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Ayahmu Bulan, Engkau Matahari 
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 
KETIKA engkau lahir, malam seperti meledak. Engkau, bayi merah yang 

berlabuh tenang di dada ibu, lahir bersama letusan senjata di langit malam, di 

tengah suasana kampung yang ricuh. Tangisan pertamamu tenggelam oleh 

suara tangis ketakutan yang lebih kencang di luar sana.  

 

Kabar kelahiranmu datang bersama sebuah kabar buruk: jembatan penghubung 

satu-satunya di kampungmu telah digergaji gerombolan pemberontak, membuat 

dukun beranak dari kampung sebelah tak mungkin mencapai rumahmu. Tapi  

seolah bisa kau atasi sendiri titik genting itu. Ada keajaiban yang bekerja dengan 

sangat baik di malam itu --entah dari mana datangnya-- ketika kau mampu 

mendobrak liang rahim sesaat sebelum ibumu lunglai kehabisan tenaga.  
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Nenek di ujung ranjang menyaksikan kelahiranmu dengan mulut ternganga 

sempurna. Engkau, cucunya, mendesak minta dilahirkan, kepalamu muncul 

dengan rambut lebat hitam berbalur anyir darah dan air ketuban, disusul 

sepasang kaki yang menendang liar ke udara, serta sepasang tangan yang 

bergerak pelan dengan sepuluh jari membuat kepalan mungil.  

 

Sepasang tangan renta nenek menjadi ayunan pertama yang membuaimu. Dada 

ibu menerimamu hangat, mengajak jantung kecilmu ikut berdegup bersama 

irama jantung perempuan muda itu. Kau membuka keran air mata ibumu, 

meminta air susu pertama. 

 

Lengkap sudah, tiga generasi di rumah ini: nenek, ibu dan seorang cucu 

perempuan.  

 

Tapi malam benar-benar telah meledak. Suara tembakan mendesing di 

bubungan. Angin malam letih bekerja mendorong peluru-peluru yang disasarkan 

ke tubuh siapa saja, di jalan-jalan, di parit-parit. Udara menjadi berat, darah 

muncrat di ujung clurit, di mana-mana ada perangkap dan jerat, yang menganga 

menanti mangsa.  

 

“Sebentar kupanggil orang-orang untuk menggangkatmu…” Nenek tergopoh 

mengatur upaya pengungsian, di tengah riuh suara kentongan tanda bahaya, 

desing tembakan dan suara-suara yang membuat seluruh kampung dipeluk 

ketakutan. Sebuah bunker di halaman belakang menjadi kamar tidur pertamamu, 

dipangkuan ibumu yang merintih, di dekapan nenekmu yang terus terjaga 

mendoakanmu hingga pagi. Kau melewati pagi pertamamu di dunia, dalam 

keadaan gelap gulita di bawah tanah.  

 

***  

AYAHMU berjanji akan memberimu nama. Tapi ia lelaki yang tak pernah 

beruntung mendapat kesempatan pulang setelah kerusuhan itu. “Panggil saja dia 
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untuk sementara  Jannah. Ia surga yang sebenar-benarnya,” Nenek 

mengumumkan sebuah “nama sementara” kepada orang-orang kampung yang 

datang satu per satu mendoakan kelahiranmu, dua hari setelah gerombolan 

pergi.  

 

“Nama sementara”, sebenarnya adalah doa nenek, harapan yang ditanamnya 

pada matahari dan bulan yang terbit bergantian: bahwa ayahmu akan pulang 

satu dua hari setelah gerombolan meninggalkan kampung. Di kerusuhan-

kerusuhan sebelumnya, para lelaki pemberani di kampungmu bergerilya di 

hutan-hutan memasang perangkap atau menyergap musuh. Mereka akan 

kembali masuk kampung, setelah beberapa hari, demi memastikan bahwa jalur 

gerilya mereka di hutan benar-benar telah bersih dari musuh. 

 

Di rumah panggung nenek yang besar dan kokoh, engkau dipestakan. Seusai 

salat subuh, orang-orang kampung menyembelih seekor kambing. Lengkingan 

binatang itu  menyambut kematiannya, menjadi penanda kesyukuran bagi 

kehidupan yang kelak kau jalani.  Sebuah pesta sederhana yang diliputi rasa 

was-was, dengan doa-doa yang mendentam, memantul-mantul di tiang-tiang 

kayu jati berkilat, kemudian ditiupkan ke ubun-ubunmu. Doa-doa yang 

sebenarnya bisa berubah menjadi semacam tahlilan mengenang ayahmu, yang 

tak juga kunjung datang memberimu nama.    

 

Akhirnya “nama sementara” itu kau sandang selamanya. Jannah. Setelah 

berbulan-bulan berlalu, kekacauan gerombolan pemberontak yang hanya 

sekejap itu ternyata membawa pergi ayahmu untuk selama-lamanya. Ayahmu, 

lelaki kebun yang sederhana itu, akhirnya diabadikan dalam sebuah batu nisan 

di halaman belakang rumah. Nisan yang di depannya terentang gundukan tanah 

yang sebenarnya tidak pernah digali untuk menguburkan jasadnya. Satu nisan 

yang menyimpan versi kematian yang berbeda-beda.  
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Pertama, lelaki kebun harapan seisi rumah panggung itu ditangkap gerombolan, 

dibawa ke markas mereka dan dibiarkan mati berkalang tanah. Ah, betapa 

cerobohnya ia kali ini.  

 

Kedua, ayahmu berhasil lolos, tapi di tengah perjalanan pulang, ia mati ditembak 

tentara republik, yang menyangka ia adalah anggota pemberontak yang 

tertinggal dari rombongan. Aduh, betapa sialnya menemui ajal di saat ia justru 

punya firasafat bahwa engkau telah lahir.  

 

Ketiga, ia menemui ajalnya di sungai deras, karena bersikeras menemuimu, 

mesti jembatan satu-satunya menuju kampungmu berhasil dirobohkan 

gerombolan. Ia melintasi arus, yang justru menyeretnya makin menjauhi jalan 

pulang menuju rumahmu. Sungguh, betapa tidak sabarnya ia menyaksikan 

kehadiranmu. 

 

Apapun versi kematian yang dianggap paling benar, semua cerita berbeda itu 

bermuara pada satu keyakinan: ayah yang begitu mencintaimu, menanggalkan 

kewaspadaan dan sikap siaganya yang seharusnya tetap dijaga di hari-hari 

perlawanan yang melelahkan. Ia menjadi begitu cemas memikirkan kelahiranmu, 

juga memikirkan ibumu yang tengah mengarungi samudra kesakitan yang tak 

mungkin pernah dibayangkan para lelaki
1

   

 

Di dalam gerilya, gemerisik dedaunan hutan dan langkah-langkah gerombolan 

tak mungkin lagi bisa dibedakan oleh jiwa yang lalai. Hunusan senjata lawan bisa 

tiba-tiba muncul di ujung tengkuk.  

 

Berbulan-bulan setelah itu kampungmu memang aman. Tentara-tentara republik 

memburu satu demi satu anggota gerombolan. Tapi di rumahmu, ibumu menjadi 

lebih lebih banyak diam setelah melahirkanmu. Orang-orang kampung malah 
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percaya, ibumu menjadi bisu setelah kehadiranmu. Ia lebih banyak duduk di 

beranda, menyusuimu sambil menangis. Adakah kesedihan lebih dalam selain 

menyadari bahwa ia meratapi kehilangan suaminya, di hari ketika ia 

melahirkanmu? 

 

Hanya nenek yang tegar mengajarimu tersenyum. Ia mengajakmu memandang 

bulan dan matahari, kemudian bercerita bahwa seperti dua bola langit itu, kau 

dan ayahmu tidak pernah bertemu. “Tapi kalian saling mencari, saling 

merindukan, saling menjaga…” 

 

Dari tahun ke tahun, perempuan tua itu merawatmu dengan cara terbaik yang 

dipahaminya. Diguntingnya bulumatamu di usia tiga bulan, agar kelak tumbuh 

lentik. Dimandikannya tubuhmu dengan berbagai rempah dan dedaunan, agar 

bau tubuhmu hingga dewasa kelak adalah ruah aroma perempuan yang wangi 

dan terawat.  

 

Belum lagi kau menginjakkan kakimu ke halaman sekolah, kau telah melewati 

akhir pekan dengan melafal abjad dan angka. Di hari Jumat nenek membawamu 

ke ibukota kabupaten, meminta tolong kepada seorang biarawati Belanda yang 

bertugas di gereja Katolik di kota kecil itu untuk mengajarimu baca tulis, melukis, 

dan bahasa Inggris.  

 

Nenekmu perempuan tangguh dengan selera humor yang baik. “Yang penting, 

jangan kau ajak cucuku pindah agama, Zus..” begitu ia selalu mencandai zuster 

Juliana yang bermata hijau kebiruan itu.   

 

Nenekmu, pengusaha rokok tembakau yang terkenal. Di pekan ketiga setiap 

bulan ia berangkat ke ibukota provinsi, mengawal kardus-kardus rokok 

tembakaunya. Sepulangnya dari kota, ia membelikanmu buku-buku terbaik di 

satu-satunya toko buku yang ada di sana. Dimintanya zuster Juliana 

memperlihatkan kartu-kartu pos berbagai kota dunia kepadamu. Nenekmu ingin, 



 6 

agar imajinasimu terbang menembus awan, menjelajahi samudra dan hinggap di 

kota-kota terbaik di lima benua, justru di saat kedua kaki kecilmu menjejak tanah 

kampung yang basah, yang sepanjang jalannya diteduhi pohon asam, dipagari 

kembang bougenville dan asoka.  

 

*** 

Ayahmu bulan, engkau matahari. Dua bola langit yang tidak pernah bertemu, tapi 

saling mencari, saling merindu, saling menjaga…  

 

Pada akhirnya kau tahu di belahan bumi utara yang kau datangi puluhan tahun 

kemudian, langit musim dingin memberikan pemandangan yang membuat 

pernyataan nenekmu terbantahkan: bulan bisa bertemu matahari!  

Doa nenekmu yang berhati baja, serta doa ibumu yang bisu, menjelma sayap 

terbaik bagi dirimu, yang membuatmu terbang dan hinggap ke kota-kota terbaik 

di lima benua. Kau terbang, hinggap dan terbang lagi,  seperti hendak 

memastikan bahwa gambar-gambar kartu pos  zuster Juliana bukan isapan 

jempol belaka. Apa yang kemudian kau pahami, bahwa korban perang, orang 

lapar yang meregang nyawa, yang berserakan di setiap benua, tidak pernah 

menghiasi kartu-kartu pos itu.  

 

Di kota-kota yang menyajikan musim dingin di penghujung tahun, selalu saja kau 

dapati

bulan ada di belakangmu, ketika matahari rekah di timur2

, meski hangatnya tidak sampai ke pipi dan dahimu. Di gedung tinggi tempatmu 

bekerja di Jenewa atau di London, bulan bisa memantul-mantul di jendela kaca 

sebelah timur, sehingga seolah-olah tampak begitu dekat dengan matahari yang 

menggigil di musim dingin.  

 

Dalam penugasanmu ke tenda-tenda korban gempa di Kashmir, kau menunjuk-

nunjuk riang ke arah bulan dan menjulukinya sebagai benda langit yang lupa 

pulang, di kala langit telah terang. Kau tersenyum senang, ketika bulan memang 
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menjadi “keras kepala” tidak juga mau tenggelam, ketika matahari bersiap 

menjalankan tugas memancarkan jelujur sinarnya. Kau temui kegirangan yang 

luar biasa. Di waktu-waktu tertentu di musim dingin.  

perasaanmu membuncah, membayangkan bahwa ayahmu, bulan yang lembut 

keperakan itu, menemuimu, Jannah, sang matahari yang tegar.  

 

Tentu, kau tidak pernah menyalahkan nenekmu. Kau memaklumi saja bahwa 

perempuan tua itu membayangkan dua bola langit itu bekerja dengan patuh dan 

memang ditakdirkan tak pernah bertemu. Yang tak pernah berhenti kau syukuri, 

bahwa ia setia mendongeng tentang ayahmu, lelaki kebun yang menjelma bulan 

yang menjaga malam-malammu.    

 

Di terjal pegunungan Kashmir, kau masuki satu demi satu tenda pengungsi. 

Cuaca dingin terkalahkan oleh kehangatan kenang-kenangan tentang rumah 

panggung dengan tiang-tiangnya yang kokoh berkilat. Engkau selalu mengenang 

tiga nisan di halaman belakang, bertulis nama ayah, ibu dan nenekmu. Tempat 

terbaik bagimu untuk memaknai arti pulang.   

 

Di Kashmir, engkau mengingat cerita nenek tentang gerombolan pemberontak 

yang beberapa kali mencoba membumihanguskan kampungmu tepat di seputar 

hari kelahiranmu. Desingan senapan di garis perbatasan India-Pakistan, konflik-

konflik kecil, perampokan di bus, pelecehan hingga kerusuhan yang meluas, 

menjadi pemandangan yang selalu membuat hatimu seperti disiram cuka.  

 

Engkau bayangkan peluru-peluru itu bergerak seolah menjadi penunjuk arah 

bagi malaikat maut untuk menuju tempat tugas selanjutnya. Engkau bayangkan 

satu demi satu lelaki yang terkapar adalah para ayah yang kelak terbang ke 

langit, menjelma sebagai bulan dalam dongeng-dongeng keluarga yang 

ditinggalkan.  

Di saat benar-benar letih, engkau berpikir bahwa dirimu ditakdirkan menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari hidupmu. Hanya ransel anti-peluru dan simbol 
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Palang Merah Internasional yang melintang di punggungmu, menjadi tameng 

terbaikmu.   

 

“Aku lahir saat sebuah pemberontakan meletus di kampung... Aku kehilangan 

ayahku di hari itu…”   

 

Begitulah engkau selalu mengulang-ulang penjelasan kepada banyak pengungsi 

dari Afrika, Eropa Timur hingga ke Asia Selatan, yang menanyakan, apa 

gerangan yang membuat seorang perempuan bertubuh mungil dengan mata 

berbulu lentik sepertimu selalu hadir di antara mereka.  

 

*** 

 

“Jannah, apakah kau masih ingin aku melanjutkan cerita ini?”  aku bertanya 

padamu dengan perasaaan yang gamang.  

 

Aku yang menceritakan perjalanan hidupmu ini, adalah gadis kecil yang di 

waktu-waktu tertentu mendesakkan diri keluar dari tubuhmu,  

 

Engkau menggeleng. Pantulan wajahmu di cermin, sudah pasti meniru gerakan 

kepalamu itu.  

 

“Aku harus bergegas ke bandara. Tak ada pesta ulangtahun. Aku harus terbang 

ke Darfur…” 

 

Aku mengikutimu, masuk kembali dalam tubuhmu, terserap dalam sel-sel otak di 

dalam kepalamu, melebur dalam kesadaranmu. Aku gadis kecil yang meringkuk 

diam dibungkus tubuhmu yang makin matang, yang menumpahkan ruah aroma 

perempuan yang wangi dan terawat, berkah dari air rempah yang selalu 

dimandikan nenekmu sejak kecil.  
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Aku gadis kecil yang kadang-kadang mendesak-desak agar engkau berhenti 

menangis mengenang ayahmu, memberi waktu untuk diri sendiri, memikirkan 

hal-hal yang menyenangkan, dan menggelar pesta ulangtahunmu.  

 

“Apakah yang lebih sedih daripada merayakan kelahiran yang juga adalah hari 

kematian ayah?” kau menghardikku, mendorongku kembali masuk ke dalam 

tubuhmu. 

 

Di dalam tubuhmu, aku adalah sahabat terbaik yang memahami mengapa 

engkau selalu menangis melihat pemandangan langit musim dingin yang 

mempertemukan bulan dan matahari pagi. Di dalam tubuhmu, aku mencatat 

setiap tangis yang sengaja tak pernah kau usap, di setiap perayaan hari 

kelahiranmu/hari kematian ayahmu.  

 

Hanya kesepian yang setia mengungkungmu. Aku terkadang protes. Aku ingin 

engkau menikmati kehidupan. Aku ingin engkau sekali-sekali keluar dari peta 

konflik. Berhenti mengurus penderitaan orang lain. Mengapa tidak berlibur ke 

pantai atau gunung, berbelanja di kota-kota dunia, bermanja di spa? Tapi engkau 

selalu menghardikku. Engkau mematikan keinginan-keinginanku, yang 

sebenarnya sangat wajar dan dimiliki banyak perempuan manapun di dunia ini. 

Tapi kau membentakku, mengatakan bahwa aku tak pantas memikirkan 

kesenangan di saat di bagian lagi di dunia ini banyak orang yang mati kelaparan 

atau tewas percuma dalam konflik.  

 

Aku paham bahwa doa-doa terbaik yang pernah diucapkan nenekmu telah 

terkabul. Engkau menghabiskan waktu di belahan bumi yang jauh dari 

kampungmu agar kau lupakan semua cerita sedih kelahiranmu. Engkau tumbuh 

tegar dan tidak pernah terkalahkan. Kukuh dalam kepungan keterasingan dan 

rasa sepi. Yang aku tidak paham, mengapa engkau tidak memberi ruang untuk 

memikirkan diri dan kehidupanmu sendiri? 
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Engkau tidak mau mendengar keinginanku: gadis kecil di dalam dirimu. (*)       

 

 

--untuk ulangtahun ibuku. 

 
Tokyo, 23 Desember 2007/6.00 pm 
    
                                                
1 Dikutip dan diolah ulang dari “Sajak Pertama” karya Farid M Ibrahim (1998) 
2 Dikutip dari puisi kuno Jepang karya Kakinomoto no Hitomaro (692)  
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“A” 
Cerpen Lily Yulianti Farid 

 

SUDAH setahun terakhir A bercerita tentang tangan ciptaannya yang 

belum juga sempurna. Aku sebenarnya awam soal ini. Tangan dengan 

kekuatan sekaligus kelembutannya, inikah yang hendak dibuatnya? 

Kataku, tangan ciptaannya bisa saja meniru multi gerak yang 

dihasilkan otot dan engsel sungguhan, tapi bagaimana para ilmuwan 

yang bekerja bersamanya bisa menghasilkan telapak yang empuk dan 

kemampuan genggaman kelima jari yang padu memanipulasi benda?  

 

Tangan robotik yang kulihat di televisi, lebih mirip capit kepiting yang 

kaku menyeramkan. Tapi katanya, bukan itu yang sedang dibuatnya, 

melainkan tangan sungguhan, dengan jari-jari yang dapat 

dibengkokkan dengan lentur. 

 

Ia begitu yakin, suatu waktu eksperimennya akan berhasil meski tidak 

sedikit orang yang mengatakan ia terlalu ambisius. Ia bilang, keraguan 

orang-orang di sekelilingnya adalah pelecut.  

 

Mengapa ia menceritakan tangan ini kepadaku? Katanya, tak mudah 

menemukan orang yang begitu setia mendengarkan ceritanya tentang 

proyek besar ini.  

 

Setiap akhir pekan, ia menyempatkan datang ke toko tempatku 

bekerja. Setelah membeli kebutuhan sehari-hari, ia tak langsung 

pulang. Ia akan minta izin pada bibiku, si pemilik toko, untuk ikut 

duduk di belakang meja kasir dan bercerita di sela-sela denting laci  

mesin hitung yang terbuka dan tertutup menerima uang pembeli. Bila 
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toko sedang ramai dan aku sibuk mengoperasikan mesin hitung, ia 

diam saja di sampingku. Ia melanjutkan ceritanya setelah gelombang 

pembeli reda.  

 

Bibi Saori menyukai kehadirannya. Ada sinar kebanggaan di wajah 

keriput perempuan itu setiap kali mengatakan kepada pelanggan lain 

yang bercakap-cakap dengannya bahwa orang yang duduk di samping 

meja kasir itu adalah seorang doktor muda yang tengah menciptakan 

robot.  

 

Ia sendiri menyukaiku karena katanya, aku satu-satunya orang yang 

tidak menunjukkan sikap bosan mendengarkan ceritanya. Aku bilang, 

aku memang terlatih mendengarkan orang mengoceh. Aku pernah 

menjalani pekerjaan sebagai pendengar. Sewaktu masih tinggal di 

Tokyo, aku pernah ikut kursus mendengarkan lalu menjadi relawan 

telinga. 

 

Di Funabashi, kota di luar Tokyo, tepatnya, aku menjalani pekerjaan 

itu. Menjadi relawan telinga, mendengarkan cerita orang-orang tua 

yang kesepian, adalah salah satu titik balik terpenting dalam hidupku.  

 

Di suatu pagi musim gugur yang lebih dingin dari biasanya, aku 

menyelamatkan seorang kakek bernama Ichiro Kawamura dengan 

menyodorkan kedua telingaku. Ia menangis putus asa setelah 

menyadari dirinya telah satu bulan tidak pernah berbicara pada 

seorang pun, kecuali pada guntingan berita koran yang dikoleksinya. 

Aku bertugas di hari yang genting, ketika Kakek Kawamura berencana 

menggantung diri di sudut ruang tidurnya.  Aku mengetuk pintu 

apartemennya, menemaninya di meja makan, menampung muntahan 
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cerita yang dipendamnya selama 30 hari. Kisah yang berasal dari 

masa-masa yang asing bagiku dan membuatku tercenung betapa 

beratnya beban Bumi ini menyimpan begitu banyak kenangan, sejarah 

dan nostalgia orang-orang udzur.  

 

Lakilaki tua itu sedang mempersiapkan tali jemuran yang akan 

dililitkannya di lehernya, tapi ia menghabiskan begitu banyak waktu 

mondar mandir memikirkan bagaimana cara memasang ujung tali itu 

di langit-langit kamar. Saat itulah aku datang membunyikan bel 

rumahnya.  

 

Wah, kau menyelamatkan hidupku, katanya.  

 

Kakek Kawamura bercerita tentang penemu mi instan yang diakui 

adalah keluarga jauhnya, tentang anjingnya yang dibantai selama 

krisis pangan di masa perang berakhir, tentang tentara yang dianggap 

mati tapi ternyata hanya tersesat sebentar di Pasifik, lalu berhasil 

mencari jalan pulang, tapi sialnya menemukan istrinya sudah 

membangun makam bertuliskan namanya dan mendapatkan suami 

baru.   

 

A tak percaya pada ceritaku. Katanya, apa iya ada pekerjaan seaneh 

itu di dunia ini?  

 

Katanya lagi, kehidupan macam apa yang pernah kulalui di Tokyo? 

Apa iya ada orang yang ingin mati hanya karena tidak punya teman 

berbicara? Apa betul ada orang yang ingin bunuh diri hanya karena 

kesepian?  
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Ia mulai penasaran.  

*** 

 

NAMANYA serumit lalu lintas di Bangkok: Rapatkorn Boorapolchai. 

Berbelit dan sulit dihapal orang asing. Jadi sebaiknya ia dipanggil A 

saja. Ia bilang, ini usulan ibunya ketika mereka mulai berpindah dari 

satu negara ke negara lainnya mengikuti tugas ayahnya sebagai 

diplomat. Di tempat-tempat yang jauh, namanya memang menjadi 

semakin asing. 

 

Mengapa A? 

 

Suatu hari, di bawah langit Seattle yang bergemuruh mengirim petir 

dan hujan, ia bercerita tentang semua yang serba nomor satu dalam 

hidupnya. Ibunya ternyata tidak sembarang mengusulkan nama ini. A 

adalah perlambang keunggulan-keunggulan keluarga secara turun 

temurun. A, karena ia adalah anak pertama. Bertahun-tahun menjadi 

anak sulung, lalu akhirnya ayah dan ibunya memastikan ia menjadi 

anak tunggal, dengan pengharapan-pengharapan tertinggi dalam 

hidupnya. 

 

Aku memujinya. Kataku, kau memang manusia kelas A! Coba lihat 

dirimu, sudah menjadi nomor satu di dunia yang sekarang ini. Doktor 

ahli neurobotic yang cemerlang. Kau juga cantik.  

 

Tapi katanya, bila bereinkarnasi nanti, ia membayangkan di dunia 

berikutnya akan menjadi kucing. 
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Ia penganut Buddha yang gemar mengingatkanku soal siklus 

kehidupan yang dipercayainya. Ia selalu memikirkan akan jadi apa 

kelak di dunia berikutnya.  

 

Hahaha… kami berdua tertawa. Aku tahu maksudnya saat mengatakan 

“kucing”. Kami memang punya seorang sahabat lakilaki seperti kucing 

dalam hikayat lampau: binatang dengan tujuh nyawa. Nama manusia 

kucing itu Apichai. Ia sudah menggunakan tiga nyawanya dalam tiga 

demonstrasi di tiga negara berbeda. Semuanya berakhir dalam siksaan 

di tahanan. Tapi toh ia tetap selamat. Masih tersisa empat nyawa lagi 

yang entah akan digunakannya dalam kesempatan apa. 

 

Menyebut nama Apichai membuatnya selalu terbakar. Merona. Ia 

mengaku jatuh cinta pada lakilaki itu. Sejak lama. 

 

Apichai memang semanis kucing ya…. 

 

Hanya padaku ia membeberkan rasa cintanya kepada Apichai. 

Kukatakan lakilaki itu kerap datang berbelanja di toko ini. Ia membeli 

green curry instant, tom yum paste dan lotus tea. Sama seperti 

dirinya, Apichai juga kadang berlama-lama mengajakku ngobrol. 

Katanya, bertemu sesama orang-orang Asia selalu membuatnya 

betah.  

 

Sama seperti dirinya, Apichai juga bercerita tentang tangan. Tapi yang 

diceritakannya adalah tangan-tangan siluman yang memburu dan 

ingin membunuhnya. Salah satu cerita yang sering diulangnya adalah 

tangan misterius yang menabur racun di gelas minuman sejumlah 

demonstran dalam suatu penerbangan ke Singapura, sekembalinya 
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mereka dari sebuah pertemuan rahasia di perbatasan Thailand – 

Myanmar. Seorang kawannya kejang-kejang lalu mati. Apichai sendiri 

tidak meminum racun itu, karena memilih tidur selama perjalanan.   

 

Aku suka meladeni Apichai. Aku suka cerita-ceritanya. Ia berkisah 

tentang penyekapan dan penyiksaan yang dialaminya di sejumlah 

tempat. 

 

Hah, kau juga naksir padanya? 

 

Kujawab, dulu mungkin pernah. Tapi sekarang tidak lagi.  

 

Aku mencoba menenangkan A. Jangan khawatir, kataku, tak akan 

kurebut Apichai. Aku tak berminat menjalin hubungan serius dengan 

seorang aktivis. Yang terpenting dalam hidupku sekarang adalah 

menyelesaikan kuliah dan membantu Bibi Saori. 

 

Ia kelihatan lega. Barangkali tengah dibayangkannya, Apichai kelak 

akan menjadi miliknya seorang. 

  

 *** 

SEJAK ia rutin datang bercerita tentang tangan robotik ciptaannya, 

aku jadi sering memperhatikan kedua tanganku sendiri serta 

mengingat tangan-tangan orang lainnya yang telah membelai atau 

menampar kehidupanku.  

 

Ia bercerita tentang profesor cantik kepala proyek Neurobotic di 

kampusnya. Kehidupan profesor itu juga sempurna: punya suami 

setia, memiliki tiga anak, seekor anjing, dan waktu luang untuk 
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bermain tenis dan snowboarding, juga laris menjadi pembicara di 

mana-mana. Profesor yang terobsesi menyambungkan perintah jalinan 

syaraf di otak ke sebuah tangan robotik itulah yang menebarkan bius 

pada A, hingga ia menghabiskan waktu bertahun-tahun di 

laboratorium di University of Washington, ikut dalam barisan insinyur 

yang bercita-cita mewujudkan proyek ambisius itu. 

 

Tanganlah yang membangun peradaban. Kita perlu menciptakan 

tangan buatan.  

 

Kata-kata A, yang mengutip si profesor cantik itu, membuatku 

semakin sering mengamati kedua tanganku sendiri.   

 

Otak kita memerintah semua gerakan tubuh. Otak kita yang berbicara 

pada tangan untuk mengepal, membuka, menggenggam, mengelus, , 

menampar, meninju… 

 

Berapa banyak tangan yang telah membelai dan menampar 

kehidupanku?  

 

Selalu saja aku gemetar menghitung jumlahnya. 

 

*** 

CERITAKAN tentang kisah-kisah yang telah kau tampung selama 

bekerja sebagai relawan telinga! 

 

Kali ini A datang dengan permintaan yang tidak biasanya.  Ia mengaku 

suntuk dengan tangan robotiknya. Katanya, tak ada perkembangan 

yang berarti. Pencapaian yang paling maju saat ini adalah kemampuan 
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timnya mencatat gerakan menekuk telunjuk mengikuti perintah 

sebuah chip yang dilekatkan di otak dan disambungkan dengan kabel 

halus ke tangan robotik itu.  

Aku ini orang awam sains dan teknologi. Aku tak paham maksudnya. 

Meski demikian, selama ini kubiarkan saja A mengoceh terus 

menyebut berbagai istilah neurologi. Ia juga menyinggung 

pertengkaran di antara anggota timnya yang sama-sama frustrasi, dan 

tentang si profesor cantik kepala laboratorium yang sudah tiga minggu 

tidak masuk karena dua anaknya terkena cacar air, sementara 

suaminya telah dua bulan bertugas ke Mesir.  

 

Kacau! Itulah kalau menjadi perempuan yang terlalu serakah dalam 

hidup, mau memiliki karir cemerlang dan juga ingin menjadi ibu 

teladan! Impossible!  

 

A mengutuki si profesor cantik itu. Dan katanya, bukan ia sendiri saja 

yang memuntahkan gerutuan. Sebelas anggota tim lainnya mulai 

mengeluhkan si profesor itu.   

 

Aku terus mendengarkan keluhannya. Hari ini lagi-lagi Seattle disiram 

hujan. Toko sepi. Ceritanya menderu-deru, seolah berlomba dengan 

rinai yang memukul-mukul jendela toko.    

 

Setelah menyelamatkan kakek yang tidak berbicara selama satu bulan 

itu, apa ada lagi orang lain yang kau selamatkan berkat telingamu? 

Ceritakanlah…! 

 

A mendesak-desakkan permintaannya seperti angin yang mendorong-

dorong daun pintu.  
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Aku sebenarnya tidak ingin mengingat Tokyo, juga tidak ingin 

mengingat pekerjaanku sebagai relawan telinga selama dua tahun, 

tidak ingin mengingat deru kereta yang menggilas kerumitan hidupku, 

tidak ingin mengingat wajah-wajah tua kesepian yang berceracau 

seperti membuka gulungan benang sejarah dan kenangan mereka 

yang rumit, kusut dan berputar-putar. Tidak ada yang ingin kuingat. 

Sejak kepindahanku ke Seattle aku memutuskan mengunci bibirku dan 

memulai kehidupan baru bersama Bibi Saori.  

 

Katakanlah kalau pada akhirnya aku terdesak dalam suatu keadaan di 

mana kuharus menuturkan riwayatku, maka akan kujelaskan 

seringkas mungkin seperti ini: dua tahun lalu ibuku bunuh diri 

menghirup gas sulfida hidrogen. Ia terlilit hutang dan meninggalkanku 

sendirian. Apa yang paling kuingat tentang ibu adalah tangannya yang 

selalu menampar wajahku bila ia kesal dan marah, tangannya yang 

dikibaskan mengisyaratkan bahwa aku sebenarnya tidak pernah 

dikehendakinya, tangannya juga selalu mengepal penuh dendam 

setiap kali menyebut nama-nama orang yang tak pernah kukenal. 

Ayahku seorang tentara AS yang bertugas di pangkalan militer di 

Okinawa, yang kata ibuku tidak perlu kuketahui rupa dan alamatnya. 

Ibuku mengaku sebagai korban perkosaan. Tak mungkin sudi 

mengingat ayahku yang kemudian dipecat tanpa hormat dari 

kesatuannya! Satu-satunya titik terang di riwayat keluargaku, adalah 

Bibi Saori, adik ibu yang berimigrasi ke Seattle di tahun 1976 dan 

berhasil menjalankan usaha toko Asia.  

 

Ayolah… selama ini kau hanya mendengarkan. Kini aku ingin 

mendengarmu bercerita! 
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A terus mendesak. Permintaannya itu membuatku tercenung.  

 

Bercerita? Sudah cukup lama aku tidak bercerita tentang apa pun  

pada siapa pun. Aku memilih tidak membagi riwayatku yang sama 

sekali bukan kelas A, seperti kehidupannya.  

 

Ah, kau tertutup sekali! Tak mau bercerita! 

 

A kecewa. Mungkin kecewa berat. Sebenarnya, permintaan A untuk 

mendengarkan aku bercerita adalah hentakan keras yang 

mengejutkan. Seperti gelegar di hari yang cerah.  

 

Atau jangan-jangan karena terlalu sering mendengarkan cerita orang, 

kau tidak lagi merasa perlu menceritakan diri dan kehidupanmu? 

 

A terus mengejar.  

 

Aku hanya mengucapkan satu kata. Tepatnya, menggumamkan satu 

kata: barangkali… 

 

*** 

KAU bisa menyimpan rahasia, bukan? 

 

A mengajakku membuka karung rahasianya di Taste Café, Seattle 

Asian Art Museum. Selasa yang kelabu, sejak pagi hujan bertalu. 

Kepada Bibi Saori ia memohon agar aku dapat libur setengah hari dari 

tugas di toko. Ia mengajakku makan siang, khusus untuk 

perpisahannya. A akan cuti selama satu tahun ke Bangkok.  
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Ia mengunyah smoked salmon dan Thai chili sushi. Di meja kami juga 

ada semangkuk sayuran segar dengan nama yang aneh: Pacific Rim 

grilled chicken salad. Ia kerap ke museum ini hanya untuk menikmati 

menu kafe, bukan untuk melihat lukisan atau pameran.  

 

Kau pendengar yang baik, bukan? Kau bisa menyimpan rahasia? 

 

Lama ia tidak datang ke toko Bibi Saori dan bercerita tentang 

eksperimen tangan robotiknya. Kira-kira tiga atau empat bulan ia 

menghilang. Aku pikir ia betul-betul tenggelam di laboratorium 

membuat tangan-tangan yang kokoh sekaligus lembut. 

 

Kini, saat ia muncul, katanya, ia akan pulang ke Bangkok, menjalani 

satu tahapan kehidupan kelas A lagi, sesuai namanya: ia akan 

menikah dengan lakilaki dari keluarga terpandang dan menggelar 

pesta besar-besaran. Tepatnya, dinikahkan oleh keluarganya. Calon 

suaminya, teman sepermainannya sejak kecil yang menyelesaikan 

studi di Universitas Cambridge, Inggris.  

 

Wah, selamat….! 

 

Aku bersiap bangkit mengecup pipinya, tanda ikut berbahagia.  

 

Ia menatapku sejenak, lalu berujar, aku hamil. Ini anak Apichai… 

 

Aku duduk kembali. Lebih tepatnya terhenyak ke kursi yang alasnya 

terasa menjadi seratus kali lebih keras dari sebelumnya. Salad di meja 
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berhamburan tersenggol lenganku yang tiba-tiba kehilangan 

keseimbangan. 

    

Ia menarik napas. Katanya, tak perlu panik! Semua bisa diatasi.   

 

Aku hanya perlu seseorang yang menyimpan rahasia ini. Apichai pun 

tak perlu tahu. Kasihan dia… jangan-jangan konsentrasinya 

memperjuangkan demokrasi di Myanmar ikut terganggu. Simpanlah 

rahasia ini sendiri. Kau pendengar yang baik, bukan? 

 

Ia menandaskan irisan salmon berwarna jingga muda di piringnya. 

Wajahnya tampak datar saja.  

 

*** 

KUBAYANGKAN suatu waktu nanti, saat tabunganku sudah cukup 

banyak, aku akan membuka restoran kecil. Mungkin bernama 

Confusing Asia atau Restless Asia. Tentu tidak akan kutinggalkan Bibi 

Saori dengan toko Asian Grocery-nya yang meski kecil tapi memiliki 

cukup banyak pelanggan setia. Bisa jadi, restoran kecil itu aku buka di 

samping tokonya itu. Bisa juga di seberangnya.   

 

Restoranku ini sudah jelas akan menjadi tempat berkeluh kesah bagi  

He Yi Han, Nguyen Anh, Paliwal, Madhulika, Phom dan teman-teman 

Asia lainnya. Kami, orang-orang berkulit kuning, coklat atau gelap, 

adalah manusia-manusia perantau yang lega ketika menghirup harum 

rempah-rempah kampung halaman di toko dan restoran Asia. Rasa 

lega yang kemudian melahirkan sebentuk rasa saling percaya, dan 

saling membantu membangun sarang yang nyaman, menjadi obat 

bagi perasaan terasing. 
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Seandainya A masih di sini, ia mungkin akan menjadi pelanggan 

utamaku. Sayang aku tidak pernah lagi mendapat kabar tentang A 

sejak keberangkatannya ke Bangkok. Awalnya ia bilang, hanya cuti 

setahun. Tapi sekarang sudah setahun lebih, tak ada berita darinya. 

Profesor cantik yang menjadi kepala laboratoriumnya semakin terkenal 

di negeri ini. Eksperimen di laboratoriumnya, pada akhirnya berhasil 

menciptakan satu alat penyambung komunikasi otak manusia ke 

tangan buatan. Alat ini sudah bisa digunakan oleh orang-orang yang 

kehilangan lengan atau tangan dalam kecelakaan.  

 

Di salah satu acara bincang-bincang di televisi, profesor cantik itu 

berkata dengan mantap, “Ada peristiwa tertentu yang membuat orang 

kehilangan anggota badan, tapi kita lupa bahwa selama otak kita 

sehat, kita masih bisa berkomunikasi. Inti kehidupan ini adalah otak, 

saya ingin menciptakan anggota badan buatan yang bisa meneruskan 

perintah otak…” 

 

Setiap kali teringat A, aku mengelus kedua tanganku. Aku memendam 

rasa bersalah padanya. Perasaan bersalah yang teramat dalam. 

 

Bagaimana gerangan kabarnya? Apa yang terjadi padanya? Ke mana 

ia?  

 

Aku memikirkannya sambil terus mengasah kepekaan telingaku 

menampung begitu banyak rahasia orang-orang yang datang padaku. 

Kata orang-orang, aku adalah pendengar yang baik. Banyak yang 

datang berterima kasih padaku karena begitu sabar meladeni setiap 

keluh kesah yang dimuntahkan, yang diceritakan berputar-putar tanpa 
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ujung pangkal. Begitu banyak orang yang ingin didengarkan, begitu 

sedikit yang bersedia mendengarkan. 

 

Satu demi satu rahasia yang kudengarkan itu, herannya, memiliki 

benang merah yang sama: orang-orang ingin sisi kelam mereka 

didengarkan oleh seorang saja, tak perlu oleh orang banyak. Satu 

orang yang menampung cerita gelap itu, akan membuat perasaan  

mereka menjadi lega. Paliwal bercerita tentang Mina, istri yang dipilih 

orangtuanya di Lahore, yang sama sekali tidak bisa mengimbangi 

kehidupannya. Karenanya ia terus berhubungan dengan Lynn, yang 

katanya lebih menggairahkannya. Ia lega bukan kepalang setelah 

menumpahkan rahasia itu kepadaku. Phom juga merasa perlu datang 

padaku berkeluh kesah tentang dirinya yang menjadi gadis peliharaan 

seorang pejabat kantor pajak di negerinya, yang mengunjunginya 

secara teratur dua bulan sekali. Phom tidak meminta pertimbangan, 

apakah hubungannya itu sebaiknya diteruskan atau dihentikan. Ia 

hanya butuh aku mendengarkan, lalu melenggang pergi. 

 

Telingaku menampung semuanya. Aku menjadi si pemegang segala 

rahasia orang, yang kujalin dengan rahasiaku sendiri. 

 

Hari ini, setahun lebih setelah kepergian A ke Bangkok, Apichai tiba-

tiba muncul berbelanja lotus tea dan tom yum paste di toko Bibi Saori. 

Ia menanyakan kabar A. Aku menggeleng, mengaku tak tahu apa-apa. 

Wajahnya murung. Kacamatanya berembun. Rambutnya basah. Di 

luar hujan menari. 
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Kata Apichai, minggu depan ia berangkat lagi ke perbatasan Thailand - 

Burma. (Ah aku ingat, A menyebutnya Myanmar..) Apichai akan 

menghabiskan waktu mendampingi para pengungsi di sana.  

 

Ke mana saja selama ini Apichai? 

 

Ia menyumpahi nama seorang jenderal, lalu menyebut topan Nargis di 

Burma yang menewaskan teman-teman seperjuangannya, ia 

menyebut nama-nama tempat lainnya yang asing, juga menunjukkan 

dua tangannya yang lebam. Katanya, ia kena hajar popor senjata 

ketika mencoba mengatur pengiriman dokter asing ke Delta Irrawady 

melalui Tathon, tak jauh dari perbatasan Thailand Barat. 

 

Aku terkenang A. Bayang-bayangnya sangat jelas. 

 

Apichai dan A sama-sama selalu menyebutkan banyak nama istilah 

dan tempat yang sulit kubayangkan atau kupahami. Tapi aku tak 

pernah keberatan, karena aku menyayangi keduanya.  

 

Ketika membungkus belanjaan lakilaki itu di meja kasir, pandanganku 

tertumbuk pada kedua tangannya. Aku teringat A. Juga teringat 

tangan robotik yang dulu sering diceritakan perempuan yang selalu 

bernasib baik itu.  

 

Bisakah aku mengajakmu untuk terakhir kalinya? Maukah kau 

menemaniku malam ini? 

 

Apichai tak beranjak dari meja kasir. Ia mengulangi pertanyaannya, 

menanti jawabanku. Sementara mataku terus terpaku pada kedua 
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tangannya yang legam itu. Tangan itulah yang berkali-kali membelai 

dan mendekapku, jauh sebelum A mengatakan rahasianya tentang 

janin hasil percintaannya dengan lakilaki itu. Rasa-rasanya ingin 

kuraih tangan itu, membawanya dekat ke telingaku, kuajak 

mendengar semua rahasia yang kutampung … (*) 

 

Salzburg – Tokyo, Juni 2008. 
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Api  
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 

Ibu tidak bisa berhenti bercerita tentang api yang makin lama makin sering 

mengganggu tidurnya.  

 

Luwu, Sulawesi Selatan 1946 
Menurut cerita orang-orang, ketika kelahiranku dikabarkan dukun beranak yang 

berteriak dari bilik kamar, ayah naik ke langit-langit rumah berbekal pisau kecil. 

Ditorehkannya tanggal hari itu di sana. Batang kayu penyangga langit-langit yang 

melintang kaku itu disayat dengan tergesa. Tak lama, luka sayatan di balok kayu 

mengabadikan enam angka. Dengan pundak dan tangan dipenuhi remah-remah 

kayu, ayah menganggap tugasnya mencatat hari kelahiran telah selesai. 

Secangkir kopi diteguknya pelan-pelan, untuk merayakannya. 

 

Ia ayah yang baik dengan satu kelemahan: mudah marah. Ibuku adalah 

perempuan yang tak banyak bicara. Suara perempuan itu selalu tertelan kembali 

bersama air ludah dan rasa takut. Tapi sungguh, ayahku meski sering marah, ia 

adalah lakilaki yang baik. Setelah seharian di kebun, ia selalu berada di rumah 

ketika hari telah gelap. Ketika jendela ditutup, tirai dirapatkan dan kelambu 

diturunkan, ayah duduk di beranda dengan sepasang sandal rumah. Suara-

suara serangga malam yang muncul satu-satu, menemani ayah menghisap 

tembakau di beranda. 

 

Tapi di suatu hari kemarahan ayah meledak. Ketika itu usiaku barulah sekitar 

lima tahun. Penyebabnya sepele: sayur buatan ibu terlalu asin! (O,ya orang-

orang di kampung gemar mengulang bagian cerita ini dengan menggumamkan 

kata s-e-p-e-l-e sambil menggeleng-gelengkan kepala). 

 



 31 

                                                                                                                                            
Kata guru mengaji di surau, iblis terbahak-bahak bila melihat orang marah. Iblis 

menyulutkan api ke hati orang yang marah. Sebesar apa api yang disulutkan ke 

hati ayahku waktu itu? 

 

Orang-orang kampung punya beberapa versi cerita. Ada yang bilang, 

persoalannya bukan sekadar sayur yang asin. Konon, di siang harinya ayah 

bertikai dengan seorang petugas kantor kecamatan yang memasang patok 

perluasan jalan. Petugas itu bersikeras mengambil beberapa meter kebun ayah. 

Ada juga yang bilang, ayah memendam marah ditipu pedagang beras di pasar.  

 

Dari cerita keluarga besar kami, ada beberapa versi adegan kemarahan ayah 

yang membuat rumah kayu itu terbakar. Yang paling sering kudengar adalah 

versi berikut ini: 

 

Ayah bangkit dari lantai, ditendangnya tandan berisi nasi, sayur dan ikan yang 

diletakkan di depannya. Ayah mengamuk di dapur, melempar piring, gelas, 

periuk dan segala kaleng dan wadah tempat bumbu dapur. Di tengah amarah, 

jerigen minyak tanah tertumpah ke kayu bakar yang masih membara di dapur! 

 

Api berkobar cepat. Orang-orang kampung berhamburan mencoba 

menyelamatkan kami. Ayah, ibu dan aku sendiri bisa berhasil lolos, tapi di dalam 

rumah kami masih ada seorang lagi: Om Siddik! Orang-orang kampung tidak 

mengingat lakilaki itu!  

 

Om Siddik, kakak ibu yang mengidap kusta. Ia tinggal di sebuah kamar gelap di 

dekat dapur. Sebuah kamar yang lebih mirip penjara, sebenarnya, dengan pintu 

yang selalu terkunci dengan perabotan tua berkarat yang sama sekali tidak 

pernah dibersihkan.  
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Tentu hanya dari cerita orang-orang aku mendapat penjelasan serba sepotong-

potong tentang Om Siddik yang mati terbakar di kamarnya yang gelap dan 

pesing. (O,ya soal bau pesing itu, seorang kerabat berkata, “Om Siddikmu itu 

malas ke kamar mandi yang disiapkan di bawah, di dekat tangga. Ia selalu 

memilih kencing di kaleng kosong di pojok kamarnya. Ihhh, jorok sekali..”) 

 

Kenapa Om Siddik mengidap kusta, kenapa ia dikucilkan di kamar gelap, kenapa 

orang-orang lupa mengingatnya ketika api melalap rumah kami?  

 

Ketika kutanyakan ini kepada orang-orang kampung, tidak ada yang bisa 

menjawab. Kusta adalah kutukan, tidak baik membicarakannya keras-keras, kata 

sebagian dari mereka.  

 

Om Siddik kena kutuk? Oleh siapa? Karena apa?  

 

Aku tidak bisa mengingat dengan baik seperti apa penampakan Om Siddik 

dalam kenangan masa kecilku.  

 

“Hidungnya seperti kelopak bunga pukul sembilan, mekar, besar hampir 

menutupi sepertiga wajahnya. Kedua kupingnya keriting dimakan kusta. Tangan 

dan kakinya tak berjari lengkap, hanya ada dua atau tiga jari tersisa di masing-

masing tangan dan kakinya,” seorang kerabat menjelaskan kondisi Om Siddik 

padaku beberapa tahun kemudian. Kerabat itu mengakhiri kalimatnya dengan 

meludah keras. Puihh!               

 

Tragis memang kisah ini. Sayur ibu yang keasinan membuat ayah marah, lalu 

membuat rumah kami terbakar, dan akhirnya merenggut nyawa Om Siddik. 

Sejak saat itulah aku takut pada api. Dan sejak saat itu pulalah, di waktu-waktu 

tertentu, orang-orang kampung bilang, “Anni, sepertinya ada api di matamu….” 

*** 
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Victoria Park, Hong Kong, Mei 2004 
Ibu menolak kuajak ke Victoria Park menonton pameran beruang perdamaian. 

Padahal awalnya kupikir ia akan setuju. Taman luas itu adalah salah satu tempat 

kesukaannya. Ia justru memilih mengunjungi Xi Tjoo Lau, yang mengajaknya 

main mahyong di apartemennya. “Tjoo Lau jauh lebih sabar mendengar 

ceritaku!”  

 

Tak baik melayani ibu berdebat pagi-pagi. Udara di apartemen kecil ini akan bau 

kecut bila pertikaian meletup. Ibu merengut. Kubiarkan saja. Semalam aku 

tertidur di sofa, saat ia baru saja memulai babakan baru ceritanya, “Sebenarnya, 

ada yang belum tuntas kuceritakan tentang Om Siddik yang kusta itu. Aku ingat, 

orang-orang bilang dia kebal api…. Tapi kenapa dia mati juga, ya?” 

 

Ibukuvbercerita tentang api yang melahap masa kecilnya di kampung. Aku tak 

pernah tertarik.  

 

Pagi ini begitu mataku terbuka, ibu menghadirkan wajah masam. Jauh lebih 

masam dari aroma orang baru bangun dan malas cuci muka.  

 

“Kau tidak pernah mau lagi mendengar cerita ibu….”.  

 

Aku memilih menenggak jus tomat dingin. Tanpa cuci muka.  

 

“Kau tidak mengerti soal api yang makin menakutkan itu…”  

 

Aku memutuskan mandi. Kepala yang segar dengan sampo herbal, pori-pori kulit 

yang disusupi sabun dengan label menjanjikan kenyamanan sea breeze, 

membuatku sedikit lega setelah keluar dari kamar mandi.  
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“Bagaimana kalau ke Victoria Park, bertemu Celice, sahabatku dari Kenya yang 

sedang pameran, Bu?”  

 

“Aku memilih ketemu Tjoo Lau…” Ibu membuang muka. Tak mau menatapku.  

 

Ya, sudahlah! Kutitip uang 100 dollar di meja makan. Uang itu lebih dari cukup 

untuk digunakan ibu ke kawasan Kai Tak, tempat kelompok mahyongnya biasa 

berkumpul. Sebelum mengucapkan bye dan menutup pintu apartemen, aku 

melihat api menyala di mata ibu.    

 

*** 

Di jalan, cuaca sudah terasa panas dan lembab. Bukan pagi yang ramah. Satu 

dua orang melintas menggenggam gelas kopi, mengunyah donat, mengangguk-

angguk mengikuti lagu yang mengalir lewat ipod di saku. Anak-anak sekolah 

bergerombol, berceloteh ribut menuju stasiun kereta. Dari kejauhan, di sebuah 

taman kecil, tampak seorang kakek tua yang kepanasan, memilih bertelanjang 

dada dan mengipasi sekujur tubuhnya dengan koran yang dilipat dua.  

 

Hong Kong selalu seperti ini. Sibuk dan berpeluh. Angkasa di atas kepala 

tampak muram dan makin berat menanggung asap pabrik yang diterbangkan 

angin dari Shenzen di utara, juga dari jutaan kendaraan di jalan raya. Dengan 

latar belakang langit abu-abu pudar, ujung-ujung pencakar langit di kawasan 

Causeway Bay terlihat lebih jangkung, menjulang. Tampak congkak dan 

berpendar. Yang tampak segar hanya lakilaki dan perempuan berwajah mulus 

berkilau di papan-papan reklame raksasa. Mereka tak ikut berpeluh bersama 

manusia yang menyemut di jalanan.   

 

Di tengah Victoria Park, Celice Ndungu merentangkan kedua tangan. 

Pelukannya hangat. Tubuhnya beraroma kayu manis dan rempah tropis. 
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Kuceritakan padanya tentang ibu, juga tentang api yang makin lama makin 

membuat ibu ketakutan.  

 

“Ibu terus mengulangi cerita ini. Saat aku jujur berkata bosan mendengarkannya, 

ibu menangis. Ibu bilang, aku tidak pernah sepenuhnya paham pada 

perasaannya terhadap api yang menjilati kehidupannya, juga pada rasa ingin 

tahunya pada Om Siddik. Tapi anehnya, bila air matanya reda, bola mata ibu 

tiba-tiba memancarkan api. Ya, ada dua titik api yang menyala di matanya..”   

 

Celice yang tadinya tampak riang menunjukkan senyumnya yang lebar, kini 

membuat bulatan di bibirnya, persis bola golf. Ia tampak bingung. “Ibumu 

bercerita tentang api?” 

 

Shamma di kepala Celice bergerak-gerak, mengikuti kepalanya. Penutup kepala 

khas Afrika itu menjulang seperti sarang lebah menutupi seluruh rambut dan 

sebagian dahinya. Kulitnya yang hitam tampak berkilau seperti pualam tersiram 

cahaya surya. Matanya berkerjap-kerjap menahan silau.  

 

Di tengah taman yang ramai dan luas, perempuan dari Eldoret, Kenya itu tampak 

mencolok dalam balutan buba, pakaian Afrika berwarna kuning bermotif daun 

jingga. Tubuhnya yang jangkung tampak seperti jerapah di antara patung-patung 

beruang yang disusun melingkar di tengah taman. 

 

“Jadi ibumu masih terus membawa api di matanya..” Celice tampak berpikir 

keras. Tampaknya mencoba mengingat sesuatu.  Ia memperbaiki posisi salah 

satu beruang yang mengangkat tangan ke udara. 140 patung United Buddy 

Bears yang dibawa berkeliling dunia, dan akan terus dibawa keliling dunia, untuk 

mengingatkan pesan penting perdamaian. 
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“You know what…. Di kampungku juga kudengar cerita tentang perempuan yang 

menyimpan api di matanya. Beberapa kali setelah meletus pertikaian antara 

etnis Kikuyu, Kalenjin dan Masai. Rumah-rumah terbakar, lalu dalam 

pengungsian ada satu dua orang ibu yang menyimpan api di matanya…”        

 

Celice mengusap-usap patung beruang loreng berwarna kuning dengan gambar 

hati merah terang tepat di dadanya. Wajahnya tampak puas melihat semakin 

banyak pengunjung taman yang mengitari lingkaran beruang-beruang itu. Tak 

jauh dari lingkaran itu, Dr. Klaus Herlitz dan Eva, istrinya, dikerumuni sejumlah 

wartawan. Celice berbisik padaku, kedua orang itulah yang menggagas tur 

patung perdamaian ini.  

 

“Kau bisa merasakan aura perdamaian dari wajah-wajah patung ini? Tidakkah 

kau ingin berbincang dengan Dr. Herlitz?”  

 

“Apakah perdamaian yang dicita-citakan orang di seluruh dunia berwujud seimut 

beruang ini? Apakah patung-patung ini bisa menghentikan tembak menembak di 

Irak, Gaza, Kashmir dan daerah konflik lainnya, termasuk di kampungmu 

sendiri?”  

 

Celice merengut. Ia tampaknya tak suka mendengar pertanyaanku yang skeptis. 

