetku ketinggalan!”

KETURUNAN KURA-KURA | A. Muttaqin
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TAK lama setelah pukul tiga sore, pada 13
Maret 2006, istriku berkata, “Duduklah.”

Dia tidak menatap langsung mataku dan,
seakan-akan telah berlatih adegan ini
sebelumnya, dia menyampaikan dengan datar
bahwa kami harus berpisah karena dia tak lagi
mencintaiku dan aku harus mencari tempat
tinggal baru secepatnya. Barangkali karena aku
sudah mencium bahwa ini akan terjadi pada
akhirnya, aku tak membantahnya.

Aku hanya perlu beberapa hari untuk
menemukan tempat tinggal baru. Karena
beberapa alasan, aku mengajak istriku untuk
melihat calon tempat tinggal baruku
bersamaku. Orang yang membawa kami
berkeliling melihat tempat itu bertanya apakah
flat itu akan kami tinggali berdua dan aku
menjawab bahwa hanya aku yang akan

Sergi Pamies
Sabtu, 07 November 2015

KAMI BERBICARA TENTANG DIRIMU | Sergi Pamies
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menghuninya. Istriku menatapku tanpa menyiratkan
rasa putus asa dan kebosanan yang selama ini
mengungkungnya.

Aku mencapai kesepakatan dengan agen rumah
dan segera menyewa seorang pekerja bangunan, tukang
listrik, dan tukang cat. Ketika flat baruku tengah
didandani, aku tidur di sofa tempat istriku mengatakan
kepadaku bahwa dia tak lagi mencintaiku. Itu saat-
saat yang aneh. Kami mencoba saling bersikap baik,
tapi tidak terlalu saling peduli.

Suatu hari dia mengusulkan agar kami makan
malam bersama di luar dan aku setuju. Dia bertanya
kapankah aku akan pindah ke flat baruku. Kujawab
aku akan segera pindah dan menyarankan agar kami
mampi ke flat baruku. Lalu kami pergi ke sana. Dia
memuji warna cat yang kupilih untuk dinding dan
lukisan-lukisan yang kugantung. Meski dia tak banyak
bicara, aku mendapat kesan dia senang karena aku tak
memasang ranjang untuk dua orang di kamar tidur.

Ketika tiba saatnya aku mengucap salam
perpisahan, dia menggigit bibirnya dan dengan gugup
mencoba merapikan blusnya. Aku ingat, saat itu kami
mendengar orang-orang bertepuk tangan dan
menyanyikan lagu selamat ulang tahun di flat sebelah.
Kami tidak berpelukan atau berciuman. Aku
memberikan kepadanya kunci rumah yang biasa
kubawa dan berkata agar dia meneleponku jika
membutuhkan sesuatu. 

KAMI BERBICARA TENTANG DIRIMU | Sergi Pamies
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kurasakan jika aku mengangkat gagang telepon dan
itu ternyata itu adalah orang lain?

Suau kali aku pernah mendengar di radio bahwa
jika kita bisa makan jeruk nipis tanpa mengerenyit
karena rasa masam, semua impian kita akan terwujud
di dunia. Namun, aku takut jika aku mencobanya aku
akan mengernyit dan tak satu pun impianku bakal
terwujud. 

Cerita di atas dialihbahasakan oleh Anton Kurnia dari terjemahan
Inggris Peter Bush.

Dua minggu berlalu. Aku mencoba menyesuaikan
diri dengan hidup baruku. Kawan-kawanku
mengundangku bepergian pada akhir pekan untuk
bersenang-senang dan menonton film di bioskop. Aku
selalu menolak ajakan mereka dengan alasan aku punya
banyak pekerjaan. Padahal, sepanjang malam aku tak
beralih dari sofa baruku yang lebih kecil tapi berwarna
lebih terang daripada sofa milik istriku. 

Tak sengaja aku berpapasan dengan istriku dan
seorang kawannya pada suatu hari di toserba. “Kami
tadi berbicara tentang dirimu,” kata dia. Dia tampak
lebih bahagia. Sesuatu yang kukatakan membuatnya
tertawa. Kami sepakat untuk saling enelepon. Selama
beberapa hari aku mengira dia akan menelpon, tapi
aku mencoba untuk tidak berharap.

Aku tak pernah mendengar lagi kabar darinya, tapi
aku merasa sebaiknya aku tak meneleponnya karena
dia mungkin akan merasa aku tertekan. Terkadang,
aku pergi ke luar dan aku pun berbicara dengan orang-
orang yang tak kukenal. Kehangatan yang kurasakan
sangat luar biasa, seakan-akan aku baru saja selamat
dari kapal karam.

Aku membeli sehelai kemeja baru seminggu lalu
dan ketika aku mencoba di rumah sekeping kancingnya
terlepas. “Ini pertanda buruk,” pikirku. Aku tak
bercukur. Aku tak mengangkat telepon yang berdering.
Sebab, dari cara telepon itu berdering, aku tahu pasti
dialah yang menelepon. Namun, apakah yang akan

KAMI BERBICARA TENTANG DIRIMU | Sergi Pamies
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KETIKA itu aku baru saja tersadar. Aku
mendapati tubuhku sendiri di hadapanku:

meringkuk dalam posisi terjungkir layaknya
janin yang hendak lahir, terjerat sabuk
pengaman kursi kokpit. Wajahku hangus
separuh dan telah kisut. Mulutku menganga,
pecahan-pecahan halus kaca helm berserakan
di dalamnya. Kedua mataku sedikit terbuka
sehingga tampak selaput putihnya. Di
sekelilingku puing-puing pesawatku berserakan
layaknya mainan yang belum dirakit.

Aku terdampar di sebuah planet asing,
sendirian. Aku jatuh di salah satu dasar kawah
meteornya, kawah kecil yang diameternya
paling-paling hanya dua ratus yard. Debu-debu
tanahnya yang kuning oker berseliweran
menembusku. Orang-orang bumi menjuluki
planet ini: “Makam Para Penjelajah Antariksa.”

Pandemonium

Leopold A. Surya Indrawan
Sabtu, 14 November 2015

PANDEMONIUM | Leopold A. Surya Indrawan
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Ia adalah makam yang mencari sendiri jasadnya. Ialah
Pandemonium. Namanya itu diambil dari nama istana
neraka dalam sebuah puisi kuno.” Erika pernah
menceritakanku versi kanak-kanak dari puisi itu
sewaktu aku masih kecil. Kata ia, “Para iblis
menyusutkan tubuh mereka dan berkumpul di dalam
Pandemonium. Di sana mereka menyusun rencana
untuk mencelakakan manusia.” Waktu itu aku bertanya-
tanya, bagaimana bisa iblis-iblis itu menyusutkan diri
tanpa teknologi penyusut ruang atom? Erika lantas
menjelaskanku bahwa iblis dapat berubah wujud
menjadi apa pun, termasuk menjadi hal-hal yang kita
inginkan.

Merasa pening, aku pun menunduk untuk
mengalihkan pandanganku dari kekacauan di
sekelilingku. Aku memandang tubuhku yang baru dan
tak mendapati banyak yang berubah. Kedua kakiku
masih menjejak di tanah. Aku bahkan masih
mengenakan pakaian penjelajahku. Kaca helmku masih
utuh. Jemari tanganku tak berkurang seruas pun. Tak
ada setitik pun bekas terbakar ataupun rasa sakit akibat
luka. Aku tampak seperti diriku sebelum kecelakaan
terjadi. Hanya saja perangkat-perangkat elektronik di
sekujur tubuhku—perangkat navigasi, perangkat
biomonitoring, penerang, pemindai materi dan energi—
tidak ada lagi yang bekerja. Aku meraba dadaku dan
tak mendapati ada detak jantung. Aku menghela
napasku dan perutku tak membusung. Aku tak lagi
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sudah memperingatkan agar tak ada seorang pun yang
boleh coba-coba mendekati Pandemonium, termasuk
mendekati Mulciber. Ia bilang, lebih baik kita gagalkan
misi ketimbang mati akibat tipuan iblis.

Namun, peringatan itu tak kuhiraukan ketika di
depan mataku muncul gambaran semu pesawat
penambang Padishah yang tengah melesat menuju
Pandemonium. Pesawat itu adalah tujuan misi kami.
Ia telah hilang kontak dengan Bumi selama seminggu
lebih. Dan meskipun kami bekerja dalam tim, ada
ketentuan bahwa barang siapa menemukannya lebih
dulu akan menerima upah terbanyak. Ketika kulaporkan
penglihatanku itu kepada rekan-rekanku, mereka
berkeras tak melihat apa-apa. Mereka malah
menyuruhku menjauh dari Pandemonium.

Aku menyangka mereka bersekongkol agar aku
tidak mendahului mereka. Saat itu otakku mendadak
jadi begitu tumpul. Aku malah berkeras dengan apa
yang kulihat, padahal radar pesawatku sendiri juga tak
mendeteksi keberadaan pesawat apa pun di sekeliling
planet ini. Tanpa berpikir lebih lama lagi aku pun
menukik ke dalam atmosfer Pandemonium dan
langsung terbetot kekuatan gaya tariknya yang amat
besar. Yang terlihat pada saat itu hanya lapisan awan
yang tak habis-habis. Awan-awan itu seperti tangan-
tangan raksasa yang membetotku dan mencabuti
bagian-bagian pesawatku satu demi satu. Petir pun ikut
menghantamku berkali-kali hingga pada akhirnya

perlu bernapas. Tubuhku serasa seluwes udara.
“Di atasku gulungan-gulungan awan kelabu

membungkus langit, menyerupai otak. Sesekali petir
membercak di situ, suaranya terdengar seperti geraman
binatang buas. Bintang biner Leto dan Ghanima, yang
menjadi sepasang matahari bagi planet ini, terlihat
samar dibuyarkan gulungan-gulungan awan itu. Kedua
bintang itu menyerupai sepasang mata binatang malam
yang mengintai, menyala di balik kerumuman awan.

Aku berjalan ke bibir kawah, menanjak melalui
sisinya yang paling landai. Dari situ aku dapat melihat
permukaan planet ini dengan lebih leluasa, bagiku, ia
tak tampak istimewa. Ia mirip triliunan benda langit
tak berpenghuni lainnya, seperti Bulan sebelum masa
koloni: gersang dan penuh dengan kawah.
Cakrawalanya tampak amat jauh karena hanya sedikit
dataran tinggi yang menghalangi. Akan tetapi, di balik
permukaannya yang kelihatan biasa itu, planet ini
memiliki semacam kemampuan gaib yang dapat
mencelakakan orang-orang yang berada di dekatnya.
Tipuannyalah yang membawaku ke mari.

DI ANTARA rekan-rekan satu skuadronku
memang akulah yang terbang paling dekat dengan
planet ini. Kupikir jarakku masih aman, karena aku
terbang sejauh satu juta mil darinya, lebih jauh
ketimbang satelitnya, Mulciber, yang berjarak sembilan
ratus ribu mil darinya. Padahal, Matt, ketua skuadronku
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bahwa yang sesungguhnya mereka makan adalah isi
perut seorang serdadu yang telah lebih dulu dikirim
untuk membunuh sang penyihir. Aku sendiri tak
melihat hal yang terlampau musykil. Planet ini
tampaknya dapat menakar seberapa dahsyat ia harus
meniupkan teluhnya supaya dapat menjatuhkan
mangsanya. Ia memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang
melebihi manusia. Ia dapat membaca pikiranku,
mewujudkan apa yang kuinginkan, dan memengaruhi
pikiranku agar mengabaikan akal sehat dan masuk
dalam jerat umpannya. Ia seperti yang disebut para
fisikawan-teoritis sebagai makhluk dari dimensi yang
lebih tinggi. Wujudnya yang tampak sebagai planet ini
adalah manifestasinya dalam dunia tiga dimensi ruang,
dunia kita.

Setelah korban terakhir jatuh di planet ini, kurang
lebih lima tahun. Bumi yang lalu, tak pernah ada lagi
misi yang ditujukan kepadanya. Aku sendiri baru
pertama kali memasuki sistem Leto-Ghanima ini
setelah mendapatkan misi dari Pusat Penjelajahan
Antariksa untuk mencari Padishah. Dan tak kusangka,
akulah yang menjadi incaran sang iblis.

PERLAHAN-LAHAN aku beranjak meninggal-
kan kawah yang berisi puing-puing pesawatku ke arah
turunnya Leto dan Ghanima. Aku mendekati sebuah
kawah lain yang letaknya paling dekat. Di dasarnya
aku mendapati sebuah bangkai pesawat hitam yang

pesawatku tak ubahnya seekor burung cacat: tak
bersayap dan tak berekor. Aku terjun ke tanah. Api
melalapku. Sesudah itu aku tak sadarkan diri.

Di saat darurat yang tak lebih dari lima menit itu
aku tak dapat menghubungi rekan-rekanku—seluruh
sistem di dalam pesawatku rusak. Lagipula, jika pun
aku dapat menghubungi rekan-rekanku itu, mereka tak
akan berani mendekati planet ini.

Pandemonium ada dalam daftar hitam para
penjelajah antariksa. Tak ada yang betul-betul tahu
tentang ia. Tiap satelit dan pesawat yang dikirim
kepadanya hancur ketika memasuki atmosfernya.
Banyak penjelajah Bumi yang pernah mendekatinya,
dalam kontak terakhir sebelum mereka menghilang,
mengaku melihat hal-hal muskil, seperti barisan kuda
sembrani yang berlari menuju tebing-tebing emas yang
menyembul ke atas awan, perempuan dengan jubah
bercahaya yang berdiri menginjak rembulan,
kerumunan manusia bersayap yang terbang mengitari
planet ini, dan banyak macamnya lagi. Ia seperti
penyihir dalam dongeng Norgard yang menjebak
musuh-musuhnya dengan meniupkan sihir fatamor-
gana. Para serdadu yang dikirim untuk membunuh
penyihir itu tergoda tatkala mereka menghirup aroma
daging rusa panggang yang tersaji di atas meja makan
di rumah penyihir itu.

Baru setelah mereka merasa terlalu kenyang, tak
sanggup menghabiskan seluruh daging itu, terlihatlah
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cakrawala. Di kiri dan kananku kawah-kawah kering
berganti danau-danau—danau-danau itu mestilah juga
merupakan kawah meteor. Airnya kuning keemasan,
berkilau-kilauan tertimpa cahaya. Semakin jauh aku
melangkah, semakin penuh danau-danau itu kudapati,
dan semakin tak terlihat dasarnya. Bangkai-bangkai
pesawat menyembul ke atas permukaan beberapa
danau itu. Aku menghentikan langkahku ketika aku
tiba di tepi danau yang terbesar—diameternya mungkin
mencapai sepuluh mil. Agak di tengah permukaan
danau itu, terlihat sesuatu yang menjulang dan runcing
dengan warna hitam yang mengilap. Aku berjalan ke
wilayah tepian yang  lebih dekat dengan benda hitam
itu. Aku langsung mengenali benda itu tatkala
mendapati adanya ukiran lambang Pusat Penjelajahan
Antariksa dan sebuah tulisan di bawah lambang
tersebut: PADISHAH. Ujung runcing itu adalah haluan
kapal Padishah. Pesawat itu juga terjebak  ke planet
ini. Aku sudah menduga itu. Apalagi alasan yang paling
kuat untuk pesawat yang hilang secara tiba-tiba di
sistem Leto-Ghanima? Seharusnya misiku sejak awal
tak usah dijalankan.

Aku berniat untuk berenang ke pesawat itu. Akan
tetapi, saat ujung-ujung jariku menyentuh permukaan
danau itu, aku merasakan airnya begitu kental dan
tekanannya menyedotku ke dalamnya. Ia seperti
hendak memakanku. Aku buru-buru menarik tubuhku
dan beringsut mundur dari situ. Dengan gemetar aku

tersungkur. Aku mendekatinya. Pesawat itu adalah
pesawat penjelajah dari Bumi. Di kursi kokpitnya aku
mendapati seorang pilot yang sudah menjadi kerangka.
Ia mengenakan seragam yang sama denganku namun
pesawatnya adalah jenis yang sudah lewat sepuluh
tahun. Aku mengelilingi pesawat itu berkali-kali. Aku
tidak tertarik dengan apa pun yang ada pada pesawat
itu, tetapi dengan kemungkinan bahwa aku dapat
bertemu dengan si pilot itu. Siapa tahu dia juga masih
hidup dengan cara yang sama sepertiku. Aku sudah
berputar berkali-kali dan tak menemukan siapa-siapa.

Aku pun beranjak lagi. Kawah-kawah yang
bertebaran di segala penjuru—kutaksir ukurannya tak
ada yang melebihi tiga ratus yard—membuat
permukaan planet ini kelihatan seperti spons raksasa.
Di tiap dasar kawah-kawah itu ada satu-dua bangkai
pesawat. Aku menuruni beberapa kawah itu. Tak
semua pesawat itu kuketahui berasal dari mana. Aku
mendapati banyak lambang-lambang dan aksara-aksara
asing baik pada badan pesawat-pesawat itu maupun
pada seragam pilot-pilotnya. Namun, semua kerangka
pilot yang kudapati adalah kerangka manusia—atau
mereka hanya mirip dengan manusia? Aku tak pandai
membedakan tulang-tulangan. Dalam hati aku
bertanya-tanya, jika ada banyak sekali yang bernasib
seperti aku, lantas kenapa planet ini begitu sepi?

Aku berjalan terus selama dua jam sampai kedua
matahari berada kurang lebih tigapuluh derajat di atas
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berjalan menjauhi danau itu. Aku berjalan ke arah
selatan—jika kuanggap bahwa arah terbenamnya Leto
dan Ghanima adalah barat.

Kedua matahari itu pelan-pelan turun. Tanah
pandemonium berubah warna dari kuning menjadi
jingga, lalu menjadi merah. Merahnya mengingatkanku
pada minuman anggur, juga pada darah. Ghanima
turun mendahului Leto. Pandemonium kemudian
menjadi sangat gelap. Aku hampir tak dapat melihat
apa pun yang ada di bawah langit. Aku berjalan sambil
memandangi Mulciber yang menyala keunguan dan
gugus-gugus bintang di angkasa. Rasi-rasi di atas planet
ini tak kukenali sama sekali. Aku telah begitu jauh dari
Bumi.

BARANGKALI orang-orang di bumi yang men-
dengar berita tentangku akan menjadikanku topik
pembicaraan saat mereka makan bersama kerabat
sambil menonton berita di televisi. Barangkali mereka
akan mengatakan, “Betapa malang orang itu!
bagaimana perasaan keluarganya saat mengetahui
nasibnya? Bagaimana kalau hal semacam itu terjadi juga
pada anggota  keluargaku? Apakah ia melihat  sesuatu
yang aneh sebelum jatuh ke Pandemonium?”

Aku jadi mendadak teringat dengan kedua
orangtuaku. Erika dan Luna, dua orang yang amat
kucintai. Aku merindukan kisah-kisah ganjil yang sering
mereka ceritakan sebelum aku tidur waktu kecil dulu.

Aku rindu dengan spageti oglio olio yang sering mereka
buatkan untukku—mereka tahu aku paling menyukai
makanan itu. Apakah yang sedang mereka lakukan
sekarang? Apakah mereka masih suka membaca buku-
buku lapuk yang mereka beli dari toko-toko buku-
bekas? Apakah mereka masih suka pergi ke kedai kopi
untuk menumpang duduk di kursi pelatarannya tanpa
membeli apa pun? Apakah yang akan terjadi pada
kedua orangtuaku itu jika mereka tahu keadaanku saat
ini? Aku membayangkan Erika, sambil memandangi
langit di pelataran, mencari-cari keberadaanku di antara
titik-titik bintang, “Di manakah petualang kecilku itu?
Apakah ia ingat untuk selalu cukup makan?”

Di pihak lain, para petinggi di Pusat Penjelajahan
Antariksa akan mengadakan upacara peringatan
untukku. Aku akan diberi lencana tanda jasa. Lencana
itu akan dimasukkan ke sebuah kotak perak dan
diserahkan kepada Erika, ibu yang melahirkanku.

Kegelapan berlangsung begitu lama. Bintang-
bintang bergerak begitu perlahan. Aku tak dapat
merasakan udara, tetapi pekatnya gelap membuatku
membayangkan rasa dingin yang membekukan. Aku
merasa telah berjalan naik-turun berkali-kali. Lalu aku
berbaring di tanah. Aku memejamkan mataku, tetapi
aku tak dapat terlelap. Demi menghindari rasa jenuh,
aku pun bermain, menarik garis-garis maya dari satu
bintang ke bintang lainnya. Aku menamai rasi-rasi
bikinanku itu: rasi celana, rasi zig-zag, rasi huruf  W,
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rasi kulkas. Aku tertawa-tawa sendiri karena merasa
diriku sama sekali tak berselera dalam memberi nama.
Sepanjang subuh aku melakukan itu hingga akhirnya
 aku memutuskan untuk  kembali berjalan di dalam
kegelapan.

TIBANYA pagi ditandai dengan terbitnya
Ghanima. Tanah Pandemonium berubah warna dari
hitam menjadi merah. Sesudahnya, ketika Leto muncul,
merah itu pelan-pelan menguning. Debu-debu yang
berseliweran pagi itu amatlah pekat, sedikit demi sedikit
menutupi pandanganku. Angin meraung-raung. Di
antara pekatnya badai debu itu tiba-tiba muncul sesosok
wanita di hadapanku. Ia hanya berjarak beberapa
langkah dariku. Aku mengenali sosoknya. Rambutnya
panjang dan berkibar-kibar. Ia menatapku sejenak, lalu
berbalik badan, dan berjalan menjauh. Aku segera
mengikutinya. Ia menolehkan wajahnya sedikit, seperti-
nya memastikan jika aku mengikutinya.

Wanita itu berjalan menuju seberkas cahaya putih
di kejauhan. Ia melesap ke dalamnya. Perlahan-lahan
aku mendekati cahaya itu juga. Semakin dekat semakin
terlihat bahwa di dalam cahaya itu ada sebuah ruangan
putih—hampir setiap perabot di dalamnya pun
berwarna putih. Ada dua orang wanita di situ—salah
satunya ialah yang tadi kuikuti. Mereka duduk
bersebelahan di sebuah kursi panjang dengan kedua
tangan terlipat di meja. Di atas meja itu ada sebuah

mangkuk besar yang berisi penuh makanan, tiga buah
piring porselen, dan sebuah garpu di samping setiap
piring itu.

“Erika, Luna,” ucapku.
“Scott, duduklah,” kata salah satu dari mereka,

“Sudah lama kan kau tak makan ini?” Aku tak
perhatikan betul siapa yang mengatakan itu karena sibuk
memandangi setiap sisi ruang makan itu. Tanah gersang
dan badai debu di belakangku itu telah  lenyap dan
berganti menjadi dinding.

Aku bergeming sejenak, lalu berpaling dari dinding
itu, dan duduk menghadap kedua wanita itu. Di
depanku terhidang semangkuk spageti aglio olio. Aku
menatap kedua wanita itu tanpa mengucapkan apa-
apa. Mereka menyengir kepadaku seolah mengatakan,
“Silakan makan sepuasmu!” Perlahan kuulur tanganku
untuk meraih spageti itu. Baru pada saat itu aku
menyadari bahwa aku sudah tak lagi mengenakan
pakaian penjelajah. Tahu-tahu saja aku sudah
berpakaian kaus oblong dan celana pendek, layaknya
yang kukenakan di rumah.

Tatkala aku baru saja membuka mulutku, aku
melihat ujung-ujung jariku membuyar menjadi gas.
Garpu yang telah tergulung dengan spageti jatuh dari
peganganku. Aku tercekat. Air muka kedua wanita di
hadapanku itu tiba-tiba saja sudah berubah. Mereka
membeliak menatapku. Mulut mereka menganga,
namun tak tampak lidah ataupun gigi di dalamnya,
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LENYAP sudah kegalauan Ismail perihal
hutangnya pada Sarul yang tak kunjung

berkurang, sewa rumah yang mesti dibayar
seminggu lagi, dan kredit motor yang dua hari
lagi jatuh tempo, ketika sore itu, di kedai Mak
Tanjung, ia menemukan bahwa togel yang ia
pasang kemarin, tembus. Empat angka
sekaligus!

Dipanjatnya meja, kemudian ia melonjak-
lonjak sehingga kopi yang baru sempat ia
hembus-hembus saja itu terserak dan gelasnya
menggelinding jatuh. Dibukanya bungkus
kerupuk yang tergantung di sebentang tali di
atas meja, diambilnya satu, dikunyahnya dengan
brutal, dan dalam keadaan mulut masih berisi,
bersoraklah ia, “Mati anjing! Hahaha! Mati
Anjing!”

Kedai yang semula tenang dan tenteram

Tembus, Empat Angka

Karta Kusumah
Sabtu, 21 November 2015

TEMBUS, EMPAT ANGKA | Karta Kusumah

hanya lubang hitam yang gelap sempurna. Tubuhku
luruh pelan-pelan dan terisap ke dalam kegelapan itu.
Aku menjatuhkan diriku ke lantai dan meronta-ronta.

Kaukah itu, Pandemonium? Kau memakan jiwaku. Kau
sengaja mewujud menjadi sesuatu yang kukenali. Kau
mempermainkanku lagi. Kau tahu keinginanku yang paling
kuat saat ini adalah untuk pulang dan bertemu dengan kedua
ibuku.

Kedua lengan dan kakiku luruh. Aku tak dapat
bergerak lagi setelah itu. Ruangan di sekelilingku
meredup hingga menjadi gelap sempurna. Sekarang
yang tertinggal hanya pikiranku yang melayang-layang.
Entah semua ini nyata atau tidak, aku pun tak tahu.
Aku tak pernah melihat terang lagi semenjak itu. 

Catatan:
*Puisi yang dimaksud adalah Parardise Lost karya John Milton.
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menjadi tidak tenang dan tidak tenteram oleh ulah
Ismail. Mereka yang sedang mengadu angka batu
domino terpaksa mengundurkan diri tanpa pamit
namun sempat berkomentar seragam membentuk garis
miring dengan telunjuk di kening. Mak Tanjung yang
sedang menggulai pakis dan nangka untuk keperluan
dagang lontong sayur nanti malam berlari ke luar.

“Astaghfirullah. Habis obat kau, Ismail?” tanya Mak
Tanjung demi melihat Ismail sedang melenggak-
lenggokkan pantatnya ke kanan dan ke kiri kemudian
memutar searah jarum jam beberapa kali dengan tempo
teratur meskipun tanpa musik.

“Asyik, Mak. Digoyang. Obat, Mak? Masih ada.
Berlebih malah.”

“Turun, Ismail!”
“Tunggu, Mak. Berapa harga kedai ini?”
“Turun!”
“Hitung saja dulu,” bantah Ismail sambil tetap

lenggak kanan lenggok kiri, berputar. “Sampai ke
harga-harga sendoknya sekalian.”

“Astaghfirulah.” Mak Tanjung menatap ke bawah
meja. “Sudah pecah pula gelas olehmu.”

“Aman itu, Mak. Hitung saja harga kedai ini. Setelah
Mak hitung, fotolah. Jadi foto itu bisa Mak cium-cium
ketika rindu. Hahaha. Asik, digoyang.”

“Jangan menggerasau kau, Ismail!”
“Tanyalah dulu apa mauku.”
“Jadilah. Apa maumu?” tanya Mak Tanjung.

TEMBUS, EMPAT ANGKA | Karta Kusumah
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gara-gara menganggur! Sudah kukatakan sejak dulu,
carilah kerja. Biar tak sakit otak!”

“Itu dulu, Mak. Sekarang aku sudah kaya. Tinggal
goyang kanan goyang kiri,” kata Ismail sambil
melenggak-lenggokkan pantatnya. “Uang akan keluar
dengan sendirinya. Dan motor buruk itu, akan kuganti
dengan mobil sedan mantap. Berpanas, berhujan, akan
kubawa keliling-keliling. Asyik.”

“Ha, motormu itu. Kau kata dulu akan kaupakai
untuk mengojek. Tapi tak pernah kulihat sekalipun kau
di pangkalan, malah meronggok di sini setiap hari.”

“Ismail mengojek? Hahaha. Me-ngo-jek? Hahaha.”
“Sudah sering pula kutawari kau kerja di bangunan,

jadi stokar. Jawabmu cuma iya-iya saja.”
“Aku Mak tawari kerja di bangunan? Mana mau

aku! Kalau di Bank, tak apa. Apalagi sekarang aku sudah
kaya. Uang di Bank itu aku yang akan mengisinya.
Tukang bangunan itu aku yang akan menggajinya.”
Ismail tidak menghentikan goyangnya. Malah semakin
menjadi-jadi.

“Turun kau, Ismail!”
“Tidak!”
“Mati anjinglah kau!” Mak Tanjung beranjak pergi

ke dapur. Ia sudah tidak peduli pada Ismail yang masih
melenggak-lenggok di atas meja. Tak lagi peduli bahkan
bila akhirnya meja itu akan patah empat.