Suaraku jelas bukan ekspresi rasa kagum penuh semangat melihat beruang 

warna warni dengan slogan “We have to get to know each other better..”   

 

Celice berkeliling dunia. Ia bekerja bersama dengan puluhan pematung dari 

berbagai negara. Mereka membawa patung-patung itu, dari Berlin, Kitzbuehel, 

Hongkong, Istanbul, dan banyak kota lainnya.   

 

Aku, seorang analis moneter yang sehari-hari bertugas di bursa saham Hang 

Seng, yang hidup dalam dunia yang serba praktis dan pragmatis. Aku tentu 
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bukanlah teman yang tepat diajak berbicara tentang patung perdamaian. Bila 

ingin bicara jujur, aku hanya akan merasa percuma mengkalkulasi besarnya 

biaya mengangkut beruang-beruang gemuk itu berpindah dari satu kota ke kota 

lainnya. Tapi tentu tak baik bicara seketus itu pada Celice.   

 

Tugasku adalah mengikuti pergerakan angka saham di layar-layar monitor. Aku 

membelalakkan mata dan menajamkan telinga pada angka pembukaan dan 

penutupan indeks saham utama di Wall Street New York, dan kemudian 

mengawasi efeknya di seluruh Asia.  

 

Hidupku serba rawan dan fluktuatif, mengikuti naik turunnya angka, tarik ulur 

yang dilakukan para spekulan dan pelaku pasar, memprediksi sensitivitas 

omongan para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Pemangkasan tingkat suku 

bunga sepersekian nol persen yang disepakati di dewan bank sentral atau 

prospek cadangan minyak mentah dunia yang kuutak-atik setiap hari, jelas jauh 

dari urusan beruang-beruang perdamaian.  

 

Celice dengan patung-patungnya yang statis, yang kini melingkar di tengah 

Victoria Park, adalah sebuah jeda dari rutinitasku yang berputar naik turun 

seperti roller-coaster. Tapi, tak ada urusan dengan saham hari ini! Aku 

memutuskan libur, menemani sahabat lama itu di taman. 

 

“Oh come on…… go to hell with your stock report! You damn moneterist!” 

 

Kami berdebat lagi. Tentu dengan tertawa-tawa. Tanpa bermaksud saling 

melukai. Seperti kebiasaan enam tahun lalu saat sama-sama belajar di New 

York. Pematung dan analis keuangan. Pengusung perdamaian dan pemuja 

pasar saham. Apa yang lebih menarik dari pertemuan kami ini?  
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Ketika seorang ibu setengah baya berhenti di tengah lingkaran patung-patung 

beruang, aku teringat ibu. Sedang apa ibu sekarang? Sudahkah ia berangkat ke 

Kai Tak untuk bermain mahyong? Mudah-mudahan Tjoo Lau, sahabatnya, tidak 

mengulangi kesalahanku semalam: diserang rasa bosan mendengarkan ibu 

menceritakan api yang ditakutinya. 

 

Celice adalah sahabat terbaik. Dalam arti, ia yang paling bisa menunjukkan rasa 

maklum pada ceritaku tentang ibu yang selalu dihantui api. Kami pernah tinggal 

satu flat saat sama-sama kuliah di City University of New York. 

 

Aku selalu menyayangi Celice. Tidak ada alasan untuk tidak menyayanginya. “I 

am a HIV positive….” katanya ketika kami sama-sama menandatangani kontrak 

sewa flat di biro akomodasi kampus. Aku menjawabnya dengan pelukan. “I am 

OK with that, my dear flat mate…”  

 

Hidup bersama Celice membuatku percaya bahwa ada keajaiban-keajaiban yang 

bekerja dalam perjalanan hidup setiap orang. Celice adalah keajaiban dari 

kampung miskin di Eldoret.  

 

Celice terjangkit Hepatitis C dan dirawat di rumah sakit di Nairobi selama tujuh 

bulan sebelum terbang ke New York. “Rumah sakit di Eldoret tidak punya 

perlengkapan sinar X. Aku harus menempuh perjalanan berjam-jam ke Nairobi. 

Tapi semua tempat tidur terisi. Aku harus menunggu. Dua hari kemudian, ada 

pasien yang mati. Barulah aku bisa mendapat tempat tidur…. Biaya sinar X itu 4 

dollar, tidak bisa aku tebus hari itu juga… aku tidak punya uang..”  

 

Tapi ia adalah jerapah tangguh di savanah yang luas. Ia tahu bahwa banyak hal 

yang tidak masuk akal bisa menjadi kenyataan selama semangat hidup 

dipelihara. “Di negaraku, puluhan orang mati setiap hari karena HIV/AIDS dan 

Hepatitis C, belum lagi TBC, Malaria… Kau tahu itu, bukan?” 
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Dan, pagi ini, di tengah lingkaran patung-patung beruang berwarna warni, Celice 

tampak sehat meski lebih kurus. Ujung lengan buba yang dikenakannya 

melambai ringan ditiup angin, bergerak-gerak mengikuti kedua gerakan 

tangannya. Ia bersemangat menceritakan hidupnya. 

 

“So, how is your life, my dear Jennifer?” 

 

“It’s such a big mess…..” aku terbahak. Aku ingat ibu.   

 

***     

Mount Elizabeth Hospital, Singapura, Januari 2008 
“Alzheimer’s….”  dokter James Ng seperti seorang dosen yang bersiap memberi 

kuliah. Tangan kanannya memegang tongkat, menunjuk gambar otak kecoklatan 

di panel kaca di sampingnya. 

 

Otak ibu menjadi coklat tua dan menyusut. Sel otaknya mati satu-satu. 

Mengingatkanku pada kembang kol yang disimpan berbulan-bulan di lemari es 

yang lupa dinyalakan. Tongkat di tangan dokter James Ng melingkari bagian 

bertuliskan cerebrum, cerebellum, dan brain stem. “Coba lihat rongga yang 

makin besar di sini, bandingkan dengan kondisi otak yang sehat….” 

 

Gambar otak yang sehat mengingatkanku pada kembang kol di rak supermarket. 

Segar. Berkembang sempurna.  

 

Kuliah dokter James Ng belum berhenti. Ada cerita yang lebih seram. Otak ibu 

masih bisa berubah menjadi biru lebam, di fase ke 16 dari 17 gambar yang 

terpampang di panel kaca. Di tahap biru lebam seperti luka memar itu, kata 

dokter James Ng, ibu akan tiba pada fase tidak mengingat siapa-siapa lagi, tidak 

bisa berkomunikasi. 
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“She can’t recognize her loved ones…..” kata dokter James Ng memberi 

penekanan pada slide terakhir. Wajahnya datar saja menjelaskan kengerian 

demi kengerian yang mungkin terjadi pada ibu. Alzheimer’s belum begitu banyak 

tercatat di Asia, begitu dokter James Ng menutup penjelasannya. Kuliah selesai! 

 

Tapi mengapa si Alzheimer’s memilih ibu?  

   

*** 

Ibu dan aku. Ibu berbaring tenang. Aku gamang. Apa yang dimimpikannya, 

sekarang? Aku membawanya ke Singapura, berharap ada paman, bibi, 

keponakan yang bersedia bergiliran menjaganya. Hongkong terlalu jauh. Kami 

hanya berdua. Tapi hingga hari ini, kami tetap saja berdua. Tak ada yang 

datang. Belum ada yang datang atau sekadar memberi kabar bersedia menjaga. 

Orang-orang di tanah air selalu lamban! Aku memaki semua keluarga dan 

kerabat!  

 

Ibu dan aku. Mendekam di kamar rumah sakit mewah, yang lebih  

mengingatkanku pada hotel bintang lima di kota-kota dunia. Iklan rumah sakit ini 

bilang, ada dokter dan perawat yang datang silih berganti dan melayani 

sehangat keluarga. Tapi mereka lupa menambahkan, bahwa keluarga dan 

kerabat kami sendiri belum tentu sudi hadir memberi kehangatan.  

 

Ibu dan aku. Ibu tidur. Aku terpekur. Adakah cerita episode api dari ibu yang 

kuabaikan selama ini? Empat tahun terakhir ibu memang makin sibuk 

berceracau. Teman-teman bermain mahyongnya mengaku kewalahan. 

Pengelola kelas Tai Chi yang diikutinya di dekat Stanley Market, berkali-kali 

mengajukan keluhan. Kata mereka, ibu lebih sibuk mengobrol dari pada melatih 

olah tubuh dan napas di taman. Ibu menangis bila tak ada yang mendengarnya. 

Ia mengganggu peserta lainnya. 
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Ibu pernah bercerita tentang perasaan terkucil, terasing seperti halnya Om Siddik 

yang kusta dan mati terbakar. Kisah hidupnya itu terus diulang-ulang.  

 

Ibu menikah dengan Charles Wijaya, pedagang alat-alat pertanian yang sering 

mengunjungi kampungnya di Luwu. “Kawin sama Cina? Masya Allah…” seluruh 

kampung menghujatnya. Ibu memilih pergi. Charles Wijaya mengajaknya pindah 

ke Surabaya, dan setelah ibu melahirkan aku, kami pindah ke Jakarta. Kemudian 

kami sekeluarga hijrah ke Hong Kong saat toko elektonik kami di Glodok habis 

dibakar massa pada tahun 1998. Di Jakarta, ibu melihat api lagi. Lebih besar.    

 

“Dengan bapakmu, aku merasa aman. Tapi setiap kali sendiri, aku merasa 

terancam, seperti ada api yang setiap waktu ingin membakarku, Jennifer… Bila 

merasa terkucil, aku selalu ingat Om Siddik..”  Saat bapak mati, api di kepala ibu 

makin berkobar, menjilati hidupnya. Di episode ia mengenang bapak dan 

merasakan keterkucilan itu, aku sering tertidur. Ibu kecewa dan memberiku 

wajah masam keesokan harinya. “Kau tak peduli padaku lagi, Jennifer...”       

 

“Kau ingat Jennifer, dulu sewaktu kecil aku membuat kue nastar dua kali 

setahun? Saat Lebaran aku ingin kau tahu bahwa di kampungku, orang-orang 

merayakannya dengan kue semacam ini. Saat bapakmu merayakan Natal, aku 

juga memberimu setoples nastar. Kau ingat itu… betapa beruntungnya kau 

merayakan dua hari itu setiap tahun? Belum lagi kalau Imlek.. kau dapat banyak 

angpao... Kau ingat itu….”  

 

Aku tertidur. Tak ingat apa-apa. Cerita ibu adalah obat tidur paling mujarab di 

dunia… 

 

“Kau ingat Jennifer, aku makin sering menduga-duga tentang ilmu kebal api yang 

dimiliki Om Siddik di kampung….”  
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Apa yang aku ingat? Aku lagi-lagi tertidur sebelum cerita ibu selesai.  

 

Kini, ibu tampak tenang. Aku terus memandangnya. Dengkurnya halus, beradu 

dengan dengung AC yang disetel pada suhu 24 derajat celsius. Meja di sudut 

kamar tampak apik. Satu buket mawar merah muda kiriman dari perusahaan 

tempatku bekerja (ah, cepat sekali orang kantor di Hong Kong merespon urusan-

urusan seperti ini..), sepiring sunkist dan kartu ucapan semoga cepat sembuh 

yang diletakkan suster jaga. Detak jam di atas meja bergema. Jendela besar 

menghadirkan pemandangan di Richmond Park yang berlatar langit biru muda. 

Jernih. Sepi.  

 

Ibu tidur. Aku menjaga. Tiba-tiba aku terserang rasa cemas. Sebelum otak ibu 

biru lebam dan sama sekali mati, aku harus mendengarkan cerita tentang api 

yang ditakuti ibu. Harus. Hingga selesai.(*) 

 

Tokyo, 18 Februari 2008/11:21 am 
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Ayah di Layar 

Cerpen Lily Yulianti Farid 

 

Tunggulah ayahmu di situ!  

 

Ibu mendudukkanku di depan televisi setelah mandi sore. Ah, seperti 

janjian saja. Ayah muncul, tampaknya juga baru selesai mandi, ia 

menyapaku di layar dengan wangi yang menembus kaca televisi. Aku 

mengendus-endus kaca cembung itu.  

 

Apakah ayah pakai Mandom? Sering aku menebak-nebak. Soalnya 

ayah muncul setelah tayangan seorang lakilaki duduk di depan api 

unggun, yang mengiklankan minyak rambut dan bergumam “Hmmmm 

Mandom…”.  

 

Di kemudian hari kutahu nama lakilaki itu Charles Bronson.  

 

Tapi ah, bagiku ayah lebih tampan.  

 

Saat televisi dimatikan, kupeluk kotak gendut itu. Bagian belakangnya 

hitam berdebu. Terasa panas. Setelah cukup besar barulah kupaham, 

barang-barang elektronik menyimpan panas di bagian tertentu saat 

bekerja memancar-mancarkan sinar atau mengeluarkan energi. Dulu 

kupikir, ayah menyalakan semacam penghangat ruangan di dalam 

kotak kaca tempat tinggalnya. Sempat juga kutimbang-timbang, rasa 

panas itu adalah akumulasi kehangatan yang ditabung ayah untukku 

dan hendak dijalarkannya sedikit demi sedikit suatu saat kelak.  
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Anak bodoh! Jangan peluk-peluk bagian belakang televisi itu. Banyak 

debu! Ayo cuci kaki, sikat gigi dan tidur!  

 

Keesokan sorenya Ibu mendudukkanku lagi di depan televisi. 

Tunggulah ayahmu di situ!  

 

Pernah suatu saat dalam keadaan sangat sedih, kucakar layar kaca 

itu. Nilai matematika di raporku merah. Ibu mengamuk. Aku ingin 

mengadu. Kunyalakan televisi. Kuceritakan pada ayah bahwa aku tak 

suka pelajaran berhitung. Angka tak bisa diajak merangkai-rangkai 

cerita, Ayah! Aku lebih suka kelak seperti ayah, membaca berita dan 

mengobrol dengan orang di layar. Tapi ayah muncul membaca berita 

swasembada pangan dan program keluarga berencana. Ia tak peduli 

pada rintihanku.  

 

Kumatikan ayah! 

 

Ruang tengah senyap. 

 

Kunyalakan kembali ayah! 

 

Dia bicara tentang hadiah mesin jahit bagi peserta program KB 

teladan. Ayah ada di tengah sawah melaporkan panen dan 

keberhasilan KB. Huh! 

 

Kumatikan lagi! 
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Menyebalkan! Malam ini aku berangkat tidur tanpa memeluk bagian 

belakang televisi, tempat ayah tinggal. Juga tak berpiyama, tak gosok 

gigi, tak cuci kaki.  

 

Ibu keluar sejak sore. Dengan siapa? Entah. Ke mana? Entah. Berapa 

lama? Entah. 

 

 

*** 

 

Rumah ayah bolong. Mungkin digigit tikus. Kulaporkan pada Pak Jun, 

sang penjaga bioskop. Lakilaki kurus berpipi kempot itu membawa 

selotip dan gunting berkilat.  

 

“Beres!”  

 

Hm, Pak Jun memang mahluk cerdas. Aku mundur beberapa langkah, 

menatap seksama. Gigitan tikus tertutup sempurna. Bopeng layar 

hilang dari pandangan. 

 

“Lakban ini banyak gunanya, Non…!” 

 

Aku sayang pada Pak Jun. Pernah kutanya, “Mau jadi ayahku?” Ia 

cengengesan. Katanya, “Hehehe…ibumu pernah menolak cintaku!” 

 

Ia menawarkan jalan keluar. “Ayahmu seperti itu!” ditunjuknya poster 

film yang berkilau.  
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Ada gambar lakilaki menggendong anak kecil dan perempuan yang 

melotot galak.  

 

“Itu Deddy Mizwar. Bintang terkenal. Film Arie Hanggara ini laku 

keras…!” Pak Jun menunjuk-nunjuk poster film di depan kami. Bioskop 

milik kakek memang ramai minggu-minggu belakangan ini. Aku 

menemani Pak Jun duduk di loket karcis. Kulihat ibu-ibu datang 

menonton, membawa saputangan yang tampak lecek setelah bioskop 

bubar. Ada yang memaki-maki, ada yang masih tersedu-sedu di 

pelataran parkir.    

 

“Kau nontonlah… Film bagus tuh!” 

 

Pak Jun mendorongku masuk ke ruang bioskop gelap. Aku bergidik. 

Ih, betapa kejamnya perempuan yang menjadi ibu tiri di dalam film 

itu. 

 

Di libur Lebaran, Pak Jun mendorongku lagi masuk menempati kursi 

kosong di deretan paling belakang. “Nontonlah. Siapa tahu ada ayah 

lebih bagus di layar…” Ia mengedipkan mata. 

 

Yang mana? Yang mana ayahku?  

 

Adegan konyol orang-orang tergelincir, mengangkat setrika yang 

disangka telepon dan kesialan buruk lainnya sepanjang film membuat 

penonton tertawa. Aku tertawa-tawa juga. Tapi yang mana ayahku? 

Para pelawak yang kelihatan bodoh itu? Ih ogah…. Aku tak mau!  
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Kutemui Pak Jun sebelum film usai. “Yang mana ayahku?” Lakilaki itu 

cengengesan.  

 

*** 

 

KEPADA semua pacar dan calon pacarku, kuceritakan soal ini. Tentang 

ayah yang sejak kecil kucari di televisi milik ibu dan juga di layar 

bioskop milik kakek, sebagaimana yang disarankan Pak Jun, sahabat 

tuaku. Bagi lakilaki yang bosan mendengar ceritaku, mereka tentu 

mundur, urung jadi pacarku. Bagi yang bertahan, kuberi peringatan 

selanjutnya, “Hati-hati, aku obsesif. Sangat obsesif. Kau bisa repot.”  

 

Satu dua orang yang bilang cinta mati padaku menjawab, “Tak apa, 

Sayang. Aku paham. Betapa sakitnya masa kecil itu. Aku paham kau 

dihantui pencarian terus menerus…” 

 

Seberapa paham para lakilaki itu? Apa ada yang betul-betul paham?  

 

Di televisi aku pastikan bahwa ayah adalah si pembaca berita, yang 

berdasi, berjas, dengan rambut disisir licin. Tapi suatu hari ibu bilang, 

“Ah, bukan….bukan yang itu ayahmu.” 

 

Lantas mengapa dulu ibu mendudukkanku di depan kotak kaca itu 

setiap sore dan menyuruhku menunggu ayah di sana?  

 

“Ohhhh itu biar kau berhenti rewel!” 
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Desas desus yang menerobos dinding rumah kami bilang ibu berganti-

ganti pacar. Ibu bilang, itu omongan orang kurang kerjaan. Jangan 

didengarkan. 

 

Aku kecewa. Jadi ayah bukan lakilaki di kotak kaca itu? 

 

“Hehehe…. Nantilah kau tahu..“ ibu mengedip nakal. Seperti remaja 

yang ogah memberi tahu siapa kekasihnya  

 

Setelah agak besar, aku mencari ayah di bioskop. Aku berkhayal 

ayahku adalah Jacky Chen atau Rambo atau Rocky Balboa atau Dono 

atau Roy Marten. Hari-hari mencari ayah di layar sebenarnya cukup 

menyenangkan meski Kakek selalu mendamprat. “Kau masih terlalu 

kecil ikut nonton! Tak baik anak perempuan nongkrong di bioskop. 

Berhenti kau bergaul dengan Pak Jun, tukang sobek karcis dan tukang 

parkir di sana!” 

 

Kepada satu dua lakilaki yang mengaku cinta mati padaku itu 

kupasang lagi papan peringatan, “Aku ini rumit. Menderita kompleks. 

Kumencari ayah, merindunya, membencinya. Kumenunggu ibu, 

merindunya, membencinya. Kumengutuk kakek, tua bangka kaya raya 

tapi keji seperti Firaun.” 

 

Hingga tinggallah satu lakilaki yang berkata ia mau mati saja bila 

kutolak cintanya.  

 

“Sungguh, aku paham, sangat paham…. Karena aku pun berjalan jauh 

mencari ayahku, di dalam lagu, di layar, di film terbaru, di komik dan 

juga di majalah… ” 
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*** 

Aku menemani perempuan itu melamun di restoran kecil yang hampir 

bangkrut. 

 

Ia terkadang melihat dadaku seperti sebuah lemari. Ia membongkar 

isinya, mencari-cari sesuatu. Kubiarkan. Aku telah berjanji pada diri 

sendiri tak akan melarangnya sejak ia bersedia menjadi kekasihku. Ya, 

ia bersedia kugandeng, meski dengan banyak tanda larang dan tanda 

peringatan yang dibawanya dalam kisah cinta kami. “Aku rumit, aku 

rumit… tak mudah dipahami!” 

 

Tak apa. Aku yakin bisa menemaninya, meski ikut tersekap dalam 

benang kusut kehidupannya. Aku terlanjur bertekuk pada matanya 

yang berkilauan seperti hujan malam ditimpa cahaya lampu jalan. Aku 

gemetar takluk pada suara geliginya yang gemeretak saat dingin, saat 

gugup, saat marah.  

 

Aku mencintainya. Juga mencoba mencintai perjalanannya mengaduk-

aduk apa saja demi mencari lakilaki lain dalam hidupnya, ayah yang 

dibenci dan dirindunya, ayah yang tumbuh seperti pohon lebat, 

beranting menjulur-julur, berbuah rasa penasaran semata. Seperti apa 

rasanya berteduh di bawah ayah? Serindang apa ayah?  Ia memilin-

milin ujung taplak sambil mengulang-ulang pertanyaan itu. Ia 

menyebut ibunya adalah tanaman kaktus yang tahan didera kemarau 

panjang. Tapi yang dibayangkannya tentang ayah adalah sebuah  

pohon besar, lebat, yang rimbun di dalam mimpi dan kesadarannya. 

“Saking lebatnya, ia terkadang tenggelam dalam teduh bayang-

bayangnya sendiri…” 
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Pernah aku mengajaknya duduk di beranda, menyaksikan petugas pos 

ronda memukul tiang listrik setiap kali waktu beralih. Lalu kuceritakan 

tentang rasa kehilangan yang bisa terjadi pada lakilaki dan 

perempuan. Juga tentang kesalahan yang bisa dilakukan siapa saja 

dan tak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Ia tampak menyusut di 

dalam gaunnya. Ia menjadi anak kecil yang meringkuk, takut pada 

malam, pada gelap dan bayang-bayang hitam. Aku menjelma ustas, 

pendeta, biksu, cerdik cendikia, psikiater, sekaligus pacar yang baik.    

 

“Lakilaki yang pasti meninggalkan! Lakilaki yang pasti membuat 

persoalan!”  giginya mulai gemeretak menegaskan sikap keras 

kepalanya. Aku memeluknya, ingin menariknya kembali pada 

kenyataan bahwa kami sedang di beranda, berdua, dan ia bukan 

sedang berada dalam pusaran ingatan yang pecah, meledak seperti 

kembang api cacat, yang sama sekali tak indah, tak dapat dinikmati. 

 

Kebencian seperti apa yang disuapkan ibunya sedari kecil? Aku juga 

punya ibu. Selalu kukatakan padanya, ibuku sama dengan ibunya. Dan 

aku pun sama dengan dirinya. Ayah juga pergi dari kami, 

meninggalkan lubang besar di ruang tamu, yang menjadi luka raksasa 

yang sungguh perih, juga di lain waktu menjadi semacam tempat 

pembuangan sampah di mana sumpah serapah seluruh keluarga besar 

kami ditimbun. Tapi ibuku senantiasa berhasil menyulap lubang itu 

menjadi panggung sandiwara terbaik, ia memasang karpet, memberi 

lampu hias dan memasang senyum seterang matahari. Dari atas 

panggung itu ibu berkata, “Kita semua baik-baik saja. Jangan 

membenci. Sama sekali jangan membenci.” 

 



 51 

                                                                                                                                            
Katanya, “Kau dibesarkan dengan kepura-puraan. Ibumu keliru!” 

 

Aku seharusnya marah mendengar ia melecehkan ibu. Tapi rasa 

cintaku mengalahkan amarah, yang terlontar justru janji, “Sudahlah. 

Mari kutemani mencari ayahmu! Aku juga mencari ayahku.” 

 

Jadi begitulah, ia melamun berlama-lama. Setelah melamun ia 

membuka dadaku yang selalu dilihatnya seperti lemari, lalu 

membongkar seluruh isinya. Ia menggerutu mengingat banyak hal 

yang sulit kurunut keterkaitannya, seperti percabangan labirin yang 

paling misterius.  

 

“Kau mencintaiku?” 

 

“Tentu.” 

 

“Sampai kapan?” 

 

“Selamanya” 

 

Ia meludah. “Bohong!” 

 

Aku menemani perempuan itu melamun di sebuah restoran yang 

hampir bangkrut. Kali ini untuk terakhir kalinya. Percintaan kami juga 

bangkrut.  

 

Ia benar, aku tak akan pernah paham. Tak akan pernah tahan. Ia 

rumit, terlalu rumit, dengan lilitan kenangan tentang ibu yang kaktus 

dan ayah si pohon rindang yang sebenarnya tak pernah ada, juga 
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dengan cerita-cerita lama dari televisi dan layar bioskop yang 

dijadikan khayalan, kompas pengembaraan, dan ilusi hingga dewasa, 

juga dengan anak kecil yang mendesak-desak di dalam kepalanya. 

 

“Kau perempuan atau lakilaki sih?” 

 

Aku mencatat pernyataannya yang perih itu. Ia membaca 

kelembutanku sebagai sikap perempuan yang salah tempat. Ia 

melihatku seperti awan nimbus yang sudah pasti mencurahkan hujan, 

seperti lakilaki yang pasti akan menelikung suatu hari nanti.  

 

“Kau pasti akan menjadi jahat suatu hari nanti!” 

 

Aku mencatat tuduhannya yang meruntuhkan semua kebajikan yang 

dibekalkan ibu padaku sedari kecil, tentang manusia yang pada 

dasarnya berbudi, meski terkadang khilaf.     

   

Aku pamit. Perempuan itu menangis. Aku gagal membantunya 

menerbitkan senyum dalam perjalanannya, seperti ibuku yang 

memancarkan ketulusan matahari pada senyumnya di atas panggung 

sandiwara di rumah kami sepeninggal ayah.  

 

*** 

 

Televisi baru di rumah kami setipis papan tulis. Digantung seperti 

lukisan. Pantulan gambarnya tidak cembung menggelembung seperti 

televisi di masa kecilku.  

 



 53 

                                                                                                                                            
Kini, ibu sudah sangat  tua. Lebih banyak di rumah. Ia kini adalah 

tanaman kaktus gemuk berkulit keriput, tanpa duri. Ia senang sekali 

dengan televisi baru itu. Di ruang tengah ibu duduk menatap dinding. 

Seperti pengunjung museum mengagumi lukisan. Aku juga menua, 

duduk di sampingnya, menanyakan apakah tak keberatan bila aku 

yang memegang remote control?  

 

Satu demi satu lakilaki yang pernah singgah dalam kehidupanku 

muncul di layar, di sela iklan, di sela pidato presiden, menjadi 

pembaca berita, menjadi ustas, menjadi koruptor yang diborgol, 

menjadi orang miskin antre minyak tanah, menjadi bintang sinetron.  

 

Mereka lakilaki yang pernah singgah dan menyerah.  

 

Ibu tertidur di sampingku. Dengkurnya sangat halus, menderum. Ia 

selalu begitu, tertidur di depan televisi saat aku mengganti-ganti 

saluran. Aku menjaganya. (*) 

 

Tokyo, 21 Desember 2008/13:10 pm. 
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Danau 
Cerpen Lily Yulianti Farid  
 
“CERUK besar itu mengundang kumbang, capung dan burung, juga menggoda 

angin mempercepat pertemuan serbuk sari dan putik rumput liar di sekitarnya. 

Cahaya yang terpantul di permukaan air yang tenang dan kesejukan yang 

menyebar membuat orang bergegas membawa kayu-kayu tua tapi masih cukup 

kuat, untuk mendirikan bangku sederhana di tepinya.  

 

Setelah beberapa bulan berlalu, saat tanah yang terkikis dari lereng-lereng 

gunung mulai mengeras, orang-orang semakin sering datang ke tepi danau itu 

mengenang longsor dan menghitung-hitung berapa persisnya orang yang mati 

dan hilang, berapa luas ladang yang lenyap, berapa panjang jalan beraspal yang 

pecah berantakan dan membuat desa terisolasi. Seperti sebuah tempayan 

raksasa yang dihadiahkan alam dalam semalam, yang dipenuhi air, yang kelak 

ditumbuhi teratai, dihuni ikan, dilapisi alga di dasarnya.  Gunung dan bukit 

menjaganya. Danau yang lahir setelah prahara gempa itu, bertahun-tahun 

kemudian menjadi tempat orang-orang membasuh sedih mengenang segala 

yang ditelan bencana.”  

 

Kurang lebih seperti inilah Zara ingin menulis bagian awal ceritanya untuk Fayza. 

Mungkin sebuah novel, bisa jadi sebuah trilogi yang butuh waktu bertahun-tahun 

untuk dituntaskan.  

 

Sudah lama ia menyusun rencana ini, meluangkan waktu bercerita tentang 

danau-danau yang terbentuk setelah gempa atau longsor. Zara membayangkan 

kisah seorang peneliti penyendiri yang bertemu perempuan pemberani seperti 

Fayza. Juga barangkali tentang masa tua nan sepi seorang mantan diktator yang 

menimbang-nimbang kembali kezalimannya, yang suatu hari saat melamun di 

tepian, ditenggelamkan ke danau oleh perawat setia yang mendorong kursi 

rodanya. 
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*** 

DI meja makan kayu yang dipenuhi remah roti dan butiran gula yang disendok 

tergesa, Zara membisikkan rencana itu. Ini bukan pertama kalinya ia bicara 

tentang keinginannya menulis sebuah cerita yang sangat panjang.  

 

Restoran hotel kecil di pinggiran kota Amsterdam itu seolah milik mereka, 

sekelompok peneliti yang baru saja mengakhiri sebuah perjalanan jauh. Dan 

seluruh perhatian tertuju pada rencana Zara yang terasa ganjil di tengah 

percakapan tentang perubahan ekosistem akibat penimbunan, pendangkalan 

dan evaporasi danau.  

 

Pagi masih terlalu muda, tetamu lain belum ada yang muncul untuk sarapan. 

Pelayan yang menata menu buffet berkali-kali menghalau kantuk dan memasang 

senyum semasam yogurt.   

 

Seorang teman menghentikan kesibukan mengaduk kopi demi mendengar 

keinginan yang diungkapkan Zara. Yang lainnya tetap meneruskan mengoles 

selesai kacang di atas roti panggang yang hangat, saat mendengar Zara 

membuka percakapan perpisahan itu dengan pertanyaan, “Adakah di antara 

kalian yang memiliki kisah cinta atau kehidupan yang menarik, di sini? Aku ingin 

mulai menulis sebuah novel untuk mengenang kakakku…” 

 

Perjalanan yang jauh telah membuat mereka begitu dekat. Satu sama lain 

membagi apa saja yang ada di kepala dan di hati, ketika jurnal penelitian telah 

ditutup, ketika kantung-kantung tidur dibuka, padang di kaki bukit gelap 

terbentang, suara-suara serangga malam menjadi latar cerita-cerita yang mereka 

lontarkan sebelum tidur. Zara mendengar teman-teman yang berkisah tentang 

suami, istri, kekasih, anak atau rumah yang dirindukan. Yang lain mengenang 

kegagalan masuk dinas militer. Sementara dirinya sendiri mengingat Fayza 
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dengan penuh kerisauan, juga membayangkan sebuah cerita panjang yang 

begitu ingin ditulisnya.  

 

“Aku ingin mulai menulis setelah ekspedisi ini..” Zara berbisik kepada temannya 

yang ternyata telah terlelap. Di kejauhan ia mendengar burung malam seolah 

menyahuti rencananya itu. 

 

Dan pagi ini, ia mengulang lagi keinginannya itu di sela sarapan yang dikunyah 

tergesa. 

 

Seorang teman lainnya memandang Zara prihatin, menganggap perempuan itu 

tengah mengidap depresi serius setelah berhari-hari berkutat dengan pencatatan 

fluktuasi suhu, kemasaman tanah dan daftar vegetasi. Atau barangkali ia terkena 

pengaruh buruk udara dingin yang selalu saja menemukan cara paling lihai 

menembus tenda dan kantung-kantung tidur mereka. Atau, jangan-jangan 

petualangan bermil-mil menelusuri danau dan padang di Finlandia  sebelum 

mengunjungi bekas-bekas danau di Belanda yang telah lenyap, membuat Zara 

merasa mendapatkan ilham untuk menyampaikan kabar mulia seperti layaknya 

orang-orang suci seusai menuntaskan semedi yang panjang. 

 

Rombongan peneliti itu berkemas-kemas sejak subuh. Mereka membentuk 

kelompok-kelompok kecil menuju tempat liburan. Satu dua orang memilih 

langsung pulang ke negara masing-masing. Ini lazim mereka lakukan saat 

sebuah ekspedisi berakhir. 

 

Zara menyeduh secangkir teh earl grey dan tergesa melahap semangkuk sereal 

di makan pagi yang dijadikan acara perpisahan itu. 

 

“Hendak ke mana Zara?” 
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“Ke Jakarta …” 

 

Zara pamit. Teman-temannya melambai, mengucapkan bermacam jenis salam 

lalu meneruskan sarapan dan percakapan. 

 

“Kita ketemu di konferensi Montana, Zara! Hati-hati dan jangan lupa bawa 

novelmu!” 

 

Ini seruan selamat jalan yang paling melekat di kepalanya saat taksi 

membawanya ke bandara. Terdengar seperti olok-olok.  

 

(Oh, tunggu saja! Bukankah Galileo juga menulis puisi di sela kesibukannya 

membuat teleskop, mengamati jagat raya dan mempelajari aliran sungai?) 

 

***    

ADA gereja di dasar danau itu. Juga ada rumah-rumah yang lenyap secara 

misterius tujuh puluh tahun yang lalu. Danau itu sendiri hilang dalam waktu 

semalam. Seperti sebuah bak mandi raksasa yang dikuras, disedot oleh 

kekuatan gaib. Seorang nelayan yang terkantuk-kantuk di pagi hari, memutuskan 

menelepon polisi mengabarkan lenyapnya danau di Desa Bolotnikovo.  

 

Penduduk desa berkerumun. Ada yang membatalkan kegiatan hari itu, memilih 

berdoa. Ini bukan pertanda baik. Sebaiknya jangan pergi jauh-jauh. Dua anak 

muda yang bangun kesiangan sehabis mabuk-mabukan di bar di desa sebelah, 

mengigau sambil sempoyongan. “Hantu danau beraksi lagi, kali ini mencuri 

semua air!” 

 

Wartawan dan peneliti datang hampir bersamaan, mendapati dasar danau yang 

berlumpur. Seorang pejabat Rusia memberi keterangan pers, ada aktivitas gua-

gua di bawah tanah. Ada celah yang tiba-tiba melebar di dasar danau dan 
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menghisap semua air yang ditampung selama ini. Tapi bagaimana nasib ikan, 

lumut, alga dan berudu? Di mana lagi kita harus berenang dan berperahu? 

Rengek kanak-kanak yang menarik-narik ujung gaun ibunya. Seorang nenek 

berujar apatis, “Ah, ini ulah Amerika!”   

 

Zara juga ingin bercerita tentang Danau Beloye yang tiba-tiba mengering lenyap, 

menyisakan takhayul seperti yang ditemuinya di Desa Bolotnikovo. Hikayat yang 

seram tentang gereja dan sederetan rumah penduduk di sekitar danau yang tiba-

tiba hilang puluhan tahun lampau, membuat orang-orang bergidik.  

 

Apakah Fayza senang pada kisah-kisah mahluk misterius yang tinggal di danau 

yang dikabarkan kerap menculik manusia? 

 

Kakak, mahluk seperti apakah yang menyekapmu? 

 

*** 

Bandara Schipol. 
DI sebuah lounge yang senyap, benak Zara sibuk menyusun sejumlah cerita. 

Tiga sofa biru tua yang empuk dan lembut, dua layar televisi plasma yang 

menyiarkan iklan wisata tanpa henti, seorang perempuan dengan dandanan 

meriah duduk dengan posisi kepala tertunduk menahan kantuk, seorang lakilaki 

dengan kemeja lusuh yang lengannya ditarik hingga ke siku, menyelonjorkan 

kaki di atas koper kecil bermerk Samsonite abu-abu, ia membaca buku yang di 

sampulnya tertulis The World is Flat. Di sampingnya, duduk seorang gadis 

dengan ransel The North Face yang begitu besar. Zara membayangkan gadis itu 

bakal sempoyongan saat berjalan menuju kabin pesawat memanggul ransel 

yang seolah menampung setengah dari isi Bumi.  

 

Lihatlah, orang-orang dengan penampilan yang berbeda-beda, tapi dengan 

tujuan yang sama: menunggu penerbangan paling pagi.  
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Belum pernah Zara secermat ini membuka lebar-lebar matanya dan mengamati 

dengan seksama setiap orang. Begitu banyak bandara, pelabuhan dan tempat-

tempat ramai yang telah didatanginya, baru kali ini ia meluangkan waktu 

memperhatikan dengan sepenuh hati segala gerik-gerik orang di sekelilingnya.  

 

Ia telah membayangkan dua danau di tempat yang berbeda. Yang satunya 

tercipta sekejap seusai guncangan gempa dan hantaman longsor. Yang lainnya 

ditelan seketika oleh gua-gua rahasia di perut Bumi yang menganga dan 

menghisap semua isinya, menyisakan dasar ceruk yang berkerut-kerut seperti 

kulit jeruk tua.  

 

Kisah dan orang-orang seperti apa yang hendaknya kuciptakan untuk 

mendampingi cerita Fayza yang begitu mencekam? 

 

Sebuah rumah kecil yang sesak dengan kenangan. Di situlah mereka berdua 

menghabiskan masa kecil. Di mata Zara, langit selalu terlihat sangat dekat, 

seperti sengaja ditarik turun beberapa meter untuk menjadi latar pemandangan 

danau kecil di kejauhan yang tampak dari jendela rumah mereka. Danau tempat 

Fayza mengajaknya berperahu, berenang, menjaring ikan dan memetik biji 

teratai. Bertahun-tahun kemudian setelah ia menjelajah satu demi satu danau di 

belahan Bumi utara, yang beku di musim dingin dan cemerlang beriak tenang di 

musim panas, barulah Zara sadar bahwa langit memang kadang terasa sangat 

dekat, bahkan kerap seakan pindah ke permukaan danau, memantul-mantul 

jelas. Langit seperti bercermin mematut diri. Pernah sekali pemandangan 

menakjubkan itu membuat Zara yakin bahwa danau dengan permukaan 

sebening kristal membuat teratai dan bunga bakung seolah tumbuh di pantulan 

bayang-bayang awan yang berenang.  

 

Fayza dan seribu kenangan yang melintas silih berganti.  
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“Ada teori baru apa lagi, Nona peneliti danau?” 

 

Zara dengan penuh semangat bercerita tentang danau-danau di Utara, tentang 

laju evaporasi di danau tertutup, tentang pendangkalan, tentang pencemaran, 

tentang danau buatan yang bentuknya tampak aneh.    

 

“Zara, apa yang kusuka dari sebuah danau, karena kita tahu pasti ia hanyalah 

sebuah ceruk di tengah-tengah daratan luas. Ia bukan sungai yang mengalir ke 

laut, ia juga bukan samudra yang membuat kita cemas membayangkan di 

manakah pantai terdekat untuk berlabuh. Danau adalah hamparan air yang bisa 

kita nikmati tanpa perlu mencemaskan angin yang bisa tiba-tiba menjadi sangat 

kencang, tanpa perlu mengkhawatirkan gelombang pasang dan badai. Tepi 

danau yang tampak, meski hanya bayang-bayang yang samar, membuat kita 

tidak bakal merasa kehilangan arah dan menebak-nebak jalan pulang…” 

 

Fayza jugalah yang membuat Zara menumbuhkan cintanya pada danau, hingga 

akhirnya ia menegaskan sebuah cita-cita: limnologist. Nama yang tak akrab 

untuk sesuatu yang begitu dekat dengan masa kecil mereka. Ia menjelajahi 

danau, telaga, waduk dan segala ceruk di daratan yang menampung air. Fayza 

sendiri memilih jalan hidup di balik spanduk-spanduk perlawanan, meninggalkan 

kehidupan setenang danau, melupakan masa kecil menyenangkan, 

mengabaikan angin yang mendorong perahu dan keriangan mengumpulkan biji-

biji teratai.  

 

“Kalau menurut teori, tempat bermain kita dulu itu bukan danau, tapi hanyalah 

telaga luas, Kakak…” 

 

“Apa bedanya danau dan telaga? Ah, Nona peneliti jangan sok serius begitulah! 

Kenapa harus kaku menggunakan definisi…” 
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Fayza kembali turun ke jalan, mengepalkan tangan, membentang spanduk. Zara 

terbang kembali ke Montana bergabung dengan sebuah tim ekspedisi. Ia 

menenggelamkan diri dalam penelitian bertahun-tahun, juga mengadakan 

perjalanan ribuan mil mendatangi danau-danau di Bumi utara, yang putih beku di 

musim dingin, dan yang cemerlang di musim panas.  

 

“Kakak hati-hati ya..” 

 

“Kamu yang harusnya hati-hati di negeri orang, Zara.” 

 

Bandara Schipol yang lengang, dengan beberapa petugas yang terkantuk-kantuk 

di pagi yang belum merekah. Gerai-gerai toko masih tutup. Satu-satunya 

kesibukan tampak dari sebuah kafe kecil yang menebar bau kopi. Fayza 

melintas-lintas di benak Zara seperti cahaya berwarna warni yang berkejaran. 

Kenangan demi kenangan menyala terang. Ah, tiba lagi waktu itu. Sebuah 

peringatan yang selalu membawanya pulang ke Jakarta, bertemu orang-orang 

bernasib sama.  

 

Kakak, bandara ini adalah sebuah danau masa lalu. Orang menyebutnya 

Herlemeer. Bukan danau yang tenang dan menyejukkan seperti yang kita 

kenang. Ini adalah medan pertempuan laut yang sangat sengit, antara pasukan 

Belanda dan Spanyol. Siapa yang membayangkan ratusan tahun kemudian ia 

dapat ditimbun dan diubah menjadi hamparan lantai keramik berkilau,  di atasnya 

dibangun dinding-dinding kaca, ramai didatangi orang-orang yang hendak pergi 

dan pulang? Kakak, dulu kau bilang, danau bukan tempat yang menandakan 

penjelajahan jauh seperti halnya samudra. Di seberang, kita selalu pasti 

menatap tepian, katamu. Kau yakin, orang-orang mengarungi danau untuk 

sekadar mengitarinya, bukan merencanakan perjalanan yang jauh. Dan 
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karenanya kau pernah bersikeras berperahu sendiri dan memintaku melambai di 

tepian.” 

 

(“Kakak pasti pulang. Zara, jangan khawatir. Bila Kakak tiba di seberang, 

lambaianmu masih terlihat di sana…”)  

 

“Kakak,orang-orang memang sejak dulu melenyapkan danau demi melancarkan 

rencana-rencana yang semakin jahat dan serakah. Di negeri ini, danau ditimbun 

menjadi tanah pertanian. Rawa-rawa disulap menjadi lahan pabrik dan jalan 

bebas hambatan. Tapi danau yang hilang itu juga melenyapkan kemilau lanskap, 

membuat sedih para pemburu cahaya di dataran rendah ini. Para pelukis Eropa 

di abad-abad lampau yakin bahwa cahaya di sekitar danau adalah hadiah alam 

tiada tara. Ia terentang di garis langit, diselubungi titik-titik air yang sangat halus. 

Sungguh, keindahan yang subtil.”2  

 

*** 

Jakarta. 

PULUHAN wajah tertunduk. Ada air mata yang berkilau diterangi cahaya lilin, 

ada karangan bunga dengan pita belasungkawa, juga ada doa yang 

dilambungkan ke angkasa malam. Sebuah spanduk besar dengan sembilan 

gambar wajah, terentang bersama renungan yang dituturkan dengan suara 

bergetar. Delapan tahun sudah orang-orang ini terperangkap dalam terowongan 

misterius yang begitu panjang dan tak menunjukkan tanda cahaya di ujungnya. 

Setiap tahun, saat mereka berkumpul untuk mengingat hari tragis itu, langit-langit 

terowongan itu memang terang benderang dengan kenangan. Tapi hanya 

sekejap. Selebihnya adalah gelap. Di dinding terowongan itu terpahat luka, sakit 

hati dan dendam. Udara yang memenuhi rongga dada mereka mengandung 

amarah sekaligus sikap pasrah dan putus asa. Menyesakkan.    
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“Hari itu tak ada yang aneh. Orang-orang di rumah tak ada yang memiliki firasat 

buruk. Fayza pamit seperti biasa dan hanya berpesan kamar tidurnya 

dibersihkan sebelum ia pulang..,”   

 

Zara mendapat giliran mengenang Fayza. Apa yang dituturkannya adalah 

kutipan dari buku harian yang murung, yang dibuka sekali setahun untuk dibaca 

di depan banyak orang. Tahun demi tahun diceritakannya tentang Fayza yang 

pamit, melambai di pintu. Di	 pagar, perempuan itu berhenti sejenak, memeriksa 

spanduk-spanduk unjuk rasa di tas kain yang menggantung di bahu kanannya. 

Lalu tubuhnya hilang di ujung jalan.  

 

Di samping Zara, ayah dan ibunya memeluk foto sang demonstran yang 

tersenyum sangat manis itu. Kaca bingkai foto itu berkilau ditimpa tangis, seperti 

dedaunan yang cemerlang sehabis hujan. 

 

Zara kemudian mundur, memberi tempat bagi orang-orang lainnya 

membeberkan kenangan mereka.  

 

Dan saat doa dan renungan dituntaskan, lilin-lilin meleleh, bunga duka cita 

ditabur di pelataran, seorang panitia acara renungan meneriakkan kemarahan. 

“Besok kita akan serukan lagi desakan baru. Ini sudah delapan tahun! Bahkan 

pernyataan maaf secara resmi pun tak sudi mereka berikan! Manusia-manusia 

tak punya hati itu harus terus ditekan! Kita tidak boleh lengah, harus tetap 

menuntut! Penculikan ini harus diungkap tuntas!”  

 

Lakilaki berpakaian serba hitam lalu menghampiri Zara, menjabat tangannya 

sangat erat. “Fayza aktivis yang luar biasa berani. Ia menjadi inspirasi. Kami tak 

mungkin melupakannya!”  
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Zara terdiam. Ia teringat danau di Bolotnikovo, yang hilang dalam semalam, 

seperti Fayza yang juga lenyap begitu saja.  

 

Ingin kutulis cerita tentang danau yang hilang itu untukmu, Kakak…   

 

“Sudah larut. Kita pulang Zara…”  

 

Keranjang bunga yang digenggam ibunya telah kosong. Ajakan pulang itu 

mengembalikan kesadarannya. Kembang untuk Fayza telah ditabur di pelataran. 

Aspal hitam yang dipijaknya berhias kelopak ungu dan putih.  

 

Delapan tahun sudah mereka berziarah di pelataran itu. Tak ada makam untuk 

Fayza, karena mereka semua bersikeras bahwa perempuan berani itu hanya 

lenyap hilang disekap. Bukannya mati. Meski dalam kenyataan, yang ada hanya 

kesimpangsiuran, harapan yang makin menipis berendengan dengan kenangan 

yang semakin menebal.  

 

Taburan kembang di pelataran itu, di sebuah sudut kota yang diyakini menjadi 

saksi terakhir keberadaan Fayza dan demonstran lainnya, akan hilang besok. 

Mungkin terbawa angin, atau mungkin disapu petugas kebersihan.      

 

“Kakak, hati-hati…” 

 

“Kau yang harus hati-hati menjelajah negeri-negeri yang jauh, Zara..” 

 

Zara ingin sekali kembali ke waktu di mana percakapan itu terjadi. Ia menyesal 

tak pernah menegaskan kekhawatirannya dengan sungguh-sungguh. 

 

“Kakak yang seharusnya lebih hati-hati di negeri sendiri….”    
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Tokyo – Munich, Juni 2008 
 

Catatan: 
*Cerita ini dipersembahkan untuk orang-orang yang hilang dalam perjuangan 
menegakkan demokrasi. 
 
*Bahan cerita diambil dari berita BBC dan Kantor Berita Pravda tentang White 
Lake di Desa Bolotnikovo, Rusia yang hilang dalam waktu semalam pada Mei 
2005. Cerita ini juga diillhami oleh terbentuknya 23 danau akibat longsor sehabis 
gempa dahsyat pada 12 Mei 2008 di Provinsi Sichuan, China serta proses 
terbentuknya danau-danau di Montana, AS, puluhan tahun lalu. Bahan tentang 
danau di Belanda dan pelukis yang mengabadikan cahaya di atas danau dan 
permukaan air terinspirasi dari artikel See the Light ditulis oleh Ken Wilke untuk 
Holland Herald, edisi Juni 2008. 
 

Danau 
Cerpen Lily Yulianti Farid  
 
“CERUK besar itu mengundang kumbang, capung dan burung, juga menggoda 

angin mempercepat pertemuan serbuk sari dan putik rumput liar di sekitarnya. 

Cahaya yang terpantul di permukaan air yang tenang dan kesejukan yang 

menyebar membuat orang bergegas membawa kayu-kayu tua tapi masih cukup 

kuat, untuk mendirikan bangku sederhana di tepinya.  

 

Setelah beberapa bulan berlalu, saat tanah yang terkikis dari lereng-lereng 

gunung mulai mengeras, orang-orang semakin sering datang ke tepi danau itu 

mengenang longsor dan menghitung-hitung berapa persisnya orang yang mati 

dan hilang, berapa luas ladang yang lenyap, berapa panjang jalan beraspal yang 

pecah berantakan dan membuat desa terisolasi. Seperti sebuah tempayan 

raksasa yang dihadiahkan alam dalam semalam, yang dipenuhi air, yang kelak 

ditumbuhi teratai, dihuni ikan, dilapisi alga di dasarnya.  Gunung dan bukit 

menjaganya. Danau yang lahir setelah prahara gempa itu, bertahun-tahun 

kemudian menjadi tempat orang-orang membasuh sedih mengenang segala 

yang ditelan bencana.”  
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Kurang lebih seperti inilah Zara ingin menulis bagian awal ceritanya untuk Fayza. 

Mungkin sebuah novel, bisa jadi sebuah trilogi yang butuh waktu bertahun-tahun 

untuk dituntaskan.  

 

Sudah lama ia menyusun rencana ini, meluangkan waktu bercerita tentang 

danau-danau yang terbentuk setelah gempa atau longsor. Zara membayangkan 

kisah seorang peneliti penyendiri yang bertemu perempuan pemberani seperti 

Fayza. Juga barangkali tentang masa tua nan sepi seorang mantan diktator yang 

menimbang-nimbang kembali kezalimannya, yang suatu hari saat melamun di 

tepian, ditenggelamkan ke danau oleh perawat setia yang mendorong kursi 

rodanya. 

 

*** 

DI meja makan kayu yang dipenuhi remah roti dan butiran gula yang disendok 

tergesa, Zara membisikkan rencana itu. Ini bukan pertama kalinya ia bicara 

tentang keinginannya menulis sebuah cerita yang sangat panjang.  

 

Restoran hotel kecil di pinggiran kota Amsterdam itu seolah milik mereka, 

sekelompok peneliti yang baru saja mengakhiri sebuah perjalanan jauh. Dan 

seluruh perhatian tertuju pada rencana Zara yang terasa ganjil di tengah 

percakapan tentang perubahan ekosistem akibat penimbunan, pendangkalan 

dan evaporasi danau.  

 

Pagi masih terlalu muda, tetamu lain belum ada yang muncul untuk sarapan. 

Pelayan yang menata menu buffet berkali-kali menghalau kantuk dan memasang 

senyum semasam yogurt.   

 

Seorang teman menghentikan kesibukan mengaduk kopi demi mendengar 

keinginan yang diungkapkan Zara. Yang lainnya tetap meneruskan mengoles 

selesai kacang di atas roti panggang yang hangat, saat mendengar Zara 
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membuka percakapan perpisahan itu dengan pertanyaan, “Adakah di antara 

kalian yang memiliki kisah cinta atau kehidupan yang menarik, di sini? Aku ingin 

mulai menulis sebuah novel untuk mengenang kakakku…” 

 

Perjalanan yang jauh telah membuat mereka begitu dekat. Satu sama lain 

membagi apa saja yang ada di kepala dan di hati, ketika jurnal penelitian telah 

ditutup, ketika kantung-kantung tidur dibuka, padang di kaki bukit gelap 

terbentang, suara-suara serangga malam menjadi latar cerita-cerita yang mereka 

lontarkan sebelum tidur. Zara mendengar teman-teman yang berkisah tentang 

suami, istri, kekasih, anak atau rumah yang dirindukan. Yang lain mengenang 

kegagalan masuk dinas militer. Sementara dirinya sendiri mengingat Fayza 

dengan penuh kerisauan, juga membayangkan sebuah cerita panjang yang 

begitu ingin ditulisnya.  

 

“Aku ingin mulai menulis setelah ekspedisi ini..” Zara berbisik kepada temannya 

yang ternyata telah terlelap. Di kejauhan ia mendengar burung malam seolah 

menyahuti rencananya itu. 

 

Dan pagi ini, ia mengulang lagi keinginannya itu di sela sarapan yang dikunyah 

tergesa. 

 

Seorang teman lainnya memandang Zara prihatin, menganggap perempuan itu 

tengah mengidap depresi serius setelah berhari-hari berkutat dengan pencatatan 

fluktuasi suhu, kemasaman tanah dan daftar vegetasi. Atau barangkali ia terkena 

pengaruh buruk udara dingin yang selalu saja menemukan cara paling lihai 

menembus tenda dan kantung-kantung tidur mereka. Atau, jangan-jangan 

petualangan bermil-mil menelusuri danau dan padang di Finlandia  sebelum 

mengunjungi bekas-bekas danau di Belanda yang telah lenyap, membuat Zara 

merasa mendapatkan ilham untuk menyampaikan kabar mulia seperti layaknya 

orang-orang suci seusai menuntaskan semedi yang panjang. 
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Rombongan peneliti itu berkemas-kemas sejak subuh. Mereka membentuk 

kelompok-kelompok kecil menuju tempat liburan. Satu dua orang memilih 

langsung pulang ke negara masing-masing. Ini lazim mereka lakukan saat 

sebuah ekspedisi berakhir. 

 

Zara menyeduh secangkir teh earl grey dan tergesa melahap semangkuk sereal 

di makan pagi yang dijadikan acara perpisahan itu. 

 

“Hendak ke mana Zara?” 