“Jangan lupa hitung harga kedai ini, Mak!” Ismail
bersorak sambil meletakkan kedua telapak tangannya

“Astaga, berserak-serak semua kerupuk itu!”
“Sudah jelas dong. Mau kubeli kedai ini.”
“Sakit!”
“Mak yang sakit. Tidak bisa menerima kenyataan

kalau aku akan membeli kedai ini. Ismailmu ini sekarang
kaya, Mak. Ahai….”

Meledaklah tawa Mak Tanjung mendengar kalimat
terakhir Ismail barusan.

“Sudah lunak pula gigimu daripada lidah menyebut
dirimu kaya,” kata Mak Tanjung. “Sedang kopi yang
barusan kau minum saja kau tidak tahu di mana
mencari pembayarnya. Paling-paling bon. Bon lagi.”

“Eits, jangan salah. Ismail sekarang kaya. Uangku
sekarang berlimpah-limpah. Bahkan kalau semuanya
dikumpulkan, bisa menjadi tempatku menyuruk.”

“Lewat mana kau pergi dari rumahmu tadi, Ismail,
sampai bisa kerasukan hantu seperti ini?”

“Kerasukan? Hahaha. Kerasukan? Hahaha.”
“Turun, Ismail!”
“Jangan aku Mak larang-larang! Sebentar lagi kedai

ini bakal jadi kedaiku.”
“Tidak kujual.”
“Terserah.”
“Turun!”
“Tidak!”
Mak Tanjung mengejar Ismail dengan sendok gulai.

Ismail berpindah dari satu meja ke meja lain.
“Astaghfirullah. Sudah putus semua tali otakmu
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bunganya jadi berapa?”
“Aku tidak pernah minta bunga.”
“Aku genapkan saja jadi sepuluh juta. Aku kasih

bunga sekalian biar harum uangmu itu.” Ismail
meloncat turun dari meja. “Kau tunggu di sini. Orang
kaya akan menjemput uangnya.”

Ismail berjalan pulang ke rumahnya setelah lebih
dahulu menepuk-nepuk pundak Sarul seakan-akan
mereka adalah sahabat yang lama terpisah kemudian
dipertemukan kembali.

Pada setiap orang yang ia temui di sepanjang jalan
pulang, Ismail berjanji akan memberikan sejumlah uang.

“Buatmu sejuta.”
“Buatmu, Noik, sejuta juga.”
“Kalau kamu, Mat, dua juta. Ajaklah anakmu

belanja baju. Sudah usang yang mereka pakai tiap hari
itu.”

“Tiga juta cukup, Pan? Tapi janganlah, kau masih
bujang. Lima ratus ribu saja.”

Begitu seterusnya. Tanda persahabatan, katanya.
Meskipun orang yang dituju hanya membalas janji
Ismail itu dengan menggeleng hiba.

Sesampainya di rumah, Ismail segera menemui
istrinya.

“Duh, membudut saja kau, Ervira. Sudah bosan
kau tinggal di rumah buruk ini? Sampai-sampai
membuatmu yang dulu cantik sekarang sudah semacam
handuk,” kata Ismail pada istrinya yang sedang

di depan mulut membentuk corong.
Ismail mengambil kerupuk lagi, dikunyahnya

kemudian dibuang. Diambilnya gorengan, kemudian
dibuang. Demikian pula yang ia lakukan pada setiap
jajanan yang tergantung di sebentang tali dan juga di
atas meja.

TAK lama kemudian, tampak Sarul sedang
mengendarai motor menuju rumahnya yang berada di
ujung jalan.

“Sarul! Sarul! Kemari! Orang kaya memanggilmu!”
Sarul menoleh ke arah sumber suara dan mendapati

Ismail sedang melenggak-lenggok di atas meja. Setelah
menggeleng tiga kali ia memutar arah motornya menuju
tempat di mana Ismail berada.

“Habis obatmu, Ismail? Astaga.” Tanya Sarul
sesampainya di kedai Mak Tanjung. “Turunlah. Malu.
Sudah seperti orang kematian bini!”

“Aku menunggumu dari tadi.”
“Ada apa? Kau hendak meminta mengulur-ulur

pembayaran hutang lagi? Sudahlah. Sudah terlalu
panjang aku ulur. Jangan sampai karena terlalu panjang
kuulur kau kepayahan menjangkaunya.”

“Justru itu aku menunggumu. Berapa hutangku?”
“Tujuh juta.”
“Sejak kapan aku berhutang?”
“Desember 2011. Tiga tahun lalu.”
“Hmm. Tujuh juta. Tiga tahun. Kalau dengan
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sudah badannya. Seakan darahnya habis dan tulangnya
berantakan. Celana yang ia pakai kemarin, celana
tempat ia menyimpan kupon togel yang tembus empat
angka itu, sedang melambai tersenyum pada Ismail
bersama gelembung sabun. 

Gang Patai, 2014

memasak. “Tapi tenang kau, Ervira. Sebentar lagi akan
kuajak kau pindah ke rumah yang lapang dan bagus.
Akan kubelikan juga apa yang bisa membuatmu cantik
lagi. Kau mau apa? Bedak? Lipstik? Kutang? Kubelikan
semua. O ya, mungkin lidah kau pun sudah mati rasa
gara-gara makan itu ke itu saja? Aman itu. Akan kuajak
kau belanja di swalayan. Pilihlah sayur dan daging dingin
dari dalam kulkas besar itu. Biar berselera makanmu.
Kalau kau berselera makan, aku pun jadi berselera
melihatmu.”

Setelah berkata demikian, Ismail masuk ke dalam
kamar. Namun tidak keluar juga sampai setengah jam
kemudian. Ervira yang saat itu sudah selesai memasak
dan ingin tidur, terkejut melihat pakaian bertebaran di
lantai, lemari sudah berpindah letak, ranjang yang sudah
jungkir-balik, dan Ismail yang sedang menyigi isi lemari
satu-satu.. “Astaghfirullah! Apa yang abang perbuat?”

“Ada kau melihat celana yang kupakai kemarin?”
“Celana panjang?
“Celana panjang.”
“Loreng?”
“Loreng.”
“Sudah kubawa ke kamar mandi.”
“Hah?”
Bukan main terperangahnya Ismail. Jangan sampai,

pikirnya. Maka berlarilah Ismail ke kamar mandi.
Namun apa mau dikata. Ismail hanya bisa

berencana, ember cucianlah yang menentukan. Lemas
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Bacalah Kitabmu
Cukuplah dirimu sendiri
pada hari ini sebagai 
penghitung atas dirimu

AYAH lalu membaca kitabnya. Mendadak
Ayah menangis. Tersedu-sedu. Apa yang

terjadi pada Ayah? Saya tidaak tahu. Buru-buru
Ibu mengambil kitab itu dari tangan Ayah. Ibu
membalik-balik halamannya. Ibu melihat kitab
itu lebih telitit. Ibu membalik-balik halamannya
lagi. Ibu berhenti melihat kitab itu. Sejenak. Ibu
menatap saya lalu menatap Ayah yang masih
menangis lalu menatap kitab itu. Ibu lalu
membalik-balik halaman kitab itu lebih telitit.
Ibu meatap kulit muka kitab lalu menatap kulit
belakangnya. Lalu Ibu membalik-balik halaman
kitab itu lagi. Lalu Ibu melempar kitab itu ke

Bacalah Kitabmu

Danarto
Sabtu, 28 November 2015
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arah saya yang mengenai dada saya. Saya terkejut lalu
memungut kitab itu. 

Saya membalik-balik halaman kitab itu. Saya lalu
sadar, kitab itu tak ada tulisannya. Kosong melompong.
Saya lalu membalik-balik halamannya lagi. Tetap saja
tak ada tulisannya meski satu kalimat pun. Kosong
melompong. Bagaimana mungkin kitab yang tidak ada
tulisannya itu mampu membuat Ayah menangis? Ada
apa dengan Ayah? Saya berpikir tentang Ayah dan
tentang kitab itu. Bagaimanapun jam terbang Ayah
dalam hidup ini sudah tinggi sehingga wajar saja
mampu ia membaca kitab yang tak ada tulisannya itu
dibanding dengan saya yang hanya anak ingusan.

Saya tidak tahu mengapa orang-orang di kampung
kami menyebutkan kitab, bukan buku. Memang saya
yang memberikannya kepada Ayah, beberapa menit
yang lalu. Begitu juga beberapa kitab yang lain yang
saya berikan kepada warga lain, beberapa hari sebelum
saya memberikan kitab kepada Ayah. Kabarnya orang-
orang yang menerima kitab yang sama juga menangis
meski hanya menatap halaman kosong. Saya juga tidak
tahu apa yang sedang terjadi di kampung kami. Ini
semacam wabah kitab yang sedang melanda kampung
kami. Kejadian ini semua gara-gara saya membagi-
bagikan kitab—atas titipan seseorang yang tidak saya
kenal yang menyetop motor saya di tengah jalan pada
malam-malam—kepada para tetangga saya.
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motor yang saya kendarai dari dusun menuju dusun
lain, terbang terbuncang. Tidak jarang tudung plastik
yang saya pakai melayang di awang-awnag diterpa deru
angun sakal sehingga badan terbuka sampai basah
kuyup. 

Pernah dalam keadaan badan bagai dibanting-
banting itu, ban sepeda motor kempes, sehingga saya
harus menuntun motor di tengah hujan yang bak air
terjun entah dari langit ke berapa dalam alam yang
gelap pekat di jalan sempit diapit dua bentangan sawah
hitam legam, sendirian tak ada sesosok apa pun maupun
kendaraan lain. Dalam benak tak ada yang terlintas
kecuali memohon keselamatan dan ampunan atas
segala dosa.

Setelah menuntun motor beberapa km, sesampai
di rumah saya jumpai Ayah dan Ibu sedang berdebat
ramai perihal agama. Saya menyebutnya Perang Dunia
Ketiga karena begitu serunya perdebatan itu. Saya
cepat-cepat menghidupkan tape recorder untuk merekam
hantam-menghantam itu. Sudah ada berbelas kaset
jumlahnya. Saya yang tidak paham betul tentang agama,
happy-happy salma saja mendengarkan cekik-cekikan itu.

Ayah memiliki perkumpulan agama, “Benteng
Iman & Takwa” namanya, yang jumlah jamaahnya
beberapa puluh orang. Suatu kegiatan yang meliputi
berbagai bentuk seperti pengajian, pengumpulan
sumbangan untuk fakir-miskin dan pesantreen, donor
darah, safari Wali Songo, gotong-royong kelestarian

SEBAGAI tukang kredit pada dealer merek sepeda
motor terkenal, saya sudah bekerja lebih kurang lima
tahun. Pekerjaan saya mengharuskan saya blusukan ke
desa-desa, termasuk dusun-dusun terpencil. Saya
berangkat jam tujuh pagi, pulang sekitar jam sembilan
malam. Saya melakukan cek dan ricek untuk
kepantasan dan kepatutan atas calon pengredit sepeda
motor yang saya promosikan. Selama lima tahun jumlah
pengredit sudah ribuan dan, alhamdulillah, pengang-
surannya lancar dan beres. Memang ada saja yang
mangkir satu, dua, atau tiga bulan, hal yang sebenarnya
lumrah, karena orang-per orang memiliki kapasiitas yang
berbeda dan pasang surut nasib yang tak bisa dibaca.
Namun semua ini pada akhirnya beres juga.

Untuk lebih mendidik mereka tentang amanah dan
kedisiplinan, saya menggunakan rekaman sebagai
laporan kepada atasan. Janji para pengredit itu saya
rekam supaya kalau terjadi pemangkiran maupun
pengemplangan, rekaman itu bisa saya putar kembali.
Tapi lama-lama sikap saya itu banyak dikritik para
pengredit yang menganggap saya seperti intel. Ini tidak
mengenakkan mereka dan juga diri saya sendiri.
Akhirnya tape recorder itu nganggur.

Malam-malam yang selalu kejam selama lima tahun
saya jalani; lebih-lebih ketika musim hujan, bukan main
lebat air ke ulu ati merambat; dengan geledek
menggelegar menyambar-nyambar bagai tembakan di
Perang Vietnam, ditingkah angin puting beliung, sepeda

BACALAH KITABMU | Danarto



538 539

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

agamanya.”
“Aku ingin mengoreksi mereka.”
“Sambil merusak rumah mereka dan memukuli

mereka sampai berdarah-darah?” sergah Ibu.
“Kejadian itu hanya percikan kecil dari hasrat besar

kebenaran. Alangkah indahnya kalimat ini,” sergah Ibu.
“Kamu memang pintar mengolok-olok.”
“Kamu memang pintar membuat orang ketakutan.

Persis film horor.”
“Apakah aku harus diam saja, tenteram dengan

agamaku?”
“Lho, itu urusanmu.”
“Apa mungkin kamu menasehatiku?”
“O, jadi kali ini kamu minta nasihat. Oke. Cobalah

kamu swiping terhadap orang-orang miskin sambil
membagikan nasi bungkus untuk puluhan buruh harian
yang kleleran di trotoar-trotoar yang nenunggu dipeker-
jakan,” kata Ibu sambil nyruput kopinya.

“Kamu pikir aku ini...,” bentak Ayah sambil
membanting cangkir kopinya berantakan di lantai.

Menyaksikan itu, Ibu diam saja. Ayah terus uring-
uringan sambil nerocos tak jelas. tangannya menggapai
apa saja di dapur dan melemparkannya ke lantai, kromp-
yang, krompyang, sambil berkacak pinggang menendang
kursi, tempat sampah, keranjang pakaian kotor,
pecahan piring, gelas, sendok, garpu, panci, dan segala
macam mangkok. 

lingkungan; dan sejumlah kegiatan lagi seperti bagi-
bagi nasi bungkus, misalnya. Aktivitas itu sungguh
membuat jamaah guyub, rukun, dan optimistis
menghadapi hidup. Di antara berbagai rekaman itu,
ada yang terpampang sebagai berikut:

“Kamu pikir kamu benar sendiri?” sergah Ibu.
“Setiap keyakinan memiliki kebenarannya sendiri.”

“Kalau kitab sucimu bilang bahwa kebenaranmu
dijamin paling bersih, apa yang bisa kamu bilang?”
sergah Ayah.

“Bagaimana kalau golongan lain juga punya
keyakinan seperti kamu?”

“Aku yang paling bersih.”
“Mereka juga yakin mereka paling bersih.”
“Jadi kamu bilang semua agama sama?”
“Kamu yang bilang, bukan saya.”
“Aku heran kamu bisa mendebat seperti itu seolah-

olah kamu tidak meyakini agamamu yang paling
benar,” sergah Ayah.

“Seolah-olah...,” kata Ibu sambil berkacak-
pinggang.

“Jadi kamu meyakini agamamu yang terbenar?”
sambung Ayah.

“Orang lain yang agamanya yang berbeda juga
meyakini agamanya yang terbenar,” kata Ibu.

“Agama kita mengatakan agama mereka yang
bukan agama kita itu salah.”

“Mereka juga bilang begitu berdasar keyakinan
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“Kamu sungguh tidaak tahu menghargai kegiatan
yang berguna bagi orang lain.”

“Mereka tidak butuh bantuan orang lain karena
mereka sudah ahli dalam mengelola keyakinan mereka
sendiri.”

“Kalau semua gama benar, kenapa diturunkan
banyak agama?”

“Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu
ingin tahu.”

“Kenapa kamu memilih agamamu?”
“Karena agama ini cocok dengan saya.”
“Nah, berarti kamu tidak cocok dengan agama

lain, dus agama lain itu salah.”
“Tidak ada hubungannya dengan salah dan benar.

Orang selalu memantapkan diri dengan agama yang
paling pas dengan hatinya.”

Pada puncak kegiatan “Benteng Iman & Takwa”,
terjadi pengrusakan dan penganiyaan terhadap pemilik
rumah yang dijadikan tempat kebaktian sampai
kepalanya berdarah-darah. Segera setelah itu, terjadi
pertengkaran hebat antara Ayah dengan Ibu. Lempar-
melempar piring, gelas, sendok, garpu, panci, ember,
dan segala macam yang bisa dilemparkan.

Saya sudah tidaak tahan lagi tinggal bersama.
Diam-diam saya mengepak pakaian siap mingat. Tapi
ketika melihat Ibu memunguti pecahan piring dan gelas,
saya urungkan niat meninggalkan rumah. Saya
membantu Ibu bersih-bersih.

AYAH dan kelompoknya sering melakukan
swiping ke wilayah-wilayah lain atas pemeluk keyakinan
lain dengan berbagai alasan. Kegiatan ini sering
menimbulkan konflik, namun, alhamdulillah, dapat
dicegah oleh aparat yang cepat dan sigap. Kegiatan
inilah yang paling dibenci Ibu dan mendorong
perdebatan panjang di antara mereka hampir setiap
saat. Pernah Ayah dan Ibu bangun tengah malam
untuk berkelahi. Seingat saya, sebelum Ayah mendirikan
perkumpulan keagamaan ini, Ayah dengan Ibu hidup
rukun sekali, sebagaimana dalam kehidupan suami-istri
pada umumnya.

“Kami membantu orang lain supaya beriman
dengan benar,” kata ayah.

“Bagaimana kamu tahu bahwa iman orang lain
tidak benar?” kata ibu.

“Kami membantu orang lain supaya beriman
dengan benar,” kata ayah.

“Bagaimana kamu tahu bahwa iman orang lain
tidak benar?” kata ibu.

“Kami hanya membantu meluruskan iman itu,”
lanjut ayah.

“Kamu persis tukang parkir yang membantu mobil
orang lain supaya bisa terparkir dengan benar.”

“Nah, itulah.”
“Padahal yang punya mobil itu hanya ingin

membantu untuk menambah uang belanja tukang
parkir itu,” kata Ibu.
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“Berapa kali ia titip kitab kepadamu?”
“Waduh, berapa kali, ya. Sering. Sudah lupa.

Barangkali sekitar duapuluh, tigapuluh, atau...”
“Apa kamu diberi kitab?”
“Tidak.”
“Apa kamu pernah minta kitab kepadanya?”
“Tidak. Saya rikuh.”
“Setelah titip kitab, lalu ia ngapain?”
“Ia pergi. Ngebut.”
“Ke mana saja kamu diminta mengirim kitab?”
“Waduh, ke mana saja, ya? Ke Prambanan, Klaten,

Delanggu, Solo, Sragen, Ngawi, Bantul, Wonosari,
Gunung Kidul, Ceper, Magelang, Borobudur, Imogiri,
Kotagede....”

“Kamu diberi upah?”
“Tidak.”

BEGITU tugas blusukan selesai, jam sembilan atau
sepuluh malam, saya suka mampir di warung sate
klathak Mas Bari, di Pasar Jejeran, di desa Wonokromo,
di jalan ke arah Imogiri. Yang membuat saya segan,
kedatangan saya ke warung sate itu selalu saja bersama-
an dengan rombongan para jagoan seni pertunjukan:
Oom Butet, Oom Gus Noor, Oom Djaduk, Oom Joni,
dan Tante Yoke Darmawan. Jadinya saya selalu ditraktir
mereka.

Setelah saya habis 12 tusuk sate kambing yang
terkesan mentah tapi rasanya maut itu, Oom Butet

SAYA anak bungsu dari lima bersaudara. Keempat
saudara saya sudah menikah, tinggal di kota lain. Saya
masih sendirian, menemani Ibu dan Ayah. Semuanya
berubah cepat ketika saya membagi-bagikan kitab atas
titipan seseorang yang tidak saya kenal itu kepada
masyarakat ramai dan sejumlah anggota dari perkum-
pulan, lembaga, komunitas, juga orang per orang,
termasuk Ayah. Akhirnya ibu juga mendapat
pembagian kitab yang membaut ibu juga menangis.

Pernah suatu malam, ketika orang yang menitipkan
kitab-kitab itu menyetop sepeda motor saya untuk
menitipkan lagi kitab-kitabnya, para jamaah Ayah yang
diam-diam mengintai lalu menyergap orang itu, yang
tiba-tiba tancap gas, kabur dengan sepeda motornya.
Kejar-kejaran terjadi dengans engit, tapi orang itu
lenyap seperti ditelan bumi.

Lalu saya ditanyai para jamaah Ayah malam itu
juga.

“Apa kamu kenal orang itu?” tanya salah seorang.
“Saya tidak kenal,” jawab saya.
“Orangnya macam apa?”
“Tinggi, putih, tenang, cekatan, tidak tersenyum.”
“Ia ngomong apa?”
“Ia bilang titip kitab untuk para tetanggamu.”
“Ngomong apa lagi?”
“Cuma itu.”
“Kamu tidak tanya namanya, rumahnya?”
“Tidak. Saya rikuh.”

BACALAH KITABMU | Danarto



544 545

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

nyeletuk: “Ya, nggak papa, kamu ngintip gerak-gerik
kami untuk ikut nimbrung di satu meja makan, he he
he. Kami bahagia, kok, jika kamu hadir.” Lalu terdengar
derai gelak tawa mereka. Oom Gus Noor asyik ngobrol
dengan Dewi Sekartadji, model untuk cerita pendeknya.
Waduh, waduh, inikah yang mereka sebut zaman
kontemporer itu: menulis cerpen saja butuh seorang
model cantik? Sementara Oom Djaduk asyik
memamerkan akiknya kepada seorang penari asal
Mexico yang persis Cameron Diaz, bintang Hollywood
itu, yang datang bergabung dalam pertunjukannya.

Ketika makan-makan itu usai, Oom Joni Ariadinata
yang selalu membungkuskan tongseng buntut untuk
saya bawa pulang, berbisik: “Sekarang kamu mbok
mengakui saja, segala wabah kitab itu semuanya
ulahmu.” Mendengar ini, semuanya berteriak-teriak
sambil tertawa-tawa menunjuk-nunjuk saya supaya
mengakui itu semua sepak-bola perbuatan saya. Saya
cuma cengar-cengir. Gelak-gelak ketawa mereka
sungguh khas yang membuat saya kangen. Pertemuan
yang meriah malam itu ditutup oleh Tante Yoke
Darmawan dengan menyelipkan beberapa lembar
Bung Karno dan Bung Hatta ke dalam saku saya.
Semoga mereka tidak kapok berteman dengan saya.

“Kok kagak ada kitab untuk kami?” cetus Tante
Yoke sambil mengusap-usap kepala saya.

“Seandainya saya bisa menulis kitab...,” jawab saya
sambil terkekeh.

DI RUMAH, ketika Ibu mendesak-desak Ayah
supaya mau bercerita tentang apa yang dibacany dari
kitab tanpa tulisan itu, Ayah diam saja. Begitu juga
Ayah mendesak-desak Ibu supaya mau bercerita
tentang kitab yang diterimanya, Ibu juga diam saja.
Begitu juga anggota jamaah yang menerima kitab-kitab
itu: mereka tidak bersedia ngomong. Kabarnya orang
yang memanggul kitab-kitab itu beroperasi di kota-
kota besar lain, di Jakarta maupun Surabaya. Presiden
juga mendapat, begitu juga Wapres, para menteri, para
gubernur, para wakil rakyat, para walikota, dan banyak
lagi. Apa Presiden dan Wapres menangis juga? Say ajuga
mengirim kitab untuk Sri Sultan Jogja dan Kanjeng
Ratu, untuk Sri Susuhunan Solo dan sang Prameswari.

Tapi si siluman kitab itu tetap sangat sulit dilacak.
Orang-orang kota, karena kesibukan mereka, selalu tak
peduli segala macam urusan di luar masalah yang mereka
hadapi. Tapi menyangkut urusan wabah kitab ini,
mereka menjadikannya trending topic yang mengasyikkan,
sambil menyapa penonton tivi: “Hallo, the people....” 
Bahkan banyak orang sangat berharap untuk mendapat
kitabnya. Juga ada yang bersedia membayar, tapi tak
ada jawaban dari si demit kitab itu.

Ada juga yang mendirikan kelompok Pemburut
Kitab untuk mengejar si siluman kitab it ke mana saja,
berdasar analisa pakar tanda dan gambar maupun
tokoh keagamaan. Namun sejauh ini tak ada hasilnya.
Ada juga kelompok yang sembunyi-sembunyi
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menguntit saya: barangkali saja satu saat saya akan
distop jin kitab itu di tengah jalan yang gelap gulita lalu
mereka akan menyergapnya. Ada juga kelompok yang
meminta bantuan kiai, cenayang, dukun, maupun orang
kebatinan.

“Si Pembagi Kitab itu adalah siluman,” kata
seorang cenayang, di hadapan sekelompok orang yang
bergabung dalam Pemburu Kitab.

“Siluman itu apa?” tanya seorang anggota.
“Siluman adalah...”
“Sudahlah. Apa pun arti siluman itu, bukan itu

masalahnya. Yang penting adalah apa bunyi kitab itu,”
sambung yang lain.

“Itulah soalnya. Tidak seorang pun yang mau bukan
rahasia isi kitab yang diterimanya itu.”

“Nah, ini lagi rahasia yang harus dibuka: kenapa
orang tak mau bercerita?”

“Hak setiap orang.”
“Oke. Hak setiap orang. Tapi ini menyangkut

kepentingan orang banyak.”
“Saya tidak punya kepentingan.”
“Oke, saya perlu tahu.”
“Bagaimana caranya?”
“Itulah yang harus kita bicarakan.”
Akhirnya perkumpulan “Benteng Iman & Takwa”

tak terdengar lagi kabarnya. Tak satu pun jamaah yang
datang ke rumah biarpun untuk sekadar ngobrol.
Sehari-harinya Ayah dan Ibu jadi pendiam dan meja

makan menjadi tempat yang khusyuk untuk menikmati
makanan. Duduk berdekatan, Ayah dan Ibu sibuk
dengan bacaan masing-masing mirip dua patung yang
menghiasi taman bacaan. Sekalipun pergi bersama ke
toko buku atau ke mal, mulut Ayah dan Ibu tetap
terkatup. Saya menikmati benar keheningan ini.

Ketika kakak-kakak saya dengan keluarganya
berdatangan, rumah jadi ramai sekali seperti Lebaran
pada umumnya. Mereka tak pernah lagi mendengar
ada konflik hebat antara Ayah dengan Ibu. Saya merasa
mendapatkan kebahagiaan kembali.

Tapi semuanya itu tidak mengurangi beban berat
saya yang setiap malam dalam keadaan panas maupun
hujan mengarungi desa dan dusun demi kebahagiaan
orang-orang yang kepingin memiliki sepeda motor. 

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2015
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IA terus saja menambahkan ranting bambu
ranting kayu ke dalam perut tungku tanah

liat itu. Bukan lagi tungku tanah liat tentu, sebab
saban hari perut tungku itu terus saja dibakar-
dihanguskan ketika ia atau istrinya menjerang
air dalam panci penyok, atau menanak nasi
dalam seeng dan aseupan, atau sekadar membakar
ikan asin dan delan untuk makan siang. Tapi
kini, tak ada yang tengah dijerang atau
dibakarnya di atas tungku keras-kaki yang sisi
kirinya telah retak-rengkah itu. Ia sekadar
membakar perut tungku itu, dan membiarkan
nyala api merah-oranye-biru menjilati rongga
dan udara kosong di atasnya. Asap putih pekat
mengepul-membumbung, menyesaki para-para
tempat segala perabot dapur diletakkan dan
sebungkus ikan asin, garam, dan delan
digantungkan. Sementara unggunan bara dari

Barusuh

Niduparas Erlang
Sabtu, 05 Desember 2015
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pembakaran kayu rambutan di dasar tungku itu,
tampak merah menyala serupa rahim neraka.
Barangkali, serupa hangus duka dalam dadanya,
sepanas kesumatnya pada Dulbari yang telah menjerat-
meniupnya sedemikian celaka. Ah, betapa tak celaka,
sebab Dulbari—yang kini hidup makmur sejahtera
sentosa itu—adalah biang keladi segala nestapa yang
menderanya. Mengutuk sekujur hidupnya untuk
selamanya menjalani ritus wajib-lapor saban Sabtu, di
tanggal muda atawa minggu pertama setiap bulannya.