 

“Ke Jakarta …” 

 

Zara pamit. Teman-temannya melambai, mengucapkan bermacam jenis salam 

lalu meneruskan sarapan dan percakapan. 

 

“Kita ketemu di konferensi Montana, Zara! Hati-hati dan jangan lupa bawa 

novelmu!” 

 

Ini seruan selamat jalan yang paling melekat di kepalanya saat taksi 

membawanya ke bandara. Terdengar seperti olok-olok.  

 

(Oh, tunggu saja! Bukankah Galileo juga menulis puisi di sela kesibukannya 

membuat teleskop, mengamati jagat raya dan mempelajari aliran sungai?) 

 

***    

ADA gereja di dasar danau itu. Juga ada rumah-rumah yang lenyap secara 

misterius tujuh puluh tahun yang lalu. Danau itu sendiri hilang dalam waktu 

semalam. Seperti sebuah bak mandi raksasa yang dikuras, disedot oleh 
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kekuatan gaib. Seorang nelayan yang terkantuk-kantuk di pagi hari, memutuskan 

menelepon polisi mengabarkan lenyapnya danau di Desa Bolotnikovo.  

 

Penduduk desa berkerumun. Ada yang membatalkan kegiatan hari itu, memilih 

berdoa. Ini bukan pertanda baik. Sebaiknya jangan pergi jauh-jauh. Dua anak 

muda yang bangun kesiangan sehabis mabuk-mabukan di bar di desa sebelah, 

mengigau sambil sempoyongan. “Hantu danau beraksi lagi, kali ini mencuri 

semua air!” 

 

Wartawan dan peneliti datang hampir bersamaan, mendapati dasar danau yang 

berlumpur. Seorang pejabat Rusia memberi keterangan pers, ada aktivitas gua-

gua di bawah tanah. Ada celah yang tiba-tiba melebar di dasar danau dan 

menghisap semua air yang ditampung selama ini. Tapi bagaimana nasib ikan, 

lumut, alga dan berudu? Di mana lagi kita harus berenang dan berperahu? 

Rengek kanak-kanak yang menarik-narik ujung gaun ibunya. Seorang nenek 

berujar apatis, “Ah, ini ulah Amerika!”   

 

Zara juga ingin bercerita tentang Danau Beloye yang tiba-tiba mengering lenyap, 

menyisakan takhayul seperti yang ditemuinya di Desa Bolotnikovo. Hikayat yang 

seram tentang gereja dan sederetan rumah penduduk di sekitar danau yang tiba-

tiba hilang puluhan tahun lampau, membuat orang-orang bergidik.  

 

Apakah Fayza senang pada kisah-kisah mahluk misterius yang tinggal di danau 

yang dikabarkan kerap menculik manusia? 

 

Kakak, mahluk seperti apakah yang menyekapmu? 

 

*** 

Bandara Schipol. 
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DI sebuah lounge yang senyap, benak Zara sibuk menyusun sejumlah cerita. 

Tiga sofa biru tua yang empuk dan lembut, dua layar televisi plasma yang 

menyiarkan iklan wisata tanpa henti, seorang perempuan dengan dandanan 

meriah duduk dengan posisi kepala tertunduk menahan kantuk, seorang lakilaki 

dengan kemeja lusuh yang lengannya ditarik hingga ke siku, menyelonjorkan 

kaki di atas koper kecil bermerk Samsonite abu-abu, ia membaca buku yang di 

sampulnya tertulis The World is Flat. Di sampingnya, duduk seorang gadis 

dengan ransel The North Face yang begitu besar. Zara membayangkan gadis itu 

bakal sempoyongan saat berjalan menuju kabin pesawat memanggul ransel 

yang seolah menampung setengah dari isi Bumi.  

 

Lihatlah, orang-orang dengan penampilan yang berbeda-beda, tapi dengan 

tujuan yang sama: menunggu penerbangan paling pagi.  

 

Belum pernah Zara secermat ini membuka lebar-lebar matanya dan mengamati 

dengan seksama setiap orang. Begitu banyak bandara, pelabuhan dan tempat-

tempat ramai yang telah didatanginya, baru kali ini ia meluangkan waktu 

memperhatikan dengan sepenuh hati segala gerik-gerik orang di sekelilingnya.  

 

Ia telah membayangkan dua danau di tempat yang berbeda. Yang satunya 

tercipta sekejap seusai guncangan gempa dan hantaman longsor. Yang lainnya 

ditelan seketika oleh gua-gua rahasia di perut Bumi yang menganga dan 

menghisap semua isinya, menyisakan dasar ceruk yang berkerut-kerut seperti 

kulit jeruk tua.  

 

Kisah dan orang-orang seperti apa yang hendaknya kuciptakan untuk 

mendampingi cerita Fayza yang begitu mencekam? 

 

Sebuah rumah kecil yang sesak dengan kenangan. Di situlah mereka berdua 

menghabiskan masa kecil. Di mata Zara, langit selalu terlihat sangat dekat, 
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seperti sengaja ditarik turun beberapa meter untuk menjadi latar pemandangan 

danau kecil di kejauhan yang tampak dari jendela rumah mereka. Danau tempat 

Fayza mengajaknya berperahu, berenang, menjaring ikan dan memetik biji 

teratai. Bertahun-tahun kemudian setelah ia menjelajah satu demi satu danau di 

belahan Bumi utara, yang beku di musim dingin dan cemerlang beriak tenang di 

musim panas, barulah Zara sadar bahwa langit memang kadang terasa sangat 

dekat, bahkan kerap seakan pindah ke permukaan danau, memantul-mantul 

jelas. Langit seperti bercermin mematut diri. Pernah sekali pemandangan 

menakjubkan itu membuat Zara yakin bahwa danau dengan permukaan 

sebening kristal membuat teratai dan bunga bakung seolah tumbuh di pantulan 

bayang-bayang awan yang berenang.  

 

Fayza dan seribu kenangan yang melintas silih berganti.  

 

“Ada teori baru apa lagi, Nona peneliti danau?” 

 

Zara dengan penuh semangat bercerita tentang danau-danau di Utara, tentang 

laju evaporasi di danau tertutup, tentang pendangkalan, tentang pencemaran, 

tentang danau buatan yang bentuknya tampak aneh.    

 

“Zara, apa yang kusuka dari sebuah danau, karena kita tahu pasti ia hanyalah 

sebuah ceruk di tengah-tengah daratan luas. Ia bukan sungai yang mengalir ke 

laut, ia juga bukan samudra yang membuat kita cemas membayangkan di 

manakah pantai terdekat untuk berlabuh. Danau adalah hamparan air yang bisa 

kita nikmati tanpa perlu mencemaskan angin yang bisa tiba-tiba menjadi sangat 

kencang, tanpa perlu mengkhawatirkan gelombang pasang dan badai. Tepi 

danau yang tampak, meski hanya bayang-bayang yang samar, membuat kita 

tidak bakal merasa kehilangan arah dan menebak-nebak jalan pulang…” 
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Fayza jugalah yang membuat Zara menumbuhkan cintanya pada danau, hingga 

akhirnya ia menegaskan sebuah cita-cita: limnologist. Nama yang tak akrab 

untuk sesuatu yang begitu dekat dengan masa kecil mereka. Ia menjelajahi 

danau, telaga, waduk dan segala ceruk di daratan yang menampung air. Fayza 

sendiri memilih jalan hidup di balik spanduk-spanduk perlawanan, meninggalkan 

kehidupan setenang danau, melupakan masa kecil menyenangkan, 

mengabaikan angin yang mendorong perahu dan keriangan mengumpulkan biji-

biji teratai.  

 

“Kalau menurut teori, tempat bermain kita dulu itu bukan danau, tapi hanyalah 

telaga luas, Kakak…” 

 

“Apa bedanya danau dan telaga? Ah, Nona peneliti jangan sok serius begitulah! 

Kenapa harus kaku menggunakan definisi…” 

 

Fayza kembali turun ke jalan, mengepalkan tangan, membentang spanduk. Zara 

terbang kembali ke Montana bergabung dengan sebuah tim ekspedisi. Ia 

menenggelamkan diri dalam penelitian bertahun-tahun, juga mengadakan 

perjalanan ribuan mil mendatangi danau-danau di Bumi utara, yang putih beku di 

musim dingin, dan yang cemerlang di musim panas.  

 

“Kakak hati-hati ya..” 

 

“Kamu yang harusnya hati-hati di negeri orang, Zara.” 

 

Bandara Schipol yang lengang, dengan beberapa petugas yang terkantuk-kantuk 

di pagi yang belum merekah. Gerai-gerai toko masih tutup. Satu-satunya 

kesibukan tampak dari sebuah kafe kecil yang menebar bau kopi. Fayza 

melintas-lintas di benak Zara seperti cahaya berwarna warni yang berkejaran. 

Kenangan demi kenangan menyala terang. Ah, tiba lagi waktu itu. Sebuah 
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peringatan yang selalu membawanya pulang ke Jakarta, bertemu orang-orang 

bernasib sama.  

 

Kakak, bandara ini adalah sebuah danau masa lalu. Orang menyebutnya 

Herlemeer. Bukan danau yang tenang dan menyejukkan seperti yang kita 

kenang. Ini adalah medan pertempuan laut yang sangat sengit, antara pasukan 

Belanda dan Spanyol. Siapa yang membayangkan ratusan tahun kemudian ia 

dapat ditimbun dan diubah menjadi hamparan lantai keramik berkilau,  di atasnya 

dibangun dinding-dinding kaca, ramai didatangi orang-orang yang hendak pergi 

dan pulang? Kakak, dulu kau bilang, danau bukan tempat yang menandakan 

penjelajahan jauh seperti halnya samudra. Di seberang, kita selalu pasti 

menatap tepian, katamu. Kau yakin, orang-orang mengarungi danau untuk 

sekadar mengitarinya, bukan merencanakan perjalanan yang jauh. Dan 

karenanya kau pernah bersikeras berperahu sendiri dan memintaku melambai di 

tepian.” 

 

(“Kakak pasti pulang. Zara, jangan khawatir. Bila Kakak tiba di seberang, 

lambaianmu masih terlihat di sana…”)  

 

“Kakak,orang-orang memang sejak dulu melenyapkan danau demi melancarkan 

rencana-rencana yang semakin jahat dan serakah. Di negeri ini, danau ditimbun 

menjadi tanah pertanian. Rawa-rawa disulap menjadi lahan pabrik dan jalan 

bebas hambatan. Tapi danau yang hilang itu juga melenyapkan kemilau lanskap, 

membuat sedih para pemburu cahaya di dataran rendah ini. Para pelukis Eropa 

di abad-abad lampau yakin bahwa cahaya di sekitar danau adalah hadiah alam 

tiada tara. Ia terentang di garis langit, diselubungi titik-titik air yang sangat halus. 

Sungguh, keindahan yang subtil.”2  

 

*** 

Jakarta. 
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PULUHAN wajah tertunduk. Ada air mata yang berkilau diterangi cahaya lilin, 

ada karangan bunga dengan pita belasungkawa, juga ada doa yang 

dilambungkan ke angkasa malam. Sebuah spanduk besar dengan sembilan 

gambar wajah, terentang bersama renungan yang dituturkan dengan suara 

bergetar. Delapan tahun sudah orang-orang ini terperangkap dalam terowongan 

misterius yang begitu panjang dan tak menunjukkan tanda cahaya di ujungnya. 

Setiap tahun, saat mereka berkumpul untuk mengingat hari tragis itu, langit-langit 

terowongan itu memang terang benderang dengan kenangan. Tapi hanya 

sekejap. Selebihnya adalah gelap. Di dinding terowongan itu terpahat luka, sakit 

hati dan dendam. Udara yang memenuhi rongga dada mereka mengandung 

amarah sekaligus sikap pasrah dan putus asa. Menyesakkan.    

 

“Hari itu tak ada yang aneh. Orang-orang di rumah tak ada yang memiliki firasat 

buruk. Fayza pamit seperti biasa dan hanya berpesan kamar tidurnya 

dibersihkan sebelum ia pulang..,”   

 

Zara mendapat giliran mengenang Fayza. Apa yang dituturkannya adalah 

kutipan dari buku harian yang murung, yang dibuka sekali setahun untuk dibaca 

di depan banyak orang. Tahun demi tahun diceritakannya tentang Fayza yang 

pamit, melambai di pintu. Di	 pagar, perempuan itu berhenti sejenak, memeriksa 

spanduk-spanduk unjuk rasa di tas kain yang menggantung di bahu kanannya. 

Lalu tubuhnya hilang di ujung jalan.  

 

Di samping Zara, ayah dan ibunya memeluk foto sang demonstran yang 

tersenyum sangat manis itu. Kaca bingkai foto itu berkilau ditimpa tangis, seperti 

dedaunan yang cemerlang sehabis hujan. 

 

Zara kemudian mundur, memberi tempat bagi orang-orang lainnya 

membeberkan kenangan mereka.  
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Dan saat doa dan renungan dituntaskan, lilin-lilin meleleh, bunga duka cita 

ditabur di pelataran, seorang panitia acara renungan meneriakkan kemarahan. 

“Besok kita akan serukan lagi desakan baru. Ini sudah delapan tahun! Bahkan 

pernyataan maaf secara resmi pun tak sudi mereka berikan! Manusia-manusia 

tak punya hati itu harus terus ditekan! Kita tidak boleh lengah, harus tetap 

menuntut! Penculikan ini harus diungkap tuntas!”  

 

Lakilaki berpakaian serba hitam lalu menghampiri Zara, menjabat tangannya 

sangat erat. “Fayza aktivis yang luar biasa berani. Ia menjadi inspirasi. Kami tak 

mungkin melupakannya!”  

 

Zara terdiam. Ia teringat danau di Bolotnikovo, yang hilang dalam semalam, 

seperti Fayza yang juga lenyap begitu saja.  

 

Ingin kutulis cerita tentang danau yang hilang itu untukmu, Kakak…   

 

“Sudah larut. Kita pulang Zara…”  

 

Keranjang bunga yang digenggam ibunya telah kosong. Ajakan pulang itu 

mengembalikan kesadarannya. Kembang untuk Fayza telah ditabur di pelataran. 

Aspal hitam yang dipijaknya berhias kelopak ungu dan putih.  

 

Delapan tahun sudah mereka berziarah di pelataran itu. Tak ada makam untuk 

Fayza, karena mereka semua bersikeras bahwa perempuan berani itu hanya 

lenyap hilang disekap. Bukannya mati. Meski dalam kenyataan, yang ada hanya 

kesimpangsiuran, harapan yang makin menipis berendengan dengan kenangan 

yang semakin menebal.  
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Taburan kembang di pelataran itu, di sebuah sudut kota yang diyakini menjadi 

saksi terakhir keberadaan Fayza dan demonstran lainnya, akan hilang besok. 

Mungkin terbawa angin, atau mungkin disapu petugas kebersihan.      

 

“Kakak, hati-hati…” 

 

“Kau yang harus hati-hati menjelajah negeri-negeri yang jauh, Zara..” 

 

Zara ingin sekali kembali ke waktu di mana percakapan itu terjadi. Ia menyesal 

tak pernah menegaskan kekhawatirannya dengan sungguh-sungguh. 

 

“Kakak yang seharusnya lebih hati-hati di negeri sendiri….”    

 

Tokyo – Munich, Juni 2008 
 

Catatan: 
*Cerita ini dipersembahkan untuk orang-orang yang hilang dalam perjuangan 
menegakkan demokrasi. 
 
*Bahan cerita diambil dari berita BBC dan Kantor Berita Pravda tentang White 
Lake di Desa Bolotnikovo, Rusia yang hilang dalam waktu semalam pada Mei 
2005. Cerita ini juga diillhami oleh terbentuknya 23 danau akibat longsor sehabis 
gempa dahsyat pada 12 Mei 2008 di Provinsi Sichuan, China serta proses 
terbentuknya danau-danau di Montana, AS, puluhan tahun lalu. Bahan tentang 
danau di Belanda dan pelukis yang mengabadikan cahaya di atas danau dan 
permukaan air terinspirasi dari artikel See the Light ditulis oleh Ken Wilke untuk 
Holland Herald, edisi Juni 2008. 
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Dapur 
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 

RUTH mencintai terigu. Ibu mencintai dapur. Adapun aku mencintai Ruth dan 

Ibu.  

 

Aku tumbuh di meja dapur yang besar, menemani Ruth mengayak terigu, 

mengolah berbagai macam adonan. Aku belajar berjalan sambil berpegang di 

ujung rok ibu yang sibuk mengiris bawang, merebus kentang dan mencincang 

daging.  

 

Ia, ibuku yang cantik dan riang, yang selalu bernyanyi di dapur, mendendangkan 

lagu lawas Frank Sinatra. 

 

Fly me to the moon 

And let me play among the stars.. 

 

Di pangkuan Ruth yang sarungnya selalu bau rempah dan tepercik minyak, aku 

bermanja. Di pangkuan ibu, di hamparan roknya yang selalu tersetrika licin, aku 

bebas tidur-tiduran. Terkadang aku mengencinginya, membuat ibu melonjak, 

terkejut mendapati roknya kuyup dan pesing. Tapi ibu punya penggambaran 

yang baik dan membuatku tidak merasa bersalah, “Engkau paling pandai 

membuat pulau-pulau…”  

 

Sudah pasti Ruth yang bertugas mengeringkan pulau-pulau ciptaanku, yang 

kucetak di kasur, di rok ibu, di sarung batik Ruth, hingga di karpet. “Ada tempo 

dolo nona pung bakas kencing di kasur persis map pulau Jawa..” (1) Ruth dalam 

dialek Ambon, tak kalah jenakanya mengenang masa kecilku.  
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Ini mungkin imajinasi Ruth saja, bahwa bekas kencingku mirip peta pulau Jawa. 

Tapi aku tidak keberatan. Aku kurang yakin apakah Ruth paham betul bentuk 

pulau Jawa. Tapi kalau imajinasinya itu bisa membuat kami tergelak, untuk apa 

aku keberatan?   

 

Yang aku tahu, Ruth memang sangat terobsesi dengan pulau Jawa. Lewat cerita 

perempuan-perempuan tua di kampungnya, yang pernah menemani suami 

mereka bertugas sebagai tentara KNIL di kota-kota besar Jawa di masa perang 

kemerdekaan. Kata Ruth, dari kecil ia bercita-cita naik kereta api di pulau Jawa.  

 

“Kenapa Ruth tidak ke pulau Jawa saja waktu itu?” tanyaku suatu ketika. Di 

dapur kami yang luas, Ruth senantiasa mengenang kembali perantauannya. 

 

“Beta salalu mabo laut...trus pi Jawa balayar paling lamae. Seng lai... Beta pi ke 

Om sa di Makassar, lebe dakat..” (2) 

 

Aku tumbuh besar, semakin besar, hingga akhirnya bisa ikut membanting 

adonan terigu, mengiris bawang, mengupas kentang dan membantu ibu 

memenuhi pesanan berbagai kue dan masakan. Aku menghabiskan waktu 

menemani Ruth mengulen terigu, hingga akhirnya aku pun ikut mencintai terigu. 

Bulir-bulir halus itu kubayangkan adalah salju yang turun di belahan bumi 

lainnya, seperti yang kulihat di buku-buku cerita bergambar dan televisi. 

 

“Coba lihat Ruth..terigu ini persis salju..” 

 

“Barang apa itu salju kah? Beta seng tau, nona…”(3)  

 

“Itu Ruth..yang putih lembut seperti butiran es halus, yang ada di luar negeri..” 

 

“Sio di Jawa sana ada salju lae ka?”(4) tanya Ruth polos.  
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Apakah ada salju di pulau Jawa? Aku tergelak. Barangkali dalam imajinasi 

tertinggi Ruth, pulau Jawa adalah tempat terjauh yang semuanya serba ada. 

Pengasuh setia dari kampung pesisir kota Ambon itu telah lama ikut di keluarga 

kami. Pikiran, kehidupan dan lagak lakunya sederhana saja. Ia hanya mencintai 

terigu, karena bubuk putih itu bisa membuat angannya menari, membayangkan 

pasir putih di kampung halamannya. Pasir putih yang pernah ikut keruh akibat 

darah yang tumpah di mana-mana, membuat amis seluruh kota rayuan pulau 

kepala itu.  

 

Ruth yang ikut pamannya ke Makassar, akhirnya menemukan bentuk 

pengabdian yang sederhana: menjadi pengasuh bagiku selamanya! Ia bertemu 

ibu di sebuah rumah sakit bersalin, bekerja di bagian nutrisi dan dapur rumah 

sakit. Ruth yang kemudian mengasuhku, terus mengasuhku hingga ia 

memutuskan tak akan meninggalkanku, juga tak akan meninggalkan ibu setelah 

rumah kami diguncang badai. 

 

Ketika kerusuhan Ambon pecah, Ruth yang sudah beranjak tua tetap mengulen 

terigu di dapur kami, dengan air mata mengutuki gambar-gambar penuh 

kebencian dan permusuhan yang ditayangkan di televisi, “Kanapa musti baku 

bunuh? Kenapakah…?” (5) 

 
Dalam sedih dan amarahnya di dapur, ia membanting sekeras-kerasnya adonan 

donat dan roti yang sedang kami olah. Di masa-masa kerusuhan Ambon 

berlangsung, roti buatan Ruth menjadi lebih kenyal dan empuk. “Ruth, kau 

pandai membuat roti tahan banting…” Ibu memberi deskripsi yang baik atas 

kesedihan dan kemarahan Ruth.  

 

Adonan roti dan donat buatan Ruth yang dikerjakannya sambil menyaksikan 

kerusuhan Ambon di televisi adalah adonan yang paling kalis yang pernah 
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dibuatnya. Tapi jangan tanya rasanya. Di lidah imajinasiku, roti gulung isi stroberi 

buatan Ruth, bau anyir darah, memancing mual.  

*** 

BERTAHUN berlalu, dapur kami semakin riuh. Dari hari ke hari semakin banyak 

pesanan makanan, terutama justru datang dari kantor-kantor pemerintah. Hm, 

makin hari, pemerintah kita tampaknya tidak bisa rapat tanpa makan-makan 

ditanggung negara, begitulah asumsiku. Banyak pegawai yang datang 

menegosiasikan harga paket katering.  

 

Mereka membungkuk-bungkuk, larak-lirik, lalu berdehem. Kadang juga ada yang 

pura-pura sibuk memencet kalkulator, menghitung-hitung angka seperti anak SD 

mengerjakan soal ulangan matematika, kemudian berkata, “Waduh maaf Bu 

Andis…anggaran rapatnya hanya lima juta, apakah kami bisa dapat diskon 

sedikit…?” 

 

Atau… 

 

“Begini Bu Andis, bisakah kami bayar sekalian tiga bulan depan, disatukan 

dengan anggaran makanan rapat dua bulan berikutnya? Nanti ada sedikit 

persekot untuk Bu Andis…”  

 

Ibu tersenyum sabar melayani semua permintaan pelanggan. Ibu juga bahkan 

sabar saja ketika seorang pegawai datang berdehem dengan sangat keras lalu 

menyodorkan kuitansi, “Maaf Ibu Andis, bisakah kuitansi tanda terimanya 

dibiarkan kosong saja….. bisa ya, Bu? Untuk rapat-rapat selanjutnya 

makanannya pasti kami pesan di katering Ibu Andis lagi…”   

 

“Eh, itu orang-orang kantor, salalu saja mo minta potong harga..,”(6) Ruth 

geleng-geleng kepala mengintip di balik jendela dapur.    
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*** 

RUTH, ibu dan aku tenggelam di dapur yang kami cintai sepenuh hati. Setiap 

hari diisi kreasi menu terbaru. Setiap hari terigu, sayur, dan daging mengisi hari-

hari kami. Tapi sayangnya, akhir-akhir ini ada yang ganjil. Mengapa ibu 

mencincang bawang merah dengan mata basah. Menangiskah ia? Ibu 

membanting adonan roti dengan amarah, yang membuat meja dapur bergetar 

kencang. Marahkah ia?  

 

Tapi menangis untuk apa? Marah kepada siapa? 

 

Ibu mengamuk menggetar-getarkan dapur. Lantai keramik seperti hendak retak, 

tak kuat menampung amarahnya. Panci-panci terdengar bersahutan gaduh 

menghadirkan rasa ngilu di telinga.  

 

Usaha katering ibu memang makin maju. Dapur kami makin sibuk. Tapi bila 

akhir-akhir ini ibu uring-uringan dan membunyikan semua peralatan dapur lebih 

bising dari biasanya, aku dan Ruth mengibarkan bendera peringatan bahaya.  

 

Dapur menjadi genting, tapi Ruth dan aku diam saja. Begitu banyak yang harus 

kami kerjakan. Terigu harus diayak, mentega harus dicairkan, coklat batangan 

harus diserut halus, ayam harus disuwir, cabe merah harus digiling. Orang-orang 

berbaju dinas instansi tertentu terus berdatangan ke rumah kami. Mereka 

membawa kuitansi kosong, meminta potongan harga, mengajukan pesanan 

berikutnya, menyodorkan kuitansi kosong lagi, memesan lagi, begitu seterusnya 

berputar tiada henti seperti kincir air.  

 

Aku bisa saja mengerjakan semua pesanan makanan itu bersama Ruth sambil 

bercerita dengan suara pelan, sebagaimana biasanya. Tapi entah kenapa, kali 

ini Ruth tak berani mengambil inisiatif. Ia kehilangan spontanitasnya. 
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Ruth, perempuan bertubuh legam dan kekar yang sudah menemaniku sejak bayi 

itu, memilih membenamkan kepala di dalam baskom terigu. Hanya tangannya 

sibuk meremas-remas segenggam terigu dengan ujung jempol dan telunjuk, 

untuk memastikan kehalusannya. Bubuk putih halus itu kemudian jatuh bebas di 

sela-sela jari Ruth, kembali memenuhi dasar baskom.  

 

Berhari-hari kami menyaksikan ibu makin bertingkah aneh. Orang-orang dari 

kantor pemerintah yang membawa kuitansi kosong, memang tetap dilayani, tapi 

kini tanpa senyum manis lagi. Ibu, si cantik yang biasanya jenaka dan pandai 

memberi deskripsi atas berbagai hal kini berubah menjadi singa betina yang 

mengaum dan siap mencakar. “Sudah! urus saja pesanan masakan itu…” Ibu 

membentakku saat aku hanya melontarkan pertanyaan standar, “Mother, how 

are you today?” mengutip salah satu lagu kesukaannya. 

 

Bentakan itu membuatku menggelepar di sudut dapur, seperti kecoak yang 

terhuyung kena semprotan Baygon. Ini yang kedua kalinya aku melihat ibu 

menjelma singa betina yang mengaum tanpa ampun. Sebelumnya, ibu pernah 

mengaum terluka saat mengusir ayah dari rumah kami. Ayah ketahuan kawin 

lagi. Kala itu usiaku masih sangat belia, baru 6 tahun, dan aku hanya mengingat 

episode memilukan itu dengan samar. Di balik jendela dapur, Ruth berusaha 

merayuku dengan setoples permen coklat agar mengalihkan perhatian dari adu 

mulut dua orang dewasa yang berkobar di ruang tamu. (Aku menangis dan sakit 

hati, dan sejak saat itu berjanji tidak akan makan permen coklat seumur hidup!) 

 

“Kali ini persoalannya berat….” Ruth buka suara, di hari keempat saat suasana 

dapur semakin mirip medan perang.  

 

Ruth berbisik sangat lirih menyampaikan prahara yang membuatku diguncang-

guncang gempa.   
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Aku tidak mudah percaya pada cerita jelek tentang ibu. Bagaimanapun 

perempuan itu adalah ibu kandungku, yang padanya segala kebanggaanku 

kusematkan. Hanya pada ibu dan Ruth aku membagi kesedihan dan 

kegembiraanku.   Meski barangkali saja, ibu tidak selamanya ingin membagi 

kesedihan dan kegembiraan denganku.  

 

Ibu, perempuan cantik yang begitu mencintai dapur kami, yang menciptakan satu 

per satu jenis masakan dengan cinta dan kesungguhan, yang mencincang 

daging, udang dan bawang seperti ingin membabat habis masa lalunya. Tapi ibu 

juga adalah sebuah gua rahasia yang gelap, pengap dan tidak memberi petunjuk 

apa-apa. Seperti ia menutup mulut merahasiakan resep-resep masakan 

unggulannya, ia juga memasang gembok berlapis-lapis terhadap sebagian kisah 

hidupnya.  

 

“Apa itu betul, Ruth?” 

 

Tak ada jawaban. 

 

“Apa itu betul Ruth?” 

 

Besoknya kutodong lagi. Tetap tak ada jawaban. Wajah Ruth kini pasi seperti 

terigu. 

 

“Apa itu betul Ruth?” 

 

Aku tetap tak menyerah. Kusodorkan wajah yang tak kalah pucatnya.  

 

Dua jendela dapur yang biasanya menghadirkan hamparan langit biru, kini 

menghadirkan awan bergulung-gulung gelap. Dari sudut-sudut dapur 

bermunculan kecoak membawa kabar buruk. Brokoli, wortel, kol, tomat dan 



 84 

                                                                                                                                            
kacang panjang semua menjadi busuk dan bau. Kulkas berdengung pilu. Dapur 

kami yang tercinta ini lusuh dan berantakan seperti seorang gadis patah hati 

yang tak mandi berhari-hari.  

 

“Apa itu betul Ruth?” 

  

Ruth tua masih mengulen terigu. Aku terus bertanya. Hingga Ruth menjadi 

tampak semakin tua dan membosankan, dengan rambut yang seluruhnya 

memutih, seperti ketumpahan satu baskom terigu. 

 

Desas-desus itu, bahwa ibu menjadi pacar gelap petinggi di kantor pemerintah, 

sehingga bisa menguasai proyek penyediaan makanan dan minuman di 

berbagai instansi, kini menggelayut di langit-langit dapur kami. Menjelma jelaga 

dan kerak kompor. Hitam dan menjijikkan.  

 

Di hari-hari ketika ibu menangis sambil mengiris bawang, di hari-hari ketika ia 

membanting adonan roti penuh kemarahan, adalah saat-saat di mana ia begitu 

letih memikul rahasia itu sendiri. Ibu kelelahan menghadapi berbagai cerita 

tentang proyek logistik yang dikuasainya hingga serangkaian affair dengan 

pejabat pemerintah. Desas-desus itu  berkembang biak secepat amuba 

membelah diri. Melesat mengalahkan kecepatan cahaya.  

 

(Tapi omong-omong, siapa sih yang tak bakal kepincut melihat ibuku? 

Perempuan yang diberkahi kecantikan oleh alam, serta kekuatan memenangkan 

pertarungan melawan usia. Perempuan yang berkilau dan sangat merawat diri, 

yang mencontoh mati-matian dandanan Audrey Hepburn. Makanya ia gemar 

mengenakan one-piece dress yang dikenakan bintang film klasik Breakfast at 

Tiffany’s itu).  
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Dapur kami memasuki musim pancaroba. Desas-desus makin kencang, suasana 

berubah seperti minyak mendidih di wajan, bergejolak dan panas. Tapi Ruth 

tetap memilih diam. Aku pun akhirnya menyerah, berhenti kasak-kusuk, lalu 

memilih mengikuti kebiasaan Ruth membanting adonan roti sekeras dan sekalis 

mungkin.  Melampiaskan amarah pada terigu! 

 

Ketika ibu sudah tidak menangis lagi, tidak mengaum lagi seperti singa betina 

yang luka, ia mengajak Ruth dan aku keliling pulau Jawa. Ini sebuah kejutan. 

Sebuah terapi bagi kami bertiga yang lelah digulung desas desus dan amarah di 

dapur. Ruth girang bukan kepalang, berteriak-teriak di atas pesawat menunjuk-

nunjuk pulau Jawa yang tampak samar. Ruth berteriak, “Apa kubilang Kalyla, 

pulau Jawa itu persis bekas kencingmu waktu kecil dulu….coba lihat…” 

 

Itulah piknik terakhir kami bertiga. Beberapa bulan kemudian Ruth meninggal 

mendadak, terkena serangan jantung. Aku dan ibu mengantar jasadnya kembali 

terbang ke Ambon, ke tengah keluarga besarnya. Ruth, perempuan kekar yang 

mengasuhku tanpa lelah itu, dikuburkan tak jauh dari pasir putih yang selalu 

diceritakannya. Seputih dan selembut terigu, yang dicintainya. 

 

Adapun aku, menghabiskan hari-hariku menebak-nebak rahasia dan jelaga 

hitam yang menggelayuti sepasang mata ibu. Aku mencoba menebak-nebak 

jalan masuk ke gua rahasia ibu. Setelah Ruth tiada, perempuan cantik itu kini 

lebih banyak menghabiskan diri bercakap dengan bunga-bunga peliharaannya.  

 

Di pagi, ketika hari belum merekah sempurna, aku menyaksikan ibu mengelus 

daun-daun begonia dan crysanthum. Dari jendela kamar, kadang kulihat air mata 

ibu jatuh di atas dedaunan. Tangisnya bersenyawa dengan embun pagi.  

 

Dapur kami sepi. Dapur kami akhirnya mati. Tinggallah aku melamun di meja 

kayu besar di tengah dapur, memutar semua kenang-kenangan. Manis dan 
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pahit. Di dinding dapur seolah terentang layar yang menghadirkan kata “The 

End”, seperti yang biasanya muncul di akhir film. 

 

*** 

SIANG itu ada keributan di salah satu kantor instansi pemerintah. 

 

“Ada apa? Apa yang terjadi?”  

 

“Ibu Kalyla dari Katering Bunga ngamuk di ruang Kepala Bagian Keuangan…” 

 

“Hah?!” 

 

Para pegawai berkerumun, berbisik-bisik dan menggeleng-gelengkan kepala, 

saat seorang perempuan muda melangkah keluar dari ruang yang di atas 

pintunya bertuliskan “Kepala Bagian Keuangan”. Langkah perempuan itu gegas 

dan tegas. Di wajahnya terlihat seribu api kemarahan yang berkobar. Terus 

berkobar menjilati koridor, tangga, halaman gedung milik pemerintah yang 

dilaluinya. 

 

 (Aku, Kalyla, pengusaha katering yang kata orang juga secantik ibu. Yang 

membedakan kami, aku mudah naik pitam, meludahi kuitansi kosong yang 

dibawa para pegawai rendahan, memaki-maki ajudan para pejabat tinggi yang 

mencoba mengatur kencan-kencan gelap untuk atasannya, dan naik pitam pada 

pejabat yang mencoba mengatur-atur harga. Aku tidak punya senyum untuk 

mereka, seperti yang diberikan ibu bertahun yang lalu….) (*)  

 

Tokyo, 26 Desember 2007/8:57 am. 

 

*Terima kasih untuk Luna Vidya atas masukan yang sangat berarti bagi tokoh 

Ruth dan terjemahan percakapan bahasa Ambon dalam cerita ini. 
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Catatan kaki: 
 

1. “Dulu waktu engkau kecil, bekas kencingmu di kasur mirip pulau Jawa.”  

2. “Saya mabuk laut, pelayaran ke Jawa butuh waktu lama. Saya lebih baik ikut 

paman ke Makassar, yang lebih dekat.” 

3. “Apakah salju itu, saya tidak tahu...” 

4. “Apakah ada salju di Jawa?” 

5. “Kenapa mesti saling bunuh? Kenapa?” 

6. “Orang-orang kantoran itu selalu saja mau minta potongan harga.” 

      

 
Gurita 
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 
Saat ayah masuk penjara, ibu bilang, aku harus pulang ke Makassar. 
Ibu menyodorkan jabatan wakil manajer di apotik miliknya yang 
dibuka setahun lalu. Selamat tinggal Jakarta! Kumelambai pada pacar, 
apartemen mungil, kampus, dan seribu rencana di ibukota.    
 
“Tak usah kau lanjutkan dulu kuliahmu. Lagi pula kalau selesai kau 
mau jadi apa?” 
 
“Ya, membuat film animasi.” 
 
“Apa? Pasti butuh banyak biaya. Sudah, kau urus saja apotik ini. Ini 
usaha bagus. Sangat bagus.” 
 
Aku turuti kehendak ibu. Aku ikuti intuisi bisnisnya. Ia menjemputku 
dengan rencana-rencana baru. Dalam perjalanan ke rumah, kubuang 
rencana hidupku. Ia tergilas truk gandeng, motor dan angkotan kota. 
Dari kaca belakang mobil, kulihat ia rata di aspal berdebu.  
 
Mengurus apotik. Tugasku: mengawasi dua apoteker muda yang 
kuperhatikan gemar membaca tabloid gosip dan menonton tayangan 
infotainment bila tak sibuk meracik obat. Pekerjaan yang sebenarnya 
tak sulit. Aku duduk-duduk saja, melihat mereka bekerja, sesekali 
membantu menerima resep dan memanggil nama pasien, mengobrol 
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ini itu yang serba remeh temeh, dan yang terpenting, menghitung 
pemasukan dan pengeluaran harian sebelum apotik tutup.  
 
Mengurus apotik. Rasanya: Huh, membosankan! Membuatku 
terpenjara. Tapi ibu bilang, keluarga kami dilanda musibah, tak ada 
orang yang bisa diajak kerja sama. “Coba lihat, orang-orang menjauhi 
kita setelah ayahmu kena jerat. Siapa yang peduli? Sekarang kita 
berdua harus berusaha keras memperbaiki nama dan mencari uang. 
Huh!” (Ibu mengucapkan “Huh” yang selalu lebih keras dari “Huh” 
milikku). 
 
Beberapa tahun terakhir, kota kami memang penuh papan praktik 
dokter, apotik dan toko obat. Praktik dokter berkelompok muncul di 
sana-sini, mengingatkanku pada gerombolan anak muda yang duduk-
duduk di ujung lorong sehabis magrib, main gitar dan bersiul 
menggoda orang lewat. Bedanya, para dokter ini berjubah putih, dan 
dari tubuh mereka tercium bau parfum bercampur larutan suci hama, 
penanda betapa terawat, wangi sekaligus sterilnya mereka. Mereka 
datang dengan mobil mewah, berkumpul sore-sore, mengobati	 (tapi 
lebih sering hanya mendengarkan keluhan pasien lalu menulis resep) 
hingga tengah malam. Dan, beberapa meter dari praktik dokter itu, 
pasti ada apotik atau toko obat.  
 
Ibu sigap menangkap peluang. Om Yan, adik ibu, seorang dokter ahli 
penyakit dalam, punya usaha praktik berkelompok di pusat kota, tak 
jauh dari rumah jabatan gubernur. Apotik milik ibu ada di dalam 
gedung gerombolan dokter itu. Di bagian bawah resep obat yang 
ditulis Om Yan tertera stempel: Diskon 5 persen bila membeli obat di 
apotik Sriani Farma. Istri Om Yan, seorang dokter ahli kandungan juga 
membubuhkan stempel yang sama di ujung setiap resep yang 
ditulisnya, ditambah sedikit variasi: Diskon 10 persen untuk pembelian 
multivitamin dan susu bagi ibu hamil. Dokter spesialis lainnya, ahli 
jantung, ahli kulit dan kelamin, dokter anak, ahli tenggorokan, hidung 
dan telinga memiliki stempel yang sama dengan variasi di sana-sini, 
dan tentu saja mereka mengucapkan kalimat berpisah yang seragam 
kepada setiap pasien, yang bunyinya kurang lebih: “Ini resepnya dan 
bisa ditebus di apotik sebelah.”  
 
Berkat stempel dan anjuran para dokter itulah, apotik kami maju, laris 
dan sibuk.  
 
Tapi omong-omong, ayah di penjara bagaimana kabarnya?  
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Ibu menyemburkan puting beliung dari mulut, hidung dan telinganya 
menjawab pertanyaanku ini. Celaka, aku membuat rumah porak 
poranda kena hantam amarah ibu. Dua kali kuutarakan keinginan 
menjenguk ayah, kubayangkan membawa rantang, buah, buku atau 
majalah, dan bercakap-cakap di bawah pengawasan sipir penjara yang 
mengisyaratkan minta sogok. Dua kali juga ibu menabur badai 
kemarahan sambil membawa tanda larang besar. Ibu seperti polisi 
dengan rambu lalu lintas bulat bergambar wajah ayah yang diberi 
tanda silang merah. Tak cukup dengan itu, ia juga memasang portal, 
digembok, lalu dilapisi pagar kawat berduri. Pesannya jelas: aku tidak 
boleh bicara atau tanya-tanya soal ayah.  
 
Tapi beberapa bulan kemudian ayah mati dan langsung jadi bintang 
televisi. Beritanya berendengan dengan kabar tentang banjir di 
Jakarta, kapal sarat muatan yang tenggelam di perairan Sulawesi 
Barat dan harga BBM yang diturunkan pemerintah. “Katanya ayahmu 
mati diracun.”	 Ibu memberi penekanan pada kata “mu” di belakang 
kata “ayah”. 
 
Televisi menjelma sosok yang merasa paling mengenal ayah. Dari 
kotak persegi itu memancar-mancar semua berita tentang ayah. Aku 
mengutuk benda ini. Di layar muncul acara bertajuk “investigasi 
korupsi pembangunan pelabuhan dan bandara”.  Ayah hadir dengan 
berbagai pose dan busana. Berkopiah, berbaju safari, berbaju takwa, 
berbaju partai, kemeja putih lengan panjang selama sidang serta satu 
rekaman yang kabur menayangkan ayah menutup wajahnya dari 
serbuan kamera. Yang terakhir, tentu gambar jasadnya yang 
disemayamkan di ruang tamu kami dilatari suara yang menyebut 
angka, nama proyek dan sejumlah nama pejabat.    
 
Aku jarang bertemu ayah. Terakhir, kira-kira satu setengah tahun lalu 
saat pamit hendak kuliah di Jakarta, ia mengirim SMS, “Jadi anak baik. 
Jauhi narkoba. Perusak generasi bangsa.” Hihihi, lucu juga. Di gerbang 
bandara, pesan “jauhi narkoba” tercantum besar-besar di samping 
iklan rokok dan telepon seluler. Wah, jangan-jangan ayah sebenarnya 
sedang di bandara yang sama, barusan mendarat (entah dari kota 
mana), meluncur ke ruang VIP, yang hanya bisa dilalui presiden, 
menteri, gubernur dan pejabat tinggi, lalu iseng menyalin isi iklan itu 
untukku.  
 
Sempat kucoba menelepon ayah. Suara ajudan yang menjawab 
telepon, membuatku kehilangan selera. “Kata Bapak, nanti ketemu di 
Jakarta. Beliau sedang mendampingi Pak Menteri.” 
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Kini ayah mati. Aku berusaha keras mengingat-ingat kenangan paling 
gres tentangnya. Yang paling baru, ya pesan SMS itu. Ah, kenapa ibu 
melarangku ke penjara? Kusesali ibu, si polisi yang gemar memasang 
tanda larang itu membuatku sia-sia mengais-ngais lubang kenangan 
tentang ayah, yang sebenarnya hampa.  
 
Kami berduka. Dokter-dokter dari praktik berkelompok milik Om Yan 
memesan bunga duka cita yang sangat besar, mengalahkan deretan 
karangan bunga lainnya. Ibu menyembunyikan wajahnya di balik kaca 
mata hitam yang sangat besar, yang tidak hanya menutupi matanya, 
tapi juga sebagian pipinya. Christian Dior. Inisial huruf “CD” berkilau-
kilau di dua gagang kaca mata itu. Pelayat yang memberi ciuman pipi 
pasti merasakan bingkai dingin kacamata hitam ibu itu menempel di 
kulit mereka. Ibu menerima ciuman, pelukan, jabat erat, dan kata-
kata baik yang dari mulut ratusan orang. Aku berdiri di sampingnya, 
mengenakan gaun hitam terusan hingga mata kaki yang berbau kapur 
barus. Koleksi lama dari lemari ibu. Yves Saint Laurent. Inisial “YSL” 
menonjol di dua kancing emas di ujung lengan baju yang agak 
kedodoran di tubuhku.      
 
Jasad ayah datang seusai magrib, disambut listrik yang byar pet, byar 
pet, berpijar sebentar menimbulkan harapan lalu selebihnya hitam. 
Aku ingat sekali peristiwa itu: ayah, si Riang, kucing kami dan listrik, 
ketiganya mati bersamaan. Aku mendengar tetangga berteriak marah 
mengutuki pemadaman bergilir dan krisis listrik. Mereka seakan 
memasang petasan injak di lidah mereka. Bukan main bisingnya bila 
mereka menyalak. “Masak kompleks kelas atas di kota ini juga kena 
pemadaman bergilir? Yang benar saja. Anjing!!” Pak Jaropi, tetangga 
kami, seorang pensiunan jenderal mencak-mencak di halaman depan.  
 
Kami berduka di rumah yang kacau balau. Jenazah ayah terbaring 
dalam gelap, , tampak remang-remang. Orang-orang sibuk mencari 
lilin atau lampu darurat (“Kenapa tidak ada lilin? Kalau lampu 
berbaterei? Hah? Tidak ada juga? Ya, tidak adalah, kan kompleks ini 
jarang mati lampu. Bodoh!) 
 
Para pelayat berbaju hitam tampak semakin hitam. Dalam gelap, 
hanya kilau gelang, cincin, anting perempuan-perempuan wangi teman 
arisan ibu serta pajangan kristal di ruang tamu yang berkerjap seperti 
lentera-lentera kecil.  
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Aku melirik ke halaman belakang. Ternyata, diam-diam Mak Tun 
mengubur Si Riang, di sana. Kucing itu mati tergilas mobil sore tadi. 
Beruntung ia menjalani pemakaman sederhana, berlangsung lancar 
tanpa huru hara. Setelah Riang dikubur, Mak Tun kembali ke dalam 
rumah. Ia ikut menggotong ibu yang pingsan lunglai di samping jasad 
ayah. Makin banyak pelayat datang. Di halaman depan, polisi 
berkumpul, disusul serombongan wartawan. Gaduh sekali. 
 
Terbujur di sel dengan mulut berbusa. Katanya, almarhum minum 
Baygon.  
 
Orang-orang berbisik lalu berdoa.  
 
Bukannya diracun? 
 
Ada juga orang-orang yang berdoa dulu, baru berbisik-bisik.  
  
Aku menanam bisik-bisik dan doa-doa itu di dalam dadaku. Membuat 
jantungku berdegup lebih kencang. Aku teringat pelajaran biologi di 
SMA, tentang sekresi yang dilakukan organ tubuh manusia. Di tengah 
kemalangan ini aku mengalami proses sekresi yang sempurna: tangis 
pada mata, keringat pada telapak tangan dan kaki, air kencing yang 
membasahi celana dalam. Aku menangis, gemetaran dan pipis 
sekaligus. Sedih dan takut melihat ayah yang terbujur; panik dan 
bingung menyaksikan ibu yang setelah menerima kedatangan  pelayat 
akhirnya pingsan; geram dan ngilu mendengar orang-orang yang 
berdoa sekaligus berbisik-bisik.  
 
Mak Tun, pembantu setia itu satu-satunya tiang kokoh di rumah ini. Ia 
memelukku sepanjang prahara. Om Yan, dokter yang baik itu 
memesan ambulans. Mungkin khawatir, aku atau ibu memerlukannya.  
 
Listrik menyala, ibu siuman. Doa-doa berdengung lagi. Lalu bisik-bisik 
lagi. Ibu pingsan lagi. Wajah-wajah pelayat yang tadi gelap dan 
samar, kini berpijar seperti bulan, bibir-bibir mereka komat kamit, 
mengulum doa dan bisik-bisik. Aku yang entah kenapa merasa lebih 
kuat dan tabah dari ibu, bermaksud memapah tubuh perempuan yang 
doyong itu. Sial. Ujung gaunku yang kedodoran terinjak, membuatku 
tersandung, jatuh. Aku dan ibu sempoyongan, berhimpit seperti roti 
tangkup di atas jasad ayah. Orang-orang merubung kami. Doa-doa 
lagi. Bisik-bisik lagi. Semakin gaduh. Lalu gelap.   
 
***  
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Judul film animasi pertamaku adalah Gurita. Baru sebatas rencana. 
Berkelebat di kepala. Aku ingin bercerita tentang gurita berkepala 
perempuan. Wajah, perangai dan segala tindak tanduknya mirip ibu. 
Mungkin kunamakan ia Bu Gur. Atau Bu Rita.  
 
Kusampaikan rencana melanjutkan kuliah. Kupikir, ini saat yang tepat. 
Semua sudah tampak baik. Ayah mati di penjara. Kami menangis, 
malu, bingung dan akhirnya pingsan. Berminggu-minggu, hanya Mak 
Tun yang menjadi tiang kokoh yang menyokong kami berdua. Aku 
percaya, setidaknya ada dua atau tiga malaikat yang bersemayam di 
dalam tubuh pembantu tua itu. Ia yang menolong ibu bangun, hingga 
kuat dan percaya diri membuka pintu dan bertemu kenyataan di jalan. 
Setelah ibu menolak permohonan otopsi jenazah ayah dan tak ingin 
memperpanjang dugaan siapa yang meracunnya atau apa yang 
mendorongnya minum Baygon, kehidupan kami tidak lagi diguncang 
berbagai kabar buruk.  
 
Ibu bangkit. Ibu telah kembali!  
 
Menjual obat, menjual obat, menjual obat. Memperluas usaha, 
memperluas usaha, memperluas usaha. Tiga kali sehari aku bertemu 
mantra ini. Saat sarapan, makan siang di apotik dan sebelum tidur. 
Tukang mantranya adalah ibuku, perempuan perkasa itu.  
 
Inilah kesimpulan baru dalam perjalanan hidupku: ibu jadi matahari, 
jadi bulan, jadi tukang mantra, jadi perempuan terhebat dalam 
kehidupanku. 
 
Di suatu pagi yang tak terlalu cerah, kubilang pada ibu ingin kuliah 
lagi, ingin membuat film animasi. Wajah ibu langsung sekusut sutra 
yang diremas penuh amarah. Pertama, ia menyemprotkan puting 
beliung dan memaki-maki rencanaku. Kedua, ia mengenakan seragam 
polisi, langsung memasang rambu peringatan besar-besar: Dilarang 
melanjutkan kuliah ke Jakarta. Di sana ada gambar gedung kuliahku 
dengan tanda silang merah besar. Lalu rambu berikutnya: Jangan 
Berpikir Macam-macam. Apalagi berpikir membuat film! Ketiga, tak 
puas menjadi polisi, ibu berganti busana: stelan perempuan karir 
dengan jabatan Presiden Direktur Sriani Medika Utama, usaha yang 
dirintisnya bersama Om Yan. Ia menjabarkan prospek bisnis di depan 
hidungku.  
 
“Dari jaringan apotik di Makassar, kita akan memperluas usaha 
pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit se-
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Indonesia Timur. Proyek besar ini ada di tangan ibu! Kita akan 
memasok cairan infus, jarum suntik, obat generik dan segala macam 
kebutuhan rumah sakit. Ini bisnis luar biasa dan ibu ingin kau 
membantu membesarkan usaha ini.”   
 
Aku sebenarnya ingin berterus terang pada ibu, bahwa rencana hidup 
yang sudah kubuang di jalan saat kembali ke kota ini, ternyata tak 
mati-mati. Ia bangkit dan menemuiku dalam mimpi. Dari satu malam 
ke malam berikutnya, aku bermimpi membuat film animasi berjudul 
Gurita. Ceritanya tentang gurita perempuan yang muncul dari dasar 
laut, dengan delapan tangannya ia meraup dengan rakus semua 
kekayaan samudra. Gurita bersekongkol dengan hiu bertaring tajam 
dan sejumlah ikan ganas, menindas mahluk laut lainnya. Lalu… 
 
“Berhenti melamun, anak bodoh!” 
 
Memperluas usaha, memperluas usaha, memperluas usaha, 
memperluas usaha, memperluas usaha. (Di pagi nan celaka ini, ibu 
mengulang mantra itu lima kali. Ia kesal mendengarku berceloteh 
tentang film animasi yang dianggapnya tak masuk akal.) 
 
Ah aku perlu merevisi kesimpulanku: Ibu jadi matahari, jadi bulan, 
jadi tukang mantra, jadi perempuan terhebat dan tentu saja menjadi 
polisi yang melarangku ini itu! Huh! 
*** 
 
Di sebuah restoran hotel mewah di Jakarta, ibu menggandengku 
penuh percaya diri. Agenda kami: menghadiri makan malam dengan 
Om Jumadil, sepupu ibu yang disebut orang penting di kementrian, 
bersama sejumlah pejabat lainnya. Agenda khusus ibu: membicarakan 
tender obat-obatan untuk rumah sakit di Indonesia Timur. Agenda 
khusus untukku: belajar bisnis dan kenal lebih dekat dengan Om 
Jumadil itu, yang disebut ibu sebagai orang Makassar yang paling 
melejit di ibukota saat ini. 
 
“Mereka sudah di lobi. Sebentar lagi ke sini…”  
 
Ibu membetulkan duduk, merapikan ujung gaun, menatapku meminta 
konfirmasi tentang penampilannya. Ia bekerja keras sejak pagi untuk 
tampil cantik malam ini. Kuberi anggukan dengan pesan benderang: ia 
adalah mahluk tercantik sejagat raya, tak terkalahkan, bahkan oleh 
Miss Universe sekalipun! (Lihatlah, aku kadang bertugas sebagai si 
cermin ajaib dalam dongeng Putri Salju untuk ibuku tercinta). 
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“Itu mereka!” 
 
Ibu berdiri dengan gerak seanggun mungkin. Ibu tersenyum dengan 
tarikan bibir semanis mungkin. Di pintu restoran beberapa orang 
berjas melambai ke arah kami.  
 
“Yang di depan itu Om Jumadil. Masih ingat kan?” Ibu berbisik. 
Suaranya lebih mirip wanti-wanti agar aku menyapa lakilaki itu seolah 
sangat akrab.  
 
Mereka mendekat ke meja kami. Dan kini, di hadapanku hadir seekor 
hiu besar dan serombongan ikan ganas bertaring tajam lainnya. 
 
Kulirik ibu. Ia menjelma gurita berbulu mata lentik. (*) 
 
Tokyo-Jakarta, Januari 2009.   
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Indra   
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 
Day dan Moon menikah dan melakukan hal-hal rutin.  
 
Duduk di beranda, makan bersama, kekenyangan, masuk ke kamar, 
meremangkan lampu, bercinta, tertidur, kelelahan, bangun, mandi, sarapan, 
memberi makan ikan di akuarium, mengomentari acara televisi, membolak-balik 
halaman koran, merutuki peristiwa di sana sini, tertarik pada iklan, pergi ke 
bioskop, ke mal, ke pesta, ke arisan, main golf, ke galeri, ke dokter gigi, 
berencana macam-macam, lalu kembali ke beranda merumuskan ini itu, 
menguap, menepuk nyamuk, terkantuk-kantuk, masuk kamar, bercinta lagi, 
bangun, sarapan, begitu seterusnya. 
 