Dan ini hari Sabtu, ia tak mungkin melupa,
meskipun udara pagi ini masih sepucat tugu di batas
kampungnya itu. Sementara, panas api yang terus
bergelora telah sedari tadi menjalarkan hangat yang
menyengat pada kaki, tangan, dan wajahnya yang
tampak sekusam garam diceruk leper batu. Tapi
punggungnya yang mulai melengkung busur itu, belum
lagi merasai hangat api. Barangkali, punggungnya masih
menyimpan dingin yang nyeri, selinu bekas luka memar
luka parut yang didapatnya dari kantor wajib-lapor pada
Sabtu bulan lalu. Maka kini, setelah dirasanya cukup
memasukkan ranting kayu ranting bambu, ia berputar
dan memunggungi tungku yang terus saja menguarkan
hawa panas ke segala penjuru dapur itu. Ia ngagarang
pantatnya yang bisulan, memanaskan bokongnya yang
kasar-korengan, dan menghangatkan tulang pung-
gungnya yang melengkung busur itu. Ngadeang. Siduru
menahan ngilu yang menggantang di tingkap waktu.
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Tapi ia meringis menahan perih. Air mukanya
meriak gerah seperti tengah menyekam amarah. Entah
kepada siapa. Mungkin kepada Dulbari, mungkin pada
orang-orang yang saban bulan menanyainya segala
rupa. Maka kini, pada rintihannya yang kedelapan,
ditekannya bisul yang pecah itu sekuat maut, sekuat
tenaga yang mampu dikerahkan dua jari telunjuk dan
jempolnya yang kelu, demi memaksa mata-putih-bisul
itu meloncat dari dalam kulit pantat yang telah meme-
rangkapnya sekian lama. Ia terkejat-kejat. Meringis
menahan nyeri tak terperi ketika darah dan nanah
dipaksa terus meleleh dari liang luka bisul itu. Dan pada
entak-tekanan paling purna, akhirnya, mata putih bisul
itu melompat tak terduga. Agh, huuuff, air mukanya
menggenang tenang, ia melega juga, lega lila. Bisulnya
cekah dan nyerinya bakal bersudah.

Ia tersyukur, seolah segala mala, bala, celaka, telah
sempurna dilewatinya. Meskipun, ia tahu belaka, bahwa
sebentar lagi ia mesti mengantre untuk memenuhi
wajib-lapor di kantor desa. Ah, dalam kepalanya
kembali berkelebat laku-cela Dulbari kepada dirinya,
dan kepada empat puluh tiga lelaki dari kampungnya.
Tapi sembari teringat pada Dulbari, dilapnya jari-jemari
tangan kanannya yang bersimbah darah dengan secarik
kain gombal yang biasa digunakan istrinya untuk
menahan laju panas dari kuping panci atawa wajan.
Dilapnya juga darah dan nanah yang meleleh dari
bisulnya itu, dengan kain gombal yang sama. Setelah

Agar hangat segala gerak, agar ringan segala angan,
pikirnya, dan tulang-tulang tak kaku tak kelu ketika ia
mesti ngaluku atawa ngagaru di sawah milik Pak Guru
Misnan. Ah, Pak Guru Misnan yang mungkin lebih
menanggung ngilu dengan lara teramat panjang teramat
dalam.

Dan sembari merasai hangat menjalari sekujur
punggungnya itu, dicoleknya burusuh dari ujung salah
satu ranting kayu, yang ujung lainnya terus saja dilahap
api di dalam tungku. Busa putih-kusam yang tak lengkat
tak berbau itu, terasa begitu hangat di ujung telunjuknya
yang kasar dan kapalan. Dan sebelum hangatnya
menghilang, menguap bersama asap, dioleskannya
lekas-lekas burusuh itu pada bisul yang menyembul di
pantatnya sebelah kanan. Ia sedikit terjengkat,
tersentak, ketika burusuh hangat di ujung telunjuknya
menyentuh mata-putih-bisul yang benyek dan nyaris
matang sempurna itu. Bisul merah darah yang
memerangkap segumpal nanah yang nyaris pecah,
nyaris membuncah. 

Dan, ah, benar saja, bisulnya seketika pecah.
Tumpah. Darah bercampur nanah meleleh seperti
getah pohon yang luka. Dan jari-jari tangannya
memerah-basah, merasai segumpal darah kental-beku
yang dingin di sela-sela jari, meski embusan udara panas
terus menguar dari dalam tungku itu. Ah, bisu yang
pecah, cekah, barangkali serupa lara yang bakal
bersudah, serupa bara yang habis daya. 
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Jakarta. Semua orang tampak kegirangan. Sementara,
ia yang masih gamang dan belum mengerti mengenai
kabar yang disampaikan Dulbari, menyikut Mang
Kemed yang mematung serupa tunggul di sisinya.

“Teu nyaho. Déngékeun baé heula,” dengus Mang
Kemed yang masih menggulung dan melepas tampar
yang terhubung pada kaluhan cocok hidung kerbau
yang merumput di sisi pohon randu itu. 

“Dengar, Saudara-saudara sekalian. Dengarkan
baik-baik. Sekali lagi saya ulangi. Bahwa beberapa orang
dari Kampung Kaso-Coo ini, diberi kesempatan oleh
Pak Kades kita yang baru, Pak Kades yang baik hati
itu, untuk diajak berkeliling-keliling Kota Jakarta.
Melihat-lihat Monas dan sekitarnya,” Dulbari lantang
mengumumkan. Dan segenap hadirin yang saban hari
hanya mengenal sawah, ladang, huma, dan perkakas
tani itu tampak begitu terpesona sembari mengacung-
acungkan tangan agar terajak-serta berpakansi ke
Jakarta.

“Tenang Saudara-saudara. Tenang! Sabar. Yang
mau ikut berpakansi ke Kota Jakarta, silakan mengisi
daftar yang sudah disiapkan. Tuliskan nama-nama
Saudara di kertas ini.” 

Dan orang-orang pun berebut, beberapa bahkan
sikut-menyikut, untuk mengisi kolom-kolom kosong
pada secarik kertas berkop-surat desa dengan nama-
nama mereka. Sementara Dulbari, tampak hanya terse-
nyum sinis melihat kelakuan orang-orang kampung

jari-jari tangannya dirasa cukup bersih, ditekannya lagi
bekas luka bisul itu sedemikian rupa. Ia kembali
terjengkat. Tapi tekanan pada sisi-sisi bekas bisul itu,
barangkali, memang mesti dilakukannya untuk sekadar
menuntaskan darah dan nanah, agar tak bersisa dan
nyangkrung begitu rupa di liang luka bekas bisup yang
kini tampak kosong-bolong itu. Sekosong-bolong-
melompong pengetahuannya pada laku dan tipu
Dulbari sepuluh tahun lalu, barangkali.

SORE itu, senja yang muram menglingkung
sekujur kampung. Langit tampak dibalut awan
bergelung-gelung. Tapi di pos ronda, di bawah pohon
randu yang tengah memecah buah-kapuknya itu,
orang-orang tampak berkerumun. Ia yang baru naik
dari sawah di lembah, baru rampung sawah di lecah,
merasa terpikat dengan keriuhan yang jarang sekali
didapati di kampungnya itu—kecuali ketika kenduri
anak kepala desa beberapa minggu lalu. Maka, tak peduli
pada sekujur tubuh yang masih dilekati lumpur, atau
bau apak keringatnya yang masih mengucur, ia
merangsek ke tengah orang-orang yang berkerumun. 

Di atas pelupuh di pos ronda yang sudah reyot
itu, tampak Dulbari berkoar-koar sembari terus memuji-
puji kelapa desa yang baru. Dulbari menyampaikan
selarik kabar, bahwa dalam rangka ulang tahun kepala
desa yang baru itu, beberapa warga desa dari kampung
Kaso-Coo akan dipilih dan diajak berpakansi ke Kota
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mengenal bau lumpur itu berlesatan segala kesenangan
tiada tara. Betapa, mereka bakal bisa saling bertukar
cerita tentang perjalanan atau tentang kemegahan Kota
Jakarta. Dan sembari bubar-jalan karena gerimis
semakin kerap, melangkah bungah menuju rumah, atau
ke sumur untuk membersihkan sekujur tubuh yang
masih dilekati lumpur, atau mengandangkan kerbau-
kerbau yang mungkin sudah kenyang menggasak
rumputan, mereka membayangkan-bayangkan
bagaimana bentuk-rupa Kota Jakarta. Dan lampu-
lampu yang bergeriap-gemerlap meneranginya. Dan
mobil-mobil bagus yang berlesatan di jalan-jalan
mulusnya.

Tetapi,ah, celaka sungguh celaka. Celaka-dua-belas
berlipat-lipat, kata Mang Wira. Sebab Dulbari, yang
entah demi kepentingan apa atau siapa, telah menjerat
mencelakai, dan memaksa mereka untuk menelan
sebongkah rasa sesal sepanjang hidupnya, merasakan
nelangsa yang tiada habisnya. Dulbari menebar luka.
Tepat seminggu setelah orang-orang yang terpilih itu
ikut berpakansi ke Kota Jakarta—meski di sana tak
prnah melihat Monas sebagaimana yang dijanjikan
Dulbari itu—mereka semua dicap-ditandai sebagai
antek sebuah gerakan. Entah antek apa, ia tak tahu.
Yang diketahuinya secara samar-samar, hanyalah
bahwa ia dan empat puluh tiga lelaki dari Kampung
Kaso-Coo yang terpilih itu, tak terkecuali Mang Wira
dan Mang Kemed, yang nama-namanya masih jelas

Kaso-Coo yang berbut pulpen itu. Beberapa orang
terdengar berteriak-teriak menyebut-nyebut namanya
sendiri, dan meminta-pinta agar namanya dituliskan
sebab tak mampu menulis huruf-huruf  dan angka-
angka. Dan ia yang terkesima, seperti tak mau
kehilangan kesempatan, tak mau ketinggalan jalan-jalan,
turut juga membubuhkan namanya pada secarik kertas
itu, setelah semua orang mendapat giliran. Maka
namanya tercantum di luar kolom yang disediakan, di
bawah nama Mang Wira yang menempati kolom paling
akhir. Tapi tak apa, gumamnya, yang penting nama
nama sudah tertara, dan toh bakal terbaca juga oleh
kepala desa.

Setelah keriuhan itu mulai memudar; di bawah langit
yang mulai gerimis, dan kapuk randu yang terbang
melayang-layang. Dulbari kembali berkoar sembari
mengacungkan daftar nama-nama itu: “Saudara-
saudara warga Kampung Kaso-Coo yang baik, malam
ini saya dan Pak Kades akan memilih orang-orang yang
beruntung, besok akan diumumkan dan daftar
namanya akan ditempel di pos ronda ini. Dan lusa,
ingat lusa, saudara-saudara, nama-nama yang
beruntung itu akan diajak berpakansi ke Kota Jakarta.
Gratis-tis-tis...”

Sorak-sorai pun terdengar membahana. Mereka
tampak bergembira, bersukacita, seolah tengah
menyukuri panen raya. Barangkali dalam tempurung-
tempurung kepala mereka yang saban hari hanya
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tertera pada searik pengumuman di pos ronda itu, telah
disahkan sebagai bagian dari partai merah. Partai yang
konon berusaha merusak dan membahayakan negara.
Ah, ia tak tahu. Tak jelas benar apa juntrungannya.
Pada pokoknya, ia dan empat puluh tiga warga
Kampung Kaso-Coo, semenjak itu. telah dinyatakan
bersalah! Titik. Tapi kenapa harus dinyatakan bersalah
karena hanya turut berpakansi ke Kota Jakarta secara
cuma-cuma? Ia tak tahu, tuna-segala, dan celaka
selamanya.

PINTU dapurnya terdengar diketuk seseorang
sembari mengucap salam berulang-ulang. Dan ia yang
masih ngagarang punggung dan terus mengolesi bekas
bisulnya itu dengan burusuh, tersentak dari lamunannya.
Smebari beranjak lungkai dan menjawab salam dengan
suaranya yang parau, diputernya tulak dan ditariknya
gagang pintu dapur itu. Tiang pintu agak terguncang
saat daunnya yang berkriet linu itu terbuka lebar-lebar.
Dan di luar, didapatinya Pak Guru Misnan tengah
menyeringai. Ia gagap dan terkesiap. Sebab tak biasanya
lelaki yang telah memercayakan sejumlah ladang dan
sawahnya itu, menemuinya ketika ia, bahkan Pak Guru
Misnan sendiri, mesti pergi ke kantor wajib-lapor. 

Tapi, dari matanya yang kelabu, meski dengan bibir
yang terus menyeringai itu, ia tahu bahwa Pak Guru
Misnan tengah menanggung jerat-bebanyang lebih
berat dan sarat. Sebab, sebagaimana tahun-tahun yang

lewat, setiap sebulan sebelum Pemilihan Umum digelar,
sampai sang presiden—yang itu-itu saja—terpilih lagi
dan disah-ditetapkan lagi, Pak Guru Misnan akan
meringkuk dalam kurungan. Sementara ia, ah, ia
sekadar terus mengulang-ulang wajib-lapor saban
bulan. Mengulang-ulang pemeriksaan, mengulang-ulang
kecurigaan. Tak separah Pak Guru Misnan, memang,
sebab ia hanya akan sekadar diiterogasi—meski dulu,
dulu sekali, pernah pula dihantam popor senapan dan
gilas sepatu lars. Tapi belakangan, menurut kabar
burung yang berkesiur begitu saja, kabar burung yang
menaburkan bau langu ke dekat hidungnya dan
menggigi-merontokkan tulang-tulangnya, konon, ia
dan empat puluh tiga lelaki dari Kampung Kaso—Coo
itu, orang-orang terpilih yang celaka itu, bakal digiring
ke tambang batu bara. Konon lagi, mereka akan
dipaksa bekerja tanpa mengenal jam, hari, tanggal, dan
bulan, tapi mungkin bakal lebih mengenal bentakan
atau hantaman popor senapan. Kerja paksa di tambang
batu bara di entah mana. Ia tak tahu tuju, tak tahu
laju.

Dan kini, di antara asap dapur yang mengepul dan
udara pagi yang mulai menghangat, ia dan Pak Guru
Misnan hanya mampu berbagi pandang, berbagi
senyum lungkrah atau seringai orang-orang kalah, untuk
kemudian sekadar saling mengangguk-angguk lemar.
Barangkali, laranya dan lara Pak Guru Misnan, bakal
semakin panjang dan kian dalam, sementara nelangsa
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ISA berlari. Isa berlari. Entah perempuan
entah lelaki, tak sempat ia pastikan siapa

sesosok yang sedang mengejarnya itu. Telah
begitu saja sosok itu mengejar mamaknya (adik
kandung ibunya). Apakah salahnya? Apakah
yang telah diperbuatnya? Apakah mamaknya
berbuat aniaya sehingga dikejar-kejar oleh sosok
yang tak dikenalinya itu?

Sesosok itu bertubuh tinggi. Di punggung-
nya, antara samar dan nyata, tampak
menyembul sesuatu seperti sepasang sayap. Di
tangannya, sebuah cambuk. Cambuk besar
dengan panjang entah berapa. Cambuk itulah
yang hendak didaratkan ke punggung
mamaknya. Apakah salahnya? Belum sempat
Isa menjawab itu pertanyaan, namun ia
langsung menyadari bahwa arah lari mamaknya
sedang menuju ke arah di mana kini ia berdiri. 