Dua tahun berlalu, Day percaya Moon setia. Moon percaya Day setia.  
 
Di beranda, Moon membawa peta dunia dan berkata, “Aku ingin ke sini, 
melakukan ini itu.” Telunjuknya mengarah ke jajaran pulau ramping memanjang 
di Asia Timur. Day ternyata punya peta sendiri. Telunjuknya hinggap ke tempat-
tempat tropis. Titik-titik hijau yang dikepung samudra. “Aku ingin ke sini” 
 
Moon bertanya, “Mau ikut denganku?” tepat saat Day melontarkan kalimat tanya 
yang sama. Di udara ada kalimat kembar meluncur dari mulut yang berbeda. 
Nyamuk melintas, nguing-nguing di telinga..   
 
Mau ikut denganku?  
 
Bukan lelucon. Ini pertanyaan serius. Sangat serius. Tapi mereka justru tertawa. 
Siapa yang ikut, diikuti, mengikuti, terikuti? Istri ikut suami. Suami ikut istri? Ada 
saat tertentu Moon senang bermain imbuhan. Awalan, sisipan, akhiran yang 
dipelajari di sekolah dasar itu sama seksinya dengan baju renang, baju pesta, 
baju musim panas yang dipasang comot di tubuh Barbie, mainan masa kecilnya. 
Setiap kali Moon bermain imbuhan, Day pasti ikut terkikik-kikik.    
 
Barangkali, setelah dua tahun makan dan tidur bersama, semakin miriplah Moon 
dengan Day, semakin miriplah Day dengan Moon. Barangkali, karena sering 
mandi bersama, dan saat tidur Moon membenamkan kepala di dada Day, lalu 
gantian Day membenamkan kepalanya di dada Moon, maka naik turun nafas 
dan cara kerja otak Moon terkadang mengikuti irama naik turun nafas dan cara 
kerja otak Day.  
 
“Mau ikut denganku?”  
 
Terulang lagi keajaiban itu, Kalimat dari bibir Moon dan Day meloncat pada detik 
yang sama  



 96 

                                                                                                                                            
 
Beranda diguncang tawa dan ditingkahi lagi dengan suara nguing nguing. 
(apakah ini nyamuk yang tadi?).  
 
Kursi mereka dipisahkan oleh meja kayu kecil bertaplak batik peta Indonesia 
yang lusuh. Dibeli Moon saat pengantin baru. Di atas Jawa, Sumatera, Sulawesi, 
Kalimantan, Papua, ada jejak puntung rokok, noda tumpahan minuman dan 
debu.  
 
“Ke Kyoto yuk! Bagaimana kalau tinggal di sana setahun? Melukis, belajar 
kaligrafi, bikin film pendek.. yuk, yuk!”  
 
Dari televisi di ruang dalam, ada sepotong suara menerobos, “Pemirsa, inilah 
investigasi kami atas perceraian pedangdut Rinrin dan anggota DPR Jumail.”  
 
Mereka berpandangan lalu menyemburkan tawa. Kabar perceraian itu terbang 
ke beranda, sepertinya hendak nimbrung, duduk di antara mereka, yang tengah 
membahas peta rencana berbeda. Suara televisi mengalahkan nguing-nguing 
nyamuk. Di dalam rumah, dua orang pembantu sedang leyeh-leyeh menanam 
mata di televisi. 
 
Moon mengulang ajakannya, “Ke Kyoto yuk! Bosan di sini.” 
 
Day menggeleng. Ia menunjuk peta di pangkuannya. Oh, hampir lupa. Ia punya 
rencana sendiri. Mau ke mana dia? Titik-titik hijau yang dikeliling samudra itu 
ditunjuknya,  
 
“Ke Salomon Islands.” 
 
“Hah?”  
 
“Kau memikirkan apa yang kupikirkan?” 
 
“Memangnya apa yang kau pikirkan?” 
 
“Tayangan tolol itu.” 
 
Hahaha.  
 
Mereka bertatapan lagi. Moon tiba-tiba ingin bercinta. Day juga begitu. 
Gelombang nafas dan nyala mata Moon, sama dengan gelombang nafas dan 
nyala mata Day. Mereka bergandeng tangan, meninggalkan dua peta perjalanan 
di beranda, melupakan Kyoto dan Salomon Islands. Dari celah pintu merayap 
suara televisi: pedangdut Rinrin tersedu-sedu.  
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Keduanya tertawa lagi sebelum terjun ke ranjang.  
 
*** 
 
Moon dan Day sama-sama memandang langit dengan kembara pikiran berbeda. 
Day membayangkan samudra, Moon membayangkan sakura di halaman kuil tua. 
Angkasa luas sekali. Sebuah pesawat melintas, cahayanya berkedip. Gelap 
menyembunyikan gerimis. Arsiran air itu jatuh di teras menciptakan percik di 
lantai. Daun-daun suplir menciumi jeruji pagar. Malam demikian segar. Pucuk-
pucuk gedung tinggi remang-remang di kejauhan, seperti tiang-tiang jangkung 
yang dirubung kunang-kunang. Seekor burung berupa bayang pekat, melintas. 
Hanya meninggalkan jejak lewat lengkingan suaranya. Di plafon, laron mati di 
sekeliling neon. Kelopak sayap serangga kecil itu adalah prajurit gugur, 
berserakan di lantai. Kalah berperang melawan cahaya. 
 
Moon membayang-bayangkan Kyoto. Day bicara tentang pulau-pulau Pasifik 
yang menggoda. Moon mengusulkan, sebaiknya mereka terbang ke Singapura 
dulu sebelum berpisah. Bergandeng tangan di sepanjang Orchard Road, 
mencari dua cangkir kopi terenak. Moon ingin mencium Day di depan kuil di Little 
India, tempat mereka bertemu pertama kali, sebelum melakukan perjalanan 
sendirian ke Kyoto.  
 
“Aku ingin menciptakan haiku sebanyak mungkin untukmu setelah bisa menulis 
kanji!” 
 
Begitulah, Moon terbang ke utara, Day menceburkan diri ke Samudra Pasifik di 
selatan. Perkawinan mereka aman di dalam laci. Tergembok rapih, dijaga dua 
pembantu yang senang leyeh-leyeh menonton televisi. 
 
Orang-orang membahas kehidupan mereka penuh gairah. Renggang? Mulai tak 
cocok? Ingin berkontemplasi? Pertanda apa ini? Tapi Moon mematikan kelima 
panca indranya. Day yang menyarankan.  
 
Moon adalah istri bertubuh mungil yang melintas di jalan dan bertemu orang-
orang dengan membutakan mata, hidung mampet, mulut terkunci, telinga tuli dan 
lidah kelu. Day adalah suami dengan dada bidang yang mengintip dari kemeja 
katun bermotif pohon kelapa yang tak terkancing, bercelana selutut, bertopi, 
berkacamata hitam, menenteng kamera, siap mandi matahari dengan mata 
tertutup, hidung buntu, mulut terplester, telinga disumpal, lidah terbius.  
 
Indra mereka tak mau peduli pada gelombang seribu asumsi di luar sana. 
 
Day senantiasa membayangkan dirinya ikan di samudra luas. Ia suka sekali 
pada pantai, pada terumbu, pada tebaran kerang, pada potongan perahu 
penjelajah yang karam terhantam karang. Adapun Moon percaya bahwa dirinya 
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adalah keturunan Shogun (atau sesekali ia membayangkan dirinya cucu orang 
Ainu), yang mudah terharu memandangi kelopak-kelopak sakura yang 
diterbangkan angin, atau merinding melihat daun momiji memerah yang jatuh 
menutupi ujung sepatu pejalan. Day berenang, berjemur, menyelam, dan 
merenung-renung. Moon belajar menulis huruf kanji, membaca haiku di tepi 
kolam ikan bermahkota teratai, dan juga merenung-renung. Oh iya juga gemar 
memetik bunga ajisai yang dihantam hujan bulan juni.      
 
*** 
 
Moon adalah musim semi, membawa panas, dingin, angin, cahaya, hujan secara 
tiba-tiba, acak dan tanpa rencana. Sulit ditebak apa maunya, ke mana arahnya. 
Day adalah pohon yang bergetar dalam panas dan dingin, gemetar diterpa 
angin, cahaya dan hujan. Ia seperti ikan paus kesepian, yang terdampar dan 
dihadang tombak nelayan. 
 
“Aku kangen, Moon.” 
 
“Oh ya? Jadi..?” 
 
“Ya…jadi…gimana ya?” 
 
“Aku sudah hapal 200 huruf kanjj, Day.. Aku juga belajar membuat sketsa. 
Kubuat sketsa kuil Kinkaku-ji untukmu..” 
 
“Aku memotret dan membuat film dokumenter bawah laut. Juga untukmu, 
Moon… ” 
 
“Wah….” 
 
“Aku kangen, Moon…” 
 
“Aku juga, Day…” 
 
“Pulang yuk!” 
 
“Hmmmm….” 
 
*** 
 
Kursi di beranda disiram embun dan dibalur debu silih berganti. Sesekali dua 
pembantu penjaga rumah duduk di situ. Tapi tak pernah lama. Televisi di ruang 
tengah terlalu sayang untuk ditinggalkan. Ada kuis SMS yang selalu menerbitkan 
harapan: uang tunai lima ratus rupiah, lalu naik lagi tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah, terus bertambah hingga satu juta rupiah. Di suatu malam, kedua 
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pembantu itu ternganga, hampir terjatuh dari duduk. Seorang perempuan 
berambut panjang dengan rok pendek di layar kaca menawarkan hadiah motor 
dan mobil. Keduanya berlomba mengirim SMS. Mereka digulung ombak 
khayalan sambil terus menekan tombol-tombol di ponsel. Di luar, beranda sepi. 
Hanya ada pemandangan langit malam (dan sinar silau terang di siang hari), 
pucuk-pucuk pencakar langit di kejauhan, dengung nyamuk dan selembar taplak 
lusuh bergambar peta Indonesia.  
 
Pembantu yang lebih tua sempat bertanya suatu waktu, “Yang ke Jepang itu 
Nyonya, kan? Kalau Tuan ke mana?”  
 
Pembantu yang lebih muda, menjawab mantap, “Pokoknya ke luar negeri. Jauh. 
Jauuuuhhh sekali!”  
 
Tak ada tuan dan nyonya. Beranda sepi, disiram embun dan debu silih berganti. 
Hanya kadang terdengar jeritan burung malam (atau jangan-jangan kelelawar?, 
tebak si pembantu muda.) 
 
*** 
“Kapan kau pulang, Moon?” 
 
“Wah aku belum bisa, nih..” 
 
“Aku sudah di Jakarta, Moon…” 
 
“Waduh kerjaanku tidak bisa ditinggalkan..” 
 
“Kerja? Bukannya hanya kursus menulis kanji dan membuat sketsa?” 
 
“Hmmmm…” 
 
“Aku ke Kyoto ya…” 
 
“Tak perlu…” 
 
“Kenapa?” 
 
“Aku sibuk. Tunggu aku di Jakarta saja…” 
 
*** 
 
Day duduk di beranda. Kulitnya legam dan kasar. Rambutnya merah terbakar. 
Jejak pantai-pantai Pasifik yang panas dibawanya pulang. Beranda dan 
lanskapnya yang akrab, semua lengkap. Hanya Moon yang tidak ada di sini. 
Kursi yang biasa diduduki Moon begitu sepi. Kosong.  
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Debu telah terkebas di kursi yang biasa diduduki Day. Tapi debu tetap 
menyelubungi kursi yang biasa diduduki Moon. Embun bersiap terbit di batang-
batang suplir. Pucuk-pucuk gedung berpendar di kejauhan.  
 
Ke mana, sedang apa, dan dengan siapa Moon? Mengapa ia tak pulang?  
 
Sudah setahun Day tak berani mencari jawabannya. Indranya dibiarkan lumpuh. 
Mata, hidung, telinga, mulut, lidahnya tak hirau pada orang-orang yang 
membahas penuh gairah kisah mereka berdua.  
 
Indranya terus beku. Hingga akhirnya ia mulai terbiasa tanpa Moon, meski ia 
juga memulai kebiasaan memainkan imbuhan: terbiasa, membiasakan atau 
dibiasakan?. Day terkadang pulang beberapa hari. Sebentar saja. Duduk di 
beranda mengingat Moon. Lalu pergi lagi di titik-titik hijau di peta, yang dikepung 
samudra.  
 
“Wah, kemarin Nyonya juga datang. Cuma sebentar…” Pembantu tua memberi 
laporan, ketika suatu hari kursi beranda yang biasa diduduki Moon menguarkan 
bau tubuh perempuan itu. Debu terkebas. Sepertinya telah tersapu gaun 
panjang. Jejak Moon ada di sana! 
 
Day diam sejenak.  
 
Tak bertemu, enggan ditemui, tak mungkin lagi menemui?  
 
Ia bermain imbuhan. Sendirian. Imbuhan yang pilu. Lama ia mematung. 
Sepertinya mengingat sesuatu. Tampaknya merenungkan perihal yang sangat 
penting.  
 
Ia meremas kepalanya, lalu menggumam kepada kursi milik Moon yang kosong, 
“Kau juga memilih terus melumpuhkan indramu, Moon?”  
 
Sepi. Lalu terdengar suara langkah Day menjauh.  
 
Di beranda, malam sempurna. Embun siap terbit di helai-helai daun dan batang 
suplir. Dua orang pembantu menjaga rumah besar itu, merawat kisah Day dan 
Moon yang tersimpan aman di dalam laci.(*) 
 
Jakarta, Maret 2009  
 
 
 
 
 
 
 



 101 

                                                                                                                                            
 
 
Isteriku yang Terbang 
Cerpen Lily Yulianti Farid 

 

Kata Ayumi, adalah biasa lakilaki Jepang memukuli kepala isteri dan anaknya. 

Tapi rasanya sulit mendapatkan bayangan bagaimana adegan itu terjadi pada 

perempuan itu. Ia memang mungil. Tapi tidakkah segala wawasan dan 

pengetahuan serta harga diri bisa  menuntunnya mengambil keputusan 

meninggalkan lakilaki brengsek yang mudah menamparnya?  

 

“Kau tak paham…tak mudah meninggalkan Takeshi.”  

 

Ya. Aku memang tak paham. 

 

Aku juga berusaha membayangkan bagaimana Paliwal merenung-renung di 

depan jendela menunggu kabar dari Svida, kekasihnya yang belum jelas 

rimbanya.  

 

Bagaimana mungkin Paliwal berkhayal tentang Svida yang entah di mana itu, 

tiba-tiba saja datang di hadapannya. Bagaimana mungkin. 

 

“Kau tak mengerti. Selalu ada keajaiban.” 

 

Ya. Aku memang tak mengerti. 

 

Ayumi dan Paliwal baru saja menyelesaikan keluh kesahnya. Aku berusaha 

menunjukkan empati yang dalam, seperti biasanya. Aku ingin menghibur. 

Kutraktir mereka di café Lonely Hearts. Ayumi memilih mocha-latte, Paliwal 

memilih long-black, dan aku tetap setia dengan secangkir teh panas beraroma 

mint . Di sekitar kami terdengar musik yang menurut pelayan diambil dari seri the 
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Healing Music –musik yang katanya bisa menyembuhkan luka hati. Suara biola 

ditimpal denting harpa  mengalun menyayat-nyayat, seperti pisau tajam yang 

mengiris-iris langit di atas kepala kami.   

 

Keluh kesah Ayumi  dan Paliwal menyusup ke saluran telinga, sementara 

bayangan Maila menyala di kepala. Bukan sekadar mengingatnya. Aku 

merindukannya. Sangat rindu. Di mana ia sekarang? Tengah bergabung dengan 

tim kemanusiaan di Darfur? Atau telah terbang ke Johannesburg menemui 

seorang pengusaha teman lamanya yang bersedia menjadi donatur kegiatan 

kemanusiaan yang tengah dijalankannya? Sebentar lagi aku akan tahu 

jawabannya. Sebentar lagi…ia pasti berkirim kabar. 

 

Inilah kami sore ini. Tiga kandidat doktor dari tiga negara dengan tiga kekasih 

yang menjadi sumbu cerita dari waktu ke waktu. Di kelas dan diskusi, kami tiga 

mahluk intelektual dengan logika dan argumen terbaik. Di meja kafe langganan 

ini, kami tiga manusia tolol penuh keluh kesah.   

 

Telepon di dalam kantong kemejaku berdering.  

 

Maila! Aku tahu itu pasti dari Maila.  

 

“Honey, pernah dengar nama Tarja Halonen?”  

 

Suara dari seberang itu lembut,  tapi mendarat di kesadaranku seperti gemuruh.  

  

Selalu seperti itu, dan gemuruh itu akan dengan cepat merambat ke dada. Maila, 

tidakkah kau tahu suaramu selalu membuat dadaku berdegup? 

 

Aku menggeleng. Maila mengulang pertanyaannya. 
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Tarja Halonen? Pernah dengan namanya? Honey…jangan hanya menggeleng 

atau mengangguk, aku tidak bisa melihatmu… 

 

Maaf. Hmmm namanya kedengaran aneh…aku tidak tahu… 

 

Honey…dia presiden  Finlandia…… Dia pre-si-den….dan aku akan 

mempresentasikan program kerja kemanusiaan di wilayah konflik di 

hadapannya, minggu depan…..di hadapan presiden Finlandia itu… 

 

Aku melirik Ayumi dan Paliwal yang duduk di sebelahku, lalu dengan isyarat 

tubuh mohon diri sejenak agar leluasa berbicara dengan Maila. Keduanya 

mengangguk paham. 

 

Aku mendengarkan kabar dari Maila. Aku menyimak kalimat-kalimatnya dan 

tidak ingin memotong ceritanya tentang anak-anak dan ibu-ibu yang kelaparan di 

tenda-tenda penampungan di luar kota Darfur. Kemarin ia terbang ke 

Johannesburg untuk penggalangan dana. Ia pun bersemangat bercerita tentang 

rencana perjalanan menemui Presiden Tarja Halonen.   

 

Kata-katanya seperti gemuruh dan halilintar yang saling bersusulan. Aku menjadi 

galau. Mungkin ini kegalauan sekaligus kerinduan.  

 

“Hati-hati, sayang….jangan terlalu capek..I miss you.”  

 

Hanya itu yang aku ucapkan. Hanya itu. Percakapan pun usai.  

 

Aku tahu Ayumi dan Paliwal sudah siap dengan setidaknya dua atau tiga 

pertanyaan tentang Maila, ketika aku kembali ke dalam Café menemui mereka. 

 

Pertanyaan pertama: Itu tadi telepon dari Maila?  
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Mereka bertanya hampir bersamaan. 

 

Ya…Maila titip salam buat kalian. Dia baru saja meninggalkan Darfur…dia baik-

baik saja….   

 

Pertanyaan kedua: Kapan ia akan kembali?  

 

Kali ini Paliwal yang bertanya. 

 

Aku mengangkat bahu. Aku lupa menanyakannya, kataku. 

 

Pertanyaan ketiga: Well, Maila, the flying wife…., tidakkah kamu kesepian 

dengan the flying wife seperti itu?  

 

Ini pertanyaan yang terlontar dari mulut Ayumi.   

 

Aku tidak menjawab pertanyaannya.  

 

*** 

MAILA, kapankah ia akan kembali? 

 

Ayumi dan Paliwal telah lama pamit ke perpustakaan, tapi pertanyaan mereka 

terasa mengganggu. Lebih terasa mengganggu dari cericit burung-burung robin 

yang bergerombol pulang setelah senja. Lebih terasa menganggu dibanding 

suara caci maki yang keluar dari mulut gerombolan penonton footy yang kalah 

taruhan yang melintas di depan kafe. 

 

Kapan Maila kembali?    
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Aku memanggil pelayan. Kupesan happy tea. Bukan untuk mengusir dingin 

udara sore, tapi untuk menemaniku melamunkan Maila. Happy tea tentu tidak 

membuatku langsung bahagia. Seperti pelanggan lainnya aku sebenarnya 

membeli secangkir sugesti dari nama secangkir teh, yang kupercayai dapat 

menghadirkan rasa bahagia setelah meneguknya. Seperti sugesti lainnya yang 

membuatku setia antri di kios Crazy Juice setiap habis kuliah untuk memesan 

anti-stress juice ukuran besar. Setelah meminumnya aku merasa telah 

menjalankan ritual yang membuatku melakukan upaya mengurangi stress.  

 

Aku meneguk happy tea dan menggumamkan pertanyaan kapan Maila kembali?  

 

Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan “kembali”?  

 

“Kembali” untukku ataukah “kembali” ke rumah kami di tanah air, atau “kembali” 

ke mana? Tidakkah dalam percakapan-percakapan akhir-akhir ini aku tidak 

pernah menanyakan kapan ia kembali? Kapan terakhir kali aku menanyakan hal 

itu padanya?  

 

Lagipula, pentingkah saat ini aku menanyakan hal itu pada Maila yang setiap kali 

menelepon terdengar bersemangat bertutur tentang orang malang yang 

bergelimpangan di kakinya?  

 

Aku pernah merasa menjadi laki-laki yang paling tolol di dunia saat menerima 

teleponnya dari Pakistan. Waktu itu aku betul-betul menyatakan kekhawatiran 

akan kehilangan dirinya dan memintanya segera kembali ke Melbourne. Ia 

tengah terlibat penyusunan program baca tulis bagi perempuan di Kabul, 

Afghanistan, dan menyempatkan diri menelepon sebelum rombongannya 

bertolak ke Kabul.    
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Katanya, Honey, I do love you.. Kita percaya kehidupan setelah mati kan? Di 

surga, kita akan ketemu, kita akan menjadi sepasang suami isteri sejati, yang 

menghabiskan setiap detik bersama-sama..tidak akan ada kata 

perpisahan…sekejap pun tak ada. Itulah hadiah yang akan diberi Tuhan kepada 

kita, karena kita telah membaktikan kesempatan hidup di dunia sebaik-baiknya 

untuk kepentingan umat manusia. I love  you, honey. Kalau di Kabul aku kena 

tembakan roket nyasar, itu artinya aku duluan menunggu  kau di surga. I love 

you. 

 

Sejak itu, aku tidak pernah lagi menanyakan kapan ia akan kembali. 

 

“Kau tahu arti peta dunia yang kuminta sebagai hadiah pernikahan. Kau pasti 

paham.” Kalimat itu milik Maila. Diucapkan ketika ia bersedia menjadi istriku, ikut 

ke Melbourne, menemaniku belajar untuk beberapa bulan….. dan “Aku ingin 

melanjutkan tugasku…” ia mengepak koper dan berangkat. 

 

*** 

  

Serena Hanna Alexeyyef. Professor berkacamata berbingkai merah, dengan 

sepasang mata penuh rasa penasaran.  

 

“Apa yang membuat anda tertarik belajar jender?” 

 

Aku merasa bukan hanya ia yang menunggu jawabanku, satu-satunya laki-laki 

yang hadir dalam kuliah Gender Issues in Developing Countries. Dua puluh satu 

mahasiswi lainnya pun menatap ke arahku. Dari formulir yang telah kuserahkan 

sebelum kelas dimulai, sang professor tahu bahwa aku seorang kandidat doktor 

di Melbourne Businees School, dan semata-mata mendaftarkan diri pada mata 

kuliah ini dengan alasan: “demi lebih memahami para feminis.” 
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“Well,….isteri saya seorang feminis dan pekerjaan kemanusiaan. Saya ingin 

memahami dunianya. Ia yang menyarankan menghadiri kuliah ini.” 

 

 Kelas terdengar bergemuruh dengan berbagai macam komentar. Sekilas aku 

dengar ada yang mengucapkan kata: Wonderful, seandainya suami saya juga 

ingin melakukan hal yang sama…. 

 

Professor Serena Hanna Alexeyyef memulai kuliah. Di luar langit pukul lima sore 

telah gelap. Penjelasan Washington Consensus terasa tidak menjadi menarik di 

tengah cuaca yang muram seperti ini.  

 

Dari jendela kelas, south lawn, lapangan yang biasanya dipenuhi mahasiswa, 

terlihat sunyi. Hanya orang-orang bermantel tebal yang terlihat melintas terburu-

buru membelah cuaca yang makin gelap.   

 

Maila, Maila seperti apakah langit yang menaungimu, sekarang? 

 

Pernah sekali kau berkata seperti ini untuk mengobati kesepianku, “Honey, 

banyak hal yang bisa membuat kita tetap merasa dekat. Tidakkah kita masih 

berada di bawah langit yang sama? Tidakkah kita bisa berangan-angan bahwa 

meski berjauhan, tapi bila di detik yang sama, kita sama-sama menengadah ke 

langit, menatap bulan yang sama, mengamati bintang timur yang sama juga. 

Kalau kau rindu, lihatlah langit dan kabarkan seperti apa langit yang 

menaungimu saat itu..” 

 

Tapi Maila, Maila….menatap langit hanya akan membuatku semakin rindu…. 

 

Coba lihat, Maila… kuikuti saranmu mengikuti kuliah ini. Aku siap mendapatkan 

olok-olok dari Ayumi dan Paliwal. Apa peduliku?  
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“Oh my God, jadi aku harus ikut kelas domestic violence untuk memahami 

Takeshi!”   Ayumi memang pada akhirnya melontarkan ejekan itu saat kami 

makan malam bertiga. 

 

Kau tahu Maila? Aku marah sekali padanya. Sungguh, aku marah sekali! 

 

“Kau, suami kesepian tapi setia!”  Ayumi menunjuk-nunjuk hidungku. Begitu 

dekat. Ia mabuk dan terus mengulang kata-kata itu. 

 

*** 

 

Aku memimpikanmu, Maila. Aku mimpi kau datang mengetuk pintu apartemen 

dan langsung memelukku. Katamu, kau akan menghabiskan musim semi tahun 

ini bersamaku, dan mengajak  pulang liburan beberapa hari di Jakarta, sambil 

menjenguk bapak dan ibu. Dalam mimpi itu, aku melihat diriku tersenyum 

bahagia. Aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan 

sebelumnya. Aku menggendongmu, mengangkat tubuhmu yang mungil, 

berputar-putar di ruang tengah, hingga kau berteriak-teriak kecil minta 

diturunkan. Kataku, aku harus bergegas memesan tiket, karena penerbangan 

Melbourne-Jakarta selalu penuh  menjelang akhir tahun. Aku harus bergegas 

menyiapkan pakaian, menyiapkan kopor. Dan sebelum melakukan semua itu, 

aku kembali mengangkatmu setinggi mungkin, berputar-putar di ruang tengah 

untuk meluapkan kegembiraan… 

 

Telepon berdering. Itu pasti Maila, itu pasti my Maila. Aku tak sempat melirik jam 

di samping tempat tidur. Aku tak tahu jam berapa saat ini. Yang aku tahu, aku 

baru saja memimpikan Maila dan telepon yang berdering itu harus segera 

kujawab…Aku tahu Maila akan menelepon… 

 

Maila… 
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“Oh, maaf…ini aku Ayumi……malam ini Takeshi mabuk berat, ia memukul 

kepalaku dengan patung kayu…..,” ada kesedihan yang menyebar cepat.  

*** 

    

“Bisakah aku numpang tidur di apartemenmu malam ini…?” 

 

Suara Ayumi memecah sunyi, pada saat aku masih sibuk dengan berbagai 

pertanyaan yang melingkar-lingkar di dalam benakku.  

 

Ia berdiri di pintu dengan lebam kecil di dahi. Aku menuntunnya masuk ke dalam 

kamar. 

 

“Maaf telah menyusahkanmu… aku tahu kau masih marah…,” suara itu sangat 

lirih. 

 

Aku menggeleng. “Tidurlah...,” kataku sambil menepuk pelan punggung 

tangannya. Aku lalu bangkit, mematikan lampu di atas meja kecil di samping 

tempat tidur, menutup pintu kamar sepelan mungkin, dan melangkah ke ruang 

tengah. 

 

Aku berbaring di sofa sambil menatap langit-langit. Lalu mataku beralih menatap 

ruang tengah yang kosong. Aku memikirkan Ayumi yang selalu menanyakan 

kabar Maila, my flying wife. Ayumi yang kini terbaring lemah  di kamar tidurku, 

sahabat yang senantiasa berwajah sendu, tapi tak henti menggodaku sebagai: 

suami kesepian tapi setia. Pandanganku lalu beralih menatap televisi yang bisu. 

Aku berkhayal tengah berdiri di depan televisi, dan di ruang yang agak luang di 

antara meja televisi dan sofa, aku mengangkat tubuh Maila tinggi-tinggi ke udara 

sambil berputar-putar di ruang tengah.  
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Sungguh, aku tidak ingin memejamkan mata. Aku tidak ingin kembali tidur. 

Karena aku tahu, bila aku tidur, aku akan memimpikan Maila, memimpikan ia 

datang mengetuk pintu apartemen dan mengajakku pulang ke Jakarta.  

 

Aku tidak ingin tidur. Aku ingin menjaga Ayumi. Aku harus berjaga-jaga siapa 

tahu Ayumi terserang trauma dan histeria tahap awal, karena pengalaman 

kekerasan yang dialaminya tidak akan sembuh secepat pulihnya luka di 

kepalanya. 

 

Dalam keadaan terbaring, dari jendela di belakang televisi, aku melihat langit 

mulai terang. Angin pagi musim semi yang dingin menerobos masuk  melalui 

celah pintu dan jendela yang setengah terbuka. Bayang-bayang pohon peneduh 

jalan terlihat bergerak-gerak pelan. Semua terlihat jelas dari tempatku berbaring.   

 

Maila, aku merindukanmu. Aku menatap langit, dan berharap di saat yang sama 

kau tengah menengadah dan menatap langit. Bukankah, katamu, kita bernaung 

di bawah langit yang sama? Aku ingin mengabarkan, langit pagi hari yang 

kupandangi, terlihat bersih dengan warna biru tidak secerah biasanya.  

 

Samar, terdengar suara Ayumi memanggilku… Lirih. Merintih. (*) 

 
Melbourne-Tokyo, 2004.   
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Isteriku yang Terbang 
Cerpen Lily Yulianti Farid 

 

Kata Ayumi, adalah biasa lakilaki Jepang memukuli kepala isteri dan anaknya. 

Tapi rasanya sulit mendapatkan bayangan bagaimana adegan itu terjadi pada 

perempuan itu. Ia memang mungil. Tapi tidakkah segala wawasan dan 

pengetahuan serta harga diri bisa  menuntunnya mengambil keputusan 

meninggalkan lakilaki brengsek yang mudah menamparnya?  

 

“Kau tak paham…tak mudah meninggalkan Takeshi.”  

 

Ya. Aku memang tak paham. 

 

Aku juga berusaha membayangkan bagaimana Paliwal merenung-renung di 

depan jendela menunggu kabar dari Svida, kekasihnya yang belum jelas 

rimbanya.  

 

Bagaimana mungkin Paliwal berkhayal tentang Svida yang entah di mana itu, 

tiba-tiba saja datang di hadapannya. Bagaimana mungkin. 

 

“Kau tak mengerti. Selalu ada keajaiban.” 

 

Ya. Aku memang tak mengerti. 

 

Ayumi dan Paliwal baru saja menyelesaikan keluh kesahnya. Aku berusaha 

menunjukkan empati yang dalam, seperti biasanya. Aku ingin menghibur. 

Kutraktir mereka di café Lonely Hearts. Ayumi memilih mocha-latte, Paliwal 

memilih long-black, dan aku tetap setia dengan secangkir teh panas beraroma 

mint . Di sekitar kami terdengar musik yang menurut pelayan diambil dari seri the 

Healing Music –musik yang katanya bisa menyembuhkan luka hati. Suara biola 
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ditimpal denting harpa  mengalun menyayat-nyayat, seperti pisau tajam yang 

mengiris-iris langit di atas kepala kami.   

 

Keluh kesah Ayumi  dan Paliwal menyusup ke saluran telinga, sementara 

bayangan Maila menyala di kepala. Bukan sekadar mengingatnya. Aku 

merindukannya. Sangat rindu. Di mana ia sekarang? Tengah bergabung dengan 

tim kemanusiaan di Darfur? Atau telah terbang ke Johannesburg menemui 

seorang pengusaha teman lamanya yang bersedia menjadi donatur kegiatan 

kemanusiaan yang tengah dijalankannya? Sebentar lagi aku akan tahu 

jawabannya. Sebentar lagi…ia pasti berkirim kabar. 

 

Inilah kami sore ini. Tiga kandidat doktor dari tiga negara dengan tiga kekasih 

yang menjadi sumbu cerita dari waktu ke waktu. Di kelas dan diskusi, kami tiga 

mahluk intelektual dengan logika dan argumen terbaik. Di meja kafe langganan 

ini, kami tiga manusia tolol penuh keluh kesah.   

 

Telepon di dalam kantong kemejaku berdering.  

 

Maila! Aku tahu itu pasti dari Maila.  

 

“Honey, pernah dengar nama Tarja Halonen?”  

 

Suara dari seberang itu lembut,  tapi mendarat di kesadaranku seperti gemuruh.  

  

Selalu seperti itu, dan gemuruh itu akan dengan cepat merambat ke dada. Maila, 

tidakkah kau tahu suaramu selalu membuat dadaku berdegup? 

 

Aku menggeleng. Maila mengulang pertanyaannya. 
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Tarja Halonen? Pernah dengan namanya? Honey…jangan hanya menggeleng 

atau mengangguk, aku tidak bisa melihatmu… 

 

Maaf. Hmmm namanya kedengaran aneh…aku tidak tahu… 

 

Honey…dia presiden  Finlandia…… Dia pre-si-den….dan aku akan 

mempresentasikan program kerja kemanusiaan di wilayah konflik di 

hadapannya, minggu depan…..di hadapan presiden Finlandia itu… 

 

Aku melirik Ayumi dan Paliwal yang duduk di sebelahku, lalu dengan isyarat 

tubuh mohon diri sejenak agar leluasa berbicara dengan Maila. Keduanya 

mengangguk paham. 

 

Aku mendengarkan kabar dari Maila. Aku menyimak kalimat-kalimatnya dan 

tidak ingin memotong ceritanya tentang anak-anak dan ibu-ibu yang kelaparan di 

tenda-tenda penampungan di luar kota Darfur. Kemarin ia terbang ke 

Johannesburg untuk penggalangan dana. Ia pun bersemangat bercerita tentang 

rencana perjalanan menemui Presiden Tarja Halonen.   

 

Kata-katanya seperti gemuruh dan halilintar yang saling bersusulan. Aku menjadi 

galau. Mungkin ini kegalauan sekaligus kerinduan.  

 

“Hati-hati, sayang….jangan terlalu capek..I miss you.”  

 

Hanya itu yang aku ucapkan. Hanya itu. Percakapan pun usai.  

 

Aku tahu Ayumi dan Paliwal sudah siap dengan setidaknya dua atau tiga 

pertanyaan tentang Maila, ketika aku kembali ke dalam Café menemui mereka. 

 

Pertanyaan pertama: Itu tadi telepon dari Maila?  
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Mereka bertanya hampir bersamaan. 

 

Ya…Maila titip salam buat kalian. Dia baru saja meninggalkan Darfur…dia baik-

baik saja….   

 

Pertanyaan kedua: Kapan ia akan kembali?  

 

Kali ini Paliwal yang bertanya. 

 

Aku mengangkat bahu. Aku lupa menanyakannya, kataku. 

 

Pertanyaan ketiga: Well, Maila, the flying wife…., tidakkah kamu kesepian 

dengan the flying wife seperti itu?  

 

Ini pertanyaan yang terlontar dari mulut Ayumi.   

 

Aku tidak menjawab pertanyaannya.  

 

*** 

MAILA, kapankah ia akan kembali? 

 

Ayumi dan Paliwal telah lama pamit ke perpustakaan, tapi pertanyaan mereka 

terasa mengganggu. Lebih terasa mengganggu dari cericit burung-burung robin 

yang bergerombol pulang setelah senja. Lebih terasa menganggu dibanding 

suara caci maki yang keluar dari mulut gerombolan penonton footy yang kalah 

taruhan yang melintas di depan kafe. 

 

Kapan Maila kembali?    
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Aku memanggil pelayan. Kupesan happy tea. Bukan untuk mengusir dingin 

udara sore, tapi untuk menemaniku melamunkan Maila. Happy tea tentu tidak 

membuatku langsung bahagia. Seperti pelanggan lainnya aku sebenarnya 

membeli secangkir sugesti dari nama secangkir teh, yang kupercayai dapat 

menghadirkan rasa bahagia setelah meneguknya. Seperti sugesti lainnya yang 

membuatku setia antri di kios Crazy Juice setiap habis kuliah untuk memesan 

anti-stress juice ukuran besar. Setelah meminumnya aku merasa telah 

menjalankan ritual yang membuatku melakukan upaya mengurangi stress.  

 

Aku meneguk happy tea dan menggumamkan pertanyaan kapan Maila kembali?  

 

Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan “kembali”?  

 

“Kembali” untukku ataukah “kembali” ke rumah kami di tanah air, atau “kembali” 

ke mana? Tidakkah dalam percakapan-percakapan akhir-akhir ini aku tidak 

pernah menanyakan kapan ia kembali? Kapan terakhir kali aku menanyakan hal 

itu padanya?  

 

Lagipula, pentingkah saat ini aku menanyakan hal itu pada Maila yang setiap kali 

menelepon terdengar bersemangat bertutur tentang orang malang yang 

bergelimpangan di kakinya?  

 

Aku pernah merasa menjadi laki-laki yang paling tolol di dunia saat menerima 

teleponnya dari Pakistan. Waktu itu aku betul-betul menyatakan kekhawatiran 

akan kehilangan dirinya dan memintanya segera kembali ke Melbourne. Ia 

tengah terlibat penyusunan program baca tulis bagi perempuan di Kabul, 

Afghanistan, dan menyempatkan diri menelepon sebelum rombongannya 

bertolak ke Kabul.    
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Katanya, Honey, I do love you.. Kita percaya kehidupan setelah mati kan? Di 

surga, kita akan ketemu, kita akan menjadi sepasang suami isteri sejati, yang 

menghabiskan setiap detik bersama-sama..tidak akan ada kata 

perpisahan…sekejap pun tak ada. Itulah hadiah yang akan diberi Tuhan kepada 

kita, karena kita telah membaktikan kesempatan hidup di dunia sebaik-baiknya 

untuk kepentingan umat manusia. I love  you, honey. Kalau di Kabul aku kena 

tembakan roket nyasar, itu artinya aku duluan menunggu  kau di surga. I love 

you. 

 

Sejak itu, aku tidak pernah lagi menanyakan kapan ia akan kembali. 

 

“Kau tahu arti peta dunia yang kuminta sebagai hadiah pernikahan. Kau pasti 

paham.” Kalimat itu milik Maila. Diucapkan ketika ia bersedia menjadi istriku, ikut 

ke Melbourne, menemaniku belajar untuk beberapa bulan….. dan “Aku ingin 

melanjutkan tugasku…” ia mengepak koper dan berangkat. 

 

*** 

  

Serena Hanna Alexeyyef. Professor berkacamata berbingkai merah, dengan 

sepasang mata penuh rasa penasaran.  

 

“Apa yang membuat anda tertarik belajar jender?” 

 

Aku merasa bukan hanya ia yang menunggu jawabanku, satu-satunya laki-laki 

yang hadir dalam kuliah Gender Issues in Developing Countries. Dua puluh satu 

mahasiswi lainnya pun menatap ke arahku. Dari formulir yang telah kuserahkan 

sebelum kelas dimulai, sang professor tahu bahwa aku seorang kandidat doktor 

di Melbourne Businees School, dan semata-mata mendaftarkan diri pada mata 

kuliah ini dengan alasan: “demi lebih memahami para feminis.” 
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“Well,….isteri saya seorang feminis dan pekerjaan kemanusiaan. Saya ingin 

memahami dunianya. Ia yang menyarankan menghadiri kuliah ini.” 

 

 Kelas terdengar bergemuruh dengan berbagai macam komentar. Sekilas aku 

dengar ada yang mengucapkan kata: Wonderful, seandainya suami saya juga 

ingin melakukan hal yang sama…. 

 

Professor Serena Hanna Alexeyyef memulai kuliah. Di luar langit pukul lima sore 

telah gelap. Penjelasan Washington Consensus terasa tidak menjadi menarik di 

tengah cuaca yang muram seperti ini.  

 

Dari jendela kelas, south lawn, lapangan yang biasanya dipenuhi mahasiswa, 

terlihat sunyi. Hanya orang-orang bermantel tebal yang terlihat melintas terburu-

buru membelah cuaca yang makin gelap.   

 

Maila, Maila seperti apakah langit yang menaungimu, sekarang? 

 

Pernah sekali kau berkata seperti ini untuk mengobati kesepianku, “Honey, 

banyak hal yang bisa membuat kita tetap merasa dekat. Tidakkah kita masih 

berada di bawah langit yang sama? Tidakkah kita bisa berangan-angan bahwa 

meski berjauhan, tapi bila di detik yang sama, kita sama-sama menengadah ke 

langit, menatap bulan yang sama, mengamati bintang timur yang sama juga. 

Kalau kau rindu, lihatlah langit dan kabarkan seperti apa langit yang 

menaungimu saat itu..” 

 

Tapi Maila, Maila….menatap langit hanya akan membuatku semakin rindu…. 

 

Coba lihat, Maila… kuikuti saranmu mengikuti kuliah ini. Aku siap mendapatkan 

olok-olok dari Ayumi dan Paliwal. Apa peduliku?  
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“Oh my God, jadi aku harus ikut kelas domestic violence untuk memahami 

Takeshi!”   Ayumi memang pada akhirnya melontarkan ejekan itu saat kami 

makan malam bertiga. 

 

Kau tahu Maila? Aku marah sekali padanya. Sungguh, aku marah sekali! 

 

“Kau, suami kesepian tapi setia!”  Ayumi menunjuk-nunjuk hidungku. Begitu 

dekat. Ia mabuk dan terus mengulang kata-kata itu. 

 

*** 

 

Aku memimpikanmu, Maila. Aku mimpi kau datang mengetuk pintu apartemen 

dan langsung memelukku. Katamu, kau akan menghabiskan musim semi tahun 

ini bersamaku, dan mengajak  pulang liburan beberapa hari di Jakarta, sambil 

menjenguk bapak dan ibu. Dalam mimpi itu, aku melihat diriku tersenyum 

bahagia. Aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan 

sebelumnya. Aku menggendongmu, mengangkat tubuhmu yang mungil, 

berputar-putar di ruang tengah, hingga kau berteriak-teriak kecil minta 

diturunkan. Kataku, aku harus bergegas memesan tiket, karena penerbangan 

Melbourne-Jakarta selalu penuh  menjelang akhir tahun. Aku harus bergegas 

menyiapkan pakaian, menyiapkan kopor. Dan sebelum melakukan semua itu, 

aku kembali mengangkatmu setinggi mungkin, berputar-putar di ruang tengah 

untuk meluapkan kegembiraan… 

 

Telepon berdering. Itu pasti Maila, itu pasti my Maila. Aku tak sempat melirik jam 

di samping tempat tidur. Aku tak tahu jam berapa saat ini. Yang aku tahu, aku 

baru saja memimpikan Maila dan telepon yang berdering itu harus segera 

kujawab…Aku tahu Maila akan menelepon… 

 

Maila… 
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“Oh, maaf…ini aku Ayumi……malam ini Takeshi mabuk berat, ia memukul 

kepalaku dengan patung kayu…..,” ada kesedihan yang menyebar cepat.  

*** 

    

“Bisakah aku numpang tidur di apartemenmu malam ini…?” 

 

Suara Ayumi memecah sunyi, pada saat aku masih sibuk dengan berbagai 

pertanyaan yang melingkar-lingkar di dalam benakku.  

 

Ia berdiri di pintu dengan lebam kecil di dahi. Aku menuntunnya masuk ke dalam 

kamar. 

 

“Maaf telah menyusahkanmu… aku tahu kau masih marah…,” suara itu sangat 

lirih. 

 

Aku menggeleng. “Tidurlah...,” kataku sambil menepuk pelan punggung 

tangannya. Aku lalu bangkit, mematikan lampu di atas meja kecil di samping 

tempat tidur, menutup pintu kamar sepelan mungkin, dan melangkah ke ruang 

tengah. 

 

Aku berbaring di sofa sambil menatap langit-langit. Lalu mataku beralih menatap 

ruang tengah yang kosong. Aku memikirkan Ayumi yang selalu menanyakan 

kabar Maila, my flying wife. Ayumi yang kini terbaring lemah  di kamar tidurku, 

sahabat yang senantiasa berwajah sendu, tapi tak henti menggodaku sebagai: 

suami kesepian tapi setia. Pandanganku lalu beralih menatap televisi yang bisu. 

Aku berkhayal tengah berdiri di depan televisi, dan di ruang yang agak luang di 

antara meja televisi dan sofa, aku mengangkat tubuh Maila tinggi-tinggi ke udara 

sambil berputar-putar di ruang tengah.  
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Sungguh, aku tidak ingin memejamkan mata. Aku tidak ingin kembali tidur. 

Karena aku tahu, bila aku tidur, aku akan memimpikan Maila, memimpikan ia 

datang mengetuk pintu apartemen dan mengajakku pulang ke Jakarta.  

 

Aku tidak ingin tidur. Aku ingin menjaga Ayumi. Aku harus berjaga-jaga siapa 

tahu Ayumi terserang trauma dan histeria tahap awal, karena pengalaman 

kekerasan yang dialaminya tidak akan sembuh secepat pulihnya luka di 

kepalanya. 

 

Dalam keadaan terbaring, dari jendela di belakang televisi, aku melihat langit 

mulai terang. Angin pagi musim semi yang dingin menerobos masuk  melalui 

celah pintu dan jendela yang setengah terbuka. Bayang-bayang pohon peneduh 

jalan terlihat bergerak-gerak pelan. Semua terlihat jelas dari tempatku berbaring.   

 

Maila, aku merindukanmu. Aku menatap langit, dan berharap di saat yang sama 

kau tengah menengadah dan menatap langit. Bukankah, katamu, kita bernaung 

di bawah langit yang sama? Aku ingin mengabarkan, langit pagi hari yang 

kupandangi, terlihat bersih dengan warna biru tidak secerah biasanya.  

 

Samar, terdengar suara Ayumi memanggilku… Lirih. Merintih. (*) 

 
Melbourne-Tokyo, 2004.   
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JENDELA UNTUK BUNGA  

Cerpen Lily Yulianti Farid 

 

Di hari ulang tahun istrinya, Raja bertanya, “Apa yang kau inginkan untuk ulang 

tahunmu, Sayang?” 

 

*** 

Bunga tidak berbahagia sejak kepindahan mereka ke Jakarta. Kota besar ini merampas 

Raja. Ia menancapkan kecewaan luar biasa. Ketika dua tahun lalu Raja mengajaknya 

pindah ke ibukota, Bunga membaca petaka.  

 

“Rumah kita kecil saja. Tapi lingkungannya aman… ada tukang puisi dan tukang 

taman…”  

 

Raja membujuk. Bunga semakin melihat petaka. 

 

Saat Raja berangkat kerja, tukang kayu mondar-mandir di rumah dinas mereka. Bingkai 

pintu dan jendela dimakan rayap. Rumah tiga kamar ini dibiarkan kotor terlantar oleh 

penghuni sebelumnya.  

 

“Jadi apa yang kau inginkan untuk ulangtahunmu, Sayang?” Raja meneleponnya, 

mengulang pertanyaannya, dilatari dentam palu tukang kayu. 

 

“Sebuah jendela untuk memandang bintang pagi...” jawab Bunga.  

 

Maka Raja memutuskan membongkar salah satu sisi dinding kamar tidur. Tukang kayu 

dengan nada sesopan mungkin bertanya, “Tidakkah kamar tidur ini telah punya dua 

jendela…. mengapa harus menambah satu lagi?” 
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Bunga senang jendela besar itu selesai di hari ulangtahunnya. Jendela besar baru di ruang 

tidur mereka, dengan lebar 240 sentimeter dan tinggi 185 sentimeter, dilengkapi dua daun 

jendela yang bisa digeser, yang berfungsi sebagai pintu keluar menuju taman depan. Bila 

kedua daun jendela itu saling dibuka, maka harum bunga sedap malam di halaman 

menyeruak. 

 

Ia menghadiahi Raja kecupan. Ia menangis membaca kartu ucapan selamat ulang tahun 

yang tersisip di tirai jendela berwarna hijau lumut, bersulam motif kembang tulip kuning 

gading.  

 

..aku adalah laron yang rela menabrakkan diri pada cahaya… 

 

Seseorang datang di pagi berikutnya memperkenalkan diri sebagai Tukang Puisi. (Raja 

tak bohong, ternyata! Ada tukang puisi di Jakarta!) Katanya ia tinggal di Tanjung Priok, 

tempat perantau dari Timur banyak berkumpul, tempat berbagai dialek beradu, tempat 

orang mudah marah dan saling mencaci, tempat banjir beradu dengan air comberan dan 

air mata, tempat orang-orang kalah saling tipu.  

 

(Jadi Tukang Puisi benar-benar ada di Jakarta? Mengapa datang dari Tanjung Priok?) 

 

Tukang jahit menyiapkan kain seprei yang senada dengan warna dan motif kain jendela. 

Dua jendela lainnya di dalam kamar itu pun diberi tirai baru.  

 

 “Selamat ulang tahun sayang, kau senang dengan jendela baru ini…?” 

 

Bunga mengangguk. Lalu kembali menangis. “Aku bahagia...”, katanya. 

 

Dibacanya sekali lagi puisi pendek itu.  
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(Jadi tukang puisi benar-benar ada di Jakarta? Bunga membenamkan pertanyaan itu ke 

dalam mimpinya.) 

*** 

 

“Tunggulah aku. Dari jendela ini akan kau lihat aku datang…”  

 

Raja akan berangkat ke suatu tempat rahasia. Bunga akan menunggunya. Ia akan tidur 

menghadap jendela besar, hadiah ulangtahunnya. 

 

Ada kejahatan di mana-mana, ada orang-orang jahat berkeliaran saat malam mulai 

jatuh dan saat bintang muncul satu-satu. Ada orang-orang bertopeng …  Aku harus 

pergi.  

 

Raja membisikkan kalimat itu sebelum pamit. Suaranya sangat pelan sehingga Bunga 

meminta Raja mengulanginya. Ia lalu  bertanya, “Siapa orang-orang jahat itu? Mengapa 

mereka mengendap-endap? Mengapa orang-orang  baik diburu?” 

 

Tapi kau akan aman di	 sini. Kau mendapat perlindungan terbaik…  

  

Kalimat itu tidak selesai. Raja bergegas. Tangannya menenteng koper berisi tumpukan 

kertas, yang semalam masih terlihat berserakan di meja kerja. Dari jendela besar hadiah 

ulangtahunnya, Bunga melihat punggung Raja yang lenyap dalam gelap. Lalu ada derum 

mobil memecah malam. Setelah itu hanya sunyi…  

 

Malam-malam berikutnya, sekali dua kali Bunga mendengar atap rumah seperti berderak-

derak ketika malam telah betul-betul sempurna dan bintang-bintang menunjukkan cahaya 

paling cerlang. 

 

Bunga menyalakan lampu, berbaring menghadap jendela besar yang kainnya dibiarkan 

terbuka. Dari tempatnya berbaring, pintu pagar terlihat jelas. Ia melihat rantai besi kunci 
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pagar yang berkilatan disinari lampu taman. Ia pun melihat lampu beranda yang menyala 

temaram dengan beberapa serangga kecil yang mengitari pusat cahayanya. 

 

Siapakah yang mengendap-endap di atas atap?  

 

Tukang jahit yang datang keesokan paginya mencoba menenangkan Bunga. “Mungkin 

hanya suara angin, Bu. Bukankah semalam angin bertiup sangat kencang disusul hujan 

deras?” 

 

Tukang jahit membawa beberapa baju pesanan. Sebelum pamit ia bertanya bilakah Bunga 

ingin mengganti kain jendela dengan warna yang lebih cerah.  

 

 “Hmmm, mungkin pada saat suamiku kembali…. aku akan tanya warna yang 

disukainya…”  

 

Suara atap yang berderak makin sering terdengar. Ketika malam telah betul-betul 

sempurna dan ketika bintang-bintang menunjukkan cahayanya yang paling cerlang. 

Bunga bisa membayangkan tubuh-tubuh yang terbungkuk  mengendap-endap.  

 

Bunga terbangun ketika suara derak di atas atap itu sampai ke telinganya. Ia menyalakan 

lampu lalu memanjatkan doa-doa ke langit. Siapapun mereka, Tuhan, tolong jauhkan 

mereka dari rumah ini. Tolong jaga aku… 

 

 “Ibu akan aman. Saya menjaga Ibu....” Tukang kebun yang juga mengaku mendengar 

suara derak-derak di atas atap rumah, mencoba menenangkannya.  

 

“Siapa mereka?” 

 

Tukang kebun menggeleng. 
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Raja belum pulang. Sudah hampir seminggu. Bunga merenung di depan jendela besar di 

kamarnya.  

 

Seharusnya, Raja telah menemaniku duduk di depan jendela hadiah ulang tahun ini. 

Seharusnya Raja mendengarkan aku bercerita tentang langit pagi yang lebih indah 

dipandang dari jendela ini. Seharusnya Raja ikut terjaga menemaniku melihat terbitnya 

bintang pagi di jendela ini. Seharusnya Raja tahu aku benci kota yang merampas 

dirinya… 

 

Sore harinya, tukang kebun menaruh tiga pot bunga krisan kuning di bawah jendela 

kamar Bunga. “Bapak ingin agar Ibu tidak terlalu risau…Kata Bapak, bunga krisan selalu 

bisa menghibur Ibu….” 

 

Bunga semakin risau. Mengapa yang datang hanya tiga pot bunga krisan? Di bawah daun 

jendela, pucuk-pucuk krisan kuning yang menyembul, menyeruak di antara rimbun sedap 

malam, tidak mampu meredakan risau. 

 

Lalu puisi pendek:  

 

sejak kecil ia percaya 

bintang pagi adalah  

cahaya yang lupa pulang 

saat langit menjadi terang 

 

*** 

Suara atap kembali berderak-derak, ketika malam telah betul-betul sempurna dan 

bintang-bintang menunjukkan cahayanya yang paling cerlang.  
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Semua pintu dan jendela telah terkunci rapat. Tukang kebun tidur di ruang tengah untuk 

menjaganya. Di pinggang tukang kebun terselip parang panjang. “Ini untuk jaga-jaga, 

Bu…” kata tukang kebun sebelum mengucapkan selamat tidur.    

   

Bunga membangunkan tukang kebun. “Aku sepertinya mendengar orang bercakap-cakap 

di halaman, lalu ada suara atap yang berderak-derak. Apakah sebaiknya kita menelepon 

polisi?” 

 

Jam menunjukkan pukul dua dini hari. Bunga memilih duduk di ruang tengah. Ia duduk 

di dekat tukang kebun yang kini mengeluarkan parangnya dan menatap awas ke segala 

penjuru ruang tengah. “Saya akan menjaga Ibu….” 

 

Bunga melafalkan seluruh doa yang pernah dipelajarinya. Ia berdoa untuk dirinya. Ia 

berdoa untuk Raja. Ia berdoa untuk mengusir ketakutannya.  

 

Ketika angkasa mulai terang, Bunga pindah ke kamar tidur. Ia membuka jendela besar 

yang menghadap pagar. Menyingkap tirai, membiarkan jendela setengah terbuka. Wangi 

sedap malam di halaman menyeruak, ada juga harum tanah basah dan embun malam 

yang masih tercium jelas. Angin pagi menggoyang-goyang ujung kain jendela.  

 

Bunga ingin tidur pagi ini. Rasa takut membuatnya terjaga semalaman . Kini ia merasa 

disergap kantuk yang luar biasa. Ia tertidur menghadap jendela lebar yang setengah 

terbuka. Pipinya dibelai-belai angin pagi. Dalam tidur paginya, ia memimpikan Raja.  

 

Tapi hanya beberapa jam kemudian, ia terbangun oleh kegaduhan  di luar pagar… 

 

Ia bangkit. Suara gaduh menerobos halaman rumah.  

 

Bunga tergesa membuka jendela besar hadiah ulang tahunnya,  lalu melompat keluar. Ia 

tak merasakan kakinya yang perih menginjak batang bunga krisan dan ranting sedap 
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malam di bawah jendela. Orang-orang berseragam dan bertubuh tegap menyampaikan 

kabar. Di belakang orang-orang berseragam itu, dilihatnya orang-orang memanggul 

kamera dan menyodorkan mikrofon.   

 

Bunga lunglai. Orang-orang semakin gaduh. Di langit ada bintang pagi.  

*** 

 

Di sebuah koridor rumah sakit di tengah kota, seorang reporter televisi menyampaikan 

laporan: 

 

“Pemirsa, Jaksa Raja ditembak oleh komplotan bertopeng dalam perjalanan menuju 

persidangan pagi ini....”(*)   

 

 

Tokyo, Februari 2005 – November 2008. 

*catatan: kutipan-kutipan puisi dalam cerpen ini adalah karya Farid M Ibrahim 

dan Lily Yulianti Farid. 
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Jois dan Sang Malaikat 
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 
Di awal musim semi, Jois mengisyaratkan kematiannya. Rintihannya yang parau 
berbaur dengan aroma semla2.   
 
“Pulanglah!”  
 
Langit Stockholm runtuh dibuatnya. 
 
Suara itu sepertinya bukan milik pendongeng masa kecilku, yang mengisahkan 
negeri kurcaci, petualangan anak nakal yang lolos dari sekapan nenek sihir, 
serta lelaki bertungkai panjang, yang membagi kembang gula. Jois yang 
kukenal, lihai mengubah suara. Lembut, serak, merdu dan garang silih berganti 
saat berkisah. Ia yang terhebat. Yang mengayun imajinasiku ke segala penjuru. 
 
“Tak pernah aku minta apa pun darimu. Sekali ini saja. Pulanglah.” 
 
Suara dari sudut kota kecil nun di benua Selatan itu seperti badai salju ganas 
yang mengoyak jadwal hidup yang rapi.   
 
Di kaca jendela kulihat seekor ulat daun melata, mendorong-dorong tubuhnya 
menyusuri bingkai. Pohon-pohon di tepi jalan terlihat seperti jejeran tonggak 
yang pasrah digunduli musim. Di trotoar, seseorang yang berlari pagi, berhenti 
membetulkan tali sepatu. Satu dua mobil melintas. Derunya menerobos hingga 
ke dapur. Musim semi telah mengirim isyarat, meski masih terlalu sedikit pucuk 
hijau yang muncul di pekarangan. Serangga-serangga mulai bergeliat. Langit 
tampak menggairahkan, biru menggeser kelabu.  
 
Kepada Jois pernah kujanjikan sebuah pertemuan. Di musim panas. Bukan 
sekarang, saat salju lebat yang memenjara baru saja usai.  
 
“Pulanglah…” 
 
Aku tahu jawaban yang hendak didengarnya.  
 
Ia tertawa. Rasa senang di seberang dengan mudah kubaca lewat suaranya 
yang berubah riang. Ia bercerita tentang rumah. Kabar yang disampaikannya itu 
kemudian tersumbat batuk dan napas tersengal. Percakapan kami terputus. 
 
Mungkin ia memang telah mendapatkan firasat. 
  
Roti yang matang di pembakaran, harum pasta almond yang menguar, 
pemandangan pagi di jendela dan janji untuk pulang yang baru saja kuucapkan 
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untuk Jois. Aku tahu, tak ada perayaan kecil menyambut musim semi kali ini. Tak 
mungkin. 
 
Kusaksikan ulat daun di bingkai jendela tergelincir ke tanah. 
 
***  
 
SELALU kukirim kabar untuk Jois. 
 
Ada bagian perjalananku yang rasa-rasanya mirip dengan dongeng yang 
dikisahkannya. Kutulis surat tentang jejak orang Viking, kastil megah dengan 
pucuk-pucuk tanpa bendera yang dipatuk burung-burung, padang rumput yang 
rebah di bawah bukit, yang menggodaku bergulingan seperti Pippi2, si bengal 
berkaus kaki panjang yang besar di karavan sirkus.  
 
Dalam kesempatan lain kukatakan pada Jois, jangan khawatir, sejauh ini tak ada 
si jahat yang menculikku, seperti dalam dongeng para putri.  
 
Saat kuputuskan memulai pengembaraan, ia menyisipkan setumpuk nasehat di 
ranselku. Usiaku dua puluh lima. Muda dan terbakar rasa ingin tahu. Aku ingin 
bertualang seperti Tintin. Sementara ia adalah tubuh tua yang mencoba tabah 
menghadapi hantaman bronchitis, berjuang pulih dari stroke. “Tak apa. Pergilah. 
Dengan satu syarat, kalau aku sekarat, kau harus pulang.” 
 
Keberangkatan sekaligus kesepakatan yang membuat seisi rumah cemas. 
“Kenapa tidak ke tempat yang dekat saja. Kau perempuan, sendirian, kalau ada 
apa-apa, bagaimana?” keluh ibu. 
 
“Si bungsu mau lepas dari penderitaan!” ejek kakak-kakakku. Mereka tahu 
betapa aku bosan menjadi pecundang.  
 
Kukatakan pada Jois, Eropa adalah mimpiku. Kubayangkan mampir di tanah tua 
Yunani, menjejakkan kaki di arena pertarungan pasukan Sparta dan Troya, 
kupersiapkan diri menghadapi kelihaian para copet di Milan, juga tergelitik 
mengintai pelaku graffiti di stasiun-stasiun Metro di Paris atau beraksi menjadi 
manusia patung di alun-alun kota Amsterdam, mengharap recehan. Tapi lebih 
dari semua itu, aku ingin tinggal di tanah bangsa Viking, sang penakluk. 
 
*** 
 
DI sore yang mendadak dingin, Jois datang lagi dengan rintihannya. 
 
“Cepatlah pulang! Aku ingin mendengar cerita-ceritamu, Nak…” 
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Kujelaskan padanya tentang Stockholm yang begitu jauh dari rumah kami. Ia 
mungkin tak membayangkan dua puluh jam penerbangan yang menyiksa. 
 
“Jadi kapan?” Ia merengek. Sepertinya siap menangis. 
 
“Tunggulah.” 
 
Percakapan terputus. Kenangan menyergap.  
 
Jois bukan sekadar pengasuh. Ia pelindung. Ia pendongeng terhebat. Ia 
malaikat. Ia peri berhati emas. Lidahku jauh lebih fasih meneriakkan “Joissss!” 
dalam susah dan senang, daripada memanggil nama ibu atau ayah.  
 
“Anaknya Jois!” begitu orang-orang menjulukiku.  
  
Kehadiranku adalah kejutan yang tak diharapkan. Kakak-kakakku sudah 
beranjak remaja ketika perut ibu buncit dihuni bayi baru. Aku, si bungsu yang 
diserahkan kepada Jois, pengasuh lulusan sekolah guru asal Sangir Talaud, 
pulau kecil di utara Sulawesi. Ibu sedang di puncak karir. Ia tak ingin diganggu 
mahluk mungil yang hanya bisa menangis, minum susu, ngompol dan rewel.  
 
Anaknya Jois. Semua orang bilang begitu. Dan saat kusaksikan ia menangis 
keras melepasku, sadarlah aku bahwa ia memang menanam diriku dalam 
segenap kesadarannya, membaktikan dirinya untukku.  
 
*** 
 
JOIS berdaster abu-abu. Ia seperti langit musim dingin di utara. Semuram ubin 
teras. Tubuh yang tampak payah itu bersikeras memelukku. Perjalanan dari 
bandara Arlanda ke beranda di kota ini membuatku remuk. Tapi aku tahu, 
pelukan Jois akan membasuh rasa lelah.   
 
“Sudah kubilang pada Tuhan, sabar…sabar, anakku belum tiba…” Ia nyegir. 
Tarikan bibirnya tampak mengerikan. Pipi kempotnya membuat hidung dan 
dahinya tampak lebih menonjol. Wajahnya koyak dirusak stroke. Penyakit 
menghisap semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia limbung saat 
menarik seluruh diriku ke dalam dekapannya.  
 
Di ruang tamu, bapak, ibu dan tiga kakakku seperti barisan pemanah Troya 
menghadang pasukan Sparta yang merapat di pantai. Kutebak pertanyaan yang 
bakal meluncur dari busur mereka: “Kamu pulang hanya untuk Jois?” 
 
“Aku sudah berjanji padanya…” Kupilih membisikkan alasan kedatanganku pada 
ibu. Ia orang yang paling tepat menjelaskan kepada yang lainnya. Tiga kakakku, 
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mahluk paling nyinyir di dunia, bukan teman bicara yang baik. Bapak? Ah, ia 
hanya mengagungkan pendapatnya sendiri.  
 
“Ceritakan padaku tentang malaikat itu. Siapa namanya?” Jois menarikku ke 
kamar. Ia duduk terlentang di pembaringan, memangku kotak kayu berisi surat 
dan kartu pos yang kukirim. Kupikir ia akan memintaku bercerita tentang Eropa.  
Ternyata ia memilih potongan masa kecilku saat susah payah menghapal tiga 
belas nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, Harut, 
Marut, Ar-Ra`d, Izrail, Rakib, Atib. Kusebut dengan lantang di mesjid, diganjar 
ustas dengan hadiah Silver Queen..  
 
Kenangan itu terbentang di ranjang tua. Jois tampak riang. Ia meminta aku 
memijat betisnya dan merentang nostalgia: ayah dan ibu yang sibuk, tiga kakak 
perempuan yang puber dan sering keluyuran, dan aku si kecil yang harus 
diasuhnya.  
 
Aku sebenarnya ingin sekali bercerita tentang Viking, si bengal Pippi, padang 
rumput, lembah dan puncak musim panas yang benderang hingga tengah 
malam. Ingin kukatakan padanya, benih khayalan dari dongeng yang 
dibacakannya telah tumbuh jadi pohon besar di kepalaku. 
 
Di sini, di kamar ini, kami membangun dunia sendiri. Ruang kecil, resik, 
beraroma minyak kayu putih. Dari kelambu, seprei batik bermotif kembang 
sepatu dan potret di meja kecil --aku bermukenah dipeluk Jois di hari Lebaran-- 
tersembur peristiwa demi peristiwa.  
 
Arus kenangan menggelegak.  
 
Hari pertama belajar mengaji, Jois menuntunku ke mesjid. “Aku tunggu di luar 
ya,” katanya.  
 
Mengapa Jois tak masuk ke rumah Tuhan yang berlantai dingin ini? Bukankah 
pengantar lainnya boleh ikut duduk di dalam?  
 
“Jois bukan Islam,” kata bapak. 
 
(Tapi `kan tidak ada larangan masuk mesjid?) 
 
“Jois beribadah di gereja. Bukan di mesjid,” kata ibu 
 
(Tapi ia hanya menemaniku. Apakah ia tidak boleh masuk ke mesjid?) 
 
“Tak usah kau persoalkan ini,” kata bapak lagi. 
 
(Tapi…..) 
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“Kamu kenapa sih, masih kecil sudah cerewet begini?” Ibu putus asa 
menghadapiku.  
 
Debur kenangan menderas.  
 
Kuingat, Jois didamprat bapak karena lancang mengajakku ke gereja 
Pantekosta. Aku penasaran pada ceritanya. Ia beribadah dengan bernyanyi dan 
bertepuk tangan.  
 
“Aku yang minta diajak! Lagipula, aku hanya mengintip dari luar!” Kubela Jois 
mati-matian.  
 
Lalu ada suara batuk yang menghentak. Ranjang terguncang. 
 
Gelombang kenangan terhenti. 
 
Rasa sakit tergambar jelas di garis wajah, di sorot mata, dan di jemarinya yang 
gemetar. Perempuan yang membesarkanku ini telah menjelma pohon ringkih 
yang kepayahan dihantam musim yang keji. Meranggas tak berdaya. Diawali 
stroke, lalu paru-paru yang bonyok, hasil diagnosa yang mengerikan dan sikap 
keras kepala menolak dirawat di rumah sakit, membuat seisi rumah berada di 
puncak keputusasaan. 
 
“Tidurlah Jois. Besok kita cerita lagi.” Kubujuk ia. Kubentangkan selimut di 
sekujur tubuhnya. 
 
“Tapi kau belum menjawab, siapa nama malaikat maut itu.” 
 
Di mataku membayang gadis kecil dituntun perempuan berkulit legam. Aku dan 
Jois. 
 
“Siapa nama malaikat itu?” 
 
“Namanya Izrail.” Aku mengalah. Suaraku gemetar.  
 
“Hehehe… tapi ia malaikat orang Islam saja, ya? Kalau untukku, mungkin bukan 
Izrail ...” Jois terkekeh.  
 
Tak kutanggapi gurauannya. Getar menjalar di seluruh tubuhku. Kutarik selimut 
hingga ke dagunya. Kucium pipinya. Hangat. Ceruk di antara tulang pipi dan 
tulang rahangnya bergetar. Denyut kehidupan yang lemah. 
 
“Cokelat hadiah menghapal nama-nama malaikat itu dirampas oleh kakak-
kakakmu. Kau menangis berhari-hari. Aku tidak bisa lupa peristiwa itu…” 



 133 

                                                                                                                                            
 
“Sssst…. Tidurlah, Jois. Besok masih banyak waktu untuk bercerita.” 
 
Kumatikan lampu. Kukecup sekali lagi pipinya.  
***  
 
LIMA kepala beradu. Kupikir, sia-sia saja menambah usulan apa pun. Ayah, ibu 
dan ketiga kakakku bersitegang. Ruang tengah berubah menjadi medan perang. 
 
“Bapak sudah menelepon rumah duka dan gereja Jois. Kita tinggal siapkan biaya 
peti mati, penguburan dan lainnya.” 
 
“Kalau mau lebih praktis, Jois harus kita bawa ke rumah sakit besok. Apapun 
alasannya. Bila meninggal di rumah sakit, jauh lebih efisien. Jenazahnya tidak 
perlu dibawa ke rumah lagi, Langsung ke rumah duka itu saja.” kata kakak 
nomor satu.  
 
“Jangan begitu, ah! Sudah puluhan tahun Jois ikut keluarga kita. Hargai 
keinginannya. Bila ia meninggal di sini, toh ini rumah dia juga!” Ibu terdengar 
emosi. 
 
“Tapi Jois bukan Islam, Ma! Coba bayangkan bagaimana repotnya?” sergah 
kakak nomor dua. 
 
Ibu memukul meja. “Kalian hanya memikirkan betapa repotnya bila kematian itu 
betul-betul terjadi! Tak pernah ikhlas! Lagi pula, Jois belum tentu akan meninggal 
besok, lusa atau bahkan minggu ini!” 
 
“Tuh, anaknya kan sudah datang jauh-jauh dari Swedia. Ini artinya….” Kakak 
nomor satu menatapku tajam. Ia tampaknya sengaja menggantung kalimatnya. 
 
“Atau kita antar dia pulang ke kampungnya, Ma? Kita tidak tahu apa-apa soal 
pemakaman sesuai agama Jois. Mungkin persekutuan gerejanya bisa 
menolong…” kakak nomor tiga menyemburkan ide yang membuat ruangan 
meledak. 
 
“Gila! Kalian semua sudah gila!” Ibu memukul meja lebih keras. 
 
Semua terdiam. 
 
Pengasuh setia sebatang kara, yang memutuskan mati di rumah majikan. 
Sebuah keluarga yang kebingungan dan saling mendamprat. Entah mengapa, 
aku yang merasa paling bersalah.  
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Perdebatan mendidih. Aku mundur. Di mulutku, ada pertanyaan yang urung 
terlontar: Legakah kami bila sekiranya Jois tidak mati di rumah ini?  
 
“Ingat, Ma! Sudah berbulan-bulan kita semua repot merawatnya! Memenuhi 
permintaannya, mendengar ocehannya,” kakak nomor tiga masih melawan. 
 
“Kau manusia tak berperasaan! Diam!” Ibu telah mencapai puncak 
kemarahannya. 
 
Perang berkobar sempurna di ruang tengah. 
 
*** 
 
TIBA-TIBA aku ingin menangis sekeras-kerasnya.  
 
Kurebahkan diriku di samping Jois. Kamar gelap sempurna. 
 
“Ssst..ceritakan padaku tentang Izrail.” Jois rupanya terbangun. 
 
“Kenapa mengulang itu terus? Tidurlah, Jois.” 
 
Ia mengiris kegelapan dengan tangis.  
 
“Tapi mungkin yang mendatangiku bukan Izrail ya…” 
 
“Ssst… sudahlah Jois…” 
 
“Entah mengapa peristiwa itu yang terus teringat belakangan ini. Tentang kau 
yang berdiri di atas meja menghapal nama-nama malaikat…” 
 
“Tidurlah, Jois..” 
 
Jois terbatuk. Aku mengusap dadanya. 
 
“Peluk aku, Nak. Aku takut…..” 
 
Tangisku tumpah bersama tangisnya. Air mataku dan airmatanya bermuara di 
dadanya. Di ceruk tipis dengan tulang rusuk menonjol itulah seluruh tangisan 
masa kecil dan remajaku dulunya mengalir.  
 
Di dalam gelap, bulir dari mataku mengiringi kenangan yang memancar terang di 
langit-langit kamar. Kuingat rasa girang saat mengintip gereja Jois yang semarak 
dengan suara tepukan dan musik. Aku juga mengenang bangku kayu dan pohon 
akasia di pekarangan mesjid, saksi kesetiaan pengasuh itu menungguiku belajar 
mengaji. Di bulan Ramadan, aku adalah pahlawan cilik yang menyisakan menu 
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sahur untuk sarapannya. Dan di kamar inilah, setiap Natal ia memberiku sekotak 
cokelat berpita merah. 
 
Dari seluruh sudut kamar tersembur potongan-potongan peristiwa yang kulalui 
bersamanya. Semua benderang. Dan sekarang, saat Jois mendapatkan firasat 
kematiannya, aku hanya bisa memeluknya sembari menangisi perang yang 
berlangsung di luar sana.  
 
“Namanya Izrail, Jois. Malaikat pencabut nyawa. Tapi mungkin kau takkan 
melihatnya. Barangkali saja Tuhan yang langsung datang merengkuhmu…” 
 
“Peluk aku, Nak….” Jois merintih. 
 
Tubuhku menggigil. Kueratkan pelukanku. 
 
Suara pertengkaran di ruang tengah merayap melalui celah pintu dan lubang 
angin. 
 
“Peluk aku…” 
 
Kami bertangisan. Di dalam gelap kurasakan degup di dadanya melemah. 
Pipinya dingin. Kian mendingin.(*) 
 
Paris, Desember 2008 - Jakarta, Februari 2009. 
 
Catatan kaki: 
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Kabar dari Royal Park 
Cerpen Lily Yulianti Farid	  
 
 

Siradj  pergi. Gelas kertas yang penyok diremas sepanjang percakapan 

dibiarkannya di meja. Di atas kepalaku, awan seperti sekelompok kelinci 

berkejaran. Petir mengiris tepi langit. Gemuruh menggelegar di cakrawala yang 

gelap. Alam menganugerahkan suara latar yang muram sekaligus mengerikan. 

Tubuh Siradj menghilang di balik truk pengantar susu.   

 

Ia mengajakku bertemu. Ia berbicara dengan penuh keraguan, rasa was-was 

dan jemari gemetar. Ketika pagi belum berantakan oleh suara-suara bising, kami 

telah duduk di sini bersama dua gelas kopi latte encer yang dibuat secara 

serampangan oleh pemuda bermata sipit bernama Kim (seperti yang tertera di 

papan kecil di dadanya), yang tampak bekerja ogah-ogahan di kafe 24 jam ini. 

Mungkin ia sapi perah, imigran pengumpul dolar dari Korea. Subuh seungu 

terong. Kilat melecut langit. Eucalyptus, oak, palem, dan pepohonan tinggi 

lainnya yang tampak seperti tonggak-tonggak hitam, bergerak-gerak menjaring 

angin, lalu mengirim suara deru dari lembar dedaunannya. Bebungaan di tepi 

jalan tampak berkerut-kerut. Keindahan yang menyusut.  

 

“Keadaan sangat genting. Aku dipanggil pulang.” 
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Satu jam yang lalu, Siradj adalah pembawa berita basi. Ia mengabarkan 

peristiwa yang sudah berseliweran di televisi sejak dua hari lalu: Benazir Bhutto 

tertembak. Ia juga membawa tekad yang mengalahkan gelegar guntur: ia harus 

pulang. Keputusan yang mungkin tergesa, yang didorong rasa marah semata. 

 

Aku adalah kekasih yang baik, yang putih, yang harum, yang semanis permen. 

 

Kunikmati peran ini.  

 

“I must go… And just in case, if you don’t hear anything from me….”  Suaranya 

bergetar tak sanggup melanjutkan kalimat murung itu. Siradj merogoh kantong. 

Gelang kristal bening berkilau di samping gelas kertas. Petir bergemuruh lagi. Ia 

membalikkan badan. Kuterjemahkan saja peristiwa ini sebagai berikut: ia 

memutuskan pulang ke Pakistan dan minta dilupakan.  

 

 “Baiklah.” Kataku pada akhirnya. Kuberi pelukan terakhir. 

 

 “Khuda hafiz, Siradj!” 

 

Sebuah perpisahan yang kelak sangat layak dikenang. Lakilaki bertubuh tegap 

itu ditelan kelokan jalan, separuh bahunya yang seharusnya masih bisa tampak 

dari tempatku duduk, terhalang badan truk pengantar susu yang bergambar sapi 
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gemuk dan bertulis: Low Fat Milk, High Calcium. Ia dibawa pergi gemuruh guntur, 

dipayungi awan-awan lebat yang bergumul.   

 

***  

Musim panas tahun lalu kami bertemu di  Royal Park. Waktu itu, hujan belum 

tuntas. Awan tebal menyebar seperti cengkraman tangan raksasa berwarna abu-

abu. Dua astronom yang membantu kami memutar-mutar lensa teleskop tak bisa 

menangkap satu bintang pun. Anak-anak kecil yang dituntun orangtua tampak 

tak sabar.  

 

Acara meneropong bintang yang dipenuhi bocah. Aku melihat lakilaki itu. Ia 

duduk dengan sikap patuh dengan binokular di tangan. Sementara aku dengan 

peluh asin dan rasa iseng menyaksikan para pencari bintang. Kuputuskan 

bersandar di sebatang eucalyptus, menunggu giliran belajar mencari Venus atau 

menebak rasi. Ia dengan matanya yang besar berkelopak tebal. Di dahinya 

tercetak dua garis halus. Di dagunya ada ceruk yang memikat.   

 

Kami berkenalan. Basa-basi yang terasa asam di mulut.  

 

 “Suka bintang?” ia bertanya. 

 

“Ya.Keluargaku sudah berimigrasi ke bintang-bintang, Aku ingin meneropong 

mereka!”  
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Ia tergelak. Disodorkan tangannya. “Siradj. I am from Islamabad.” 

 

Aku iseng menyebut nama Presiden Musharraf. Aku, si manusia pelahap berita 

yang senantiasa mengesankan kepada lawan bicara bahwa aku memiliki 

wawasan global yang meyakinkan. Kesombongan kecil ini kupelajari dari Paman 

Johan, adik Papa, yang menghabiskan masa mudanya bekerja di kapal pesiar, 

dan setelah tubuhnya remuk dihantam radang paru-paru, ia buang jangkar, 

kembali ke darat dan membuka warung Internet. Kata Paman Johan, bila bergaul 

dengan orang dari berbagai bangsa, buatlah mereka terkesan dengan menyebut 

pemimpin atau makanan terkenal dari negara mereka. 

 

Nama sang jenderal kusebut seolah menyebut nama seorang karib di Jakarta. 

Tapi ternyata tindakan ini berdaya setrum tinggi. Ia terlonjak. 

 

“Eh kenapa? Kamu keponakan Presiden Musharraf, ya?”  

 

Kali ini ia berteriak panik. “Oh my God! You have found me! Who sent you 

here?!” 

 

Lalu kepanikan itu ditengahi sebuah dering. Nomor Mama di layar ponsel 

berpendar di cuaca yang berangkat gelap. Sejenak kulupakan lakilaki yang 

melompat ketakutan di hadapanku. Mama menumpahkan berliter-liter keluhan. 
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“Sudahlah…kalau memang Mama tak tahan, terbang saja ke Melbourne…” 

 

“Tak mungkin….tak ada yang menjaga Papa di sini” 

 

“Koran hari ini betul-betul terlalu……”  Kubayangkan, rumah kami di Jakarta 

sudah tergenang air mata. 

 

Selalu saja perempuan malang itu mengabarkan ketakutannya pada koran.  

 

Musim dingin tahun lalu, saat meluangkan waktu tinggal sebulan bersamaku, aku 

menyarankan ia menemui psikiater. Ia mengeluhkan sakit kepala, gemetar dan 

ingin muntah bila melihat koran. Pernah sekali ia histeris ketika loper 

mengancungkan koran komunitas di pagar.  

 

Apa yang ditakutinya? Koran komunitas 12 halaman itu hanya mengabarkan 

lelang rumah, perubahan nama jalan, garage sale, kegiatan walikota atau anjing 

hilang. 

 

“Tak mungkinlah ada foto papa di community paper…” 

 

“Tapi di Sydney Morning Herald minggu kemarin ada berita tentang  Papa..” 
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“Sydney Morning Herald bukan community paper, Ma…lagi pula siapa yang 

memberitahu Mama?”  

 

“Tante Ine menelepon dari Sydney….” 

 

“Ya sudah.. tak apa-apa….Toh kita tidak membacanya…” 

 

Di seberang ada suara kresek. Seperti suara lembaran kertas yang dibolak-balik,  

 

“Hari ini ..koran-koran menulis Papa lagi…….huhuhu… ” Tangis Mama sudah 

mengalir ke Samudera Hindia. 

 

“Sabar Ma…. Lagi pula sudah kusarankan, jangan baca koran, jangan nonton 

tivi.…” 

 

“Tapi tante Lusye datang pagi ini membawa koran-koran itu….”   

 

Tangis Mama semakin kencang. Jakarta kupastikan telah tenggelam.  

 

Suara Mama lenyap. Di depanku, si dagu berceruk merengsekkan tubuhnya, 

menghunjamkan tatapan yang selayaknya hanya ditujukan kepada seorang 

maling. 
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 “Kamu mata-mata? Siapa yang mengutusmu?” 

 

“Maksudmu?”  

 

Dari bibirnya meluncur nama-nama asing, Rajesh, Aikhan, Afridi, Mumtaz…  

 

“She is an agent! She is trying to kill me!” 

 

Dua  astronom dan anak-anak kecil yang masih asyik memutar-mutar teleskop 

serentak berhamburan mendekati kami. Tuduhan yang terlontar dari bibirnya itu 

membuat bagian barat Royal Park sore itu dikepung polisi.  

 

(Wahai Paman Johan jelek, yang menyarankan menyebut nama pemimpin 

negara dalam pergaulan antarbangsa, coba lihat akibatnya sekarang!)   

 

Perkenalanku dengan Siradj, anak salah seorang petinggi militer kepercayaan  

Presiden Musharraf  berlanjut di ruang tunggu Kantor Polisi di Sydney Road, 

Brunswick.  Aku digiring ke sana dengan peluh yang sempurna membasahi 

seluruh tubuh.  

    

Di Jakarta, Mama menangis memaki koran yang memberitakan Papa. Di Royal 

Park, seorang lakilaki Pakistan bermata besar yang baru kukenal menuduhku 

sebagai mata-mata yang merencanakan pembunuhan.  
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Inilah malam musim panas tersial. Dua orang polisi yang menginterogasiku 

selama empat jam, bekerja keras mencocokkan segala tanda-tanda yang 

mungkin dimiliki seorang teroris pada diriku: si pelari yang basah kuyup dalam 

balutan kaus oblong dan sport pants, dengan koleksi lagu Queen pada i-pod-nya 

yang penuh goresan.  Lakilaki Asia Selatan bau kari yang baru kukenal itu, 

mengisi formulir pengaduan: perempuan asing yang melancarkan ancaman dan 

percobaan pembunuhan. 

*** 

Persidangan kemarin betul-betul menyiksa, Sayang…jaksa menuntut 3 tahun 

penjara. Dan kau tahu… pengacara Papa terus menaikkan tarif sementara 

mereka hanya menyarankan Papa melontarkan kata “lupa” untuk menjawab 

semua pertanyaan jaksa…. 

 

Suara tangis Mama di mesin perekam pesan telepon pagi itu, mengirim air bah 

ke lantai apartemenku. 

 

Pesan berikutnya: 

 

Hello…aku punya kejutan untukmu. Aku diterima bekerja sebagai supir taksi. 

Hari  ini aku mulai kerja pukul 4 pagi di kawasan  North Melbourne…  
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Sejak peristiwa di Royal Park itu, Siradj naik pangkat menjadi teman baik. Kami 

ternyata bisa tertawa-tawa bersama. Tiga bulan kemudian, kutawari ia naik 

pangkat lagi menjadi kekasihku, dengan syarat ia jangan makan kari bila ingin 

berkencan. Aku tak tahan baunya. 

 

“Aku begitu bangga pada Papa. Ia hakim yang teguh, bersih dan tak mempan 

rayuan apapun. Ia pernah disogok dengan uang 10 miliar dalam sebuah kasus 

…” 

 

Kalimat ini terbang di antara kepulan asap yang meliuk dari semangkuk sop 

jagung. Siradj duduk di hadapanku dengan seragam sopir taksi berwarna biru 

muda. Ia mampir menemaniku makan siang di sebuah restoran kecil di depan 

State Library.  

 

“Tapi kadang kami sekeluarga juga begitu takut bila ada orang yang nekat 

menghabisi nyawa Papa karena sikapnya yang anti suap….kau tahu…koruptor 

yang kena jerat bisa menempuh cara apa saja…” 

 

“Aku cemburu padamu…aku justru melarikan diri ke Melbourne karena tak tahan 

dengan berita-berita yang beredar di Islamabad tentang ayahku yang dituduh 

korupsi. Ibu dan saudara-saudaraku menganggap berita itu hanya rekayasa 

orang-orang yang ingin menghancurkan reputasi keluarga ...Aku juga ngeri 

membayangkan bagaimana tangan-tangan rahasia bekerja di sekeliling kami….”        
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Ia menceritakan rasa takut yang melilitnya sejak kecil. Lahir di tengah keluarga 

politisi yang rentan dibunuh atau juga terlibat skenario pembunuhan, bukanlah 

takdir yang menyenangkan. Sementara aku berada di puncak gairah yang 

berbeda: hasrat memperpanjang babakan sandiwara yang membuatku sangat 

nyaman saat tidak menjadi diri sendiri.            

*** 

(Peri biru menasehati Pinokio yang dipenjara oleh Stromboli bahwa kebohongan 

akan terus tumbuh seperti batang pohon, akan tumbuh  semakin panjang, lalu 

berbunga. Hidung pinokio bertambah panjang  setiap kali ia melontarkan 

kebohongan…) 

  

Aku mengenang Siradj. Ia bergantian hadir dengan bayangan Mama. Kini aku 

rindu padanya. Mungkin bukan perasaan menggelora seorang kekasih, tetapi 

lebih semacam perasaan kehilangan teman bercakap. Tak ada lagi seseorang 

yang bersedia duduk melihat aku yang tidak menjadi aku, yang membuka lebar-

lebar telinganya menerima pelajaran mengarang yang berlangsung sangat 

kreatif di dalam diriku: balada seorang putri hakim agung dari Jakarta. Aku 

senang. Ia juga tampak berbahagia. Di lain waktu ia membisikkan rahasia 

penting tentang sebuah organisasi yang mengutus ratusan mata-mata mengintai 

keluarganya di Inggris dan Austrlia.  Aku menyimaknya setekun seorang detektif 

terlatih. 
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Lalu Pakistan terbakar lagi. Dua sepupu Siradj tewas dalam gelombang 

kekerasan di Peshawar setelah Benazir Bhutto tertembak. Sebelumnya, seorang 

paman dari garis ayahnya, menjadi korban bom bunuh diri di Karachi.   

 

Khuda hafiz, Siradj!  Selamat tinggal, Sayang… 

 

Gelang kristal pemberiannya berkilau-kilau di lenganku.  

 

Seminggu sebelum perpisahan bertaburan kilat dan guntur itu, aku masih 

memainkan sandiwara satu babak di hadapannya.     

 

“Kata Papa aku harus belajar mandiri dan disiplin. Kalau sudah cukup matang, 

aku akan pulang, menemani Papa….” 

 

(Hahaha.. aku bukan pinokio dan tidak ada peri biru yang menyihir hidungku 

menjadi panjang setelah kebohonganku terlontar di  udara…)   

  

*** 

Langit biru dengan garis-garis matahari yang merah kekuningan di timur terasa 

begitu dekat di atas kepala. Aku, kembali ke kafe 24 jam yang menyediakan kopi  

encer. Inilah titik terbaik mengenang Siradj. Pelayannya, masih si mata sipit 

bernama Kim yang kali ini tampak lebih ramah. Ia rupanya mengenaliku dan 

melontarkan basa-basi saat menyiapkan sandwich. “Where is your boyfriend?” 
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Sendiri. Dengan hangat yang menjalar dari gelas kertas yang kugenggam 

dengan pertanyaan bertalu: minuman panas ini, kupesan untuk diteguk atau 

untuk sekadar mendapatkan jalaran rasa hangat di telapak? 

 

Sendiri. Dengan kenangan yang berseliweran seperti ubur-ubur yang membawa 

fluorescent di perutnya.. 

 

Sendiri. Aku, si manusia pelamun yang kemudian tertidur di kursi kafe, dikepung 

khayalan.  

 

Sebuah tepukan pelan menyadarkanku. Kim si pelayan berdiri dengan kepala 

menunduk, berusaha mencari-cari mataku. Kami bertatapan. Dari sepasang 

matanya yang begitu sempit, yang tak memungkinkan bola hitam di dalam kedua 

ceruk itu terlihat utuh, terpancar kekhawatiran.  

  

“I am fine. Don’t worry….Can I have more latte, please…” 

  

Kim tampak lega melihatku masih hidup.  Betapa sialnya ia bila harus berurusan 

dengan pengunjung yang mati kesepian di kursi kafe.  

 

Lalu sebuah dering…. 
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“Sayang… Barusan tim pengacara Papa telepon, dalam sidang siang nanti Papa 

pasti bebas. Sudah ada deal semalam.., “ 

 

Kim datang dengan segelas kopi latte. Aku mulai menangis. Meja basah kuyup.  

 

“Halo! Halo Sayang….kenapa menangis?” Di seberang Mama berteriak. 

Penjelasannya melesat seperti kereta super cepat yang menggandeng puluhan 

gerbong.  

 

Royal Park tampak berkabut di kejauhan. Suara-suara pagi muncul satu-satu. 

Derit tram, klakson mobil yang mewakili ketidaksabaran, anak-anak sekolah 

dengan ransel sebesar punuk unta, teriakan pengantar susu dan koran 

pagi.Kesiur daun dari barisan pohon yang murung.  

 

“Kapan kau ke Jakarta, Sayang?”  Mama semakin riang, semakin girang.  

 

Aku mengencangkan tangis. Di permukaan gelas, tercipta gelombang dari setitik 

air mata. Sepertinya bisa kulihat bayanganku di sana: si pinokio dengan hidung 

yang sangat panjang. (*)  

 

Coburg – Southbank, Melbourne, September 2002-Jakarta, Maret 2009 

 

*catatan: 
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1. Khuda hafiz, artinya selamat tinggal (bahasa Urdu). 

 

** Lily Yulianti Farid, kini tinggal di Jakarta. Telah menerbitkan dua kumpulan cerpen, 

Makkunrai (Maret, 2008) dan Maiasaura (Juni, 2008). 
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Kamera 
 

Biskuit coklat bermerek Wonder Girl. Kaos bertuliskan Happy Kids. 

 

Engkau baru saja menangis, menyaksikan ayah dan ibu bertengkar, lalu Surinah, 

pembantu yang pulang dari pasar memberimu biskuit coklat dan selembar kaos 

tipis berwarna merah anggur. 

 

Jadilah, Happy Kids lekat di tubuhmu, Wonder Girl membuat geligimu beradu. 

Serpihan coklat di sudut bibirmu, menyebar seperti serbuk sari kembang sepatu 

yang berantakan digoyang angin.  

 

Aku tergesa mengambil kamera Polaroid. Tentu saja aku harus mengendap-

endap mencuri sejenak barang mahal ini dari kamar kerja ayah. Benda ajaib 

yang selalu membuat kita takjub dan girang, bukan? 

 

Bayangkan, Polaroid itu bisa langsung menghadirkan gambar kita. Mengekalkan 

satu detak waktu dalam hidup kita. Ia obat mujarab bagi rasa sedihmu.  

 

Engkau bergaya dengan mata yang baru saja disiram tangis. Masih basah. Tapi 

tatapanmu tajam menantang kamera. Engkau berkacak pinggang, memiringkan 

kepala, menekuk lutut kananmu dan… jepret! 

 

Engkau mendekat. Dengus napasmu lekat di telingaku. “Mana… mana, 

hasilnya!” 

 

Tak sabar engkau tarik tanganku yang masih mengibas-ngibaskan lembaran foto 

langsung jadi itu ke udara.  

 

“Sabar… tunggu lima menit!” 
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Dan kita berdua tersenyum. Di lembaran licin berkilap itu ada dirimu berkacak 

pinggang dengan kaos Happy Kids, dengan senyum dikulum, mata berkilat 

menyisakan tangis. Kita menatapnya. Girang sekali rasanya. Foto langsung jadi 

itu adalah pelipur lara! Sempurna! Engkau tercetak cantik di foto ini. 

 

“Wada!! Kau main-main lagi dengan kamera Ayah!” 

 

Uups… kita tertangkap basah. Tapi tak apa. Engkau bisa lari duluan. Sembunyi 

di kamar. Tiarap di bawah ranjang seperti biasa. Aku bersiap menyodorkan 

telinga untuk dijewer ayah. 

 

Tapi tahu, tidak? Hari itu, ayah hanya mendengus. Kesal sekali tampaknya. Ia 

tidak menjewer. Mungkin lelah bertengkar dengan ibu, ya?  

 

*** 

 

“Kau ingat itu, Miu?” 

 

“Apa?” 

 

“Kamera Polaroid itu…” 

 

“Oh…” 

 

“Kenapa Oh?” 

 

“Kenapa kau selalu mengingat banyak hal dan memintaku juga mengingat 

banyak hal?” 
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“Kenapa kau tidak ingin mengingat banyak hal?” 

 

“Pahit…” 

 

“Tapi kan ada yang manis juga…” 

 

“Pahit, kataku! Semua pahit!” 

 

Wah, hari ini engkau melihat dunia serba pahit rupanya. Engkau menjadi 

segarang elang betina. Suaramu meninggi, urat lehermu muncul seperti anak-

anak sungai biru yang terbayang di bawah lapisan kulitmu yang kuning.  

 

Apakah karena sedang merasa pahit engkau memutuskan pulang sejenak ke 

rumah ini. Menarik diri dari duniamu dan mampir lagi melongokkan kepala di 

sini? 

 

Tahu tidak Miu, setiap kali engkau datang, gadis cilik bermata basah dengan 

kaos Happy Kids dan remah coklat Wonder Girl di sudut bibirnya itu yang 

menyeruak di semesta kesadaranku. Sejak kepergianmu yang jauh, ya, jauh 

sekali, aku memang telah membekukan kenanganku tentangmu.  

 

Kamera itu berjasa mengabadikan saat terindah dari dirimu, setidaknya di 

mataku, di hatiku, di kepalaku. Sejak saat itulah, dalam alam pikiranku, engkau 

tidak lagi berubah menjadi apa-apa, tidak beranjak lagi ke keadaan pun. Karena 

bagiku itulah saat terbaik mengenangmu.  

 

Engkau bisa menyebutku gila atau apa saja. Tapi begitulah cara aku memujamu. 

Itulah Miu terbaik dalam hidupku. Makanya setiap kali engkau mengabari, “Aku 

mau pulang nih, sehari dua hari….” Dan saat engkau betul-betul hadir lagi di sini, 

maka yang kusongsong di depan pintu rumah adalah si centil dengan kaos 
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Happy Kids mengulum biskuit Wonder Girl, bukan Miu dewasa yang terkenal, 

populer dan beredar di dunia yang hingar bingar.   

 

Ayah kita tukang foto. Ibu kita perias pengantin. Kita berdua punya banyak foto di 

segala suasana, penting maupun tidak penting. Engkau juga sering dirias ibu di 

segala suasana. Pipi dan bibirmu selalu diberi pemerah. Matamu diberi berbagai 

warna. Rambutmu digelung, dikepang, diberi pita dan kembang goyang.  

 

Coba lihat dinding rumah ini, Miu. Foto ketika aku diadopsi dari panti asuhan, 

juga foto kelahiranmu tergantung di dekat tangga menuju ruang baca. Kita 

berjejer di dinding.  

 

Kita memang senantiasa berdampingan. Pigura yang memajang wajahku 

bersanding dengan pigura yang memajang wajahmu. Fotoku ketika lulus TK dan 

fotomu saat mulai belajar berjalan dipaku berurutan di ruang tengah. Fotomu ikut 

lomba bayi sehat dipajang berbanjar dengan fotoku saat menang karnaval 

sepeda.  

 

Tapi Miu, tentu saja fotomu lebih banyak. Wajahmu mendominasi dinding rumah 

ini. Engkau difoto dalam lomba anak berbakat, lomba model cilik, lomba sepeda 

santai. Ah, banyak betul lomba yang kau ikuti sepanjang hidupmu, Miu! Rajin 

betul ibu menentengmu ke sana kemari ikut lomba ini lomba itu, 

memamerkanmu seperti boneka porselen.  

 

Itulah mengapa wajahmu menguasai dinding rumah ini. Tapi tak apa. Aku kira, 

tak ada yang keberatan. Seperti halnya tak ada yang keberatan saat engkau 

berkata, engkau ingin semua orang di dunia melihat wajahmu, menonton 

tubuhmu. Engkau menginginkan itu. 
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Aku suka ikut ayah. Engkau suka ikut ibu. Terkadang aku ikut ayah berkeliling 

menerima panggilan pemotretan. Engkau sendiri riang melangkah mengikuti ibu 

merias wajah orang-orang yang hendak berpesta.  

 

Aku jadi suka pada segala macam kamera yang membekukan sedetik peristiwa 

dalam kehidupan orang-orang. Benda kecil persegi yang dibawa ayah ke mana-

mana itu, sungguh ajaib. Orang rela menghentikan sejenak aktivitas mereka, 

memasang senyum, lalu jepret!  

 

Aku juga menikmati kegembiraan orang-orang yang datang ke studio foto milik 

ayah. Di studio foto ada orang yang datang membawa harapan (untuk selembar 

pas foto yang dilekatkan di lembaran lamaran kerja dan ijazah), ada juga yang 

datang membawa kebahagiaan yang ingin diabadikan (untuk para pengantin 

baru dan serombongan keluarga yang ingin dipotret dengan pose yang seolah 

ingin berkata: kamilah orang paling berbahagia di dunia! Atau para sarjana baru 

dengan toga sewaan yang ingin difoto dengan pesan jelas tegas: Siap 

menyongsong masa depan!) 

 

Ah, studio foto ini, Miu… engkau juga banyak berpose di sini. Segala macam 

gaya sudah kau coba.  

 

Tapi Miu, di mataku, tampilan terbaikmu bukanlah di foto-foto yang bertebaran di 

dinding rumah atau pose-pose amatiran yang kau lakukan di studio foto ayah. 

Juga bukan di sampul majalah, dalam balutan pakaian desainer ternama, atau di 

produk kosmetik, parfum dan jam tangan yang engkau iklankan. Miu terbaik 

adalah si centil dalam balutan kaos Happy Kids itu!  

 

Matamu di foto itu membuatku tergerak menulis larik puitis tentang dua bola 

bening itu:  
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kubayangkan dua bintang 

sehabis disiram hujan 

 

Terdengar gombal ya, Miu? Ah, biar saja. Tapi sungguh, aku begitu ingin 

mengulum sepasang matamu itu. Itulah cahaya mata terbaik dalam tangkapan 

kamera dan rekaman ingatanku. Dua mata yang kau seka buru-buru, meski tetap 

saja ada selapis tangis menggenang.  

 

Di foto Happy Kids itu, Miu, ponimu selurus penggaris, rata memayungi dua 

alismu. Seperti tirai hitam, legam, berkilat dan patuh mengikuti bentuk dahimu. 

Engkau kenes. Menggoda.  

 

Bukankah kamera Polaroid itu yang membuat airmatamu terhenti?  

 

Sebenarnya Miu, aku berandai-andai saat itu, meski airmatamu terus mengalir 

seusai menyaksikan ayah dan ibu bertengkar, tanpa perlu engkau seka pipimu 

yang basah itu, di foto instan itu tangismu akan beku juga, bukan? Ya, beku. Tak 

jatuh mengalir. Dan bila lembaran film itu kita kibas-kibaskan ke udara, lalu 

lapisan hitamnya itu secara perlahan memunculkan rekaman gambarmu, tak ada 

air mata di situ bukan? Kering. Bersih. Dan kita memang selalu kegirangan 

melihat kamera Polaroid itu bisa mendatangkan rasa senang. Selalu saja begitu. 

 

Di usia empat belas tahun, engkau berangkat ranum. Cepat atau memang 

sewajarnya demikiankah? Aku tak tahu. Apa yang kutahu sebagai kakak 

lakilakimu bahwa engkau tidak lagi sekedar kenes, tapi semakin menggoda. Aku 

lakilaki kecil di hari terik yang melihatmu seperti segelas sirop stoberi atau es 

krim vanila. Menggiurkan. Dadamu mulai mekar, juga pinggulmu. Aku 

memperhatikannya. Dan itu membuatku selalu ingin memotretmu lebih dari 

biasanya. Dan engkau tampaknya senang-senang saja.   
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Aku mengendap ke kamar ayah, mencuri kamera Polaroid berwarna abuabu itu. 

Berkali-kali, dadamu yang membusung itu membuatku menahan napas. 

Fantasiku menari. Liar. Nakal. Membuatku malu sendiri. Terkadang engkau 

memelukku dari belakang. Engkau memberi kejutan pada lamunan-lamunan 

panjangku. Napasmu begitu dekat di telinga dan tengkukku. Engkau 

menjatuhkan seluruh berat tubuhmu ke pundak dan punggungku.  

 

Kenapa aku merasa berdebar melihat badanmu mekar, Miu? Mengapa tubuhku 

menegang ketika begitu saja engkau jatuhkan tubuhmu ke tubuhku? Bukankah 

ketika engkau kecil dahulu kubopong dirimu berkeliling halaman. Aku adalah 

kuda dan engkau jokinya?  

 

Tapi, Miu, di masa-masa ranummu itu, dada yang empuk dan lunak itu 

membakar punggungku.  

 

“Nyeri di sebelah sini…” engkau menunjuk dadamu di bagian atas dengan wajah 

meringis. Tanpa segan engkau mengeluh. Tapi apa yang kutahu soal itu sebagai 

kakak lakilakimu, Miu?  

 

Harusnya engkau tanya ibu. Tapi katamu ibu kini makin galak. Ia marah bila 

diganggu. Ibu sibuk merias pengantin. Makin banyak orang yang kawin. Ibu 

sempat berhenti menentengmu ke berbagai lomba. “Usia Miu lagi tanggung!” 

kata ibu. Masih kata ibu, tak ada lomba yang cocok. Ikut lomba model dewasa 

belum cukup umur. Ikut lomba kanak-kanak, sudah ketuaan.  

 

Ibu memang tak banyak waktu untuk kita. Ibu telah kehabisan waktu 

menjalankan tugasnya dengan baik: melayani rias pengantin dan melayani ayah 

bertengkar. Itu saja!  
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Hanya Surinah, pembantu setia itu yang menjaga kita berdua. Lebih tepatnya, 

menjagamu, Miu. Ingat, aku lebih tua darimu. Aku selalu merasa jauh lebih 

dewasa dan tak pernah betul-betul merasa perlu dijaga.  

 

Bila kita berdua saja di rumah, engkau mengajakku bermain di studio foto milik 

ayah atau membuka buku-buku tua di ruang baca ayah.  

 

“Kakak... bedanya lakilaki dan perempuan ada di sini..” suatu hari engkau 

mengajakku membuka sebuah buku anatomi berbahasa Inggris di ruang baca 

ayah. “Lakilaki tak tidak punya ini!” 

 

Sebuah kantung segitiga kemerahan yang melintang di tengah perut gambar 

perempuan telanjang, engkau tunjuki penuh semangat. “Dari sini manusia lahir!”  

 

Lalu di suatu hari yang lain engkau menunjuk perutmu yang katamu berputar-

putar seperti gasing kesurupan, seakan hendak terlepas dari tubuhmu 

 

“Ada apa di perutmu?” 

 

“Ada darah...” 

 

“Hah?” 

 

Engkau bercerita tentang bercak darah kecoklatan di pakaian dalammu. 

 

“Ini mens pertama… Oalah… sudah gadis kau sekarang!”  pembantu kita, 

Surinah yang membimbingmu ke kamar mandi, mengguyurmu. Ibu tak ada di 

rumah. Ayah sedang mengurung diri di ruang baca. Di malam harinya engkau 

berbisik padaku, “Pembalut yang diberi Bik Surinah sangat tidak nyaman di 

sini…” engkau menunjuk pangkal pahamu. 
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Tapi Miu, sungguh, ketika itu, apa yang bisa kubayangkan sebagai kakak lakilaki 

tentang dadamu yang nyeri dan perutmu yang melilit, juga soal pembalut yang 

tak nyaman itu? Apalagi tentang kantong segitiga berwarna merah di dalam 

perutmu yang katamu adalah tempat yang kelak bisa diisi manusia kecil? 

 

“Ssst... aku sedang M”  

 

Oh Miu, bagaimana bisa kupahami artinya? 

 

Datang bulan, sedang mens, palang merah, begitu engkau ajari aku tentang 

siklus yang dialami setiap perempuan.  

 

Aku merasakan wajahku memanas setiap kali engkau melaporkan siklus itu. 

Kubayangkan ada siluman berpisau tajam yang menoreh perutmu setiap bulan 

sehingga engkau kerepotan berdarah-darah.  

 

Aku menebak-nebak. Engkau mencari tahu. Di buku anatomi tua di ruang baca 

ayah itu, engkau mendapat penjelasan. Engkau mengajakku membacanya. Di 

dalam perutku dan perutmu terdapat susunan organ yang berbeda.  

 

Tapi mengapa harus engkau laporkan soal darah yang mengotorimu pakaianmu, 

mengeluhkan perutmu yang melilit, dan memintaku mengedus-endus pangkal 

lenganmu untuk memastikan bau tubuhmu tidaklah terasa anyir?  

 

“Ya… supaya kakak tahu saja!” suaramu kenes, dan… 

 

“Hei melamunkan apa! Dasar pengkhayal!” suaramu kini garang. Menggelegar. 

Suara itu mengusir si centil berbalut kaos Happy Kids.  
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Engkau berkacak pinggang. Wajahmu kusut. Tapi ah, engkau tetap cantik meski 

dalam keadaan berantakan begini.  

 

“Melamunkan apa, ayo!” 

 

“Setiap kali kau datang, aku selalu menjadi sentimentil Miu! Mengenang masa-

masa kecil kita…” 

 

“Huuuuh..” engkau memonyongkan bibir.  

 

“Pelamun, pemimpi, sentimentil, penyendiri, gemar mengunci diri di rumah, 

malas mandi… pantas saja Kakak tidak dapat jodoh hingga hari ini!” 

 

Hari ini engkau datang khusus untukku, katamu. Tumben, balasku. Kangen, 

katamu. Kangen? Aku kok tiba-tiba merasa engkau berbasa-basi, sama seperti 

banyak basa-basimu yang bertebaran di majalah, surat kabar dan televisi. 

 

“Manajermu?” 

 

“Kubiarkan di Singapura. Mengurus kontrak pemotretan. Aku mau libur dua hari 

di rumah ini!” 

 

Engkau melempar tubuhmu ke sofa tua yang kulitnya kusam. Sofa abuabu yang 

membenamkan banyak kenangan di rumah ini. Sofa itu Miu, dulunya dipajang di 

studio foto ayah. Berapa ratus orang yang telah mendudukinya ya? Kini ia reot. 

Lapuk.    

 

Engkau menanyakan ayah. Engkau panjangkan lehermu, celangak-celinguk 

memandang pintu kamar ayah yang bercat hijau tua. Pintu yang dingin, seolah 

berpalang dan bertanda : dilarang masuk! 
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“Ayah tidur.” Aku menegaskan larangan itu.  

 

“Bagaimana? Jadi kau masukkan ke panti jompo?” 

 

“Itukan usulanmu. Miu” 

 

“Di panti yang sama dengan ibu?” 

 

“Terserah..” 

 

“Hei… aku serius! Kakak jangan capek-capeklah mengurusi ayah. Kalau perlu 

studio ini ditutup sajalah! Ayah dan ibu ke panti jompo dan kakak ikut aku saja ke 

Singapura!” 

 

Wah, sifat mengatur-aturmu mulai kambuh. Engkau menjelma mirip mandor 

proyek yang memuntahkan perintah kepada buruh bangunan.  