Isa

Romi Zarman
Sabtu, 12 Desember 2015

ISA | Romi Zarman

yang dirasainya tak bakal pernah bersudah, tak bakal
cekah seperti bisul yang barusan pecah. 

Serang, 13 November 2015

Keterangan:
Séeng: dandang. Aseupan: kukusan. Délan: terasi. Lépér : ulekan.
Ngagarang: memanggang. Ngadéang: menghangatkan diri depan
tungku. Ngaluku: meluku (membajak sawah). Ngagaru:
menggaru (meratakan sawah yang sudah dibajak). Burusuh:
busa kayu. Nyangkrung: menggenang. Teu nyaho, déngékeun baé
heula: tidak tahu, dengarkan saja dulu. Kaluhan: tali ijuk yang
mencocok hidung kerbau. Tulak: sepotong kayu pipih yang
tengahnya dipaku pada tiang pintu dan berfungsi sebagai
kunci.
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Mamaknya lari terbirit seraya memanggil-manggil
nama Isa, seakan-akan hendak minta perlindungan.
Isa dijalari rasa takut. Belum sempat mamaknya sampai
pada Isa, telah begitu saja Isa mengikuti nalurinya. Lari.

Isa berlari. Isa berlari menjauhi mamaknya.
Mamaknya menjauhi sesosok makhluk yang belum
sempat dikenali itu. Terus dan terus.

Ah, rupanya hanya mimpi. 

ISA terbangun dari tidurnya. Ia tolehkan pandang,
si ibu telah ada di sampingnya.

“Kau bermimpi lagi?”
Walau Isa tidak mengangguk atau tidak

menggelengkan kepala dan tanpa berkata apa-apa, si
ibu telah dapat jawabannya. 

Isa diam. Tapi sorot matanya menyala, mencari-
cari kalau sesosok makhluk yang tak dikenalnya itu ada
di kamarnya. Ia pastikan lagi. Siapakah ia? Malaikat?
Iblis? Ataukah peri yang hendak menjatuhkan
hukuman? Akan tetapi, kenapa pada mamaknya?

Isa mencari-cari ke belakang, ke dalam mimpinya
kemarin malam, ketika sesosok makhluk itu
mendaratkan cambuk itu ke tubuh mamaknya setelah
tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan. Cambuk itu mendarat. Isa melihatnya. Api.
Api. Cambuk itu berapi. Dan mamaknya memekik-
memerih menahan sakit.

Namun kini mamaknya lari.

ISA | Romi Zarman
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“Parpatiah dan Katumanggungan.”
“Apa kitabmu?”
“Tambo.”
“Adakah kau membimbing kemenakanmu?”
Isa lalu berlari. Isa berlari.
Terus dan terus berlari, sebelum akhirnya tiba si

dokter jiwa. 

Kampar, 27 Oktober 2015

Terus dan terus, Isa mencari-cari sesosk makhluk
itu. Tapi tiba-tiba ibunya berkata, “Mamakmu minta
didoakan.”

Benarkah?

“BENAR.”
Mamak Isa berhasil menjawab satu pertanyaan.

Terasa sedikit kelegaan dan itu artinya cambuk tak akan
mendarat di punggungnya. Akan tetapi, sebelum
sempat kelegaan itu datang sepenuhnya, pertanyaan
berikutnya telah datang menghampiri: Siapa nabimu?
Apa kitabmu? Mamak Isa lalu menjawab dengan benar.
Akan tetapi, begitu sampai pada pertanyaan selanjutnya,
mamak Isa terdiam. Tak bisa menjawab.

“Adakah kau membimbingnya?”
“Tidak. Tidaaaaaakkkkkk....” Mamak Isa berteriak.
Lalu, lalu, memanggil-manggil nama kemenakannya

itu.

TAPI  itu kemarin malam.
Kini, hari telah pagi. Isa masih di kamarnya. Ia

tolehkan pandang. Tak ada ibu. Tak ada siapa-siapa di
situ. Isa lihat lagi. Tiba-tiba ada yang menggeliat dari
dalam dirinya. Ia ingat sesosok makhluk itu. Sesosok
itu....

Isa berdiri. Matanya menyala. Ia berdiri dengan
cambuk di tangan. Lalu, lalu, ia berbicara sendirian:

“Siapa nabimu?”

ISA | Romi Zarman
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KALAU saja mereka melihat bagaimana Mer
menatap laki-laki itu dari jauh, mereka

pasti percaya bahwa Mer sudah menghabiskan
separuh umurnya untuk mencari laki-laki itu.
Sayangnya, ketika lampu-lampu dipadamkan,
semua orang langsung bergegas dengan urusan
masing-masing. Tidak ada yang melihat betapa
tergesa Mer mendekati laki-laki itu, meski si laki-
laki sesungguhnya berjalan ke arahnya. 

“Aku tidak bisa, Mer,” ujar laki-laki itu
seolah antara Mer dan dirinya hanya terhubung
satu perkara. 

“Tolonglah. Aku tahu kau bisa melakukan-
nya. Kau punya kuasa dan orang-orang itu pasti
akan mendengarkanmu.”

“Kelihatannya memang begitu. Tapi bukan
aku seorang yang bisa memutuskan,” jawabnya.

Mer diam. Laki-laki itu menaikkan lengan

Dinding Es di Timur

Rizaldy Yusuf
Sabtu, 19 Desember 2015
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panjang kaus merah tuanya sampai siku, lalu memegang
pundak Mer dengan dua tangannya. Ia menunduk
sedikit untuk mencari mata Mer yang terus saja
menatap rumputan. Mer menggoyangkan pundaknya
dengan satu sentakan kecil yang membuat laki-laki itu
melepas tangannya lalu merapatkan kardigan hitamnya,
dan laki-laki itu pun pergi dengan senyum yang sempat
ia buat di bibir.

Mer meneruskan lagi apa yang ia kerjakan sebelum
laki-laki tadi datang: ia memasukkan kotak-kotak bedak,
lipstik, dan lainnya ke dalam sebuah tas kain ungu
berukuran besar dan membawanya ke seorang
perempuan berambut keriting pendek yang sedang
menelepon di dekat seseorang yang merapikan kamera.
“Taruh di mobil,” kata si perempuan kepada Mer, dan
ke sanalah Mer membawa tas itu. Setelahnya, ia langsung
masuk ke mobilnya sendiri, yang diparkir di
seberangnya. Ia menyalakan mesin setelah mencolek
noda cokelat pada setir yang tertinggal saat tadi pagi
ia mengemudi sambil memakan sebatang cokelat
setengah lumer.

Mer tiba di rumah pada tengan malam.

KETIKA mobil masuk ke pekarangan rumah,
sorotan lampu kuningnya langsung menghajar wajah
pucat seorang laki-laki berambut pirang yang duduk di
teras. Mata cokelat laki-laki itu menciut di balik tangan
kirinya yang mencoba menghalangi cahaya lampu
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mencoba meletakkannya dalam posisi berdiri. Namun
seperti bayi yang belum kokoh berdiri, telepon
genggam itu jatuh dan jatuh lagi.

“Siapa?” tanya James di depan kompor.
“Erik.”
Knop kompor sudah diputar untuk mendidihkan

air panas di pancir dan James pun duduk di sebelah
Mer, memijat-mijat pundak perempuan yang masih
bermain-main dengan telepon genggam itu. “Dia
bohong. Semua orang tahu dialah yang berkuasa.”
Suara James lembut dengan posisi mulut yang hanya
berjarak dua atau tiga sentimeter dari kuping kiri Mer.

“Coba saja kau bicara langsung dengannya!”
“Aku? Oh, tidak mungkin, Mer. Tidak, sayang. Dia

akan menertawakanku dan... ah! Ini pasti caranya
supaya kau meninggalkanku!”

Ia langsung membelai pipi Mer dan menggeser
kursi merapat ke tubuh Mer. “Dengar, manisku, aku
tidak akan meninggalkanmu,” kata James lagi.

“Tentu!”
“Kenapa kau... Ah, tenang, Mer. Bukan cuma dia

yang bisa melakukannya, kan? Maksudku, kau sudah
tahu bagaimana bisnis itu berjalan.”

James bangkit dan kembali ke kompor,
memasukkan dua mi instan ke dalam air yang bergolak
di panci. Diaduknya mi itu dengan sendok sebentar,
lalu ia duduk lagi di kursi tadi.

“Kau pasti mengenal orang lain, kan?”

mobil. Setelah lampu mati, laki-laki itu menyambut Mer
yang baru menutup pintu mobil. Ia rentangkan
tangannya yang besar seperti dahan pohon, hendak
memeluk, namun segera Mer mengelak dengan
menyampingkan badannya. Dan tangan itu hanya
mendarat di bahu Mer.

Mer langsung masuk menuju menuju meja makan
dan membiarkan tasnya tergeletak di bangku ruang
tamu. Tas itu tentu akan tetap ada di sana seandainya
laki-laki itu tak mengambilnya dan, tanpa disuruh,
menyusul ke meja makan, meletakkan tas itu di atas
kursi hitam di sebelah Mer.

“Kau tidak memasak?”
“Aku menunggumu, sayang. Kau ingin makan

apa?”
“Yang cepat saja.” Mer menunjuk mi instan rebus

di lemari gantung kecil berwarna cokelat di atas kompor
yang berada di depan tempatnya duduk

Si laki-laki melesat ke sana, menarik dua bungkus
mi instan dari himpitan bahan makanan lain—
spaghetti, sarden kaleng, kornet kaleng, dan teh celup. 

Saat si laki-laki berusaha keras mengeluarkan
bumbu mi instan dan menuangkannya ke mangkuk,
Mer membuka kardigannya lalu meletakkannya di meja,
di sebelah telepon genggam yang sudah dikeluarkannya
dari tas.

“Ia tidak bisa, James.”
Mer mengambil telepon genggamnya dan
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“Aku bisa melakukannya lebih baik, Mer,” katanya
sambil tersenyum pada perempuan yang sedang
menggulung-gulung mi instan dengan garpu itu. “Dulu,
jika aku maju ke depan mikrofon, semua orang akan
terpingkal-pingkal.” James meracau, dan senyumnya
sudah berlanjut jadi tawa. “Dan sekali di klab yang
ramai di Soho itu ada kakek-kakek yang kejang kena
stroke karena tertawa terus.”

James melihat lagi seseorang yang sedang melawak
di televisi dan memberi komentar dengan lantang,”
Oh, itu fatal!”

“James!” pekik Mer ketika James mematikan
televisi.

“Kutunjukkan padamu, sayang, bagaimana
seharusnya.” Ia meletakkan mi-nya yang belum
dimakan sedikit pun di atas televisi. “Tunggu sebentar.”
Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya.

Mer mengikuti di belakangnya, tapi bukan untuk
masuk ke kamar. Mi di mangkuk Mer sudah habis,
dan ia mearuh mangkuk kosong itu di meja makan
lalu berjalan ke kulkas untuk minum. Saat ia sedang
berdiri di depan kulkas itulah James keluar kamar
membawa sebuah topeng karet berwarna kulit dan
memakainya. Wajahnya jadi terlihat lonjong dan
kepalanya botak. Bibirnya merah tebal dan matanya
hitam bulat seperti biji kelengkeng berukuran besar. Ia
berdiri tegak menghadap Mer yang sedang memegang
gelas, lalu ia menggerakkan tangannya seolah sedang

“James, kau terlalu memaksakan keadaan.”
“Karena aku tahu akan bisa melakukannya dengan

hebat! Dengar, aku pernah belajar drama pada seorang
tetanggaku. Ia dosen di Juilliard!”

“Kalau kau sehebat itu, kau tidak perlu datang ke
sini!”

“Mer... kau... sayang.” Digenggamnya tangan Mer
dan dipaksanya perempuan itu melihat matanya. Tapi
segera Mer melepas genggamannya dan beranjak masuk
ke toilet.

“Ayolah, Mer. Sayang, apa kau butuh istirahat?
Habis makan kita tidur ya.”

Mer membalasnya dengan suara flush toilet.

KELUAR dari kamar mandi, Mer menyalakan
pesawat televisi yang ada di ruangan sebelah meja
makan. Di layar ada tayangan ulang acara lawak saat
James datang membawa dua mangkuk mi instan yang
masih mengepul. Aroma ayam bawang menyelipan dari
kepulan asap itu.

James menyerahkan satu mangkuk untuk Mer yang
duduk di sofa hijau tua berpermukaan kasar dengan
kerutan di sana-sini, sedangkan ia sendiri tidak duduk.
Ia tetap berdiri memegangi mangkuknya sambil sesekali
memberi komentar atas apa yang ia lihat di layar televisi:
“Oh, tidak.”—“Kalau aku jadi kau, aku tidak akan
melakukan itu.”—“Ayolah, cara itu lagi?”—“Oh, itu
tidak lucu, kawan.”
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pundak.
James menangis.
“Harus ke mana aku pindah?” Suara James parau

dan tidak jelas, teredam pundak Mer tapi air matanya
semakin deras. Kepiluan yang teredam selalu lebih
menyakitkan.

Dalam keadaan begitu, satu-satunya reaksi Mer
adalah membiarkan matanya memandangi dinding
putih di hadapannya. Di sana ada empat foto James
terpanjang dengan bingkai hitam: ia depan plang
Welcome To Fabolous Las Vegas, Nevada, dengan kaus
polos abu-abu dan celana panjang biru serta kacamata
hitam; ia di depan mobil sedan merah yang terparkir
di pinggir jalan Freemont Street, sambil mengacungkan
jempol kanan di depan dada; ia di tribun stadion
baseball, bersama tiga orang lainnya; dan ia di sebuah
konser musik, dengan mulut terbuka lebar seperti
sedang berteriak.

Setelah James mengangkat wajahnya lagi, Mer
melihat wajah pucat itu memerah. Laki-laki itu
menekan-nekan titik di tengah keningnya, di antara
kedua matanya, seolah dari sanalah air matanya berasal
dan jika menekannya dengan jari, tangisannya akan
berhenti mengalir, layaknya menyumbat keran yang
bocor. Mer hanya memperhatikan gerak-gerik laki-laki
itu tanpa bicara apa-apa. 

Lalu, sambil mengelap mata dan pipinya dengan
tangan, James berkata, “Aku akan bekerja. Ya, aku akan

memegang stan mikrofon.
“Namaku Billy,” kata James dengan suara diberat-

beratkan, “tapi mereka memanggilku bullet.”
Tangannya memegang kepala lonjongnya.