 

“Ayah dan ibu kan perlu perawatan khusus. Mereka akan lebih nyaman di panti 

jompo. Kita bisa pulang ke sini menjenguk sekali sebulan, bagaimana? Kakak 

bisa mengembangkan hobi fotografi di Singapura atau mulai menulis novel. Kan 

cita-citanya mau jadi novelis? Atau bagaimana kalau menulis biografiku? Pasti 

keren tuh! Eh, aku akan dapat kontrak pemotretan di Milan, apartemenku di 

Singapura bakal kosong sekitar dua bulan...” 

 

Wah, kali ini engkau bukan lagi mandor proyek. Jabatanmu kunaikkan menjadi 

seorang presiden yang menerbitkan dekrit!  

 

“Kakak… aku akan cukup lama di Eropa musim panas nanti, bantulah aku 

mengurus banyak hal di Singapura!”  
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Nah, ini dia rengekan maut yang tak pernah engkau amandemen sekalipun 

setiap kali pulang ke rumah ini. Ayolah Kakak ikut aku! Pindah dari kota ini!  

 

Setiap kali engkau datang, selalu saja engkau gelar rencana mengajakku pergi. 

Mengajak pindah. Tahukah engkau Miu, ajakan itu yang membuat ayah murung 

dan ibu berceracau tak karuan.  

 

“Menutup foto studio ayah? Kamu sinting! Ayah bisa marah!”  

 

“Kakak… zaman sekarang hampir semua orang punya kamera digital! Mereka 

tidak ke foto studio lagi?” 

 

“Kata siapa? Ada kok yang datang ke sini!” 

 

“Untuk apa?” 

 

“Ya untuk dipotretlah! Pertanyaan bodoh!” 

 

“Lho, kenapa orang-orang masih ke sini?” 

 

“Untuk membuat pas foto ijazah, kebutuhan melamar kerja, foto keluarga. Tahu 

tidak Miu, aku juga menerima foto pre-wedding!” 

 

“Hah? Orang-orang di kota ini sudah kenal pre-wedding photo session? Hahaha 

Oh My God! latah sekali…” 

 

“Itulah kau! Selalu memandang remeh! Kota ini juga berkembang… memangnya 

cuma hidupmu saja yang menggelinding ke Roma, Paris, Singapura, Sydney…” 
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“Huuuhhh…” Engkau mencibir. Congkak sekali garis wajahmu kali ini. Tapi, ah, 

engkau tetap saja cantik, dilihat dari sudut mana pun. Tapi tunggu dulu, pipimu 

agak tirus sekarang ya? Tuntutan agen, ya? Coba lihat tubuhmu, engkau 

susutkan lagi lingkar pinggangmu, ya? Ke ukuran berapa? Kamu ikut-ikutan jadi 

size zero model? Ingin jadi underweight model, Miu? Mau mati kekurusan ya 

Miu? Jangan tolol, Miu! 

 

“Kenapa, Kak?” 

 

“Kau kurus…” 

 

“Memang harus… Kalau gemuk dikit… kreeek!” Engkau membuat pisau tajam 

dengan tangan kirimu dan melakukan gerakan memenggal lehermu. Terhuyung. 

Engkau memutar-mutar bola matamu mirip orang tercekik kenyataan. Tak boleh 

gemuk satu senti pun! Pantang! 

 

“Kakak… aku tak akan lama lagi. Dua tahun lalu pasti digilas dengan yang lebih 

asoy. Yang lebih muda. Model-model Eropa Timur itu, gila! Cantik, ulet dan licin! 

Mereka menyerbu! Agen-agen itu, orang yang membenci usia dan lemak itu, 

langsung menyembah-menyembah mereka. Aku akhirnya ikut-ikutan membenci 

usia, membenci lemak, membenci daftar menu! Huh!”   

 

Kau selonjoran di sofa. Tungkaimu adalah sepasang kaki belalang yang panjang 

dan proposional. Lelah sekali engkau kelihatannya. Tulang pipimu menonjol. 

Perutmu landai sedatar padang luas. Dan ke mana perginya lemak di bawah 

dagumu itu? Aku selalu saja menjadi lakilaki yang cerewet melihat tubuhmu. 

Mengapa tidak pernah selesai engkau mengutak-atik tubuhmu itu, Miu?  

 

“Oh ini… lemak dagu ini kusedot… jelek rasanya punya dagu bersusun! ” 
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“Miu…”   

 

Aku masih ingin protes, tapi engkau tak tertarik membahas dirimu.  

 

“Soal ayah…. Ada perkembangan?” 

 

“Buruk. Stroke tahun lalu membuatnya mengalami gejala dementia.” 

 

“Ibu?” 

 

“Hypertensinya perlu pemantauan khusus. Ibu juga mengalami gejala dementia... 

tapi kata dokter penyebab dementia ibu lebih karena keturunan, ada sejarah 

dementia di keluarga ibu..” 

 

“Kok bisa?” 

 

“Ya, namanya juga orang sudah tua.” 

 

“Maksudku, kenapa dua-duanya pikun bersamaan..” 

 

“Ya, mana aku tahu…” 

 

“Ayah dan Ibu menghabiskan waktu dengan bertengkar, terus bertengkar hingga 

kita capek melihat keduanya mempertengkarkan begitu banyak hal dalam 

kehidupan mereka… Kalau sekarang dua-duanya pikun, wah...” 

 

“Wah apa?” 

 

“Nggak... tiba-tiba saja terbayang betapa damainya rumah ini hahaha...” 
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Ah Miu, engkau tumbuh jadi anak yang kurang ajar rupanya! Ayah dan ibu pikun, 

malah menjadi bahan tertawaanmu! Hormatlah sedikit pada mereka!  

 

Maaf Miu, aku memang sangat sensitif bila ada yang menertawai ayah dan ibu. 

Aku pantang menertawai dua orang yang mengadopsiku itu.  

 

Ya, aku “anak pancingan” sebagaimana yang dipercaya keduanya bahwa 

kehadiranku di rumah ini dapat membuat ibu hamil. Dan memang benar, engkau 

lahir setelah setahun aku bersama mereka. Tahukah engkau Miu, hanya 

bersama keduanya aku merasa betul-betul menjadi anak. Meski keduanya 

gemar bertengkar.  

 

Eh, kita pernah berpikir keduanya menunjukkan rasa cinta dengan mengisi hari-

hari berdebat hingga kelelahan, ya? Tapi mereka mengajari aku untuk tidak 

dendam pada nasibku. Membuatku tidak menyesal pada takdirku yang tidak tahu 

dari rahim siapa sebenarnya aku terlahir.   

 

“Kakak, kenapa orang bisa jadi pikun?” 

 

“Otak manusia bisa kehilangan kemampuan mengingat… ada yang terjadi 

drastis, ada yang perlahan. Penyebabnya macam-macam. Makanya jaga otakmu 

baik-baik!” 

 

“Huuuuh…” engkau monyongkan lagi bibirmu.  

 

Lalu katamu, “Eh, asyik juga ya kalau kita punya banyak masalah, terlilit hutang, 

stress, putus asa, mending kita pikun saja, ya! Orang pikun pasti punya dunia 

yang lain, dunia di luar kita yang normal-normal ini…” 

 

“Itu gila. Bukan pikun!” 
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“Pikun!” 

 

“Gila!” 

 

“Pikun, Kak!” 

 

“Ayah dan ibu tidak gila, Miu!” 

 

“Lho yang bilang mereka gila siapa?” 

 

“Kamu bilang mereka punya dunia sendiri, barusan!” 

 

“Eits, aku tidak bilang begitu! Dengar baik-baik, aku bilang, enak juga jadi orang 

pikun!” 

 

“Tapi orang pikun tetap terhubung dengan orang-orang di sekitarnya, mereka 

tidak punya dunia sendiri..” 

 

“Lantas ke mana mereka saat pikunnya kambuh? Ke mana mereka? Ke alam 

mana pikiran mereka berpindah?” 

 

“Maksudmu?” 

 

“Ah sudahlah! Kenapa kita jadi bertengkar begini, Kak… Yang jelas mereka 

berdua harus dirawat di panti jompo!” 

 

Ah, engkau si presiden yang baru saja menerbitkan dekrit, kini memejamkan 

mata. Memilih tidur-tiduran. Itulah kebiasaanmu. Engkau selalu pura-pura tidur, 

memejamkan mata bila capek berdebat. Seperti yang engkau lakukan sekarang 
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di hadapanku. Tubuhmu terlentang di sofa tua itu. Matamu engkau pejamkan. 

Dadamu naik turun teratur. Tertidurkah engkau? Benar-benar tidur?  

 

Aku kira, Miu, kita mewarisi dengan baik kebiasaan ayah dan ibu 

memperdebatkan banyak hal besar, sedang dan kecil. Kadang berlarut-larut. 

Kadang engkau sampai memasang bendera permusuhan berhari-hari.  

 

Hei Miu jangan pura-pura tidur begitu dong! Engkau hanya pulang untuk 

numpang tidur? Tadi katanya kangen! 

 

Oh, come on Miu! Jangan pura-pura tidur dulu! Banyak yang harus kita 

pertengkarkan. Engkau bilang mengirim ayah dan ibu ke panti jompo adalah cara 

terbaik. Aku bersikeras masih bisa merawat keduanya. Engkau bilang lagi, ayah 

dan ibu butuh perawatan intensif, dokter ahli dan pendamping lansia yang 

terlatih. Aku menolak. Engkau berontak. Ingatkah engkau Miu betapa kita 

bertengkar hebat di telepon? Berjam-jam. Berhari-hari.   

 

Pertengkaran ini akan berlanjut. Aku yakin, begitu engkau bangkit dari sofa tua 

itu, kita akan adu mulut lagi.  

 

Tapi… ah, engkau betul-betul tidur rupanya. Dengkur halusmu diayunkan angin 

ke telingaku. Menyusup masuk ke sel-sel syarafku, berubah wujud menjadi 

linggis yang membongkar pintu-pintu kenangan. 

 

 

*** 

 

“Pesawatnya terlambat sekitar setengah jam, Pak Wada. Tapi segala 

sesuatunya telah disiapkan melalui pintu kedatangan khusus…” 
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Seorang petugas kepolisian memberi penjelasan dengan wajah yang 

menunjukkan keprihatinan luar biasa. Setelah menyampaikan kabar itu, ia tak 

beranjak. Ia tetap berdiri di samping Wada, lakilaki bertubuh ringkih, bermata 

sembab yang tengah memandang kosong ke arah landasan pacu. Layar 

informasi penerbangan di depannya memajang kata “delayed” pada nomor 

penerbangan yang sejak tadi diawasinya.   

 

Bandara ramai sekali. Sesak. Riuh oleh desas desus. Di ruang kedatangan, 

bukan hanya para penjemput yang berdesakan. Koridor dipenuhi polisi, 

wartawan dan orang-orang yang memasang wajah ingin tahu. 

 

Sejak semalam kota kami gempar. Dua warga kota ini diberitakan ditemukan 

tewas di Singapura. Yang satu ditemukan tergeletak tak bernyawa dua hari lalu, 

yang satunya lagi membusuk di kamar mandi, diduga telah meninggal pekan 

lalu.  

 

Keesokan paginya kota kami makin gempar ketika loper koran di seluruh 

perempatan jalan meneriakkan dua berita kematian itu. Lantang. Penuh sensasi.  

 

*** 

 

MANIS, Miu. Sebenarnya dilihat dari sudut manapun, ingatan tentangmu selalu 

terasa manis. Aku tetaplah lakilaki kecil yang membayangkan mengulummu 

seperti es krim vanila di siang terik.  

 

Semua tentangmu manis adanya, Miu… seperti halnya wajahmu, dengan tulang 

pipi sempurna, garis hidung lurus tegas, tatapan mata legam tajam menantang, 

ditangkap oleh kamera dari sudut manapun, akan tetap cantik, Miu… 
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Miu, engkau pulang. Kali ini untuk terakhir kalinya. Di koran, mereka bilang 

engkau tergeletak overdosis di apartemen manajermu. Obat pelangsing, 

ampetamin dan alat suntik berceceran di lantai. (Bersih, aku bersih, Kak! Di 

setiap party, aku bersih… begitu selalu engkau memberi jaminan di saat aku 

mengkhawatirkan pesta-pesta yang engkau hadiri. Multivitamin saja susah 

nelannya, apalagi pake obat dan suntik, ih!) 

 

Miu, aku menunggumu. Aku menunggumu, Sayang… 

Televisi bilang ada dugaan engkau berupaya menggugurkan kandunganmu yang 

berusia 6 minggu. Mengapa ada busa putih di sudut bibirmu dalam foto yang 

ditayangkan breaking news semalam? (Siapa yang benar-benar bisa 

menjelaskan ini padaku, Miu? Aku mengingat buku anatomi tua di ruang baca 

ayah itu, Miu. Aku mengingat kantong merah di perut perempuan yang katamu 

bisa memelihara manusia baru. Apakah engkau menjelma siluman yang 

menoreh sendiri kantong merah itu lalu membunuh isinya, Miu?) 

 

Miu, engkau pulang. Dan tahukah engkau, Miu? Engkau tak sendiri. Ada tubuh 

beku lainnya yang diangkut pesawat yang menerbangkanmu dari Singapura. 

Koran pagi menulis namanya, Rusti. Pembantu rumah tangga yang mati disekap 

majikannya di Jurong East. Koran itu memajang foto Rusti dengan wajah bonyok 

lebam tak karuan.     

 

Semalam, Miu, setelah berita tentang dirimu, penyiar televisi mengabarkan Rusti. 

Ia katanya telah tiga kali mencoba melarikan diri. Majikannya kalap lalu 

menyekap Rusti.   

 

Pagi ini, Miu, engkau berbagi halaman utama dengan Rusti di semua koran. 

Hampir seluruh orang di kota ini membicarakanmu, juga membicarakan Rusti. 
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Miu, pesawat yang membawamu belum juga tiba. Tertunda. Entah dengan 

alasan apa. Terhalang hujan dan kabut tebal kah? Tersesat di gumpalan awan?  

 

Tapi tahu tidak, Miu… engkau telah kulihat hadir jelas di ujung landasan pacu. 

Engkau berjalan menenteng travel bag Louis Vuitton kesayanganmu dan berlari 

bersungut-sungut mendekat ke arahku. “Kakak, agen-agen itu membenci usia, 

membenci lemak…tak boleh bertambah gemuk satu senti pun. Brengsek!”  

 

Manis, Miu… kukenang dari sudut manapun, engkau tetap manis. (*) 

 

Tokyo, 3 Mei 2008/6:35 pm 
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KECAP 
 

DI ulangtahun Nayu yang keduabelas, ayahnya memberikan hadiah yang tak 

biasa. Ketika bungkusan itu dibukanya, gadis kecil itu berteriak kecewa.  

  

Botol kaca hitam berkilat dengan gambar naga menjulurkan lidah api dengan 

tulisan Nomor 1 menyembul dari balik kertas kado metalik berpita merah.  

 

“Kenapa? Tak suka? Kecap mencerdaskanmu, Sayang! Kedelai banyak gizinya! 

Membuatmu kuat!” 

 

“Yah… masak kecap?” 

 

“Maaf, Sayang… Ayah tak punya kado lain!” 

 

Ya, mau apa lagi. Semua toko tutup. Kota masih terbakar, digulung kerusuhan.  

 

Di depan rumah mereka berdiri pabrik kecap. Industri rumah tangga itu milik 

keluarga Liong. Ketika sekelompok orang marah berteriak “Ganyang China!” 

sehari setelah beredar kabar seorang pembantu rumah tangga tewas dihajar 

majikannya yang warga keturunan China, seluruh anggota keluarga Liong 

bersembunyi di rumah Nayu. Sebelum mengungsi, Babah Liong buru-buru 

membeli pylox. Tembok pagar dan bagian depan pabrik kecap segera disemprot 

dengan tulisan: Milik Pribumi!    

 

Ayah Nayu bersama sejumlah warga lainnya berjaga-jaga membawa pentungan 

di depan pabrik itu. Tiga hari tiga malam amuk anti China berlangsung. Kota 

gempar terbakar. Kantor dan sekolah libur. Warga keturunan gemetar, kawasan 

pecinan menjelma kuburan, orang-orang misterius menyerang seperti 
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rombongan barbar. Nayu mencoreti kalender. Libur! Ia memberi tanda silang di 

penanggalan dinding, menciptakan hari libur tambahan.  

 

Tapi ia juga sebenarnya kecewa luar biasa. Ia akan berulang tahun! Ia sudah 

merencanakan pesta sebelum lulus SD. Tapi batal. Orang-orang mendekam di 

rumah. Jalan-jalan hanya dipenuhi orang marah. Ia meringkuk bersama lima 

anak Babah Liong yang mengungsi ke rumah Nayu. Anak-anak itu ribut sekali. 

Manja dan tengil. Setiap saat merengek-rengek minta pulang ke rumah mereka, 

pabrik kecap berlantai hitam, yang penuh karung kedelai dan remah gula Jawa 

itu. 

 

Lidah api mungil di lilin-lilin berwarna-warni yang seharusnya ditiup Nayu di atas 

kue ulang tahun, berpindah menjadi kobaran api raksasa di sejumlah titik kota. 

Membesar. Menggulung. Membuat banyak tempat menjadi arang. Kota hangus. 

Rusuh dan hitam.   

 

“Ya, sudahlah… ini hadiah kecap dari Babah Liong. Tadi istrinya yang membantu 

membungkusnya sebagai hadiah. Selamat ulangtahun, Sayang!”  

 

Lakilaki itu mengecup Nayu.  

 

“Iiihh.. Ayah bau!”   

 

Ayahnya memang membawa keringat yang sangat asin, di bajunya melekat bau 

asap dan bau mayat-mayat yang terbakar.  

 

Anak-anak Babah Liong mengerumuni Nayu. Melingkar mereka menatap botol 

hitam berkilat yang diangkat tinggi-tinggi. “Ini kecap dari rumahku…. !”  Charles, 

anak tertua Babah Liong mencoba menggapai botol itu. Nayu mengangkat 

hadiah ulangtahun itu lebih tinggi.  
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Ia kecewa pada hadiah ulangtahunnya itu, tapi ia tak rela anak-anak Babah 

Liong merebutnya. Ia naik ke kursi, lalu naik lebih tinggi ke meja, menghindari 

sepuluh tangan yang menggapai-gapai, yang mencoba merebutnya.  

 

Enak saja! Lebih baik berulangtahun dengan sebotol kecap dari pada tanpa kado 

sama sekali! 

 

Kecap itu akhirnya ada juga gunanya. Kerusuhan tak reda hingga hari ketujuh. 

Berbagai isu lainnya yang tumpang tindih menjadi bahan bakar yang makin 

menyulut api di seluruh penjuru kota. Berhari-hari pasar dan toko tidak ada yang 

buka. Bagi Nayu, mengurung diri di rumah, menyantap nasi putih dan kecap 

manis, kelak menjadi kenangan yang tak dilupakannya hingga berpuluh tahun 

kemudian.   

 

*** 

KEBIASAAN ini diteruskan ayahnya hingga Nayu remaja, mulai pacaran, 

menikah dan bercerai.  

 

“Ayah punya kecap Kikkoman, nih” 

 

Di usianya yang keduapuluhtujuh Nayu memutuskan kembali ke rumah ayahnya.  

 

Kali ini ayahnya menghadiahkannya kecap Jepang. Encer dan asin. Hadiah 

promosi sebuah rumah makan milik kenalannya.  

 

“Anggap saja hadiah ulang tahun yang terlambat.”  

 

Nayu menerima botol kaca mungil bertutup plastik merah dengan tulisan kuning 

terang “made in Japan” di bagian bawahnya itu dengan wajah penuh rasa 
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maklum. Ia memaksa diri tersenyum. Rasa sedih tak boleh masuk ke dalam 

rumah ini.  

 

Selalu saja, ayah dan kecap adalah dua hal yang bisa mengaktifkan syaraf-

syaraf otaknya untuk memerintahkan mulutnya memuntahkan gelak dan 

melarang rasa sedih menguasai perasaannya.  

 

Ayah dan kecap. Sebuah ritual yang janggal, yang menjadi bentuk komunikasi 

yang hanya mereka mengerti berdua. Kehadiran kado itu memanggil-manggil 

segenap peristiwa yang tidak menggembirakan tapi bersikeras dikenang dengan 

cara-cara yang baik, tanpa sikap cengeng dan wajah sendu berlarat-larat. 

 

Ayahnya ingin diingat karena sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sebagai 

juragan kos merangkap calo tanah yang ditinggal kabur istri.  

 

Malas, cemburuan, pemarah. Begitulah orang-orang bergunjing tentang 

ayahnya. Tapi Nayu punya versi lain tentang lakilaki itu: tidak ambisius, 

penyayang, pandai mengurus rumah.  

 

Ayahnya memeluk Nayu. Agak lama. Dibenamkannya kepala Nayu di dadanya. 

“Kamu kuat?” 

 

“Berat, Yah… tapi harus kuat! “ 

 

Ia mengajak ayahnya tertawa.  

 

Bersama ayahnya, ya hanya bersama lakilaki itu, ia tidak ingin kehilangan selera 

humornya untuk alasan apa pun.  

 

Keduanya tertawa. Sumbang.  
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*** 

NAYU memelihara banyak orang di dalam kepalanya. 

 

“Waduh ini sifat warisan ibumu…” ayahnya cemas bukan main.  

 

Orang-orang di dalam kepala Nayu itu makin ribut tidak karuan ketika ia 

memutuskan bercerai. Ini memang masa sulit baginya. Seperti perjalanan 

melalui terowongan sempit, gelap, tanpa oksigen, penuh ular dan siluman dan 

barangkali di ujungnya ada jurang yang curam dan di dasarnya ada sungai yang 

dihuni puluhan buaya lapar.   

 

Mengumumkan dirinya sedang menjalani sidang perceraian membuat hidupnya 

berubah menjadi seonggok bangkai yang dirubung lalat. Kehidupannya riuh 

rendah dibahas para penggunjing. Orang-orang itu berlompatan keluar dari 

kepalanya. 

 

“Ya ampun.. kenapa harus cerai?” 

 

“Cerai adalah perbuatan halal yang paling tidak disukai Allah..” 

 

“Nayu dicerai atau menggugat cerai?” 

 

“Suamimu punya affair? Atau kamu yang selingkuh?” 

 

“Apa? Gara-gara tidak punya anak? Ah, yang benar saja?! Kamu yang mandul? 

Kenapa tidak periksa baik-baik... atau jangan-jangan suamimu yang memang 

loyo!” 
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Celakanya, orang-orang terkadang lupa pada etika bergosip yang baik dan 

benar: pastikanlah obyek yang digosipkan berada pada radius beberapa puluh 

meter, sehingga si korban gosip tidak mendengarkan langsung gunjingan.   

 

Nayu mendengar satu demi satu cerita seputar perceraiannya. Jelas. Keras. 

Dengan isi cerita yang dipelintir dan diberi bumbu. Menyakitkan. 

Membingungkan. Menjengkelkan. Perkawinannya berkembang tidak seperti 

yang diharapkan orang-orang. Berlian di cincin pernikahannya memang abadi. 

Tapi cahaya batu mulia itu memancarkan sinyal: perkawinan pemilik cincin itu 

berumur pendek.   

 

Dulu, orang-orang berharap ia menikah. Maka menikahlah ia seperti harapan 

orang-orang itu. Ia menikah dengan lakilaki yang baik dan bermasa depan jelas.  

 

Dulu, orang-orang berharap ia punya pekerjaan yang layak. Maka melamarlah ia 

di sebuah tempat kerja yang dianggapnya bagus, sehingga bila ia bertemu 

orang-orang itu dan mendapat lontaran pertanyaan: “Kerja di mana?” lalu ketika 

ia menyebut tempat kerjanya, maka orang-orang itu, seperti yang diharapkan, 

akan serempak berkata: “Waahh… hebat ya…” 

 

Ia diganjar pujian untuk posisinya sebagai sekretaris di sebuah universitas 

swasta terkenal. Tak sia-sia ia sekolah sekretaris tiga tahun, belajar steno, 

mengetik cepat, table manner, hingga telaten berlatih berlenggak-lenggok 

dengan gemulai.  

 

Dulu, orang-orang berharap ia menjadi perempuan yang sangat taktis membagi 

waktu antara pekerjaan dan urusan rumah, maka berlompatanlah ia antara 

rumah dan tempat kerja tanpa lupa menjadwalkan arisan dan kumpul-kumpul 

ikut organisasi sosial untuk melaporkan kepada orang-orang itu bahwa ia telah 

melakukan apa yang mereka harapkan. 
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Ya, Nayu menanam begitu banyak orang-orang dalam kepalanya. Orang-orang 

yang membuatnya tidak pernah benar-benar tidur nyenyak karena mereka 

tumbuh seperti tanaman rambat yang mencekik leher dan menjerat langkahnya.  

 

Hingga orang-orang mulai ribut “Wah, sudah isi?” sambil memandang perut 

Nayu yang serata papan. Isi apa? Anak? Hei, tunggu dulu… apakah orang-orang 

ini juga mengintai setiap kali ia bercinta dengan suaminya? Apakah orang-orang 

ini melacak dan memastikan ovum yang dihasilkan sepasang ovariumnya bakal 

dibuahi oleh satu dari jutaan sperma yang disemprotkan suaminya ke dalam 

liang rahimnya? 

 

Ah, orang-orang itu. Tanaman rambat yang mencelakakan!  

 

Kenapa belum hamil juga? 

 

Betul-betul celaka! Hidupku betul-betul celaka, gerutu Nayu. Suami dan ibu 

mertuanya ternyata memelihara orang-orang yang lebih cerewet di dalam kepala 

mereka. Lebih celaka lagi, jumlahnya jauh lebih banyak. 

 

“Belum juga ada tanda-tanda, Sayang?”  

 

Wah, pertanyaan suaminya ini membuat ia lama kelamaan kehilangan selera 

bercinta dengan lakilaki yang dulunya membuat dirinya mabuk kepayang.   

 

Adegan percintaan membuatnya ditindih beban berat yang memaksanya 

menghitung suara tokek: hamil, nggak ya, hamil, nggak ya. Ampun, di mana 

nikmatnya percintaan yang dibayangkan seperti kopulasi sepasang binatang 

yang memasuki masa birahi dan berjuang mati-matian melakukan regenerasi? 

Akankah terjadi pembuahan, akankah si sperma perkasa membuahi sel telur 
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yang subur, akankah terjadi proses ajaib yang membawa babakan baru di dalam 

perutnya? 

 

Alat pengukur suhu badan untuk mendeteksi dengan cermat dan tepat kapan 

tubuhnya memproduksi sel telur yang siap dibuahi, obat-obatan penguat rahim, 

jamu kesuburan berbau tengik titipan mertua, semua itu membuat kamar 

tidurnya berubah menjadi ruang eksperimen pembuatan bayi. Bukan lagi tempat 

bercinta yang nyaman, tenang dan mengasyikkan. Di mata Nayu, suaminya 

berubah menjadi seperti petugas penyemprot sperma yang sekadar ingin 

membuahi sel telurnya, bukan lagi manusia yang dicintai dan mencintai dan 

karenanya perlu diajak bercinta.  

 

“Kira-kira kenapa ya, Sayang?” ini pertanyaan suaminya. Masih sopan tapi 

kedengaran tidak sabar.  

 

“Apa kata dokter?” Nah kalau ini, adalah interogasi ibu mertuanya yang 

mengendus-endus seperti anjing pelacak. 

 

Hasil diagnosa: di ovariumnya tumbuh myoma. Ada tumor jinak yang 

berkembang di luar dinding rahimnya. Bukan hanya itu. Ada endometriosis juga 

yang diidapnya sejak lama.  

 

“Tidak berbahaya,” kata dokter yang menjelaskan dengan senyum. “Tidak akan 

sampai menyebabkan kanker.”  

 

“Tak berbahaya bagi tubuhku, berbahaya bagi perkawinanku...” Nayu berusaha 

melucu. Ia mengingat suami dan ibu mertuanya yang lelah berjam-jam duduk di 

ruang tunggu si dokter spesialis kandungan. Juga lelah bertahun-tahun 

mengharapkan dirinya hamil. Mereka lelah mengkhayalkan adegan Nayu muncul 

dengan kebahagiaan membuncah dan tidak sabaran berkata, “Positif... aku 
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hamil, Sayang..” Mirip adegan sinetron dengan latar musik yang riang gembira 

dan si perempuan ditahbiskan menjadi pahlawan penyelamat kehidupan 

generasi selanjutnya. 

 

Ibu dokter yang ramah itu masih tersenyum untuk menyampaikan kabar 

mengerikan. “Infertilitas adalah akibat myoma yang paling ditakutkan 

perempuan...”  

 

I-n-f-e-r-t-i-l-i-t-a-s. Eufimisme yang sulit dieja. Mungkin karena itulah orang-

orang di dalam kepalanya punya kata yang lebih sederhana, sekaligus lebih 

menohok: mandul.  

 

“Oh..mandul toh...!” suara mirip paduan suara di kepalanya membuat Nayu 

memilih ingin sembunyi di palung Bumi paling dalam.  

 

“Tapi kan bisa diobati? Kenapa tidak operasi saja?” 

 

Nayu terlanjur kehilangan selera sekaligus kehilangan kesabaran meladeni 

orang-orang di dalam kepalanya, juga orang-orang yang berlompatan dari kepala 

suami dan ibu mertuanya. 

 

*** 

NAYU pulang ke rumah ayahnya. Sang juragan kos dan calo tanah yang 

pekerjaan utamanya duduk di teras mengobrol dengan berbagai macam orang 

yang menghampirinya.  

 

Bila dapat memilih, ia ingin seperti ayahnya, yang tidak memelihara banyak 

orang di dalam kepalanya. Yang selalu dengan rasa percaya diri berkata, 

“Kenalkan, saya Pak Hudan, makelar tanah!” dan ketika orang-orang 
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mendelikkan mata dan memasang raut wajah mencemooh, ayahnya tetap 

percaya diri, “Lho kenapa memangnya kalau saya ini calo? Keberatan?” 

 

Nayu terkadang merangkai-rangkai keterkaitan episode kaburnya ibu dengan 

profesi makelar yang disandang ayahnya. Ibunya memilih kabur dengan lakilaki 

lain yang memiliki kartu nama mentereng, yang seakan mengandung sinar 

terang benderang setiap kali diserahkan ke orang-orang. Seorang lakilaki 

dengan gelar yang panjang, dokter spesialis penyakit dalam, yang tentu jauh 

lebih setara mendampingi dokter muda secantik ibunya. Calo tanah dan juragan 

kos yang tidak punya kartu nama dan gelar. Ah, tak selevel! kata orang-orang. 

 

“Ibumu terlalu memusingkan apa kata orang-orang!” begitulah ayahnya selalu 

mengenang istrinya. “Tapi ingat, ibumu baik. Ulet, cantik dan menarik. Ia ibu 

yang sungguh baik. Ia cuma berhenti mencintai Ayah ketika bertemu lakilaki 

yang lebih baik.” 

 

“Kenanglah ia sebagai ibu yang baik. Bayangkan, ia tidak keberatan ketika Ayah 

meminta agar engkau ikut Ayah saja! Jarang kan ada perempuan yang tidak 

cekcok mengurus harta gono gini dan hak pengasuhan anak seperti ibumu? 

Perceraian biasanya berlarut-larut karena soal harta dan anak. Ibumu tidak rewel 

soal itu...” 

 

“Cuma ya itu... ibumu terlalu banyak mencemaskan apa kata orang. Apa kata 

orang-orang di seluruh permukaan Bumi ini melihat seorang dokter cantik 

bersuamikan calo tanah yang menghabiskan waktu di teras rumah, mengurus 

tanaman, mengobrol dan minum kopi sampai magrib?”  

 

“Apa kata orang-orang melihat lakilaki yang di rumah saja seharian. Lakilaki yang 

hidupnya lebih malas dari kucing dapur!”  
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Apa kata orang-orang?  

 

*** 

TEROWONGAN itu ternyata tidak seram-seram amat. Proses perceraian 

berjalan mulus. Tidak ada keberatan, sanggahan, atau sikap ngotot dari kedua 

pihak. Suaminya sejinak merpati di persidangan. Sepatuh binatang sirkus. 

Sidang demi sidang digelar tergesa, diusahakan seringkas mungkin.  

 

Majelis hakim terlihat membosankan, dan mungkin karena menyadari diri mereka 

tampil sama sekali tidak menarik, maka bapak dan ibu hakim itu menggelar 

sidang seperti mengaduk segelas kopi instan. Mereka mengikuti perintah teks 

Proklamasi: diselenggarakan secara seksama dalam tempo sesingkat-

singkatnya.  

 

Tentu, tentu dibutuhkan formalitas. Ada mediasi, ada sidang mendengarkan 

pendapat kedua belah pihak, juga lontaran pendapat dari pihak keluarga lainnya. 

Dan, ya… seperti yang diharapkan semua yang mengikuti sidang: jalan sudah 

buntu. Palu diketuk. Permohonan cerai dikabulkan.  

 

Di halaman Kantor Pengadilan Agama, suaminya melambai dengan sikap tubuh 

menunjukkan rasa prihatin. Mereka tidak pulang bersama. Ajaib, semuanya 

berjalan cepat. Tak ada adegan slow motion menguras air mata. Memang tidak 

perlu. Ibu mertuanya lega, ia tidak perlu mengendus-endus segala pangkal 

penyebab ketidakhamilan menantunya. Jamu penyubur dan segala obat-obatan 

penguat rahim bisa diganti dengan obat mujarab baru: istri baru, yang subur, 

gembur, dengan rahim yang siap tempur. Adapun ayah mertuanya memilih tidak 

hadir. Ia berangkat main golf sejak pagi buta. Tak apa. Semua mesti diringkas 

saja, seperti sebuah seminar sehari yang kehabisan waktu dan harus segera 

ditutup.  
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*** 

NAYU pulang ke rumah ayahnya. Langit sore mengantarnya menuju halaman. 

Rumah yang hangat, dengan rumput yang terawat, rumpun asoka tiga warna 

yang ditata berselang-seling, merah, jingga dan kuning, pokok palem merah 

yang menjulang hingga ke tembok pembatas pagar dan kolam ikan yang 

menebar bau lumut. Dan, tentu saja papan pengumuman yang akrab: di sini 

terima kos. khusus mahasiswi/karyawati.   

 

Ayahnya tak datang ke persidangan terakhir. Katanya, ia takut menangis. 

Lakilaki itu memastikan dirinya bakal menangis. Sebuah pengakuan yang 

mengejutkan Nayu. 

 

“Ayah di rumah saja..” 

 

Di ruang makan lakilaki itu menunggunya.  

 

“Kecap Kikkoman nih!” 

 

Di atas meja, sebotol kecap menunggunya. Encer dan asin. 

Kecap yang membuat keduanya bernapas lega karena rasa sedih yang 

dibayangkan ternyata bisa mereka halau dengan mengingat segala sesuatu 

yang pernah terjadi di rumah ini. Nasib yang tidak begitu menggembirakan tapi 

bersikeras dikenang dengan baik. 

 

“Ayah sejak awal sudah tahu bahwa Ibu bakal meninggalkan Ayah?” 

 

“Ya.. bagaimana lagi, ibumu waktu itu mahasiswi kedokteran yang kos di sini. Ia 

rajin, ulet, ambisius dan tahu betul apa yang ingin diraihnya. Sedangkan Ayah…“ 

 

“Sedangkan Ayah…” 
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“Ya, begini-begini saja…” 

 

“Hahaha… salahnya Ibu dong kenapa mau kawin dengan lakilaki yang begini-

begini saja… Kenapa memang Ibu dulunya suka pada Ayah?” 

 

“Entahlah. Mungkin waktu itu ibumu pikir, memacari anak pemilik kos akan 

membuat ia bisa tinggal gratis di sini…” 

 

Ruang makan terguncang-guncang oleh tawa. Ke mana rasa sedih di ruang 

sidang tadi? Nayu sudah membuangnya di jalan. Rasa sedih tak boleh masuk ke 

rumah ini.  

 

“Ibumu harus tetap dikenang dengan baik, Nayu...” 

 

“Sama, suamiku, mertuaku dan segenap isi rumah mereka juga akan kukenang 

dengan baik...” 

 

“Ya, sudahlah...” 

 

Diam sejenak. Lalu tatapan keduanya sama-sama tertuju pada botol kecap 

mungil di atas meja. “Hidup ini seperti kecap ya, Yah..?”  

 

“Tidak adakah penggambaran yang lebih baik dari sekadar mengibaratkan hidup 

ini seperti kecap, Nayu?” 

 

“Aku ingat kecap yang Ayah berikan. Semuanya kecap manis. Kecap nomor 

satu. Kata ayah, kedelai membuat cerdas dan kuat.” 
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“Waktu pertama kali ayah memberimu kecap, kamu marah sekali ya… hadiah 

ulangtahun kok kecap! Kamu ngambek berhari-hari. Ya, mau apalagi… waktu itu 

kerusuhan besar sekali! Babah Liong saja hampir kena amuk massa di ujung 

jalan gara-gara ngotot mencari pylox. Coba bayangkan, di pabriknya yang jelas-

jelas tertulis Pabrik Kecap Liong, ia bersikeras menulis Milik Pribumi! Disimpan di 

mana otak China satu itu! Hahaha.. Pabrik Kecap Liong kok milik pribumi, ya 

jelas saja makin membuat massa mengamuk! Coba kalo namanya Pabrik Kecap 

Haji Udin, baru massa percaya. Hahaha..” 

 

Terdiam lagi. Mata keduanya masih menatap botol kecap Kikkoman di tengah 

meja, dengan gemuruh dan gelombang kenangan yang sama. 

 

“Tapi kenapa sekarang hadiahnya kecap asin, Yah? Ogah ah... ” 

 

Ayahnya terkekeh. “Ya, adanya cuma itu. Gratis pula!” 

 

*** 

 

BAGI Nayu, hari ini ayah adalah mahluk yang paling penting sejagat raya. 

Bergandeng tangan mereka menyusuri lorong-lorong rak supermarket. Mereka 

berjalan perlahan dan hati-hati melintasi jejeran kaleng, botol, biskuit, mi instan 

dan minuman. Beberapa kali mereka terhadang, bahkan tersodok oleh kereta 

belanja yang didorong dengan kalap para pengunjung.  

 

Akhir pekan yang ramai. Orang berbelanja, rakus hendak menimbun barang, 

seolah esok mereka harus mendekam di bunker, mengurung diri berbulan-bulan 

karena perang bakal meletus dan krisis pangan melanda. 

 

“Pilih yang mana, Sayang?” 
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Botol-botol kecap, besar dan kecil, asin dan manis, encer dan kental, berjejer. 

Semuanya hitam. Pekat. Legam. Berkilat.  

 

“Pilih yang mana, Sayang?” 

 

Nayu menggapai tangan ayahnya. Keriput kulit dan alur-alur urat yang menonjol 

itu terasa lunak di telapak tangannya. Nayu menggenggamnya. Erat. 

 

“Terserah, Ayah….”  

 

Kali ini kado itu bukan untuk hadiah ulang tahun, tapi untuk merayakan 

kembalinya ia ke rumah ayahnya. Rumah yang dihuni seorang lakilaki tua, yang 

pada akhirnya memberinya kekuatan mematikan orang-orang yang selama ini 

hidup di kepalanya.  

 

Ah, persetan dengan orang-orang itu, tanaman rambat yang mengekang dan 

menjerat, membuatku selalu gagal menjadi diri sendiri.  

 

Ayahnya menyerahkan sebotol kecap manis, bermerek Padi dan Kapas, bertulis 

Kecap Nomor 1 (*) 

 

 

Tokyo, 29 April 2008/ 23.05 pm 

 

*Catatan: 
- Myoma adalah tumor jinak yang berupa jaringan/gumpalan urat yang biasanya 

tumbuh di dalam atau di luar rahim.  

- Endometriosis adalah proses terjadinya pertumbuhan suatu jenis sel tertentu di 

luar rahim, yang seharusnya terjadi di dalam rahim. Perempuan yang mengidap 
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endometriosis umumnya mengalami sakit yang luar biasa saat haid dan 

cenderung beresiko mengalami infertilitas.     
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Kelas I-9 
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 

Bila nasib memiliki nomor, atau katakanlah sebuah petunjuk registrasi berbentuk 

angka, maka Marayya percaya nasibnya bernomor  1-9.  

 

Nomor ini yang kemudian menjadi tongkat komando, yang dianggap Marayya 

menentukan kehidupan selanjutnya. Seperti cap panas yang dilekatkan pada 

tubuh kurus sapi-sapi bantuan pemerintah, agar mudah dilacak bila masuk jerat 

pencuri ternak. Seperti nomor registrasi bangku-bangku sekolah Inpres yang 

disemprot pylox putih di era Orde Baru agar tak mudah digondol maling. 

Begitulah nomor nasib itu dipercayainya melekat pada diri Marayya, tepat di 

minggu kedua ia terdaftar di SMA XIX.  

 

Cap yang kini terus dibawanya ke mana-mana seperti tahi lalat yang bergantung 

di ujung alis kanannya. Seperti parut bekas luka di sikunya akibat kesabet  pagar 

kawat. Guratan yang berjanji setia tidak akan meninggalkan lapisan membran 

terluar kulitnya. 

 

Marayya bersikeras mendaftar ke SMAN XIX. Sekolah terbaik di kota ini.  

 

Ini cita-citanya. Ia bosan sekolah di dekat pasar, di sebuah sekolah swasta kelas 

sore, yang gurunya jarang datang. Cita-citanya ini menggemparkan seisi rumah. 

Membuat ibunya mengucurkan keringat dingin menghitung tabungan keluarga 

yang tak pernah cukup. Rencana besar ini mendorong munculnya kerutan di 

dahi bapaknya. Membuat tukang jahit bertubuh kecil itu makin tampak susah raut 

wajahnya, seperti setiap kali ia kehabisan kancing atau benang jahit. Cita-cita 

yang membuat kelima adiknya cekikikan mengejek, berjejer seperti monyet-

monyet kecil kenyang makan kacang. 
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Tapi ini sudah menjadi cita-cita Marayya. SMA XIX adalah sekolah impian semua 

pelajar dan orang tua siswa di kota ini. Sekolah terbaik yang melahirkan 

pemimpin. Sekolah yang membuka gerbang bagi cita-cita para siswa terpilih.  

 

Marayya tidak ingin cita-cita hanya digantungkan di pohon jambu di halaman 

rumah. Ia ingin menitip cita-citanya pada sayap burung, yang membawanya 

terbang ke awan. Ia ingin menjadi pelajar terbaik di sekolah terbaik.  

 

“Untuk apa, Marayya? Nanti selepas SMA kamu juga tidak mungkin kami 

sekolahkan lagi? Untuk apa sekolah di sana?” Ibunya mewakili keresahan seisi 

rumah. Bersekolah adalah pekerjaan sampingan, begitu kata ibunya.  

 

“Aku ingin sekolah di sekolah yang baik, yang betul-betul sekolah. Bukan 

sekolah-sekolahan… Aku ingin menjadi orang pintar, jadi orang penting, jadi 

dosen atau dokter..!” 

 

Kembali seisi rumah digemparkan oleh cita-cita si belia Marayya. 

Membuat bubungan atap rumahnya yang reot hampir roboh, tak sanggup 

menahan cita-citanya yang melesat. Bapaknya, si tukang jahit bungkuk itu 

menggerutu tak karuan mendengar angan-angan putri sulungnya itu. “Sinting!” 

kata ibunya menimpali.  Adik-adiknya, yang ibarat barisan monyet kekenyangan 

makan kacang itu kembali menertawakannya. Kata ibunya, cita-cita yang paling 

nyata bagi keluarga mereka adalah meneruskan usaha jahit bapak dan kedai 

ibunya di pasar.  

 

Tapi Marayya tak peduli. Ia bercita-cita tinggi. Dan baginya, cita-cita bukan untuk 

ditertawakan, melainkan untuk diraih. Di perpustakaan SMP ia membaca biografi 

orang-orang yang terlahir di tengah keluarga miskin, yang akhirnya menjadi 

pemimpin.  Ada walikota yang dulunya penjual es lilin, tapi karena belajar keras 

bisa meraih karir politik cemerlang. Ada seorang gubernur yang hanya anak 
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petani buta huruf, tapi karena ketekunannya, akhirnya bisa menjadi orang nomor 

satu. 

 

Gadis itu yakin ada sebentuk keberuntungan yang menjadi firasat baik, yang 

kelak akan menuntunnya meraih cita-citanya. Otaknya yang cemerlang akhirnya 

mengantar langkahnya ke SMA XIX. Ini sudah menjadi pertanda! Marayya yakin 

pada firasatnya. 

 

Sekolah berpagar besi tinggi, bergenteng merah, berlantai keramik berkilap, 

dipoles cat putih berbau khas, yang auranya memancar gilang-gemilang. Itulah 

tujuannya! Gedung yang terletak di pusat kota kami itu membawa Marayya ke 

episode kehidupan yang baru. Sekolah itu menjelma  taman berumput empuk 

yang memanjakan langkah-langkahnya. Hamparan nirmala yang semerbak, 

yang ribuan buku perpustakaannya adalah bunga-bunga cantik dan wangi, yang 

membuatnya menjadi kupukupu yang betah berlama-lama.  

 

Sekolah yang membuatnya berani berangan-angan, mengibarkan cita-citanya 

bersama bendera merah putih yang dikerek naik di upacara hari pertama 

sekolah. Cita-cita yang berkibar-kibar di angkasa itu, seakan tak sabar untuk 

dipetik.  

 

Tapi sayangnya ini tidak berlangsung lama. Marayya terlalu cemerlang di 

kelasnya. Berdasarkan urutan nilai hasil seleksi, Marayya adalah siswa yang 

nyaris sempurna. Ia masuk jajaran siswa yang tak butuh kerja keras untuk 

masuk di kelas 1-1. Bila pembagian kelas ini ibarat album lagu, maka ia masuk 

kumpulan Best of The Best.  

 

Perasaaan senang menjadi bagian dari siswa-siswa terbaik itu hanya 

berlangsung dua minggu. Nasib berbicara lain pada Marayya. Ia dibutuhkan 

untuk menerangi sebuah gelas yang gelap dan rusuh: kelas 1-9.  
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Inilah catatan Marayya sepulang sekolah: 

 

“Kami butuh panutan…” Ibu guru Mirah dan Kepala Sekolah Ahmad Cun 

mengumumkan kepindahanku, dari kelas 1-1 ke kelas 1-9. Perasaan sedih dan 

kaget membuat saraf pendengaranku bekerja abnormal. Telingaku justru 

mendengar kalimat, “Kami butuh korban…”  

 

SMA XIX membuka kelas tambahan bernama kelas 1-9 di setiap tahun ajaran 

baru. Ketika penerimaan siswa resmi ditutup, sekolah ini membuka gerbangnya 

lebar-lebar bagi mobil-mobil mewah yang menurunkan penumpang tepat di pintu 

koridor. Penumpang yang seolah datang dari dunia lain, yang berjalan tanpa 

menjejakkan kakinya di halaman sekolah.  

 

Aku mendengar desas-desus itu. Tentang anak-anak yang diantar mobil-mobil 

terbaik di kota ini, yang melenggang dengan mudah ke dalam ruang kepala 

sekolah lalu pulang dengan senyum membawa baju seragam berlambang SMA 

XIX.  Tapi itu tentu bukan urusanku. Yang menjadi urusanku adalah bagaimana 

kelak aku menjadi yang terbaik di kelas 1-1. Bagaimana kelak aku membuat ibu, 

bapak dan adik-adikku percaya bahwa bersekolah di sini menjadi titik balik 

kehidupanku…”  

 

*** 

KELAS I-9 dihuni manusia-manusia yang lahir dari tempat terbaik di kota ini. 

Jalan-jalan utama yang menggunakan nama pahlawan terbaik bangsa, adalah 

alamat mereka. Dari Jalan Sudirman ke Jalan Ahmad Yani. Dari Jalan Urip 

Sumihardjo hingga Jalan Wahidin Sudirohusodo.  

 

Di mana gerangan addressmu, Marayya? Siswa-siswa kelas I-9 berkerumun 

penuh rasa tahu. Mereka memang berbeda. Mereka berbicara dengan 
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menyelipkan satu dua bahasa asing. Mereka juga gemar menyebut nama kota-

kota di luar negeri dan nama-nama benda yang tidak diketahui Marayya. 

 

Marayya pusing memikirkan jawaban yang sederhana. Di mana gerangan 

addressmu, Marayya? Tidak ada alamat yang sederhana bagi rumahnya. 

Sebuah jalan setapak, di dalam lorong kecil yang ada di dalam lorong yang lebih 

besar, yang hanya dicapai bila pengunjung masuk lewat gerbang pasar kota 

lama. Sebuah setapak sempit yang di kemudian hari diketahuinya jauh lebih 

sempit dari garasi rumah teman-temannya di kelas 1-9. Sebuah alamat yang 

membuat seisi kelas serempak bertanya, “Di mana itu?” 

 

Marayya tidak dapat menutupi rasa herannya melihat bapak dan ibu guru 

berbicara begitu hormat kepada para siswa I-9. Mengapa di kelas lain, bapak 

dan ibu guru ini begitu galak ya? Marayya mengerucutkan bibirnya tanda tak 

paham, mendengar para siswa itu dipanggil bukan sekedar dengan nama 

mereka. Ada panggilan “putra gubernur”, “si kembar anak direktur sebuah bank”, 

ada keponakan pak menteri...  

 

“Marayya, jangan lupa datang ke pestaku…” 

 

“Marayya, bisa tolong kerjakan PR Fisika ini?” 

 

“Marayya saja yang jadi ketua kelas, Bu…” 

 

“Marayya, bisa kasih contekan tidak..” 

 

“Marayya, ini oleh-oleh dari liburan di Hongkong…” 

 

Marayya tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang dimaksud oleh ibu 

guru Mirah dan Kepala Sekolah Ahmad Cun tentang “seorang panutan” yang 
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harus hadir di kelas I-9. Di suatu malam yang murung, ditemani hujan yang 

menerobos masuk lewat atap kamar tidurnya yang bocor, ia menulis catatan 

harian: 

 

“Betapa beratnya menjadi siswa termiskin di kelas 1-9. Kami memang 

mengenakan seragam yang sama, lambang sekolah yang sama, tapi tetap saja 

aku merasa yang paling lusuh, kucel dan kumal. Seragam mereka berkilau, 

bahannya katun paling mahal, putihnya tampak beda…” 

 

“Aku dulunya tidak memikirkan desas-desus itu… tentang sebuah kelas yang 

istimewa, yang dibuka diam-diam setelah kami para pelajar SMP seluruh kota 

banting tulang bersaing ketat lulus ujian seleksi SMA XIX, sekolah impian ini. 

Tapi kini soalnya bukan  mau atau tidak mau  memikirkan desas-desus itu. 

Sekarang aku hidup di dalamnya. Sebuah kelas yang hampir seluruh isinya 

bukan bagian dari kami, anak-anak yang belajar siang malam hanya untuk bisa 

mengenakan lambang sekolah kebanggaan ini. Mereka, anak-anak dari dunia 

lain, yang masuk ke sekolah ini dengan begitu mudahnya. Gerbang sekolah, 

pintu kelas bahkan pintu ruang guru dan kepala sekolah, terbuka secara 

otomatis untuk mereka. Pihak sekolah bahkan membuatkan kelas khusus bagi 

mereka…” 

 

Betapa ganjilnya… 

 

***   

“Aku bertemu pak gubernur! …” 

 

“Hussh..jangan ngaco …!” Ibu Marayya tak senang melihat anaknya berceracau.  

 

“Sungguh aku ketemu pak gubernur!” 
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Suatu sore Marayya pulang ke rumahnya dengan tergesa. Berlari ia menerobos 

gerbang pasar, lorong becek beraroma sayur dan ikan basi, selokan mampet, 

jalan setapak penuh genangan, sachet sampo, bungkusan mi instan dan air 

cucian yang dibuang serampangan. Semuanya diterjang tanpa peduli. Ia ingin 

segera sampai ke rumah menyampaikan kabar ini.  

 

Ia punya berita baik untuk seisi rumah. Tersengal-sengal ia menyampaikan 

kabar bahwa Arasy, putra gubernur di kelas 1-9 meminta Marayya menjadi 

teman belajar. 

 

“Aku tadi diajak ke rumah jabatan gubernur. Aku melihat gubernur pakai 

piyama... Baru kali ini aku melihat langsung gubernur! Baru kali ini aku melihat 

gubernur pakai piyama! Kata Arasy, ayahnya sudah tiga hari kena flu berat!”    

 

Hari ini sungguh bersejarah! Lutut Marayya gemetar melewati pos jaga, dan 

makin gemetar ketika menginjak karpet coklat lembut yang menenggelamkan 

kedua kakinya di ruang utama rumah megah itu. “Kita belajar di sana...” Arasy 

menunjuk ke sebuah ruang yang mirip perpustakaan, dengan meja tulis 

berbentuk oval yang di tengahnya diletakkan rangkaian bunga yang sangat 

besar. Jejeran ensiklopedia dan buku di lemari kaca membuat Marayya tertegun. 

Wangi bunga dan aroma khas buku yang berderet mendesak-desak ke hidung 

dan paru-paru Marayya. Ia mabuk. Terbuai! Betapa menyenangkan berlama-

lama di ruang ini! Ruangan yang jauh lebih luas dari rumah keluarganya!    

 

Inilah awal rutinitas baru Marayya. Dua kali seminggu Marayya ke rumah Arasy 

menjadi teman belajar. Tepatnya menjadi teman yang bersedia mengerjakan PR 

Arasy. Lututnya tidak lagi gemetar melalui pos jaga di rumah jabatan gubernur. 

Ia juga sudah terbiasa duduk nyaman di kursi kulit empuk, makan dengan 

sepasang sendok garpu yang kilapnya membuat Marayya bisa bercermin. Arasy 

begitu baik, memberikannya makanan yang terbaik di setiap kali habis belajar 
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bersama, meminjamkan buku di ruang baca, yang tampaknya jarang disentuh si 

penghuni rumah.  

 

Di kemudian hari Marayya sadar bahwa Arasy bahkan bersedia memberikan 

lebih…   

 

Kabar bahwa Marayya menjadi teman belajar khusus Arasy menyebar cepat di 

seluruh kelas. Ruang belajar di rumah jabatan gubernur itu akhirnya dipenuhi 

siswa-siswa kelas I-9. Anak-anak lainnya berdatangan meminta Marayya 

membantu mengerjakan berbagai tugas sekolah. Anak-anak yang selalu ribut 

bercerita segala macam hal yang asing di telinga Marayya, juga membawa 

berbagai macam barang yang belum pernah dilihatnya.  

 

“Ini coklat isi macadamia dari Hawaii….ayo dimakan..”  Sarty yang baru saja 

minta izin tidak sekolah dua minggu, ikut orangtuanya ke Hawaii, menjadi anak 

yang paling heboh di kelompok belajar di rumah gubernur. Hari itu ia merengek-

rengek meminta contekan PR Kimia dan Biologi kepada Marayya. 

 

“Ssst…kita bayar berapa si Marayya? Bukankah kita perlu membayarnya?” 

anak-anak itu kemudian saling berbisik dan merogoh kantong dan tas. 

 

Di tengah suasana belajar yang gaduh, dari sudut ruang, Arasy terus menatap 

Marayya yang tenggelam memecahkan rumus Kimia dan Fisika, kemudian 

pindah mengerjakan tabel susunan taksonomi tumbuhan, lalu tanpa jeda yang 

berarti kembali mengutak-atik hitungan matematika. Tapi gadis itu tidak pernah 

merasa keberatan. 

“Kau lelah, Marayya? Nanti kuantar pulang ya…” Arasy menunjukkan 

kekhawatirannya. Ia menatap lembut gadis itu. 
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“Eh, tunggu dulu.. untuk semua PR yang dikerjakan ini, kita bayar berapa 

Marayya?” Anak yang lainnya menimpali. Semua puas melihat buku tugas 

mereka terisi dalam sekejap mata.  

 

“Marayya, untuk ujian kenaikan kelas nanti…bagaimana caranya kau membantu 

kami?”  

 

Marayya hanya menggigit bibir bawahnya. Ia tak punya jawaban.  

 

***   

 

“Dibayar berapa Marayya?” 

 

Dulu, ya dulu sekali Marayya memang hanya bisa menggigit bibir bawahnya 

menjawab pertanyaan itu. Mengapa harus dibayar? Tugas sekolah untuk Arasy 

dan teman-teman lainnya dikerjakan tanpa mengharap balas. Diajak ke rumah 

Arasy, ke ruang baca yang luas dengan koleksi buku lengkap saja, sudah 

merupakan tamasya termewah dalam hidupnya. 

 

“Tapi segala sesuatunya harus dibayar, bukan?” 

 

“Dibayar berapa Marayya?” pertanyaan itu yang terus mengikutinya sepanjang 

tahun ajaran. Hingga teman-temannya naik ke kelas dua, ke kelas tiga, dan 

mengikuti ujian akhir. Sebuah pertanyaan yang berujung pada transaksi yang 

semakin lama makin membuatnya terbiasa.  

 

“Pak kepala sekolah kan dibayar juga ….” bisik Sarty di hari ujian akhir. Gadis 

manis itu menggamit lengan Marayya, mengajaknya berpesta merayakan 

selesainya masa sekolah.  
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Bertahun setelah itu Marayya tidak pernah lagi menggigit bibirnya menghadapi 

pertanyaan “Dibayar berapa?” untuk kecemerlangan otaknya, keluasan 

pengetahuannya, kejernihan analisanya dan segala keistimewaan yang melekat 

pada dirinya.  

 

Kini ia adalah Marayya yang justru bertanya, “Anda bisa membayar saya 

berapa?” atau mengajukan tawaran yang diplomatis, “Kita akan hitung berapa 

cost-nya…”  

 

Hari ini Marayya tidak menjadi dokter atau dosen seperti yang dicita-citakannya 

dulu. Ia, perempuan yang cerdas, menarik, berpenampilan terawat dan 

senantiasa wangi. Ia mudah ditemui hilik mudik di pusaran kekuasaan. Hari ini ia 

adalah seorang broker proyek pemerintah, anggota partai besar dan juru lobi 

yang handal, juga penulis pidato sejumlah pejabat penting. Kepada Arasy, sang 

putra gubernur (oh ya, ayahnya bertahan delapan tahun sebagai orang nomor 

satu di provinsi ini), yang memiliki banyak tentakel kekuasaaan dan pengaruh, 

Marayya selalu merasa berhutang budi.  

 

Bersama Arasy, yang menjadi kekasihnya (oh ya, Marayya bersikeras mereka 

tak akan berbahagia bila menikah, karena setumpuk alasan ketidakpantasan 

sosial yang berlaku umum), ia mengukir nasibnya dan menjalani kehidupan yang 

penuh desas desus. 

 

Bila nasib memiliki nomor, atau katakanlah sebuah petunjuk registrasi berbentuk 

angka, maka Marayya percaya nasibnya bernomor  1-9.  

 (*) 

 

Tokyo, 5 Januari 2008/8:51 am 
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Maiasaura 
Lily Yulianti Farid 
 

SORA memberi izin untuk perjalanan jauh yang kutempuh dengan satu syarat: 

bawalah pulang cerita tentang Maiasaura, Ibu!  

 

Ia menawarkan permainan baru. Bagaimana kalau sekarang kita berandai-andai 

hidup di periode Cretaceous ketika Bumi masih muda, Ibu?  

 

Benar Sora, inilah masa di mana tanaman yang memiliki bebungaan diduga 

muncul pertama kali sehingga serangga terbang, mendengung, merubung dari 

segala penjuru. Hanya ada sungai sebening kaca, pohon, rumput dan lumut 

yang tampak begitu sederhana. 

 

Aku adalah Maiasaura dan Sora adalah T-Rex. Aku dengan seribu teman 

lainnya. T-Rex sendirian mencari mangsa. Siap bertarung.  

 

Sora mengajakku membaca ensiklopedia perjalanan Bumi dengan suara 

lantang: Periode Pre-cambrian 570 juta tahun lalu. Hei, kita sudah memainkan 

episode ini, Ibu!  

 

Ya Sora, tujuh periode telah kita mainkan, dari Pre-cambrian hingga Jurassic. 

Sekarang kita tiba di masa Cretaceous, ketika mulai tersebar pepohonan yang 

belajar setia menggugurkan daun mengikuti musim. Para ahli menyusun teori, 

pepohonan purba itu adalah Beek, Oak, Maple dan Walnut.    
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Hidup di masa 60 juta tahun yang lampau, bermain untuk terakhir kalinya 

bersama dinosaurus sebelum mereka punah, itukah yang kau bayangkan kali ini, 

Sora? 

 

Bagaimana mungkin Maiasaura memiliki anak seekor Tyrannosaurus Rex? 

Bukankah mereka spesies yang berbeda? Seharusnya kau menjadi baby-

Maiasaura, Sayang… Aku menggoda Sora sebelum membuka pagar. Bocah itu 

berusaha meyakinkanku, ini dunia ajaib rekaannya, segalanya menjadi mungkin. 

Pokoknya, ibu bayangkan saja dan mencatatnya dengan baik, katanya.  

 

Ia lalu mengantar kepergianku dengan lambaian yang mengingatkan pada 

dedaunan dan bebungaan yang mengucapkan selamat jalan pada musim yang 

selesai. Bibirnya bergerak cepat mengeja pesan: jangan lupa cerita tentang 

Maiasaura! Sora menyelipkan Ensikopledia Dinosaurus ke dalam tas kerjaku, 

lalu mengulang pesan: Ibu jangan sampai lupa! 

 

Dan kapan Ibu pulang? Tanyanya ketika tubuhku telah berada di balik pagar. 

Lusa tiga kali! Aku berusaha membuat sembilan hari mendatang terdengar lebih 

singkat dengan jawaban itu. Sora tersenyum. Terus melambai.  

 

Di mataku, lambaian itu selalu saja menjelma saputangan mungil yang berusaha 

membersihkan rasa bersalah setiap kali meninggalkan Sora dan menghentikan 

permainan demi permainan yang direka-rekanya.  

 

*** 

PERJALANAN kali ini menempuh jarak 5.739 mil dari rumah. Sungguh jauh. 

Seorang teman bercerita tentang bayi-bayi yang menangis di dalam perut ibu 

mereka.  
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Aku pergi mencari mereka. Mengapa harus menangis ketika rahim ibu hangat 

melindungi dan plasenta mengalirkan makanan yang cukup? Mengapa?  

 

Airmata di dalam rahim ibu, apa yang membuatnya menggumpal lalu bergulir 

tumpah? 

 

Aku bertemu Fahd di kaki bukit, tak jauh dari pos pemeriksaan Qalandiah yang 

memisahkan Ramallah dan Jerusalem. Kakakku di sana! Di sebelah sana! Fahd 

mulai mengais-ngais kenangannya. Kakaknya, Fatimah Barghoutti mati 

kehabisan napas di tengah antrean panjang.  

 

Aku membayangkan di sinilah malaikat pencabut nyawa bertengger, mondar-

mandir dalam radius yang tak seberapa luas, memunguti nyawa yang jatuh 

seperti biji-biji accorn yang lepas dari ranting-ranting pinus, terserak di rumput. 

Saat nyawa Fatimah dicabut, barangkali ia melayang seperti bunga kapas yang 

pecah, meletup lalu terbang. Tinggallah ujung kerudung dan gaunnya yang 

bergerak-gerak ketika ia terguncang-guncang di atas tandu. Orang-orang 

bergegas membawanya ke ambulans yang menunggu di seberang pos 

pemeriksaan. Tapi nyawanya telah lebih dulu pergi. Lepas. 

 

Tentara penjaga berkata dengan ketus, Hei! bukan kami yang membunuhnya. Ia 

yang terlalu lama mengeluarkan kartu identitas. Ia juga datang di hari yang 

kurang tepat, saat begitu banyak yang ingin melintasi pos.   

 

Fahd mengenang, tubuh Fatimah selunglai tanaman putri malu yang terinjak 

sepatu laras tentara. Di dalam tubuhnya ada nyawa yang lain, yang berdetak 

mengikuti irama jantungnya, yang sungsang di dalam perutnya sehingga 

membuat tulang panggulnya kesakitan. Darah mengucur deras dari 

selangkangannya, mobil tua yang membawanya meluncur kencang melintasi 

jalan desa berbatu. Ia dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Tapi Fatimah 
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terhalang jeruji, kawat dan popor senapan. Pasien yang meregang nyawa, dokter 

di seberang pos pemeriksaan dan konflik yang memanas, ah… bagaimana 

ketiga hal ini bisa dipertemukan untuk memberi celah bagi Fatimah lolos 

secepatnya?  

 

Semua kenangan yang dikais oleh ingatan Fahd adalah ceruk sungai berisi air 

mata. Fatimah akhirnya mati di depan pos pemeriksaan. Bayi di dalam perutnya 

juga tak dapat diselamatkan di rumah sakit, kata Fahd sambil menyeka tangis 

dengan ujung lengan kemeja.  

 

Kami digiring bagai ternak di sana! Kuikuti ke mana telunjuk Fahd mengarah. Ke 

barisan orang-orang berwajah sedih bercampur marah, tapi tak berdaya di pos 

pemeriksaan yang dijaga tentara-tentara muda berseragam hijau tua dengan 

senjata M-16 yang siap siaga. 

 

Hendak ke mana orang-orang itu? 

Mereka ingin melintas, pergi berdagang, berbelanja, mengunjungi sanak 

keluarga, mengantar anak dan istri ke rumah sakit. Bayangkan, untuk melintasi 

tanah sendiri mereka harus tunduk, merayap dan dibentak! Kali ini suara Fahd 

bergetar marah. 

 

Tak lama, tubuh kami diguncang suara gelegar. Mataku perih terkena gas air 

mata yang ditembakkan para tentara yang membalas tangan-tangan bocah yang 

menyerbu dari kaki-kaki bukit dengan batu yang tidak lebih besar dari kepalan 

tangan mereka. Fahd semakin marah. Lihatlah apa yang mereka lakukan pada 

kami! 

 

Ia terus mengais begitu banyak cerita, menyebut nama-nama perempuan yang 

mati atau yang membayangkan kematian bersama bayi-bayi mereka di pos 

pemeriksaan atau dalam perjalanan ke rumah sakit. Ada yang beruntung, 
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akhirnya bisa melahirkan di dalam mobil, di bawah hardikan tentara dan 

todongan senjata. Tapi bukankah setelah kelahiran itu, keselamatan ibu dan 

bayinya menjadi serapuh istana pasir?    

 

Di kejauhan kulihat jajaran pohon zaitun yang lama kelamaan menjadi bayang-

bayang yang kabur. Kaki bukit yang ditunjuk Fahd, yang katanya adalah benteng 

anak-anak Intifadah, juga mengabur. Aku hanya bisa menyumbang air mata di 

hari pertama bertugas di Ramallah.    

 

*** 

KETIKA melahirkan Sora kubayangkan anakku itu adalah langit. Ia lapang 

terhampar dan selalu hadir di atas kepalaku. Di dalam diriku ada seseorang yang 

berpikir keras bagaimana kelak kujalani kehidupan ini bila janin di dalam perutku 

ini terus tumbuh kemudian terlahir.  

 

Seseorang itulah yang menawarkan ide yang sangat cerdik: anakku adalah 

langit, ke mana pun aku pergi ia tetap ada bersamaku! Ia memayungiku, 

menawarkan cara terbaik melepas rindu: tengadah saja dan lihatlah! Dialah 

langit yang bisa meminta awan berarak membuat lengkung senyum untuk 

menemani perjalanan-perjalanan jauhmu wahai ibu muda!  

 

Ah, betapa jahat aku sebenarnya, Sora! Belum lagi kau terlahir, sudah 

sedemikian rupa kubuat dirimu agar lahir sebagai langit dan memintamu maklum 

bahwa aku adalah perempuan penjelajah. Si Cerdik di dalam diriku menemukan 

cara paling tepat untuk menghapus rasa bersalahku.  

 

Memang benar, ambisi-ambisiku kusimpan di laci saat menyusuimu. Tapi setelah 

air susuku tak lagi mengalir dan Kim Hye Jin, seorang perempuan Korea yang 

ramah, bersedia datang ke rumah kita untuk mengasuhmu, kubuka kembali laci 

itu dan bergegas menyusun rencana demi rencana. Ke Sakhalin menulis laporan 
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tentang eksplorasi perut Bumi di suhu minus 20 derajat; menyusuri Pegunungan 

Hitam dan menunggang kuda di padang rumput tak bertepi di Bhutan demi 

melihat keindahan Himalaya; menyaksikan migrasi kawanan singa dan jerapah 

di savanah Masai Mara, Kenya. Sungguh, begitu banyak tempat-tempat terjauh 

yang kukhayalkan selama membesarkanmu, Sora. 

  

Tapi Sora, benar juga kata Si Cerdik di dalam diriku, membayangkan bahwa kau 

adalah langit, yang tenang dan lapang, senantiasa berhasil meredam rasa 

bersalah saat aku pergi jauh dari rumah. 

 

*** 

DI koridor Rumah Sakit Ramallah aku mengingat lembar demi lembar buku 

kehamilan yang menemaniku menunggu Sora lahir. Kenangan yang berjarak 

delapan tahun itu dan kenyataan di pelupuk mata berselang-seling, terjalin 

seperti anyaman tikar pandan. Konflik baru saja pecah. Tiga bocah tertembak, 

koridor rumah sakit gaduh. Orang-orang histeris meski sebenarnya di sini 

kematian menjadi kian rutin. Tak lama, beredar kabar ada ledakan di toko kue di 

dekat rumah sakit. Semakin riuh. Semakin histeris. Lalu serombongan orang 

berteriak marah dan putus asa. Sirene ambulans meraung mengabarkan situasi 

gawat, derap langkah dokter dan perawat yang mendorong pasien-pasien ke 

ruang gawat darurat seperti kawanan seribu kuda, teriakan Allahu Akbar ibu-ibu 

yang memukul dada sambil meratapi mayat anak-anaknya, seorang pemuda 

yang baru saja ditembak di pangkal pahanya keluar ke halaman rumah sakit 

meneriakkan janji balas dendam. Aku mencatat semuanya dengan tangan 

gemetar. Belum pernah aku berada dalam situasi seperih ini. 

 

Ketika kubalik buku catatanku, lembaran perkembangan janin di buku kehamilan 

itu yang justru membayang. Ia sangat lekat di kedua mataku seolah ia adalah 

sesuatu yang sangat penting untuk kulihat kembali saat ini juga. Ya, aku masih 

hapal serangkaian keajaiban yang terjadi di dalam rahim perempuan selama 40 
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minggu. Ketika semua organ dan anggota tubuh seorang bayi nyaris sempurna, 

maka di usia 30 minggu, ia sudah mampu memproduksi airmata di dalam rahim. 

Manusia sudah dapat menangis sejak dalam kandungan, 10 minggu sebelum 

terlahir. Ia bisa ikut menangis bila ibu yang mengandungnya bersedih atau 

kecewa. 

 

Betapa berbedanya masa-masa kehamilan yang aman, tenang dan berbahagia 

yang kualami di bagian lain belahan Bumi ini. Di Ramallah, mendengar kisah 

Fatimah Barghoutti, melihat daftar yang disodorkan teman-teman petugas 

kemanusiaan yang mengawasi semua kekejian di pos-pos penjagaan, aku 

membayangkan bayi-bayi di Tepi Barat, di Jalur Gaza dan di kamp-kamp 

pengungsian Palestina telah menangis jauh sebelum mereka mencapai usia 30 

minggu di rahim ibu.  

 

Mengapa seperti ada dorongan ajaib yang memaksaku mengingat buku petunjuk 

kehamilan itu? Mengapa sepertinya ada keharusan mengoreksi hasil pembacaan 

mesin ultrasound yang menjadi rujukan jutaan ibu hamil lainnya di seluruh 

dunia? Di sini, di Ramallah, air mata sang janin di dalam rahim telah mengucur 

deras bersama tangis para ibu, di pos-pos penjagaan yang menjadi neraka tanpa 

perlu menunggu usia 30 minggu.    

 

Seorang ibu hamil digotong masuk ke rumah sakit dalam keadaan tak bernyawa. 

Kakiku rasanya melayang. Aku ikut meraung. Sebelumnya kami sempat 

tersenyum mendengar kabar, ada bayi yang lahir selamat di pos Qalandiah sore 

tadi dan kini telah ditangani di ruang gawat darurat. Tapi semenit kemudian, 

drama kemanusiaan ini beralih begitu cepat: seorang ibu lainnya mati bersama 

bayinya.  

 

Fahd mengajakku kembali ke penginapan. Hari kedua penugasanku di 

Ramallah, lagi-lagi aku hanya menyumbangkan air mata.  
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Fahd menenangkan. Katanya, banyak wartawan juga petugas kemanusiaan 

yang lunglai dan hanya bisa menangis di hari-hari pertama bertugas di Tepi 

Barat dan Jalur Gaza. Yang Anda saksikan di televisi dan di koran, hanya 

seujung kuku dari neraka yang kami alami di sini! Fahd terus menghiburku. Ia 

menungguku selesai menangis.  

 

Di kejauhan kulihat jajaran pohon zaitun yang mengabur, debu berkesiur di 

jalanan, sirene terus meraung dan darah mengering di seprei dan tirai rumah 

sakit. 

 

*** 

SORA adalah Tyrannosaurus Rex, sang raja dinosaurus. Ia ingin menjadi yang 

terkuat dan selalu ingin menang bertarung. Dum.. dum.. dum langkah T-Rex 

membuat gentar dinosaurus lainnya yang berjalan berkelompok di lembah dan 

bukit-bukit berbatu. T-Rex kecil itu menyambutku di pintu pagar. Ibu tidak lupa, 

bukan? Ibu sudah menyiapkan cerita tentang Maiasaura, bukan? Coba lihat 

cerita yang kutulis, Ibu… ini tentang T-Rex yang berebut mangsa dengan dua 

ekor Triceratops.  

 

Sora adalah langit yang bergemuruh menagih janji. Mana gambar dan cerita 

yang Ibu buat di perjalanan? Terus ia memburu. 

 

Aku belum mencatat apa-apa. Sungguh aku tak mampu merangkai cerita 

apapun dalam sembilan hari perjalanan jauh ini.   

 

Yang aku baca serba sekilas dari Ensiklopedia Dinosaurus yang dititip Sora di 

tas kerjaku, Maiasaura adalah ibu yang baik. Begitulah arti nama itu menurut 

para paleontologis. Ia adalah dinosaurus pertama yang ditemukan bersama 

dengan anak-anak, telur dan sarangnya yang terawat rapi. Tidak seperti 
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dinosaurus lain yang fosilnya ditemukan sendiri-sendiri atau dalam sekawanan 

dinosaurus dengan kisaran usia yang sama, Maiasaura adalah ibu yang merawat 

dan mengasuh.  

 

Sora terus menunggu. Ia ingin aku segera bercerita. Bocah itu duduk bersila, 

bertopang dagu. Ah, ia memang masih terlalu kecil untuk dapat membaca wajah 

orang dewasa yang letih dan membawa pulang trauma. Haruskah kulontarkan 

kalimat klise ini: Bolehkah Ibu istirahat sebentar, Sayang?  

 

Perjalanan ke Tepi Barat bukanlah penugasan yang mulus. Ia adalah mimpi 

buruk yang berbuah trauma sepanjang perjalanan. The endless list of the 

mourning women and children, begitu aku mengutip judul laporan rekan 

sekerjaku. Tabel dan diagram di lembaran laporan kami seperti susunan nisan di 

sebuah kompleks pemakaman yang sangat luas tapi tidak pernah cukup. Balok-

balok diagram mengabarkan para ibu yang melahirkan di pos pemeriksaan, di 

bawah todongan senapan dan tatapan kejam para tentara.  Mati atau bertahan, 

masih pentingkah pilihan ini? Bayi yang mati sudah pasti segera dipeluk 

malaikat, bayi yang terlahir sudah pasti dihadang malnutrisi dan penindasan. 

Jalan-jalan yang diblokir dan dijaga tentara, pos yang penuh teror, membuat 

janin semuda apapun bisa menangis di perut ibunya.   

 

Ibu, ayo mulai cerita tentang Maisaura! Sora menarik-narik lenganku. Ibu lupa 

lagi ya? Ibu selalu begitu!  

Oh, anak jelmaan langit di hadapanku mulai menghadirkan mendung.  

 

Jangan ngambek, Sayang! Kuangkat Sora ke pangkuanku, lalu mulailah aku 

bercerita… 

 

Sora, perjalanan Ibu kali ini jauh sekali. Ibu bertemu serombongan Maiasaura 

yang tangguh, yang menjaga anak-anak, telur dan sarang mereka. Sora ingat 
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kan cerita tentang kawanan Maiasaura yang jumlahnya bisa mencapai seribu 

ekor? Mereka berjalan bersama dari satu bukit batu ke bukit batu lainnya, 

mencari tempat yang paling aman untuk anak-anak mereka. Mereka 

menyembunyikan telur-telur mereka, agar tidak dimakan dinosaurus lainnya.  

 

Wajah Sora mulai cerah. Ia menimpali ceritaku. Ya Ibu… dan tiba-tiba datanglah 

T-Rex, dum..dum.. dum. T-Rex lapar, ingin mencari mangsa. Tapi T-Rex tidak 

mengganggu Maiasaura, karena T-Rex sayang sama Maiasaura. 

Dum..dum..dum..  

 

Sora melompat dari pangkuanku, ia meniru tingkah dinosaurus yang melangkah 

menggetar-getarkan Bumi sambil mengais-ngaiskan tangannya ke udara. 

 

Pandanganku kosong. Ada badai di kepalaku. Aku tahu, ribuan mil dari rumah 

ini, ada sekawanan Maiasaura, yang dimangsa tentara-tentara di pos 

pemeriksaan. Adakah orang-orang berseragam hijau itu bagian dari asteroid 

yang konon membuat punah dinosaurus puluhan juta tahun silam? 

 

Hei, Ibu mengapa menangis? Kan T-Rex tidak mengganggu Maiasaura…  

 

Sora kembali menarik lenganku. Memintaku melanjutkan cerita. (*) 

 

Tokyo 25 Mei/09:22 pm 

 

--Tanda cinta untuk Farid, suamiku.  

 

*Catatan: 
- Sora dalam bahasa Jepang berarti langit 
- Informasi tentang dinosaurus dan periode geologi Bumi dikutip dari Time 
Tunnel Child’s Play, Arthur John L’Hommedieu. Terima kasih untuk Fawwaz 
Naufal Farid atas bantuan menyusun kisah dinosaurus dalam cerita ini. 
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- Penderitaan para ibu hamil saat melewati pos pemeriksaan Israel di Tepi Barat 
dan Jalur Gaza yang dikisahkan di cerita ini diambil dari laporan tahunan Komisi 
Tinggi HAM PBB kepada Sekjen PBB, Februari 2008. Meski Pemerintah Israel 
telah mengurangi jumlah pos pemeriksaan di Tepi Barat, tapi pemblokiran jalan 
justru meningkat dari 528 menjadi 563 pada tahun 2007 dan pelanggaran HAM 
tetap sangat tinggi.  
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Nua, Diani dan Lakilaki Bejat 
Cerpen Lily Yulianti Farid 
 
(Lokasi: Kota Mor, salah satu titik di atlas Nusantara) 
 
I: Perceraian Mie Pangsit Ayam    

Kami para warga kota yang mencintai mie pangsit ayam Kios Maryana 

menaikkan bendera setengah tiang. Kami berkabung. Sejak kasus 

perselingkuhan Akoh, pemilik kios itu menjadi pembicaraan hangat.  

 

Jadi begini ceritanya, Maryana mengetahui bila Akoh, suaminya,  selingkuh. 

Maryana tidak sudi punya suami bejat! Maryana juga tak sudi lagi tinggal di kios 

lama yang katanya sudah penuh ceceran noda. Kios yang menggunakan nama 

dirinya, dicabut hak pakainya. Tapi Akoh tak hilang akal, ia mengganti nama 

usahanya: Kios Mari-mari.  

 

Perubahan ini jelas membuat kami para penggemar mie pangsit ayam buatan 

suami istri itu, terguncang dan kehilangan arah.  

 

Kelezatan mie pangsit ayam Kios Maryana tersebar di seantero kota, dan 

karenanya tidak heran bila kios yang dibuka sejak tahun 1979 itu selalu ramai 

pengunjung, utamanya di pagi hari sekitar pukul 11, waktu yang dianggap paling 

tepat menyantap mie pangsit ayam.  

 

Kios Maryana yang makin lama makin laris akhirnya memperluas bangunannya 

sekitar akhir tahun 1980-an, dengan jalan membeli petak ruko di sebelahnya, 

yang dulunya adalah Salon Kecantikan Dewi Venus. Dengan kios yang sudah 

diperluas, antrian tetap saja terjadi, khususnya di hari Sabtu dan Minggu.  
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Ketika isu lemak babi menerpa Kios Maryana, para penggemar yang beragama 

Islam banyak yang hengkang. Tapi tak lama, Akoh memasang simbol halal di 

depan pintu serta di meja kasir. Sebagai hasilnya: pelanggan kembali 

berkerumun.  

 

Anti-klimaks dari perjalanan sukses Kios Maryana terjadi saat terungkapnya 

perselingkuhan antara Akoh dan salah seorang pelayan bernama Wika. Berita 

yang beredar di antara komunitas penggemar mie pangsit ayam menyebutkan 

bahwa si pelayan hamil, dan mengadukan Akoh kepada orangtuanya di 

kampung. Nyonya Akoh, alias Aci alias Maryana mengamuk dengan kekuatan 

yang mengalahkan seribu topan badai, dibantu dua anak laki-lakinya.  

 

Menurut Aheng, tukang parkir yang mangkal di depan Kios Maryana, seandainya 

tidak diamankan warga setempat, Akoh dan Wika bisa kehilangan nyawa dalam 

amukan luar biasa itu.  

 

Aheng bercerita bahwa kata-kata yang sangat kasar berlompatan dari mulut 

Maryana yang sangat marah. Maryana mengamuk membanting piring dan gelas, 

lalu mengancung-ancungkan pisau dapur. Begitulah cerita Aheng, menuturkan 

antiklimaks kesuksesan Kios Maryana. Mungkin saja Aheng membumbui 

ceritanya, misalnya soal pengakuannya melihat Akoh disiram kuah mie pangsit 

ayam, lalu lari terbirit-birit. Tapi Aheng selalu berusaha meyakinkan setiap 

penggemar mie pangsit ayam yang bertanya padanya, bahwa ceritanya benar 

adanya.  

 

Akhirnya, Maryana mengajukan cerai, lalu dibantu kedua putranya, Joseph dan 

Charles mereka membuka kios mie pangsit ayam baru di Jalan Terusan, hanya 

sekitar 500 meter dari kios yang lama. Nama Kios Maryana mutlak milik mereka! 

Adapun si Akoh bermetamorsis menjadi kupu-kupu bonyok dan cacat dengan 

nama usaha pasca masa selingkuh: “Kios Mari-Mari”.  
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Kami sangat mengenal Akoh dan Maryana sebagai sepasang suami istri yang 

selalu duduk mesra di meja kasir, melayani para pengunjung yang hendak 

membayar sebelum meninggalkan kios. Mereka kompak seperti potret presiden 

dan wakil presiden yang dipaku berdampingan di dinding sekolah dan kantor. 

Kadang sambil menghitung uang kembalian, mereka menawarkan permen atau 

mengajak kami ngobrol hal-hal ringan, misalnya tentang tim sepak bola 

kesayangan yang kalah terus di kompetisi Ligina, atau tentang aturan satu arah 

di sejumlah jalan utama yang makin membingungkan. 

 

Tapi sekarang Akoh dan Maryana membangun tembok Berlin di tengah 

perkawinan mereka. Jerman sudah lama bersatu, eh mereka malah berpisah. 

Akoh dan Maryana meniru Uni Soviet: bubar. Berantakan. Mereka mengikuti 

jejak nenek moyang mereka, Dinasti Ching, membangun Tembok China. Kini 

mereka adalah potret presiden dan wakil presiden yang bersiteru, saling 

memunggungi dan memutuskan mendirikan wilayah kekuasaan masing-masing. 

Kios Mari-Mari di bawah asuhan Akoh jelas menyimpan banyak gosip dan 

gunjingan. Sementara Kios Maryana yang dipertahankan oleh Maryana dan dua 

anaknya, mengundang simpati dan rasa kasihan.  

 

Tapi apakah mie pangsit ayam pasca pecah kongsi ini tetap seenak dulunya? Ini 

masalahnya bagi kami! Saat masih akur, Akoh dan Maryana selalu mengumbar 

rahasia kelezatan mie pangsit ayamnya sebagai: “dimasak dengan cinta!”   

 

Ke mana para pelanggan setia memutuskan membeli mie pangsit ayam setelah 

prahara ini? Ke Kios Mari-mari punya si Akoh, atau ke Kios Maryana? Siapa 

sebenarnya yang menentukan kelezatan mie pangsit pasangan suami istri ini? 

Perceraian keduanya, melahirkan berbagai versi cerita di kalangan pencinta mie 

pangsit ayam di kota Mor. 
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Mie pangsit ayam kebanggaan kota kami, yang kata Akoh dan Maryana dimasak 

dengan cinta, telah mati.  

 

*** 

II: Strategi Intifadah bagi Lakilaki Bejat 
“Pokoknya kita harus memboikot Kios Mari-mari!” itu kata Diani ketika kabar 

terbagi duanya kios Maryana sampai ke telinga kami.  

 

Diani adalah gunung api yang menggelegak setiap kali kami berbicara tentang 

kesewenang-wenangan lakilaki. Ya, maklum saja, bapaknya tukang kawin sih! 

Sebagai pensiunan tentara mantan bupati yang punya banyak tanah, sawah, 

empang dan pulau (ya, bapaknya punya pulau!) lakilaki itu menikah berkali-kali.  

 

Yang diyakini orang-orang seantero kota bahwa pensiunan tentara itu punya 

empat orang istri di empat kota berbeda. Tapi yang diyakini Diani, sahabatku, 

anak tunggal dari istri pertama lakilaki tukang kawin itu, “Bapakku sukses 

menggabungkan lagu Menanam Jagung karya Ibu Sud dan iklan minuman 

dingin…maka bapakku menanam benih dengan teratur… di mana saja, kapan 

saja…..”    

 

Untuk urusan memberi pelajaran pada lakilaki bejat, Diani adalah mesin perang. 

Aku tentu saja harus ikut. Aku juga benci pada lakilaki bejat! Aku tidak tahu 

apakah bapakku tukang kawin atau bukan, seperti bapak Diani. Yang aku tahu, 

bapakku adalah pengecut yang pantas diracun! 

 

“Aku tidak tahu ke mana bapakmu! Aku pernah minum dua botol bir hitam dan 

makan nenas muda untuk menggugurkanmu!”  Ibu membuat pengakukan ini 

saat aku berusia 14 tahun.  
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Meski ibu jujur, aku tidak punya alasan membenci ibu. Ia sudah dibenci oleh 

seluruh keluarga besarnya, ketika aku hadir di rahimnya, sementara lakilaki yang 

seharusnya kelak kupanggil bapak tiba-tiba hilang. Ibu sudah dibenci oleh 

kehidupan yang dijalaninya. Dalam serangan rasa benci dari seluruh penjuru 

dunia, ibu membesarkanku dengan cinta terbaik (mungkin bercampur sedikit 

penyesalan?) yang dimilikinya. 

 

“Kamu, hadiah terbaik yang diberi kehidupan untukku..” Aku selalu takluk di 

bawah cinta ibu.  

 

“Tapi siapa bapakku?” untuk pertanyaan ini, ibu memilih bisu. Hingga hari ini.  

 

Seminggu setelah perceraian dan pecah kongsi antara Akoh dan Maryana, Diani 

mengajakku melempari kios Mari-mari. 

 

“Apa tidak ada cara lain?” 

 

Melempari rumah lakilaki bejat atau istri muda lakilaki bejat sudah sering kami 

lakukan. Ini pembalasan model primitif sejak SMA, yang diajarkan oleh Sarpha, 

sahabat kami, putra wakil gubernur. Waktu itu Sarpha tidak bisa menahan 

amarah, “Ibuku sedang dirawat di rumah sakit, eh ayahku enak-enaknya tidur di 

rumah istri mudanya! Ayo bantu aku melempari mereka!” 

 

Berlima kami mengendap-endap di depan pos ronda yang kosong, di depan 

rumah istri muda ayah si Sarpha. Bergiliran kami melempar batu-batu sebesar 

kepalan tinju ke arah rumah mewah itu. Batu terakhir yang dilempar Sarpha 

berbungkus surat ancaman yang ditulis tergesa: “Mati kalian berdua!”  

 

Isi surat ancaman itu yang keesokan harinya menjadi berita utama di salah satu 

harian di kota Mor. Ada wartawan yang berhasil mengendus bahwa aksi 
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melempar rumah wakil gubernur itu bukanlah sekadar tindakan berandal iseng. 

Berita yang ditulis harian itu dengan gaya sok yakin menjelaskan bahwa ada 

konspirasi, ada surat ancaman, dan mungkin ada motif politik di balik semua ini. 

Kami berlima terpaksa bersembunyi di rumah paman Sarpha, yang kami sapa, 

“Om Kapolda”.  

 

“Kita aman di sini…” Sarpha meyakinkan.  

 

Wartawan paling handal pun mundur teratur, tak berani mengutak-atik 

keponakan Kapolda.   

 

Adapun kami, menjadikan aksi lempar batu itu sebagai misi terhormat, setiap kali 

ada teman yang mengadu bapaknya kawin lagi atau punya pacar gelap.  

 

“Gila! Dari bahan apa sih lakilaki itu tercipta? Tahunya hanya kawin lagi, kawin 

lagi! Brengsek semua!” Diani selalu saja memuntahkan lahar kemarahan setiap 

kali menerima laporan dari teman-teman lainnya. 

 

Tapi setelah kemarahan Diani reda, kami akan mengatur strategi operasi. Kami 

bergerombol seperti pejuang yang menegakkan kebenaran. Bangga sekali 

rasanya. Aku kadang membayangkan diriku seperti anak-anak kecil pejuang 

Intifadhah di jalur Gaza yang melempari batu ke arah panser Israel.  

 

Melempar batu ke rumah istri muda ayah Sarpha adalah debut kami. Beberapa 

bulan kemudian kami menjalankan operasi membatui rumah istri muda seorang 

pejabat dinas kesehatan, yang anaknya adalah adik kelas kami.  

 

Gila! Cukup banyak juga lakilaki yang punya istri simpanan di kota Mor. Apa 

penyebabnya? 
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“Ya karena mereka memang bejat sudah dari sananya!” lava panas muntah lagi 

dari mulut Diani. 

 

Lama kelamaan, aksi melempari rumah orang menjadi menyenangkan. Batu-

batu yang terlontar dari tangan kami, bunyi kaca pecah atau genteng yang bising 

berdebam membuat darah kami selalu berdesir. Kami tertantang.  

 

Aku kira, dalam tahapan tertentu, kami berhasil menjalankan apa kata pepatah: 

Lempar batu sembunyi tangan. Tentu dengan catatan bahwa kami melakukan 

sedikit modifikasi terhadap pepatah itu, menjadi Lempar batu sembunyi di rumah 

dinas bapaknya Sarpha si wakil gubernur (atau terkadang di rumah Kapolda, 

pamannya Sarpha). 

 

Tapi itu dulu… ketika kami masih jadi berandal jalanan.  

 

Bila hari ini Diani mengajakku melakukan aksi lempar batu di Kios Mari-mari, aku 

tiba-tiba merasa terlalu tua untuk melakukannya. Usiaku sudah 24 tahun. Dua 

bulan lalu aku diwisuda sebagai sarjana ekonomi. Kata ibu, aku sudah 

selayaknya tumbuh menjadi lebih matang dan beradab. Ah, ini sindiran luar 

biasa. Bagaimana caranya hidup beradab sesuai dengan hukum dan tata tertib 

yang berlaku di kota yang runyam dan berantakan ini? 

  

“Ayo tunggu apa lagi….!!” Diani sibuk memeriksa batu-batu besar di tas belacu 

yang dibawanya.  

 

Diani, adalah berandal sejati yang menolak dewasa! Bukan hanya tubuh 

mungilnya dan wajah imutnya yang mengesankan bahwa dia masih layak 

disebut pelajar SMA, tapi utamanya karena sikapnya yang bersikeras melihat 

dunia secara sederhana. Dunia adalah tempat kami bermain, bermain dan terus 

bermain.  
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“Kehidupan sudah demikian ruwet bahkan sebelum aku lahir… aku tidak mau 

memikirkannya…. ” begitu sikapnya. 

 

Tapi aku mau berubah. Aku ingin mengikuti kata ibuku: menjadi dewasa, 

matang, beradab dan harusnya mulai memikirkan rencana-rencana kehidupan 

dengan sedikit lebih serius. Sebagai sahabat yang baik, aku ingin mengajak 

Diani ikut tumbuh mengikuti nasehat ibuku. Tapi si imut itu ogah diajak masuk ke 

kehidupan yang lebih nyata, “Aku punya satu pulau warisan dari bapakku. Kalau 

dunia ini makin brengsek saja, aku akan mengungsi ke pulau itu! Kau bisa ikut 

kalau mau!”  

 

Soal strategi serangan ke Kios Mari-mari, entah kenapa aku mulai kehilangan 

rasa antusias. “Kita bayar Aheng saja…”  Aku mengusulkan saran lain untuk 

membuat kericuhan di Kios Mari-mari. 

 

Tak jauh dari kami, Aheng, si tukang parkir pincang yang selalu duduk di bawah 

pohon di depan Kios Mari-mari terlihat terkantuk-kantuk sambil menselonjorkan 

kaki. Sikap tubuhnya persis orang yang sedang menunggu orderan. 

 

“Kalau memang tidak mau melempar, batu jatahmu diberikan ke Aheng saja. Aku 

tetap ingin melempar batuku sendiri, tepat ke meja kasir di Akoh itu! Kalau perlu, 

sampai bikin benjol di Akoh dan istri mudanya. Setelah itu kita sebarkan isu, mie 

pangsit ayamnya itu terbuat dari daging tikus dan menggunakan formalin!”  

 

Wah, Diani berubah menjadi ekstrimis! 

 

Aku membayar Aheng seratus ribu rupiah dengan pesanan: “Tolong lempar 

batu-batu ini tepat sasaran di lantai dua ruko kios Akoh, malam ini! Kalau sukses, 

besok bayarannya kutambah lagi…” 
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Operasi intifadah di kios Mari-mari tidak lagi membuat darahku berdesir. Diani 

sendiri masih terbakar semangat pembalasan, wajahnya berseri, adrenalinnya 

terpompa, persis seperti yang terjadi ketika kami masih SMA. Tapi aku kali ini 

tidak merasakan apa-apa. Mungkin benar kata ibu, aku seharusnya sudah 

memasuki dunia yang lebih beradab… 

 

*** 

III: Manusia Satu Dimensi 
Lambat laun aku merasa kehilangan Nua. Sudah sering kukatakan padanya, 

orang seperti kami tidak perlu membuat hidup yang sudah runyam ini menjadi 

semakin sulit. Tapi Nua bilang, “Diani…..kita tidak bisa terus-terusan begini..” 

 

Kota Mor, tempat kami lahir, besar, menangis, tertawa, berbuat kebaikan dan 

kejahatan, memang punya banyak masalah. Tapi aku pikir, tidak ada salahnya 

bila aku tidak mau peduli pada segala masalah itu. Aku hanya punya satu 

masalah dalam hidupku: membenci bapakku, membenci lakilaki, dan punya 

hasrat dendam yang luar biasa pada mahluk berjenis kelamin lakilaki.  

 

Kami lalu bertengkar hebat.  

 

“Kamu manusia satu dimensi!” Nua mengecamku. 

 

“Kamu sendiri?” 

 

“Ya aku juga manusia satu dimensi. Tapi aku mau berubah…” 

 

Apa sebenarnya yang dimaksudnya dengan istilah manusia satu dimensi itu? 

Aku tidak terlalu paham. Aku tidak sempat bertanya. Aku hanya langsung marah 

mendengarnya. Film kartun saja masih cukup terhormat mendapat sebutan 
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karya dua dimensi. Berarti aku lebih rendah dari film kartun, lebih tolol dari 

Mickey Mouse atau Doraemon?   

 

Aku memang mudah marah. Mungkin karena ibu mengandungku dengan penuh 

kemarahan. Ibuku marah mendengar kabar bahwa bapakku menanam benih 

dengan teratur di tempat lain, sebelum aku sempat dipanen dari rahimnya. 

Kemarahan itu mengalir dari air susu yang kusedot dari tubuhnya, dari air 

matanya dan sumpah serapahnya yang menemaniku tumbuh.  

 

Tapi kegetiran hidup ini membuat aku belajar bahwa kemarahan yang paling 

puncak pun niscaya berubah menjadi tawa. Tawa yang menangis. Semakin lama 

aku menyadari bahwa puncak dari semua tragedi kehidupan pada akhirnya 

hanya untuk ditertawai. Apa salahnya bermain-main di tengah tragedi demi 

tragedi yang hadir justru bukan karena kehendak kita? 

 

Nua harusnya tahu itu. Nua seharusnya paham bahwa aku cuma tidak ingin 

menangisi nasib malang menjadi anak pertama dari seorang lakilaki tukang 

kawin dan seorang ibu yang merutuki nasibnya! Aku ingin merayakannya!  

 

Tidak bisakah Nua paham akan hal ini? Seperti halnya aku paham bahwa ia 

sendiri punya masalah dengan masa lalu ibunya. Ia juga punya ketakutan bahwa 

suatu waktu ayahnya bisa saja muncul dan mengakuinya sebagai anak lalu 

memohon pengampunan? Sama seperti kami juga paham bahwa Sarpha, 

sahabat kami yang lainnya juga punya beban moral luar biasa melihat potret 

bapak-ibunya tampil mesra di koran dan televisi dalam rangka kampanye 

Pilkada, sementara kami tahu setelah pengambilan gambar itu, bapaknya 

memilih tidur nyenyak di pangkuan istri mudanya. 

 

“Hidup ini bukan sekadar mengurusi orang-orang selingkuh dan berperilaku 

bejat, Diani!” 
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Coba lihat, Nua sudah mulai berkhotbah! Mau ke mana ia setelah ini? Jadi orang 

baik-baik? Di mana asyiknya menjadi orang baik-baik? 

 

Kami memang masih melakukan keisengan kecil, kejahatan-kejahatan sepele 

yang hanya membuat polisi bergaji rendah merasa malas untuk mengusutnya. 

Tapi belakangan ini, Nua melakukannya sambil memberi pertimbangan lain, juga 

respon yang tidak seantusias dulunya.  

 

Nua tetap ikut serta, tapi ia kehilangan spontanitas untuk menikmati 

kegembiraan kami menimpuk batu ke rumah para istri muda di seantero kota. 

Sekali-kali ia ikut membelanjakan uang palsu yang kami dapat dari sindikat 

Sarpha. Tapi saat aku menyuruh 30 teman memesan makanan di Kios Mari-mari 

menggunakan setumpuk uang palsu, dan mencoreti spanduk dan baliho para 

calon yang bertarung di Pilkada atau iseng mengirim sms ancaman ke ponsel 

ayah Sarpha, Nua justru menyuarakan keprihatinan dan berkhotbah tentang tata 

tertib masyarakat umum.    

 

“Kita mestinya berhenti menjadi berandal…” 

 

Sebenarnya aku tak bisa hidup tanpa Nua. Sebagai sahabat, ia yang terbaik. 

Yang aku hargai dari Nua karena ia adalah satu-satunya sahabat yang tidak 

mempersoalkan kebencianku yang berlebihan pada lakilaki. Ia menjuluki aku 

sebagai “mesin perang” yang selalu mengatur serangan terhadap para lakilaki 

yang mengendap-endap mengunjungi istri muda atau pacar gelapnya. Nua 

jugalah yang membela aku mati-matian ketika berandal lainnya seperti Sarpha 

menganggapku berat sebelah karena tidak menyerang para istri yang juga punya 

pacar gelap.  
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“Aku percaya tidak ada perempuan yang benar-benar brengsek di dalam hatinya. 

Mereka hanya melakukan itu karena balas dendam!”  

 

Aku memang ogah melayani operasi kejahatan skala kecil untuk menanggapi 

kaum perempuan yang dikabarkan selingkuh. “Maaf, gerakan ini hanya 

memerangi lakilaki bejat!” 

 

Sarpha, yang berjenis kelamin lakilaki, jelas protes. Tapi Nua bilang, sebejat-

bejatnya perempuan, jumlahnya pasti lebih sedikit! Sarpha masih mau protes 

lagi, tapi kami mengancamnya keluar dari komplotan ini.  

   

Aku dan Nua mengintimidasi, mengancam dan membuat Sarpha tidak tenang. 

So sweet! Sarpha melempem ketakutan, seperti kerupuk tersiram air comberan. 

Itu saja sudah mendatangkan rasa senang bukan kepalang! Splendid! Kata Nua, 

Sarpha naksir padaku. Hahaha… 

 

“Tapi kita tidak bisa selamanya seperti ini, Diani!” 

 

Nah, Nua berkhotbah lagi setelah membelaku. Ia bertutur panjang bahwa aku 

harus membuka mata pada kenyataan. Di kota ini, di negara ini banyak 

persoalan penting yang mestinya menyita kepedulianku. 

 

“Oh come on, Nua… melempari kios Akoh yang telah menghamili pelayannya 

itu, sama pentingnya dengan mengurus hal lain. Setiap orang punya prioritas, 

bukan?” 

 

“Tapi sampai kapan kita mengurusi hal seperti ini? Sampai seluruh lakilaki 

hidung belang di kota ini benjol kena timpuk? Mending kita urus hal yang lebih 

konkret…” 
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“Apa hal yang konkret itu? Orang miskin, pengangguran, korupsi dan kejahatan? 

Kan ada pemerintah yang mengurusnya? Kemacetan dan polusi? Kan ada polisi 

yang harusnya bekerja untuk itu!” 

 

“Eh, polisi tidak mengurusi polusi, Non! Makanya berwawasan sedikitlah!” 

 

Kami memang bertengkar sangat hebat. Pertengkaran ini kuduga bahkan jauh 

lebih hebat dari pertengkaran yang pecah antar ibuku dengan istri muda 

bapakku, ketika mereka dengan tidak sengaja bertemu di salah satu mal di kota 

ini! 

 

Pertengkaran kami tak juga reda. Aku memutuskan meninggalkan Nua. Ia bukan 

lagi Nua yang dulu. Aku merindukan Nua versi 1.0. Aku tidak butuh Nua versi 2.0 

seperti orang yang ramai membicarakan Web 2.0 di abad nan canggih ini!  Yang 

aku kehendaki kehadirannya adalah Nua yang tengil, berani, jago mengatur 

siasat dan senantiasa ikut menabuh genderang perang pada lakilaki bejat di kota 

ini! 

 

Enak saja ia menuduhku manusia satu dimensi yang menolak dewasa! Jadi apa 

aku ini? Lebih rendah dari Mickey Mouse atau Doraemon? 

 

*** 

IV: Pulau  
(beberapa bulan kemudian…) 

“Kamu sakit jiwa!” 

 

“Kamu yang sakit jiwa!” 

 

“Kamu yang tidak bisa berdamai dengan kenyataan!” 
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“Kamu sendiri apa bisa berdamai dengan kenyataan?” 

 

“Kamu perlu ke psikiater!” 

 

“Eh jangan omong sembarangan! Kamu yang butuh terapi jiwa!” 

 

Keduanya saling membentak. Saling memarahi. Lalu tertawa. Tawa yang 

menangis. Keduanya lalu berpelukan. Erat. 

 

Keduanya meringkuk di pulau kecil di sebelah selatan kota Mor. Bagi Diani, 

pulau kecil milik bapaknya ini adalah tempat sembunyi yang terbaik, saat 

kerumitan hidup tidak tertanggungkan lagi. 

 

“Bapakku kembali ke rumah. Ibu menerimanya dengan baik… Gila! Hati ibu luluh 

begitu saja. Bapak kelihatan tua dan lelah. Tapi bagiku, itu bukan alasan untuk 

mencintainya… Lakilaki itu tidak pantas diberi cinta… Mana semua sumpah 

serapah ibu untuk lakilaki bejat itu? Mana amuknya? Perempuan tak punya 

otak!” Diani sesungukan di bahu Nua.  

 

“Bapakku menelepon ibu. Ia ingin pulang meminta maaf. Pagi tadi aku memarahi 

ibu. Mengingatkannya untuk waspada. Lakilaki seperti bapakku tidak pantas 

dimaafkan. Tapi ibuku kelihatan berbahagia, seperti gadis yang menemukan 

cinta lamanya, ibuku berkata pada lakilaki itu: Ya…aku selalu menunggumu… 

Sungguh, aku tak paham… ke mana semua dendam yang dulu kuhisap dari air 

susunya?” suara Nua tercekat.  

 

Di pasir pantai, keduanya duduk menatap kota Mor yang berkerlap-kerlip di 

kejauhan. Angin pulau memeluk keduanya. Jejeran pohon gelap, bayang-bayang 

kapal dan perahu tampak bergerak-gerak pelan.   
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“Kau ingin melempari ibumu?” 

 

“Kau sendiri?” 

 

Batu-batu kecil di genggaman Nua dan Diani, melesat ke pantai yang gelap. 

Plung! (*) 

 

Tokyo, Januari 2008 
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Pembenci Jakarta 
Cerpen Lily Yulianti Farid 

 

“Maaf boleh numpang tanya,. apa yang Anda lakukan di sini?  Menunggui padi 

matang, ya?” seorang pendatang bertanya padaku. 

 

“Di dangau kau akan mendapati suasana di mana seolah waktu tercerabut dari 

dimensi ruang. Bila engkau membawa seribu persoalan sekalipun ke dangau, 

maka ribuan bulir padi bersedia menyerapnya. Boneka sawah mengusir pipit, 

juga mengusir segala persoalanmu. Segenap kenangan yang engkau nikmati 

terhampar dengan gradasi kuning hijau, lengkap dengan segala alurnya seperti 

pematang yang saling sejajar kemudian bersilangan di titik tertentu. Dangau 

adalah tempat yang membuatmu lupa pulang ...”  

 

Ia pasti bingung mendengar ceracauku. Biar saja, orang Jakarta memang perlu 

dibuat bingung! 

 

Orang-orang penting dari Jakarta menyerbu pelosok tempat tinggalku. Ia salah 

satunya. Membawa buku catatan tebal, mikrofon, dan seorang juru kamera yang 

tak henti mengunyah permen karet. Saat selusin pejabat mengangguk-angguk di 

tepi aspal mendengar penjelasan pak bupati, ia memilih duduk di dangau.  

 

“Boleh kan? Baru sekali ini aku berada di tengah sawah. Wonderful!” 

 

Ia duduk di sampingku, melempar pandangan ke hamparan emas padi yang siap 

dipanen. 

 

“Wah, bakal panen besar, nih!” 
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Inilah orang-orang Jakarta, hanya datang saat kami sedang gembira menyambut 

panen. Spanduk dan umbul-umbul menyambut rombongan mereka. Sebagian 

iuran dekorasi itu dipungut dari rumah penduduk. Lubang jalan ditambal. Buruh 

bekerja siang malam. Garis trotoar dilumuri kapur. Bunga perdu di tepi jalan 

dipangkas, membuat ibu-ibu PKK ketambahan pekerjaan. Anak-anak sekolah tak 

boleh pulang setelah lonceng akhir jam pelajaran. Mereka berlatih baris berbaris, 

bernyanyi dan melambaikan tangan. Orang Jakarta, orang penting itu… 

 

Dari dulu juga begitu. Aku juga mengalami masa kecil persis seperti anak-anak 

sekolah yang malang itu. Aku berbaris dengan betis kesemutan sejak pukul 7 

pagi, menunggu rombongan dari Jakarta yang datang pukul 3 sore. Aku dipaksa 

tersenyum sambil menyanyikan lagu Selamat Datang saat sebagian dari siswa 

sudah ingin pulang, didera rasa bosan, jengkel dan lapar.  

 

Aku tidak mengenal Jakarta dengan baik. Seumur hidupku aku baru tiga kali ke 

Jakarta. Kenang-kenanganku tentang Jakarta serba kecut dan tengik. Maka 

tawaran pendatang itu setelah mewawancaraiku, “Kapan main ke Jakarta....” 

kujawab dengan gelengan.  

 

“Aku membenci Jakarta!” 

 

“Hah? Engkau membenci Jakarta?” 

 

“Aku tak punya pengalaman yang baik dengan kota itu, juga dengan orang-

orangnya..” 

 

“Maksudmu...?” 

 

Karena ia memintaku bercerita, maka kukenang masa kecilku. 
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*** 

 

Ke Jakarta, horeee!  

(Kenangan Sari Ahmad Marzuki) 

 

Aku mengucapkan pengumuman itu sekeras mungkin kepada seisi kelas. Tidak 

banyak teman yang pernah ke Jakarta. Hanya Samara si anak bupati dan Takwa 

anak pemilik toko bahan bangunan kaya raya di kampung kami yang bangga 

berkata, “Sudah menginjak Jakarta!”  