Mer tak menengok sedikit pun. Ia menuangkan
air dari botol bening ke dalam gelas, lalu memasukkan
kembali botol dan menutup pintu kulkas.

James melanjutkan, “Bukan karena kepalaku
lonjong, tapi karena ibuku Amerika dan ayahku Israel.”

Usaha James sia-sia. Mer berbalik badan seperti
tidak mendengar apa-apa dan meletakkan gelas di meja
makan setelah mereguk habis isinya. “Sudah, James.
Tidurlah. Besok kau mengajar, kan?”

James membuka topeng karetnya dan
melemparnya ke lantai lalu menyusul Mer ke sofa di
ruang televisi lagi.

“Ya, ya, aku akan bangun pagi dan menemui setan-
setan kecil itu! Aku akan melakukan sebaik-baiknya
meskipun aku membencinya. Ya, aku akan
melakukannya untukmu.”

“Apa urusanmu denganku?”
“Ayolah, Mer. Mengapa kau jadi dingin sekali?”
Mer duduk di sofa lagi dan kali ini James duduk di

sebelahnya, membenamkan wajah ke pundak Mer.
Tidak ada satu pun di antara mereka yang bicara. Hanya
suara jarum detik jam dinding terdengar menggaruk-
garuk sepanjang jalur putarannya. Dan, lama-lama, Mer
melihat tubuh James bergetar. Baju Mer basah di bagian
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beberapa anak-anak dalam ruang kelas, foto yang ia
tempelkan secara acak-acakan dengan selotip berwarna
kuning. James mungkin tampak memprihatinkan tapi
tembok itu tak kalah menyedihkan. Tempelan foto-
foto yang ada malah membuat dinding di samping
lemari pakaian cokelat yang catnya sudah banyak
terkelupas itu jadi makin tidak enak dipandang. 

Seakan buruknya tampilan akibat jejeran foto masih
bisa ditenggang, ia juga menempel benda-benda lain
di sekelilingnya: enam pasang tiket bioskop; guntingan
kalender bulan Mei dan Juni yang tanggalnya sudah
dilingkari semua; dan tulisan I can do it! miring warna
hijau yang posisinya di atas jejeran foto, dengan kata I
dicoret dan diganti dengan kata we. 

James menyetuhkan tangan kanannya ke foto-foto
itu dan tangan kirinya menutup mulut untuk meredam
suaranya. Seakan foto-foto itu mencabuti kuku-kuku
jari tangan kanan James. Dan kika ada yang melihat
raut wajah anak-anak itu, terbayangkanlah bahwa rasa
sakit tak terkira yang diderita seseorang bisa
mendatangkan kesenangan luar biasa bagi orang lain.

Mer sendiri saat itu sudah berada di meja makan
kembali. Ia duduk menghadap tas dan kardigannya
yang masih teronggok di atas meja itu. Lalu perlahan,
ia dorong tangannya hingga terjulur makin jauh, masuk
ke bawah kardigan. Diangkatnya jari telunjuk kanan di
bawah kardigan hingga tegak seperti penis yang
menegang di balik celana. Mer menggerak-gerakkan

melakukannya dengan baik. Kita akan menemukan
orang yang akan membantu kita.” Ia tersenyum dan
tak bergerak untuk sesaat. Barulah, ketika seakan petir
di kepalanya mengalirkan arus listrik pada ide yang lama
padam, ia berseru, “Oh, ya! Aku juga bisa menulis kalau
mereka mau!” Ia berdiri. “Sebentar.”

“Kau mau apa lagi sekarang?” tanya Mer.
“Kutunjukkan padamu naskah-naskahku yang

brilian. Yang memiliki ketenangan es di musim salju,
kehangatan musim panas, tapi mendebarkan seperti
pasar. Aku mengerjakannya dengan serius dan kau akan
lihat buktinya! Betapa indah perumpamaanku. Jenis
keindahan yang tetap terasa nyata.” Ia tersenyum lagi
dengan wajahnya yang merah lalu berlari masuk ke
kamar setelah mengeluarkan paksa ingusnya di tangan
dengan suara keras dan memeperkannya ke celana
tidurnya.

Saat Mer bangun dari duduknya, ia mendengar
James berteriak dari dalam kamar. “Ke mana kertas-
kertas brengsek itu? Sebentar, buah ceriku, kurasa aku
menyimpannya di lemari. Tidak ada di sini! Ke mana
tumpukan sialan itu? Oh, aku pasti melupakannya. Aku
pasti lupa pada mahakaryaku. Mer, kekasihku yang
lembut, kucari sebentar ya.”

NAMUN sesungguhnya yang James lakukan
adalah menangis lagi sambil berdiri menghadap tembok
putih berisi lembaran-lembaran foto dirinya bersama

DINDING ES DI TIMUR | Rizaldy Yusuf



578 579

KORAN TEMPO | Annual Short Story Collection 2015

DALAM darahku mengalir darah babi dan
darah anjing. Darah binatang. Aku tidak

bisa menampiknya. Ibuku keturunan seekor
babi, ayahku seekor anjing. Dan cintaku,
cintaku adalah seekor harimau yang terluka.
Kupikir karena itulah kau lebih memilih monyet
hitam itu. Namun ternyata, bukan, tapi kau
memang sudah ribuan tahun menunggu
kekasihmu. Aku datang ke hutan kesedihan,
sebagai bagian dari kaum yang tersesat.

Ada baiknya kau ketahui, selepas
kutendang melayang perahu yang semestinya
menjadi pelaminan sekaligus ranjang bagiku,
aku meminta kepada angin untuk membawaku
pergi ke mana saja. Ke mana saja. Asal jangan
ke langit. Aku membenci langit. Melebihi
kebencianku pada apa-apa. Kuserahkan diriku
pada angin. Aku tak peduli ke arah masa lalu

Dongeng Hutan Kesedihan

Toni Lesmana
Sabtu, 26 Desember 2015

DONGENG HUTAN KESEDIHAN | Toni Lesmana

jari itu ke kanan dan ke kiri mengikuti irama detak
jarum jam sambil mulutnya membisikkan suara bunyi
lonceng.

“Deng... deng... deng.”
Dengan cara itu kesunyian dirawat dan itu berhasil

setidaknya sampai gerakan tangan dan bunyi tiruan
lonceng yang kedelapan belas. Gerakan dan suara Mer
berhenti ketika suara keras James tiba-tiba masuk ke
telinga kanan Mer yang menghadap ke atas.

“Sayang, kau menginap, kan?”
Mer tak menjawab. Ia bangkit dari duduknya. 
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ataupun masa depan.
Namun ternyata angin bertengkar hebat di atas

telaga. Mereka tak sekata dalam menentukan arah.
Mungkin angin itu masih kaki tangan Sumbi yang
mengutuk cintaku. Mereka bertempur tak ada yang
mau mengalah, pecah berhamburlah diriku. Sebagian
dibawa ke utara, sebagian melesat ke selatan, sebagian
melayang ke barat, sebagian meluncur ke timur.

Keping-keping kesedihanku mengembara.
Berpencar. Menyeberangi lautan, jatuh di negeri-negeri
yang jauh. Kesedihanku merangkak di empat penjuru
angin. Menyaksikan segala peristiwa. Peperangan,
bencana. Kehancuran, kebangkitan. Kelahiran, kema-
tian. Di setiap tempat selalu saja ada kemenangan dan
kekalahan. Puluhan, mungkin ratusan, atau bahkan
ribuan tahun, keping-keping itu merangkak menempuh
waktu untuk bersatu kembali.

Di sini, di hutan ini, di depanmu, setelah
menempuh perjalanan jauh, seluruh keping kesedihan
itu berhasil berkumpul kembali. Keping-keping yang
teronggok saling menumpuk, seperti bagian-bagian
tbuh yang bertemu namun tak bisa bersatu. Seakan
sama-sama asing.

Aku tak tahu pasti kenapa mesti berkumpul
kembali disini. Sebuah tempat asing, hutan yang
dipenuhi kembang dan tembang. Keping-keping diriku
berkumpul tepat di hadapanmu yang sedang bernyanyi
sambil memainkan kipas segi empat dari anyaman

DONGENG HUTAN KESEDIHAN | Toni Lesmana
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Tak terhitung putaran tubuhmu mengelilingiku. Aku
menghirup harum yang kubiarkan mengendap sedap
dalam diriku.

Wajahmu yang jelita terus memandang ke arah
wajahku. Kutangkap pesona yang tak terkatakan, tak
kutemukan pesona itu di empat penjuru angin yang
telah kutempuh. Aku dengan cepat bisa menduga,
dalam kecantikanmu bersemayam kesedihan, justru
kesedihan itulah yang membuat kecantikanmu
sempurna.

Mirip dengan kecantikan Sumbi yang kuyakini
memancar berkat kesedihan yang terpendam dalam
dadanya. 

Tapi kau bukan Sumbi. Kau melebihi Sumbi.
“Aku mencintaimu, sebab aku hidup kembali oleh

kecantikanmu!” tanpa sadar aku berbisik lirih.
Kau berhenti. Mendekap kembali kipas di dada.

Memperhatikanku. Tersenyum manis, ada pancaran
kegembiraan dari sepasang matamu, seakan kau telah
berhasil memetik setangkai bunga atau menangkap
seekor kupu-kupu.

“Kau siapa? Kau dari langit?” tanyamu menyelidik.
Aku menggelengkan kepala, seperti mengibaskan

yang masih mengendap dari Sumbi. 
“Sayang sekali, kau bukanlah seseorang yang

dikatakan sepasang anak kecil pemilik hihid ini, kau
bukan yang sedang kutunggu, yang selama ini
kurindukan?” ucapmu seakan sedang mengulitiku

bambu. Hihid. Yang biasanya digunakan untuk
mengipasi nasi yang masih panas. 

“Geber-geber hihid aing, hihid aing kabuyuran...,”
suaramu yang merdu dan liuk lembut angin dari hihid
seperti tangan-tangan yang dengan perlahan
menyatukan keping demi keping hingga utuh kembali
menjadi diriku. Aku tak ubahnya remah-remah nasi
yang kau satukan kembali.

Aku yang berdiri di hadapanmu. Telah utuh
kembali disebabkan merdu nyanyian dari bibirmu dan
angin dari gerak hihid itu.

Kau terkejut. Menghentikan nyanyian dna
menyembunyikan hihid dalam dekapan. Mundur
selangkah dan mematung. Sejenak. Namun kau
ternyata perempuan pemberani. Kau maju dua langkah.
Ujung lancip jemarimu halus menyentuh ujung
hidungku. Sepertinya lama sekali kau tak berjumpa
dengan manusia.

Selanjutnya begitu banyak pertanyaan yang
meluncur dari mulutmu yang mungil dan merah,
matamu yang bulat jelita hampir tak berkedip
menatapku. Rambutmu panjang tergerai seperti ombak
yang terjun. 

BARANGKALI karena aku tak juga bergerak dan
menjawab, kau penasaran dan mengangkat kembali
hihid yang bersarang di depan ranum dadamu. Kau
bernyanyi lagi sambil berjalan mengitariku, mengipasiku.
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air mata ini akan habis, namun ribuan tahun, kesedihan
ternyata sumur yang tak pernah kering.” Kau duduk
di tonjolan akar, bersandar pada pohon terbesar di
hutan ini.

“Aku dibuang ke hutan oleh kakakku sendiri. Aku
tiba-tiba diserang penyakit kulit. Aku tersiksa, namun
bersyukur, sebab kecantikanku telah hancur. Barangkali
mereka akan menerimaku kembali. Tapi aku tak tahu
jalan kembali, terus saja tersesat, kemudian berjumpa
dengan dua anak kecil yang menitipkan hihid ini.
Sebelumnya mereka bernyanyi dan mengipasi tubuhku,
mengembalikan kecantikanku. Aku memarahi mereka,
namun mereka malah menitipkannya dan berkata
bahwa akan ada seseorang yang membutuhkannya,
seseorang yang harus kutunggu. Seseorang yang
tersesat dari langit. Sebenarnya tak penting ia dari
mana, namun ia tersesat dari langit. Seperti aku, seperti
mereka. Tapi tenryata bukan kau, kau bukan dari langit
dan ternyata tidak tersesat.”

“Dua anak kecil?” tanyaku sekadar untuk
membiarkanmu sejenak menarik napas.

“Dua anak kecil. Yatim-piatu. Seperti kakak beradik
yang lahir dari kesedihan. Mereka juga tersesat di sini.
Mereka sedang mencari jalan untuk keluar dari hutan
ini. Merekalah pemilik Hihid Kahuyutan ini.” Kau
mengelus-elus kipas, seperti sedang mengelus
kesedihan.

Aku mulai berpikir hutan ini adalah tempat

dengan suara yang indah.
“Aku membenci langit. Aku mencintaimu!” hanya

kalimat itu yang dapat mengalir dari mulutku.
“Tapi siapa kau ini?” tanyamu mencari jawab.
Aku telah sampai di hadapanmu. Sulit untuk

menjelaskan siapa diriku. Hidupku yang lalu yang ingin
kuhapus sekali pun tak pernah kuhapus. Menjelaskan
siapa diriku sama saka dengan mengungkit kembali
segala yang telah kutinggalkan.

Aku hanya memandangmu, menikmatimu.
Pipimu merona. Kesedihan bangkit di wajahmu,

setitik air mata menambah jelita sepasang matamu.
“Kau tersesat? Tersesat seperti diriku? Seperti hihid

ini?” cecarmu dengan nada suara yang tetap seperti
bersenandung.

“Lebih tepatnya aku telah sampai, sampai
kepadamu,” bisikku selembut mungkin. Aku tak ingin
suaraku, yang di masa lalu selalu keras menentang
takdir, memcahkan kecantikanmu.

Kau memejamkan mata, sekan membendung
kesedihan yang menggeliat. Namun siapa dapat
menahan kesedihan. Aku sendiri telah hancur menjadi
keping-keping dalam sebuah perjalanan yang tak
terkisahkan, disebabkan kesedihan.

“Aku sesungguhnya yang tersesat di hutan
kesedihan ini, terusir dari rumah sendiri, gara-gara
kecantikanku. Oh, kenapa kecantikan menjadi sumber
malapetaka. Aku menangis sepanjang langkah, kupikir
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Kau dengan penuh kasih sayang, membelai mereka
satu per satu. Kau benar-benar ibu. Semakin memancar
pesona. Semakin aku mencintaimu, seperti kau
mencintai mereka.

Suara gemuruh seakan mengepung semakin dekat.
Tiba-tiba nampak bayangan hitam melompat dari
pohon ke pohon. Bergelantungan di dahan-dahan.
Semakin dekat, jelaslah seekor monyet hitam berekor
panjang melayang jatuh tepat di antara tubuhmu dan
tubuhku.

Tubuhnya dikoyak-koyak luka.
“Inilah dia, inilah dia yang datang tersesat dari

langit!” kau tiba-tiba menubruk dan memeluknya.
Aku menarik napas merasakan alu yang

menumbuk jantungku. Sepertinya dadaku menjelma
lesung, dan ada banyak alu yang menumbuk jantungku. 

“Bicaralah, bicaralah! Jika kau mampu berbicara,
maka kau benar-benar yang kutunggu. Lekas, kaulah
yang akan menunjukkan jalan pulang dari hutan
kesedihan ini.” Kau mulai bernyanyi.

Semua satwa, termasuk aku, seakan serentak
menahan napas, menatap ke arahmu yang erat
memeluk monyet hitam itu.

“Ya, aku yang terusir dari langit. Jatuh ke hutan ini
sebagai lutung. Hutan kesedihan ini. Ribuan tahun aku
mencarimu. Aku benar-benar kasarung.” Ajaib, monyet
hitam itu bisa bicara. Benar-benar bicara, setelah seluruh
lukanya pulih berkat nyanyian dan gerak hihid. 

berjumpanya segala macam kesedihan. Segala macam
pesona kesedihan. Namun jika bukan aku yang sedang
kau tunggu, lantas siapa. Adalah seseorang yang lain
yang mempunyai kesedihan yang indah?

KEGADUHAN mendadak menyembur dari arah
timur. Dengung dan gemuruh, tak lama terdengar
seperti suara pepohonan yang rubuh. Suara satwa
gelisah terdengar di mana-mana. Berlesatan hewan-
hewan dari arah timur, lari tunggang-langgang. Tak
tentu arah. Saling tubruk. Seperti sedang menyelamat-
kan diri dari kejaran pemangsa yang ganas.

Hutan yang tadinya tenang, penuh kembang dan
tembang, mendadak riuh. Riuh kesedihan satwa-satwa.
Kau berdiri, melambai-lambaikan kipas. Bernyanyi lagi.
Satwa-satwa seperti menemukan tempat bersembunyi.
Seluruh satwa itu berlindung di belakangmu. Seakan
menemukan ibu. 

Kau berjalan menenangkan satwa-satwa itu. Aku
mulai mengerti, kau sangat mengenal mereka. Ah,
betapa panjang perjalanan tersesatmu. HIngga bisa kau
kenali setiap satwa di sini, seperti kau mengenali saudara
sendiri. Kau mencintai mereka, aku tahu itu dari tatapan
dan gerak-gerikmu.

Satwa-satwa itu diam. Tak lama terdengar lagi
dengung dan gemuruh, suara pohon-pohon rubuh dari
sebelah barat. Dari utara. Dari selatan. Satwa-satwa
terus berdatangan. Bermacam jenis satwa.
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heran ke arahku. Mereka langsung memburu dirimu.
“Putri Purbasari! Tak ada jalan keluar dari hutan

ini!” teriak keduanya, begitu mereka sampai di sini.
Kau yang sedang erat berpelukan lekas menyambut

mereka. 
“Cepat, gunakanlah hihid ajaib ini. Bawa kita semua

keluar dari kesedihan ini.” Kau memohon dengan
berurai air mata sambil menyerahkan Hihid Kabuyutan.

“Ya, selamatkan kita dari serbuan api. Lihat,
mereka dekat.” Monyet hitam dari langit itu menunjuk
pohon-pohon yang rubuh bertumbangan.

“Tapi bukankah kita tersesat di sini. Barangkali
mereka itu akan menunjukkan jalan untuk terbebas dari
hutan kesedihan ini.” Aku mulai gusar dengan segala
kepanikan ini, Segala kemesraanmu dengan monyet
hitam itu.

Semuanya menatap marah. Murka. Namun aku
lebih murka lagi. Aku telah kehilanganmu, setelah
semuanya kehilangan Sumbi.

SEPASANG anak yatim piatu itu pada awalnya
nampak kebingungan. Namun kau dan kekasihmu itu
berhasi meyakinkan mereka, akhirnya bersama-sama
bernyanyi. Kipas pusaka yang bernama Hihid
Kabuyutan itu mulai menebar angin lembut. Mereka
bernyanyi semakin keras dan menggerakkan kipas lebih
bertenaga. Namun tak ada kejadian apa-apa. Kita tetap
saja berkumpul di bawah naungan pohon.

Ada yang bangkit dalam dadaku begitu kudengar
dia berasal dari langit. Barangkali cemburu. Bukankah
dulu Sumbi juga bersekutu dengan langit. Seakrang kau
menatap mesra pendatang dari langit. Apa mungkin
nasibku selalu saja terbentur langit.

“Kau Lutung Kasarung, junjunganku. Namun,
kenapa kau tak berubah menjadi seorang lelaki tampan.
Ah, itu bukan soal, yang penting, lekas, tunjukkan jalan
untuk keluar dari hutan ini!” Kau memohon sambil
menjatuhkan diri dalam pelukan monyet hitam itu.

“Itulah masalahnya,s elama ribuan tahun tersesat
aku di hutan ini, telah mencoba untuk mencari jalan
keluar dari hutan ini, bahkan aku mencari jalan kembali
k elangit. Namun tak ada. Tak ada jalan. Api berkobar
di mana-mana. Mereka menutup seluruh jalan. Api dan
asap mengepung kita. “ Lutung itu mengelus
rambutmu.

“Api? Asap?” Aku dan kau hampir bersamaan
melontar tanya.

“Hutan kesedihan ini adalah hutan terakhir yang
masih tersisa. Sebentar lagi akan lenyap beserta isinya.
Tapi setidaknya aku telah menemukanmu, sayangku.”
Lutung memelukmu erat, sambil melirik tajam ke
arahku. Seakan memberi isyarat bahwa kau adalah
miliknya. Milik langit.

Aku melempar pandang ke arah satwa-satwa yang
murung. Melempar pandang ke setiap arah. Sepasang
anak kecil berlari sambil berpegangan. Memandang
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Asap mulai tercium, panas mulai terasa. Dari setiap
penjuru pohon-pohon terus rubuh bertumbangan.
Asap mulai menyerbu. Lidah api mengepung.

Aku memandangmu yang mulai berlinang dalam
pelukan kekasihmu itu. Lutung Kasarung. Aku mulai
berpikir seluruh pengisi langit semuanya seperti
kekasihmu. Kebencianku semakin menjadi-jadi.

Sepasang anak yatim-piatu mengerutkan kening
ketika hihid tak lagi memberi keajaiban. Lama-lama
mulai kalap, bertingkah seperti orang gila. Bernyanyi
sambil berteriak-teriak. Membabi-buta. Namun tetap
tak ada lagi keajaiban. Malah hihid itu pelan-pelan
hancur. Anyaman berlepasan. Hancur. Lama-lama ting-
gal pegangannya saja yang tersisa dalam genggaman
anak perempuan. Karena kesal, pegangan itu dilempar
ke tanah. Diinjak-injak. Mereka berdua saling peluk
sambil menangis mengelilingi terakhir yang pohon
besaryang menaungi aku, kau, kekasihmu, dan para
satwa. 

Asap menelan segala pandangan. Samar kau
memeluk kekasihmu. Sepasang anak itu saling memeluk.
Satwa-satwa saling memeluk. Aku sendiri tak ada yang
bisa kupeluk. Lantas kuingat bahwa dalam darahku itu
terdapat darah babi, darah anjing, dan cintaku adalah
harimau yang terluka. Aku lekas masuk dalam peluk
para satwa. Pasrah menunggu saat-saat kehancuran
datang, menanti lidah api melumat dan memusnahkan
segalanya. Memusnahkan hutan kesedihan ini dan

seluruh pengisi yang tersesat di dalamnya.
Diam-diam kuucapkan selamat tinggal untukmu,

seperti dulu kuucapkan kepada Sumbi dan langit.
Kupejamkan mata. Terdengar suara-suara yang
dimangsa api. Sampai semuanya hening. Kenapa tak
ada panas yang melumatku. Sialan. Mereka tak
menyentuhku sama sekali. Aku dibiarkan sendiri.
Ditinggalkan begitu saja.

Segalanya sudah hangus dan menghitam. Tapi aku
tetap saja hidup memeluk abu para satwa terbakar.
Barangkali abumu tanpa sadar ku genggam dan
kuhirup. Harummu tak hilang dalam rakus api. Aku
memeluk abu hutan kesedihan. Aku ingin mengejar
api itu. Tapi yang kutemukan hanya sesa jejak mereka
di mana-mana. Segalanya telah hangus tinggal abu.

Betapa sunyi di dunia yang asing ini. Sendiri tanpa
jalan pulang. Sendiri dalam kepungan abu. Dulu kupikir
senyum Sumbi adalah jalan pulang. Juga sempat kupkir
senyummu adalah jalan pulang. Namun ternyata tak
ada jalan pulang bagi seluruh kesedihan ini. Tak ada.
Tak kutemukan jalan pulang sampai kutuliskan kisah
ini untukmu, barangkali juga untuk Sumbi, yang entah
sekarang di mana.

Di sini, aku menanti-nanti, dan bertanya-tanya
sudahkah api itu pergi menyerbu langit. Kuharap begitu.
Akan kutunggu keruntuhan langit di sini. Sendiri. 
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 A. Muttaqin lahir di Gresik dan tinggal di Surabya.
Buku-buku puisinya adalah Pembuangan (2010),
Phoenix (2011) dan Tetralogi Kerucut (2014)  Bernard
Batubara lahir di Pontianak, 9 Juli 1989. Sekarang
tinggal di Yogyakarta. Buku kumpulan cerita terbarunya
Jatuh Cinta Adalah Cara Terbaik untuk Bunuh Diri (2014)
 Chen Chen tinggal di Bogor. Giat di Indonesia
Conference of  Religion and Peace  Danarto tinggal di
Tangerang Selatan, Banten. Buku-buku cerita
pendeknya antara lain Adam Makrifat (1982), Berhala
(1987), dan Sekuntum Melati di Sayap Jibril (2001) Dewi
Kharisma Michellia tinggal di Yogyakarta. Bekerja
sebagai editor di Research Center for Politics and Goverment
(PolGov), Universitas Gadjah Mada  David
Albahari adalah penulis kelahiran Serbia, 1948. Pada
1994 ia hijrah ke Calgary, Kanada  Dea Anugrah
lahir di Pangkal Pinang, Pulau Bangka, 27 Juni 1991.
Bekerja selaku editor di sebuah penerbitan di Jakarta.
Buku puisinya, Misa Arwah dan Puisi-Puisi Lainnya (Indie
Book Corner, 2015)  Dinar Rahayu tinggal di
Bandung. Buku-bukunya adalah Ode untuk Leopold von
Sacher-Masoch (novel, 2002) dan Lacrimosa (kumpulan
cerita pendek, 2009)  Ilham Q. Moehiddin. Buku
Perempuan Perempuan Liguria (2015) adalah kumpulan
cerpen terbarunya  Iksaka Banu bekerja lepas di
lapangan periklanan. Kumpulan cerita pendeknya
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adalah Semua untuk Hindia (2014)  Javier Marias adalah
penulis novel dan cerita pendek Spanyol  Karta
Kusumah tinggal di Padang. Giat di Komunitas Seni
Nan Tumpah  Leopold A. Surya Indrawan lahir di
Jakarta, 11 November 1989. Lulusan Program Studi
Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan,
Jakarta  Lily Yulianti Farid telah menerbitkan
beberapa buku kumpulan cerita pendek, antara lain
Ayahmu Bulan, Engkau Matahari (2012). Ia mendirikan
dan memimpin Makassar International Writers Festival,
peristiwa tahunan sejak 2011  Mona Sylviana tinggal
di Jatinangor, Sumedang. Kumpulan cerita pendeknya,
Wajah Terakhir (2011)  Mashdar Zainal lahir di
Madiun, 5 Juni 1984. Kini bermukim di Malang Maya
Lestari Gf tinggal di Padang, Sumatra Barat. Buku
termutakhirnya berjudul Labirin Sang Penyihir (2015) 
Nazzar Ibrahim adalah penulis dari Beit Sahour,
Palestina  Niduparas Erlang, lahir di Serang, 11
Oktober 1986. Kumpulan cerita pendeknya adalah La
Rangku (2011) dan Penanggung Tiga Butir Lada Hitam di
Dalam Pusar (2015)  Romi Zarman tinggal di Padang,
Sumatera Barat  Roby Prasetyo lahir di Kediri, 5
Februari 1986. Lulus dari Teknik Kelautan di Institut
Teknologi Surabaya  Rizaldy Yusuf  lahir di
Tangerang, 21 Oktober 1991. Bekerja di Jakarta 
Raudal Tanjung Banua, lahir di Lansano, Pesisir

Selatan, 19 Januari 1975. Kini bermukim di Yogyakarta.
Buku-bukunya, antara lain, Parang Tak Berulu
(kumpulan cerita pendek, 2005) dan Api Bawah Tanah
(kumpulan puisi, 2013)  Sapardi Djoko
Damono tinggal di Jakarta. Tiga kisah pendek di atas
adalah bagian dari bukunya Arak-arakan Kertas  Sergi
Pamies adalah pengarang Spanyol yang menulis dalam
bahasa Katalan  Triyanto Triwrikromo  telah
menerbitkan, antara lain, Surga Sunsang (buku cerita
pendek, 2014) dan Kematian Kecil Kartosoewirjo (buku
puisi, 2015). Ia tinggal di Semarang  Toni Lesmana
lahir di Sumedang, kini menetap di Ciamis, Jawa Barat.
Kumpulan cerita pendeknya adalah Jam Malam Kota
Merah (2012) dan Kepala-Kepala di Pekarangan (2015) 
Wihambuko Tiaswening Maharsi lahir di Solo,
sekarang menetap di Yogyakarta. Buku kumpulan cerita
pendekanya, Dunia Simon (2014)  Yudhi Herwibowo
giat di bulletin sastra Pawon, Solo  Zaim Rofiqi
menulis cerpen, esai, dan menerjemahkan buku. Buku
kumpulan cerpennya Matinya Seorang Atheis (Koekoesan,
2011); kumpulan puisi terbarunya berjudul Seperti
Mencintaimu (Q Publisher, 2014).
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