 

Sepulang dari Jakarta dengan bangga mereka membawa ke kelas kami 

perlengkapan makan yang mereka ambil dari pesawat. Cangkir, sendok, garpu 

plastik dengan logo burung berparuh tertekuk, juga bungkusan putih dengan 

bulir-bulir halus di dalamnya, yang masing-masing bertulis “sugar”, “salt” dan 

“pepper”. Barang bukti bahwa mereka telah terbang ke Jakarta. 

 

Aku gosong oleh rasa cemburu. Aku juga ingin ke Jakarta. Kutanyakan pada ibu, 

kapan aku juga bisa ke Jakarta? Kata ibu, nanti ia meneruskan kepada bapak 

pertanyaan itu.  

 

“Sedang dinas ke Jakarta..” kalimat ini memang akrab di telingaku sejak kecil. 

Ada waktu-waktu tertentu di saat bapak meninggalkan ibukota kabupaten tengah 

malam, dan berbisik sambil mencium keningku, “Bapak dinas ke Jakarta ya...” 

 

Bapakku ajudan bupati. Badannya yang lampai dan condong ke depan 

menggambarkan jelas pekerjaannya. Kedua tangannya harus selalu siap 

menyerahkan tas, kacamata, naskah pidato, topi, surat perjanjian, dan segala 

barang lainnya yang diperlukan atasannya.  
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Samara, sang putri bupati tentu mudah ikut bapaknya ke Jakarta. Sedangkan 

aku? Aku putri ajudan bupati. Kelasnya beda. Peluang dan keberuntungannya 

juga jelas beda. 

 

Tapi aku juga ingin merasakan menginjak ke Jakarta. Kelihatannya gaya sekali 

kalau aku bisa seperti Samara memamerkan fotonya di Ancol dan Taman Mini, 

atau di atas tangga berjalan.   

 

Aku perlu menunggu naik kelas 6, hingga akhirnya suatu hari, ibu kudapati 

melonjak kegirangan, “Kita ke Jakarta, kita Jakarta, Sari!”   

 

Ke Jakarta! Aku ke Jakarta besok! 

 

Samara tercekat. Tak percaya rupanya, dia! Teman-teman sekelasku menjelma 

lebah yang berdengung serempak. “Weeehhh…. enaknya!” 

 

Terbanglah aku ke Jakarta.  

 

Di pesawat ada perempuan berseragam hilir mudik membagi permen, makanan 

dan menuangkan jus. Ada pengumuman-pengumuman dalam bahasa yang tak 

kumengerti, juga ada dengung halus mesin pesawat yang menggelitik telinga, 

semburan angin dingin di atas kepala dan silau lampu baca.  

 

Di sampingku, ibu komat-kamit baca doa. “Kalau kapal terbang ini jatuh, habislah 

generasi kita, Sari….,” bisiknya. 

 

Ah ibu, selalu memikirkan nasib kami sekeluarga. Selalu begitu dia…  

 

Aku, bapak, ibu serta Rahmat, kakakku, menjalani penerbangan dengan 

perasaan yang berbeda-beda. Bapak yang sudah sering terbang memilih tidur. 
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Rahmat dan aku sibuk memasukkan perlengkapan makan di pesawat ke dalam 

ransel kami. Senang sekali rasanya melihat kotak plastik berisi makanan dengan 

logo burung berparuh tertekuk itu! Akhirnya, punya juga aku koleksi 

perlengkapan makanan seperti milik Samara! 

 

Kami berdua bersenang-senang memandang awan dan kabin pesawat yang 

penuh bermacam-macam orang. Ibu mengatupkan tangan, memainkan tasbih. 

Bulir dzikir tak henti berputar.  

 

Liburan keluarga ajudan bupati. Indah sekali rasanya… 

 

Tapi ke mana pak bupati? Kata bapak, kami ini diselipkan di perjalanan dinas 

atasannya.   

 

Aku bertanya-tanya. Celangak celinguk meneliti satu per satu penumpang. Tak 

tampak! 

 

“Ssst.. pak bupati duduknya dekat pilot. Kan bupati...!” seru kakakku sok tahu. 

 

Ada dua patung abu-abu dengan tangan yang terangkat tinggi-tinggi, berdiri 

tepat di depan hotel tempat kami menginap. Di bawah kaki patung itu ada 

bundaran besar dengan air mancur seperti berpasang lidah-lidah tipis yang 

menjulur-julur ke udara. Kendaraan berputar-putar di sekeliling bundaran itu. 

Poster, bendera, umbul-umbul yang terpasang, berkibar. Menari. Semarak. 

 

Wuiiih, Jakarta ramai sekali… 

 

*** 

--Jakarta asyik!-- 

(kata Rahmat Ahmad Marzuki)  
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Dua pintu besi terbuka diawali dengan bunyi ting! Rahmat mendorong Sari 

masuk ke dalam kotak besi berwarna kelabu itu. Telunjuknya yang mungil 

kemudian buru-buru menekan tombol semua angka, hampir bersamaan. Tak 

lama tawa bocah lelaki itu membahana di seluruh koridor hotel, meninggalkan 

Sari, adiknya, sendirian di dalam lift. Gadis kecil itu menangis meraung-raung. 

Rahmat menepuk-nepuk tangannya, puas pada rencana yang berjalan sukses. 

Dari jendela sepanjang koridor dilihatnya patung selamat datang di bundaran HI 

seolah melambai padanya. Jakarta memang asyik! Ada pintu ajaib yang bisa 

menelan Sari! 

 

Ting!  Kedua pintu besi itu terbuka. Ting! Kedua pintu itu tertutup. Bergerak, 

berhenti, terbuka, tertutup, bergerak lagi. Di setiap lantai. Gadis kecil itu meraung 

kebingungan. Mata dan hidungnya basah. Celananya juga basah. Seorang 

roomboy yang kebetulan hendak masuk ke dalam lift, membawanya ke lobi. Di 

tuntunnya Sari ke meja receptionist, mencari kamar bapak dan ibunya. 

 

“Nama bapakku Ahmad Marzuki, nama ibuku Hilma.” Sari kecil masih terus 

sesungukan.  Petugas receptionist kebingungan. Tak ada nama itu di daftar 

tamu. Anak siapa yang menangis tersesat di dalam lift ini? 

 

Ahmad Marzuki memang tidak pernah ada di daftar nama tamu hotel. Ia 

bersama keluarganya terdaftar dalam “Rombongan Pemda”. Hotel dibooking 

sekaligus untuk urusan dinas pemerintah daerah.  

 

Hidup Ahmad Marzuki sangat tergantung pada atasannya. Seperti bayangan 

yang mengikuti tubuh, ia melekat pada sang bupati. Ia bayangan yang nyaman 

berlindung dan juga melindungi atasannya. Selayaknya ajudan pada umumnya, 

ke mana-mana, ia mengenakan stelan safari. Kadang  lengan pendek, kadang 

lengan panjang. Kadang dua kantong, kadang empat kantong. Namun apapun 
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variasi pakaian safari yang dikenakannya, warnanya selalu kelam: abu-abu, 

cokelat pudar, atau biru tua kehitaman.  

 

Di waktu-waktu tertentu Ahmad Marzuki menyediakan telinganya untuk berbagai 

cerita yang meluncur dari bibir tuannya. Sang bupati memulai ceritanya dengan 

kalimat pendahuluan, “Ini hanya antara kita saja….”  

 

Telinga Ahmad Marzuki menampung banyak rahasia atasannya. Mulutnya irit 

mengeluarkan kata-kata. Kontras dengan kepalanya yang luwes mengangguk 

sembari melontarkan kata, “Ya, Pak!”.  

 

Sari terus menangis di depan receptionist. Seorang staf yang tampaknya 

panjang akal, tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang di menit berikutnya bisa 

menghentikan tangis si kecil Sari.  

 

“Dari mana asalmu?” 

 

Sari menyebut asalnya.  

 

“Aha! Lantai 7. Ini rombongan bupati yang tiba pagi tadi…” si petugas hotel 

mendapatkan titik terang ke mana harus mengantar Sari. 

 

*** 

--Jakarta menggemparkan!--  

(gerutu Hilma Ahmad Marzuki) 

 

Dua tempat tidur dengan bed cover biru tua bemotif bunga teratai. Dua lukisan 

petani membajak sawah tergantung di dinding, tepat di kepala tempat tidur. Dua 

kursi hijau tua di sisi jendela, dan dua welcome drinks dihiasi setangkai anggrek 

yang diletakkan anggun di kaki gelas.  
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“Ini kamar pak bupati. Kalian tinggal di sini dulu ya…  Saya harus ke 

Bappenas…,”  begitu pesan suaminya.  

 

Hilma bersama dua anaknya terbelalak untuk kesekian kalinya. Kamar yang 

wangi, rapi dan nyaman. Kakinya tenggelam dirubung benang-benang wol karpet 

tebal.   

 

“Masya Allah….ini kamar mandi ya… Masya Allah… bahkan di kamar mandinya 

pun kita bisa tidur…” Hilam menggosok-gosok lantai kamar mandi yang kering, 

licin dan wangi. Di kampungnya, kamar mandi pastilah basah! Dilekatkannya 

pipinya pada bathup putih gading yang memantulkan bayangannya, diciuminya 

tiga susunan handuk putih yang tersusun di samping westafel, diputarnya kran 

bertanda merah yang membuatnya spontan menjerit, “Wow…panas…!” 

 

Sejak subuh tadi mereka memang sudah membelalakkan mata seperti burung 

hantu. Pengalaman pergi ke bandara, duduk di ruang tunggu khusus 

penumpang, masuk ke dalam tubuh pesawat terbang, mengencangkan sabuk 

pengaman, menyaksikan pramugari hilir mudik. Ah, semuanya menggetarkan!  

 

Pemandangan dari jendela pesawat menyajikan rumah-rumah penduduk yang 

menjelma jejeran kotak korek api diselingi sawah, gunung dan laut, lalu berganti 

gumpalan awan, yang semakin lama makin tebal. Semua itu membuat mata 

mereka terbelalak. Dan kini, kamar tidur yang dipesan pak bupati….. 

 

“Jangan ke mana-mana ya… tunggu sampai saya kembali!”  Ahmad Marzuki 

menutup pintu, meninggalkan Hilma, Rahmat dan Sari di dalam kamar. Tapi 

kedua anak itu tak betah terkurung. Ramai lalu lintas yang tampak dari jendela 

kamar begitu menggoda mereka! Di menit berikutnya kedua anak itu sudah 

berhamburan ke koridor. 
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Kringg.. 

  

Sendirian di kamar hotel, Hilma tak tahu apakah harus menjawab telepon itu 

atau tidak.  

 

Kringg.. 

 

Suaminya tidak meninggalkan pesan apa-apa soal telepon. Hilma ragu. 

 

Kriing..  

 

“Ya… halo..” suara Hilma mengambang. Makin ragu. 

 

“Ini kamar Pak Zulhan?”  

 

Suara seorang perempuan terdengar di seberang. 

 

“Ya…” 

 

“Dan Anda siapa?” 

 

“Engghhh…” Hilma bingung mencari jawaban yang tepat. Ia ingat sejak dari 

bandara, suaminya mewanti-wanti agar jangan sampai ada yang tahu bahwa 

mereka sekeluarga menggunakan kamar pak bupati.  

 

“Kamu jangan juga cerita-cerita di kampung nanti ya kalau kita menginap di sini. 

Ini pesan pak bupati…” 

 

“Maaf, Anda siapa?” 
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Perempuan di seberang terdengar tidak sabaran. 

 

“Engghh…” 

 

“Dengar baik-baik, ya! Saya ini Mirnaza, istri pak Zulhan. Wajar kan kalau saya 

ingin tahu siapa gerangan yang ada di dalam kamar suami saya!” 

 

“Hah?” kali ini Hilma tak kuasa untuk tidak melempar gagang telepon itu.  

 

“Halo..halo…mana bapak! Mana bapak! Saya perlu bicara!!!” 

  

Suara di seberang berteriak serak. 

 

Hilma memilih meninggalkan kamar. Ia memutuskan menunggu suaminya di lobi 

saja. 

 

Di koridor, ia berpapasan dengan Sari yang diantar seorang petugas hotel. Gadis 

kecil itu menangis. Bajunya kuyup, bibirnya gemetaran, pita rambutnya 

berantakan. 

 

“Ada apa ini?” 

 

Rahmat muncul dari ujung koridor. Dengan wajah ditekuk penuh penyesalan, ia 

bercerita tentang Sari yang didorongnya ke dalam lift.  

 

“Rahmat mau membunuhku di dalam kotak itu…,!” Sari terus menangis, 

mengadu pada ibunya. 
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Hilma merogoh tasnya, mencari tasbih kecil yang sejak di pesawat tadi 

digunakan untuk berdzikir. Oh, ternyata dibutuhkan lebih banyak doa 

menenangkan diri di dalam hotel ini, dibandingkan dalam penerbangan tadi! 

 

Di kepala Hilma, nama perempuan yang membentaknya di telepon terus 

terngiang. Mirnaza? M-i-r-n-a-z-a? Bukankah ibu bupati di kampung bernama 

Hajjah Hadrasah…. 

 

Bulir tasbihnya berputar gemetar. 

*** 

“Hahaha…jadi kamu membenci Jakarta karena pernah dijebak lift oleh kakakmu 

sewaktu kecil ya… Hahaha….”  

 

“Itu baru satu alasan…banyak alasan lainnya!” 

 

“Oh ya?” 

 

“Ceritakanlah…”  

 

Hm, orang Jakarta itu mulai tertarik, rupanya.. 

 

Aku menunjuk rombongan pejabat di tepi jalan yang bergerak. Bersiap masuk ke 

jejeran mobil. Salah seorang pejabat yang menggunakan caping, tertawa sangat 

keras mendengarkan penjelasan pejabat kabupaten yang membungkuk-

bungkuk. 

 

Di kejauhan anak-anak sekolah terdengar lagi menyanyikan lagu Selamat Jalan 

sambil melambai-lambaikan bendera-bendera kecil. Ah, orang Jakarta, kerjanya 

bikin susah orang satu kampung saja!  
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“Wah, sial! Pak menteri sudah mau berangkat” 

 

Di ujung pematang, juru kamera yang sedari tadi sibuk merekam gambar sawah, 

sapi dan para pejabat, melambai memberi isyarat.  

 

“Pak… sebaiknya pulang lewat pematang yang sebelah kiri. Pematang yang 

sebelah kanan, tanahnya rawan, sempit dan agak longsor...,” aku meyakinkan 

orang Jakarta itu dengan senyum.  

 

Ia mengacungkan jempol, “Siiip…thanks ya.!.”. Ditapakinya pematang sebelah 

kiri yang justru bertanah lembek, bekas galian irigasi buruh tani kemarin.  Ia 

terperosok. Sumpah serapah terlontar di sepanjang pematang. Hahaha... orang 

Jakarta jatuh ke sawah!   

 

*** 

“Haruskah kulanjutkan ceritaku mengapa aku benci Jakarta?” 

 

Musim tanam berikutnya seorang peneliti dari universitas ternama di Jakarta 

mengangguk-angguk serius menatapku. Guratan dahinya membentuk tiga garis 

berbanjar. Jari telunjuk dan jempol kanannya mempermainkan pulpen bermerek 

Bic. Sekali-kali pulpen itu diketuk-ketukkan di ujung dagunya. Ia menggenggam 

notes bertulis World Bank. Kaos oblong di dadanya bertulis No Free Trade!  

 

Ah, kali ini datang orang Jakarta dengan perpaduan simbol-simbol yang 

membuatku meringis!  

 

Aku mengajaknya ke dangau. Kuajak ia memandangi padi yang luruh dan rebah, 

serta pematang yang luluh lantak diserbu tikus. Boneka pengusir burung sudah 

lama dicabut petani. Tak ada pipit yang sudi mampir musim tanam kali ini. Untuk 

menghibur penduduk, bupati memerintahkan program “pisangnisasi”, 
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penanaman pisang di pinggiran sawah agar sawah yang mati itu masih bisa 

mendatangkan sedikit manfaat.   

 

“Orang Jakarta hanya datang saat padi kami kuning siap dipanen lalu disiarkan 

di televisi...” 

   

Si peneliti itu merekam suaraku. Mencatat seluruh ceritaku.  

 

“Kalau boleh tahu... untuk apa ya wawancara ini?” 

 

“Untuk proyek penelitian luar negeri, sekaligus tesis S2 saya..” 

 

“Oh..... kenapa Bapak baru datang sekarang, saat sawah kami sudah 

berantakan begini?” 

 

“Hmmm, gimana ya, Dik…  Dana proyeknya juga baru cair, jadi ya, saya baru 

bisa kerja…” 

 

Saat peneliti itu pamit kusarankan ia memilih pematang sebelah kanan. “Pak, 

pematang itu lebih kering. Lebih cepat sampai di ujung aspal...” 

 

Peneliti itu mengancungkan jempolnya, lalu bergegas melintas pematang.  

 

Dan…. aku hanya butuh tiga menit untuk mendengar jeritannya meledak di 

udara. Orang Jakarta memang perlu diperosokkan di pematang tonggos yang 

diserbu tikus-tikus sawah. Enak saja, sawah kami gagal panen, dia asyik meneliti 

kemalangan kami! 

 

*** 
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Tentu banyak cerita yang bisa kubagi. Banyak alasan mengapa aku membenci 

Jakarta. Samara, teman masa kecilku juga membenci Jakarta. Di pemakaman 

ayahnya, ia bertemu seorang perempuan dari Jakarta yang mengaku sebagai 

istri muda ayahnya. Kehadiran perempuan itu membuat ibu Samara pingsan 

berkali-kali di samping nisan suaminya. 

 

Di pemakaman penuh drama itu, aku melirik ibuku yang menangis gemetar. Ah, 

betapa tersiksanya ia menyimpan rahasia soal perempuan bernama Mirnaza 

yang mengaku istri simpanan bupati Zulhan di Jakarta. Lima belas tahun rahasia 

itu dikunci rapat-rapat, demi menjaga karir bapak sebagai ajudan bupati yang 

loyal dan berdedikasi. 

  

Bapakku juga membenci Jakarta, karena bupati pengganti atasannya, terpilih 

dengan embel-embel “titipan Jakarta”, di pertengahan 1996.  Bupati baru itu 

datang ke kabupaten ini dengan memboyong ajudan barunya. Bapakku turun 

pangkat jadi asisten urusan rumah tangga rumah jabatan bupati, dan tentu saja 

tak punya kesempatan ikut perjalanan dinas ke Jakarta.  

 

Oya, barangkali saja ada yang penasaran pada diriku. Aku, Sari Ahmad Marzuki, 

sarjana pertanian jurusan hama dan penyakit tanaman, yang memutuskan 

pulang kampung dua tahun lalu. Aku pulang menggarap sawah warisan 

orangtuaku. Bila kalian ingin mendengar cerita lainnya, mengapa ada sejumlah 

orang di pelosok ini yang membenci Jakarta, temui aku di dangau ini… (*)     

 

Tokyo, 7 Februari 2008/ 11:59 am 
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Rie dan Rei 
 
 
"Patah hati lagi, Rei?" 

 

"Kau sendiri bagaimana Rie? 

 

Lalu keduanya berkata bersamaan: "Ya.. pencarian dan pengembaraan masih 

berlanjut. Mari kita makan satu atau dua mangkuk nyuknyang2 untuk 

merayakannya. 

 

*** 

(13:15 di arloji Rei) 

 

Rie tidak berubah. Ia tetap perempuan pengembara dengan pijar mata sesejuk 

embun. Mata pemimpi. Ia selalu pergi, tapi selalu kembali ke kota ini membawa 

cerita. Ia belum meninggalkan kebiasaannya mempermainkan ujung sapu 

tangan saat bertutur tentang romansa yang mengadukkan mimpi dan kenyataan. 

Ia berkisah tentang langit ungu tua dan bintang kuning seperti titik cahaya 

petromaks. Tentang sejarah yang seharusnya ditengok kembali. Kali ini ia 

membawa kisah cinta yang kandas di the Forbidden City.2  

 

"Mengapa tidak membawa tisu yang lebih praktis, Rie?" tanyaku sambil 

memandangi ujung saputangannya yang kusut terpelintir. 
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"Ah, apa kamu lupa betapa aku mencintai sapu tangan sejak kecil? Tisu tidak 

mungkin menyimpan kenangan apa-apa. Sekali pakai, lapuk, lalu dibuang. Sapu 

tangan setia memelihara semua kisah, Rei. Kadang ia menjadi asin karena air 

mata dan di lain waktu, ia bertabur wangi karena kusemprot parfum menunggu 

kekasih yang akan menjemput.” 

 

"*** 

(13:15 di arloji Rie) 

 

Rei tetap jiwa yang tabah sekaligus melankolis. Lakilaki yang tidak pernah 

mengeluh meski nasib baik belum juga berpihak. Ya, lagi pula mengapa harus 

mengutuki nasib. Mengapa tidak merayakannya saja? Bukankah menabrakkan 

logika dengan imajinasi, telah terbukti bisa mengurangi rasa sedih dan 

menghadirkan kegirangan yang ganjil? Ia mengajariku, sekali-kali kami perlu ke 

restoran memesan rasa lapar.2 Atau sekali-kali bersikeras tetap masih berada di 

Januari, ketika penanggalan telah berlari ke Februari. 

 

Ia tetap di sini. Tidak ingin ke mana-mana. Suatu saat, pasti ada satu cinta di 

kota ini untukku, katanya berkali-kali. Dari mana gerangan keyakinan itu 

diperolehnya? Rei percaya pencariannya akan berujung, dan selalu tak jera ia 

mencoba. Terbentur. Mencoba lagi. Terbentur lagi. 

 

Lakilaki yang melahirkan puisi, dengan kepekaan dan kekuatan, dengan 

gemuruh dan dendam, dengan percintaan yang selalu patah tapi ia tidak pernah 

jera. 

 

*** 

DI sebuah warung kecil di kawasan Panakkukang, mereka memesan dua 

mangkuk nyuknyang. Bola-bola daging kenyal berwarna abu-abu yang 

mengapung di kuah panas, di antara serpihan bawang goreng dan daun seledri 
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adalah kebahagiaan bagi keduanya. Menu sederhana kegemaran sejak kecil 

untuk merayakan sebuah pertemuan tahunan. Inilah ritual mereka. 

 

"Mengapa perempuan itu meninggalkanmu, Rei?" 

 

"Klise. Sangat klise. Cintaku bukan sebuah masa depan. Itu kata bapaknya." 

 

"Kata bapaknya?" 

 

"Ya... kata bapaknya." 

 

"Lalu apa kata perempuan itu?" 

 

"Ia ikut kata bapaknya..." 

 

*** 

 

(13:45 di arloji Rie) 

 

Cinta Rei tidak mungkin menjelma masa depan yang baik. Mengapa semua 

bapak dari perempuan yang membalas cintanya mempercayai asumsi ini? Aku 

menyaksikan Rei sebagai seorang penyair yang tertatih-tatih di lumbung beras, 

sarang para saudagar kaya mengukur kemuliaan hidup dari gemerincing pundi 

semata. Betapa malang. Betapa sayang. Aku membayangkan Rei menjelma 

menjadi pegawai bank, dosen, pengurus partai politik atau apalah yang 

semacamnya, setiap kali ia jatuh cinta. Dengan begitu, perempuan yang 

membalas cintanya berani membayangkan masa depan dan mengajaknya 

berbicara tentang perkawinan. 

 

Di lumbung beras ini, puisi Rei tetap diakui keindahannya, tapi puisi tidak masuk 
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dalam daftar kekayaan, bukan sebuah unit produksi. Tak mungkin kau hidupi 

perempuan dengan kata-kata, Rei, meski bisa kau luluhkan hatinya dengan 

selusin sajak. Kecuali bila kita berandai-andai bahwa penyair yang memberi 

makanan bagi jiwa seluruh rakyat, digaji oleh negara karena berjasa menjadi 

penjaga nurani, pengawal moral bangsa. Ups! Sebuah andai-andai yang 

keterlaluan, tentu saja... 

 

*** 

 

MEREKA berseru kepada penjual nyuknyang yang berdiri di pintu warung. 

Mereka mengenalnya dengan baik, namanya Minggu. Laki-laki asal Tana Toraja 

yang selalu menyampirkan handuk kecil di bahu kanannya. Rei dan Rie 

termasuk orang yang tidak percaya desas-desus bahwa Minggu menggunakan 

handuk yang sama untuk mengelap keringat dan mengelap mangkuk nyuknyang 

untuk para pelanggan. Meski setiap kali melihat handuk di bahu Minggu, 

keduanya akan saling bertatapan dan teringat lagi pada desas-desus itu. 

 

"Minggu, tambah dua mangkuk. Satu campur. Satu halus!2  

 

"Rei meneriakkan pesanan tambahan. 

 

Rie mendekatkan kepalanya ke arah Rei dan bicara dengan suara yang 

direndahkan. 

 

"Eh, kalau Minggu patah hati, ia juga akan mengusap air matanya dengan 

handuk itu...." 

 

Mereka tertawa, seperti dua orang tolol yang baru menemukan lelucon baru. 

 

Bola-bola daging kenyal berwarna abu-abu yang mengapung di kuah panas, di 
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antara serpihan bawang goreng dan daun seledri membuat keduanya kembali 

berbahagia melanjutkan perayaan pertemuan. 

 

"Bagaimana Beijing, Rie?" 

 

"Penuh sesak tapi eksotis. Aku melancong menggunakan nama Fasciola. Hm, 

selalu saja aku bebas setiap kali menjadi bukan diriku. " 

 

"Kamu masih sering aneh begitu, Rie?" 

 

"Aku selalu tidak ingin menjadi aku." 

 

"Fasciola?" 

 

"Nama cacing, Rei. Fasciola hepatica, cacing hati yang menggerogoti tubuh...". 

 

"Cacing?" 

 

"Sekali-kali menjadi cacing tidak apa bukan? Makhluk kecil tak ada nilainya, 

menjijikkan." 

 

"Ada yang jatuh cinta pada Fasciola?" 

 

"Tentu saja ada. Namanya Raphael. Lakilaki dari Sisilia. Pemuja Mao yang 

merengek-rengek minta ditemani berfoto di Lapangan Tiananmen dan berkeliling 

di kompleks the Forbidden City. Ia aktivis Green Peace yang sudah dua tahun 

pantang minum Coca-cola. Aku mengaku penentang rekayasa genetik. Klop, 

bukan?" 

 

"Sebuah affair yang biasa?" 
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"Sebuah affair tanpa prospek. Tapi tak apa...." 

 

*** 

 

(13:59 di arloji Rei) 

 

Di manakah ujung pencarianmu, Rie? Pengembaraan menjadi orang lain. 

Pelarian penuh kepalsuan berganti-ganti nama. Mimpi yang terus diaduk dengan 

kenyataan. Kepribadian yang terbelah-belah diguncang realita. Kau pernah 

mengeluhkan dirimu sebagai perempuan dengan empat rantai pasungan yang 

tidak mungkin bisa kau lepas. Pasungan pertama: jangan jatuh cinta pada 

sembarang lakilaki. Pasungan kedua: jaga kehormatan dan nama baik keluarga. 

Pasungan ketiga: cari lakilaki yang segolongan, seagama, sederajat kalau perlu 

lebih kaya. Pasungan keempat: jangan pergi jauh, jodohmu telah diatur keluarga. 

 

Ah, putri bangsawan yang frustrasi. Pemberontak kecil yang tak berhenti 

melawan. Pewaris berhektar sawah dan kebun yang mengeluh miskin 

kebebasan. Sampai kapan mengembara, Rie? Sampai kapan? Dulu kau pernah 

berkata, mungkin nasibku berakhir seperti tiga kakak perempuan bapakmu yang 

tetap menjadi perawan tua karena setia pada pasungan berlapis-lapis itu. 

 

Tapi tak apa. Setidaknya ada percintaan dan romansa sesaat di banyak tempat, 

yang bisa kukenang, katamu menghibur jiwamu sendiri. 

 

*** 

 

"Kau memikirkan aku, Rei?" 

 

"Kau sendiri?" 
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"Aku mengkhawatirkanmu." 

 

"Sama. Aku juga mengkhawatirkanmu." 

 

Keduanya bersitatap. Ada kegetiran yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi, tapi 

mereka bersikeras untuk tidak mengakuinya. Mereka memaksakan diri untuk 

tertawa. 

 

Dua sahabat masa kecil yang setia menabrak-nabrakkan mimpi pada kenyataan 

itu, terus tertawa. Keriangan yang ganjil. 

 

"Ke mana setelah ini, Rie?" 

 

"Hmm… kembali ke Singapura. Kalau ada uang lebih, mungkin akan ke 

Kathmandu..." 

 

"Kapan ke sini lagi?" 

 

"Tahun depan. Dan doakan aku punya cerita cinta yang...." 

 

Keduanya tertawa lagi. Getir. (*) 

 

Tokyo, 3 Maret 2006 00:58 am. 

 

Catatan: 
* Cerpen ini pernah ditayangkan di Harian Media Indonesia, 17 Desember 2006 

 

(1) Nyuknyang: sejenis bakso khas Makassar, yang lebih kenyal dan lebih halus 

dari bakso umumnya. 
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(2) The Forbidden City adalah salah satu objek wisata utama di Kota Beijing 

yang dulunya merupakan Istana Kerajaan Dinasti Ming dan Dinasti Ching. 

 

(3) Kutipan puisi "Di Restoran" karya Sapardi Djoko Damono 

 

(4) Kata "Campur" di sini artinya: semangkuk nyuknyang dengan bola daging 

yang halus dan kasar. Sementara kata "Halus" di sini artinya: semangkuk 

nyuknyang dengan bola daging yang halus semua. 
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Ruang Keluarga 
 

SEHARI sebelum bapak bebas, ibu terbang ke Tuvalu. Bapak menertawai 

punggungku yang muncul di koran pagi keesokan harinya, di samping wajahnya 

yang tersenyum sangat lebar. Bentuk punggungku itu melengkung sempurna, 

seperti pelangi.  

 

Kamu malu ya? Bapak menunjuk foto di koran itu.  

 

Agak sulit menebak nada suara bapak. Menggoda atau kecewa? Aku memang 

menunduk, berpura-pura mengikat tali sepatu ketika wartawan foto menyerbu 

bapak di gerbang penjara. Bapak bebas. Senyum sumringahnya ada di koran 

dan televisi. Aku ogah ikut-ikutan kena jepretan kamera wartawan.  

 

Hanya aku yang menjemput bapak di penjara. Tak ada penjelasan yang 

diberikan bapak kepada para pemburu berita yang merubungnya. Ia hanya 

melambai, tersenyum dan buru-buru masuk ke dalam mobil.  

 

Maaf ibu tak bisa menjemput. Ibu ikut tim ekspedisi ke Tuvalu, kataku pada 

bapak.  

 

Tuvalu? 

 

Kujelaskan pada bapak, bahwa kata ibu ekspedisi ini sangat penting. Negara di 

Pasifik Selatan itu akan tenggelam. Tidak lama lagi. Ibu ingin ke sana mencatat 

proses naiknya ketinggian air laut atau apalah istilahnya yang aku tidak paham 

benar. Ibu berpesan khusus: katakan pada bapakmu ekspedisi ini sudah lama 

direncanakan, sudah dibayar jauh-jauh hari, sayang kan kalau dibatalkan… 
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Bapak mengangguk-angguk. Lalu diam. Kukatakan pada bapak, aku akan 

tinggal beberapa hari bersamanya. Bapak mengangguk-angguk lagi. Di 

sepanjang perjalanan ke rumah, ia memilih mencermati jejeran pohon peneduh 

jalan. Ia melamun, tampaknya. 

 

Kemarin sebelum menjemput bapak di penjara, aku memboyong Raf, anakku 

kembali ke  rumah ini. Aku butuh ketenangan. Suamiku sedang sibuk. 

Kesibukannya beranak pinak seperti hutang pada lintah darat. Berbiak di luar 

kendali. Aku muak melihatnya.  

 

Rumah ini lengang. Pembantu dan supir di paviliun belakang memilih masuk di 

kamar mereka masing-masing, meski hari masih terang. Hanya seorang satpam 

di halaman depan yang berdiri tegak seperti patung pahlawan.  

 

Jimmy kakakku ternyata ada di juga rumah ini. Sudah lama, Jim? Aku berbasa-

basi. Katanya, ia baru saja tiba dan butuh tinggal di rumah ini untuk beberapa 

hari. Ia ada masalah di rumahnya, ditinggal pergi istrinya. Ke mana si nyonya 

besar? tanyaku.  Memilih menetap di Taiwan beberapa bulan, jawab Jimmy 

dengan acuh tak acuh.  

 

Raf rewel. Ia sepertinya tak suka rumah besar ini. 

 

Sukri, suamiku menelepon. Ia mencariku. Ia mengaku kebingungan melihat 

rumah kami kosong. Padahal ia ingin mengadakan pesta untuk teman-teman 

partai politiknya.  

 

Kujemput, ya? Rengek Sukri. Aku menolak. Kukatakan ingin menemani bapak. 

Ayolah, please. Kujemput, ya? Suamiku itu terus merengek. 
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Raf yang rewel sedari tadi di dalam gendonganku meraih ponsel di telingaku. 

Begitu cepat ia merebut dan melempar benda itu. Suamiku tamat riwayatnya! 

 

Anak rewel ada juga gunanya: menghentikan suara ayahnya yang sember 

menjengkelkan itu. 

 

Ruang keluarga lengang. Bapak memilih masuk kamar. Jimmy juga melakukan 

hal yang sama. Tinggallah aku dengan Raf yang kini duduk tenang di lantai, 

bermain-main dengan batangan Lego merah-biru-kuning. Ia membangun rumah-

rumahan, lalu membongkarnya sambil terkekeh sendirian. Aku tidur-tiduran 

menyaksikan bocah kecil itu.  

 

Raf membangun lagi rumah-rumahan itu dengan balok-balok yang besar. Balok-

balok yang lebih kecil ditata serupa kursi melingkar yang kemudian dihancurkan 

lagi. Dua tangan mungil itu telaten menyusun balok demi balok. Tak lama ia 

berubah sangar meluluhlatakkan susunan mainan itu. Ia terkekeh. Lalu tampak 

serius lagi membangun rumahnya. Tapi hanya sebentar. Kini ia bosan. Satu dua 

balok yang besar dilemparnya sekuat tenaga, memantul di pintu kaca. Raf 

menangis. Ia menjadi bertambah bosan. Semua balok, besar dan kecil, 

berhamburan di seluruh ruang keluarga. Kupanggil pembantu dengan suara 

paling keras yang bisa dihasilkan kerongkonganku. Anak sialan! Tak bisa tenang 

meski sebentar saja.  

 

Seorang pembantu tua yang muncul dari halaman belakang, memboyong Raf ke 

taman. Tangan Raf menunjuk-nunjuk ke kolam renang. Tangisnya pecah. Tapi 

hanya sebentar. Tak lama, terdengar lagi suara Raf terkekeh di atas ayunan.   

 

Aku tenggelam di ruang tengah yang serupa ceruk. Kubayangkan diriku menjadi 

seekor ikan paling sial sedunia. Kacau! Di kolam ini banyak gelombang, juga 

ledakan kenangan dan bayangan berselang-seling. 
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Kulihat wajah ibu yang tersenyum licik, ayah yang merunduk dan murung di 

penjara, Jimmy yang diam, Shilla yang mati beku, dan Sukri suamiku yang 

dahinya berkerut-kerut seperti kewalahan memikirkan seluruh persoalan di 

negara ini sambi menyebut semua nama pejabat yang dikenalnya. Sial! Mereka 

muncul seterang artis panggung di bawah lampu sorot. Berselang-seling wajah 

itu melintas, memantul-mantul di hiasan kristal di atas meja. Aku juga melihat 

diriku, seperti hantu perempuan berambut awut-awutan yang sering muncul di 

televisi.  

 

Aku ingin mengutuki apa saja. Mencerca siapa saja. Di televisi layar lebar di 

hadapanku ada adegan caci maki yang bising. Aku ingin masuk ke televisi itu, 

menjadi bintang sinetron yang menumpahkan sumpah serapah itu. Siapa dia? 

Bagaimana caranya mendapat peran seperti itu? Mencaci maki dan berkacak 

pinggang, melotot dan menumpahkan segala jenis cercaan sejak awal hingga 

akhir cerita? Aku mau! Aku mau menyumpahi suamiku, memberondong ibu dan 

ayah dengan banyak pertanyaan, memarahi Raf yang selalu rewel, bagaimana 

caranya? Ya, bagaimana caranya? 

 

Kupanggil seorang pembantu. Kali ini yang muncul perempuan yang agak muda. 

Pembantu baru, tampaknya. Kubentak dia karena jalannya begitu lamban. 

Kuminta segelas air putih dan menyuruhnya mengambil tas tanganku di kamar. 

Cepattt! Aku menghardiknya, memuntahkan amarah. 

 

Pembantu itu terbang, wajahnya ketakutan. Aku membentaknya lagi. Kenapa? 

Takut? Kau pikir aku hantu? Pergi sana!  

 

Dua butir pil penenang yang kuambil tergesa dari tas, kudorong masuk ke dalam 

kerongkongan dengan air putih yang hampir tumpah gara-gara gelas tidak 

kugenggam erat. 
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Brengsek! Aku perlu segera tidur. Aku membayangkan diriku adalah seekor ikan 

yang kena tombak, yang ujungnya mengandung obat bius dosis tinggi. 

 

Senyap. Gelap. 

  

*** 

MALAM. Aku bangun dengan kepala lebih ringan. Aku berteriak memanggil 

seorang pembantu, meminta segelas kopi. Mulutku pahit. Aku butuh nikotin. 

Prakkk! asbak kaca terguling begitu cepat saat aku tergesa meraih rokok yang 

tergeletak di tengah meja. Dua pembantu datang tergopoh, dengan kepala 

tertunduk membersihkan keping-keping asbak. 

 

Asap yang menari dan berangsur hilang saat kuhembuskan, justru membuat 

terang banyak kenangan yang muncul dari dasar ruang keluarga ini. Suasana 

gelap di luar, titik-titik lampu taman halaman belakang yang berpijar remang, 

menegaskan bayang-bayang pohon dan bunga.  

 

Ruang keluarga ini nyaman, sepi, akrab sekaligus asing. Aku ingat, ini ide ibu 

membuat kolam duduk di tengah-tengah rumah besar kami. Berbentuk oval 

dikelilingi dengan undakan serupa empat anak tangga. Anak-anak tangga itu 

terbuat dari marmer berwarna coklat susu. Lantainya dilapisi karpet berbulu, 

seperti ulat-ulat kecil berwarna coklat tua yang merubung kaki dan tumit.   

 

Aku memandang sekeliling ruang keluarga sambil mengingat ibu. Seperangkat 

sofa dengan enam bantal kursi tersusun rapi. Televisi besar yang selalu 

dibiarkan mengoceh sendirian tanpa penonton. Vas bunga berbentuk terompet 

yang dibeli ibu di Wina. Hiasan-hiasan kristal berbentuk angsa, kelinci, bunga 

anyelir dan keranjang berpita. Lemari kaca yang menyimpan cinderamata dari 
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berbagai kota dan negara yang dikoleksi ibu. Jejeran foto keluarga yang 

mengabarkan kebahagiaan seisi rumah. Ibu menatanya nyaris sempurna. 

 

Ada lima pintu yang menghadap ruang keluarga ini. Pintu kamar tidur ayah dan 

ibu, pintu ruang baca, pintu kamar tidur Jimmy, kakakku, pintu kamar tidurku dan 

pintu kamar Shilla, adikku yang sudah mati. 

 

Ibu juga yang merancang letak kamar tidur yang mengelilingi ruang keluarga ini. 

Alasannya, agar kami sekeluarga tetap saling akrab, saling menyapa saat 

melintas keluar masuk kamar masing-masing dan selalu berpikir untuk 

menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga. Begitu yang dikatakan ibu 

kepada wartawan beberapa tahun lalu saat rumah kami ini diprofilkan di halaman 

Griya sebuah surat kabar. 

  

Ibu menjelaskan panjang lebar tentang konsep ruang keluarga kebanggaannya 

ini seolah ia adalah reinkarnasi arsitek tangguh, ahli desain interior 

berpengalaman serta pakar Feng Shui mumpuni sekaligus!   

 

Tapi ibu tidak bercerita kepada wartawan yang mengangguk-angguk seperti 

burung kutilang itu, bahwa kami secara bergiliran menanam ranjau dan 

melempar dinamit ke ruang keluarga ini.   

 

Di sini, dua tahun lalu aku mengumumkan bahwa Sukri dan aku harus segera 

menikah. Aku hamil dua bulan. Tak ada pilihan lain. 

 

Untuk mengenang pernikahanku ini, aku mengambil sebatang rokok lagi dan 

berteriak meminta secangkir kopi tambahan.  

 

Sebenarnya aku tidak tahu apakah aku betul-betul mencintai Sukri, lakilaki yang 

baru kukenal enam bulan sebelumnya. Lakilaki yang meraih MBA di Singapura. 
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Di sebuah pesta Sukri bilang suka padaku. Aku bilang ya, silakan saja suka 

padaku. Kami kemudian berkencan, berpesta, mabuk dan lupa memastikan 

apakah aku benar-benar mencintainya ketika mau saja diajak bercinta.  

 

Kata ibu, keluarga Sukri bukan orang sembarangan. Tapi kata bapak, keluarga 

kami jauh lebih terpandang. Bila anak lakilaki dari keluarga yang bukan orang 

sembarangan menghamili anak perempuan keluarga yang sangat terpandang 

maka keputusannya adalah sebuah pesta yang sangat meriah yang dihadiri 

ratusan orang terpandang yang diadakan secara tidak sembarangan. Di ruang 

keluarga ini pulalah diputuskan segala macam persiapan pesta meriah yang 

tidak sembarangan dengan deretan undangan orang-orang terpandang itu. 

 

Aku hamil. Aku harus menikah. Aku menjadi pusat perhatian pesta tiga hari tiga 

malam yang bagi ibuku adalah pertaruhan nama baik keluarga kami. Keluarga 

Sukri kemudian menyiapkan skenario penyelamatan: Sukri harus kembali ke 

Singapura, cari lagi sekolah apa saja di sana, terserah. Atau berbisnis kecil-

kecilan. Pokoknya terserahlah. Aku harus ikut ke sana, jangan pulang sebelum 

melahirkan dan jangan berani-berani kembali ke kota ini sebelum wartawan 

gosip melupakan pesta perkawinan kami yang megah, jangan berani 

memperlihatkan perutku yang terus membuncit, jangan membuat orang 

terpancing menghitung-hitung berapa bulankah selisih antara pesta perkawinan 

kami dengan kelahiran bayiku kelak.  

 

Orang-orang terpandang tak boleh diberitakan secara sembarangan. 

 

Ruang keluarga ini juga porak poranda satu setengah tahun lalu saat kami 

terduduk lesu menerima kabar Shilla, adikku yang mati over dosis dalam pesta 

shabu-shabu di sebuah kamar hotel di Bandung.  
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Tapi bapak dan ibu sigap mengantisipasi. Shilla harus pulang dengan kabar 

yang baik. Ia anak orang terpandang, tidak boleh diberitakan mati dengan cara 

yang tidak terpandang. 

 

Bapak dan ibu bergegas ke Bandung. Keduanya punya jalan rahasia dan jurus 

ampuh menyumpal mulut banyak orang, menciptakan fakta baru yang menjadi 

berita di koran dan televisi. 

 

Jasad Shilla pulang ke kota ini dengan kabar sesendu lagu patah hati yang 

menyayat-nyayat perasaan. Gadis pendiam itu diberitakan tewas dalam 

kecelakaan lalu lintas di luar kota Bandung. Tubuhnya konon remuk. Hati kami 

semua juga remuk. Wajah sedih bapak, ibu, Jimmy dan aku terpampang di 

halaman utama koran pagi keesokan harinya meratapi Shilla. Berempat kami 

berdempetan dan berangkulan menabur bunga di kuburannya.  

 

Halaman bagian dalam dan belakang koran dipenuhi ucapan belasungkawa, 

berdesakan, besar dan kecil.  Karangan bunga yang berebutan dikirim orang-

orang penting dan terpandang seantero kota juga memenuhi halaman rumah 

dan pemakaman. Seorang anak dari keluarga sangat terpandang mati, seluruh 

kota mencermati.    

 

Shilla mati. Beritanya muncul di televisi. Aku terdiam di ruang keluarga 

memandangi layar kaca itu sambil menatap sedih ke pintu kamar adikku itu. 

Coba lihat, pintu-pintu kamar kami memang berhadapan dan disatukan oleh 

ruang keluarga ini. Pintu-pintu itu seperti menyimpan aliran sungai yang 

seharusnya dilepas menuju muara di ruang keluarga. Tapi kami tidak pernah 

membiarkan sungai dari masing-masing kamar kami mengalir keluar. Pintu-pintu 

kamar kami adalah bendungan yang dikunci berlapis-lapis oleh masing-masing 

pemiliknya.  
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Aku tidak pernah tahu tentang Shilla yang kecanduan obat. Aku tidak tahu apa 

saja rahasia yang disimpan Jimmy di kamarnya, hingga di suatu hari ia 

memutuskan mengabarkan pada kami semua bahwa dirinya ingin menikahi 

seorang perempuan Taiwan yang ditemuinya di Bali.  

 

Tak ada yang tahu tentang alat tes kehamilan yang kubanting penuh amarah di 

dalam kamar ketika sadar bahwa benar-benar ada janin di dalam perutku. 

Hamil? Ini bencana! Malapetaka luar biasa. Dalam keadaan terdesak barulah 

kubuka bendungan sungai rahasiaku dan mengalirkannya ke ruang keluarga, 

minta dikawinkan dengan Sukri.  

 

Aku mengambil sebatang rokok lagi, kali ini kuhisap dalam-dalam dan 

menghembuskan asapnya sangat perlahan. Apakah bapak, ibu dan Jimmy juga 

memikirkan tentang sungai rahasia yang mereka bendung di dalam kamar 

masing-masing?  

 

Di ruang keluarga ini pula tahun lalu ibu menebar penghiburan sambil 

memelukku. Ia menjelaskan tentang masa tahanan yang harus dilalui bapak. Ibu 

memastikan bapak tak akan lama di penjara. Delapan atau sembilan bulan, 

katanya. Ibu memastikan bapak bakalan baik-baik saja. Kata ibu, bapak aman 

dan sehat. Bapak bukan residivis kok, sel yang ditempatinya beda. Jangan 

bayangkan sel kotor tengik yang dipenuhi preman dan bromocorah. Ini bukan 

kasus penggelapan pajak yang luar biasa, nilainya tidak seberapa, bapakmu 

akan terjamin, sudah diatur! Nanti ada grasi, juga ada macam-macam hal lainnya 

yang meringankan... 

 

Waktu itu aku menangis kalut melihat bapak muncul di koran dan televisi dengan 

wajah pasrah ketakutan mirip maling ayam tertangkap basah, digiring ke 

persidangan lalu digelandang ke tahanan. Sukri suamiku ikut menenangkan. 
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Katanya, ini permainan politik, Sayang… tenang, nanti kita urus. Tak perlu 

panik…  

 

Setiap orang punya dinamit yang telah diledakkannya di sini. Letusan yang susul 

menyusul itu, bagaimana mungkin tidak membuatku panik?  

 

*** 

AKU bangun pagi-pagi sekali. Tak ada rencana, tak ada kehendak. Aku memilih 

bermalas-malasan di ruang keluarga. Raf tampak tenang pagi ini. Ia asyik di 

lantai, bertepuk tangan menyaksikan mainan kereta api yang berputar-putar 

melintasi rel. Siapa yang telah memandikannya? Siapa yang telah memberinya 

sarapan? Ah, masa bodoh! Pasti salah seorang pembantu di paviliun belakang. 

Yang penting bocah itu senang. Aku tenang. 

 

Suamiku menelepon lagi. Ia kini mengaku berada di luar kota, sedang rapat 

konsolidasi partai. Kapan pulang ke rumah kita, honey? Ia mencoba membujuk. 

Belum tahu! jawabku seketus mungkin. Kuserahkan ponselku kepada Raf, 

berharap ia melemparnya seperti kemarin saat mendengar suara ayahnya yang 

membosankan itu. Raf terkekeh, menaruh ponselku di atas rel, membiarkannya 

tergilas kereta mainan yang suara peluitnya melengking… tut..tut…tut! Suamiku 

masih merengek-rengek di seberang.  

 

Aku mulai bosan pada Sukri. Aku ingin tinggal di sini saja. Aku lelah melihat 

teman-temannya, para pengurus  partai dan pengusaha yang bolak-balik 

memenuhi rumah kami, menggelar rapat hingga tengah malam, membahas 

segala macam strategi pemenangan pemilihan walikota, menyebut berbagai 

nama penting, mulai dari presiden, menteri dan jenderal. Mereka mengotori 

ruang tamu dengan puntung rokok, bercangkir-cangkir kopi dan setumpuk kertas 

penuh coretan. Ocehan mereka, suara yang berisik bersahut-sahutan, 

membuatku selalu marah dan rasa-rasanya ingin mengusir mereka.  
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Dari sofa tempatku berselonjor, kulihat bapak berpeluh di atas thread mill di 

taman belakang. Perut bapak yang gendut terguncang-guncang mengikuti 

ayunan kakinya yang tampak makin lama makin cepat. Selama di penjara, 

adakah para sipir juga menyiapkan thread mill atau static bicycle bagi bapak?  

 

Aku melamun. Aku mengingat ibu. Sedang apa ibu sekarang di Tuvalu? 

Mengapa ibu memilih terbang ke negara kecil itu dan bukannya menunggu hari 

pembebasan bapak? Aku penasaran menebak-nebak.  

 

Ibu sebenarnya menjejalkan banyak pesan sebelum berangkat. Tapi aku tidak 

paham semua yang dikatakan ibu, tentang Bumi yang harus diselamatkan, 

tentang air laut yang muncrat ke daratan, tentang Tuvalu, yang menjadi negara 

yang bakal tenggelam pertama kali bila air laut terus naik.  

 

Tapi, apa hubungan semua ini dengan ibu? 

 

Ya, apa hubungan semua ini dengan ibu? Aku mengulang pertanyaan ini ketika 

menemani bapak sarapan. Lakilaki tua yang menikmati hari-hari pertama 

selepas dari penjara itu tidak langsung menjawab. Ia memilih menarik napas 

dalam-dalam, menahannya beberapa detik, membiarkan paru-parunya 

mengembang, lalu menghembuskannya perlahan. Wah, udara bebas memang 

lain rasanya, ya? Bapak seolah bicara pada dirinya sendiri.  

 

Ya, tapi tidakkah Bapak heran dengan kepergian Ibu ke Tuvalu? Aku mengulangi 

pertanyaan dengan suara lebih keras.  

 

Apa, Sayang? Kau tanya apa tadi? Bapak masih terus menarik napas dalam-

dalam, menahannya beberapa detik, membiarkan paru-parunya mengembang, 

menghembuskannya perlahan, kali ini sambil memejamkan mata. 
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Bapak memberi jawaban yang dipikirnya sesejuk embun dan meredam rasa 

penasaranku. Kata bapak, ibumu dari dulu gemar mengikuti tur di negara-negara 

yang belum banyak dikunjungi orang. Pasifik Selatan, siapa sih yang mau ke 

sana? Tapi ibumu beda! Ia sejak dulu terobsesi berkeliling dunia. Mungkin ibumu 

ingin menjajal usaha tur ke sana… 

 

Tapi kenapa harus pergi justru saat Bapak bebas? Akhirnya terlontar juga 

pertanyaan mengganggu ini. Seperti tulang ikan yang berhasil kucabut dari 

kerongkongan. Kata orang-orang, ibu berangkat ke Tuvalu dengan MJ. Ibu 

santer dikabarkan menjadi kekasih gelap pejabat tinggi itu setahun terakhir.  

 

Bapak menarik napas lagi. Ia menikmati betul udara segar di rumah ini. Apakah 

udara di penjara benar-benar pengap? Bukankah konon bapak menempati sel 

istimewa berudara bersih dan berseprei wangi? 

 

Kau tanya apa, Sayang? Ah, ibumu itu tak usahlah kau cemaskan. Bapak selalu 

maklum pada ibumu. Ia akan pulang kok..   

 

Kutinggalkan bapak. Aku kembali ke ruang keluarga. Memilih kembali 

berselonjor di sofa. Aku masih memikirkan ibu. Mengapa bapak tak marah? 

Jangan-jangan bapak paham bahwa ibu bosan pada bapak, seperti halnya aku 

yang muak dan menghindari Sukri, suamiku. Jangan-jangan perjalanan ke 

Tuvalu alasan ibu saja. Jangan-jangan… 

 

Pukul 12 siang. Aku memutuskan tidur siang di sofa ruang keluarga. Sebelum 

mataku benar-benar terpejam, kutatap satu per satu pintu kamar yang 

mengelilingi ruang ini. Jimmy belum keluar juga dari kamarnya sesiang ini. 

Bapak sudah memilih masuk lagi ke dalam kamarnya seusai menandaskan 

sarapan, membaca koran dan bermain sebentar dengan Raf. Pintu-pintu itu, 
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memang bendungan dengan kunci berlapis yang menahan agar sungai rahasia 

masing-masing pemiliknya jangan sampai mengalir ke muara ruang keluarga. 

 

Aku ingin tidur. Dua butir pil penenang kutenggak tergesa. Aku berharap terseret 

ke dasar kolam ruang keluarga ini, kehabisan napas, tak meronta, tersedot ke 

pusaran Bumi. Aku memilih tenggelam saja.(*) 

 

Tokyo, 18 Mei 2008/08:00 am.  
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SUARA  

Cerpen Lily Yulianti Farid 

 

Ia jatuh cinta pada suaraku sejak pertama kali mendengarnya. 

Cintanya itu lalu menjadi cahaya yang menyulutkan keberanian 

mengikutiku ke mana pun. Keberanian yang menggelora seperti api 

unggun yang menjulang tinggi mengirim percikan bunga api ke langit 

malam, meliuk memompakan semangat menaklukkanku. Ia memuja 

suaraku. Dilukiskannya sebagai, “Bebunyian ajaib. Bila ia denting, 

maka ia yang terbening, bila ia gumaman, ia yang terlirih, bila ia 

perkataan, ia yang paling merayu, bila ia nyanyian, ia yang paling 

memabukkan…”  

 

Tapi aku mewanti-wanti sejak awal bahwa kecintaan akan suaraku 

bisa menjerumuskannya. Aku bersuara dan telah membuat banyak 

orang mabuk kepayang. Bukan hanya dia yang tergelepar, menjadi 

ikan yang malang di dalam kolam yang sengaja dikuras dan tak diisi 

air lagi. Semua tergelepar. Segala macam manusia.  

 

Aku memberi janji. Kepadanya dan juga kepada orang-orang yang 

mudah terjerat. Di nyanyian, di telepon, di layar, di radio, di 

pengumuman, di kampanye, di siaran niaga.  

 

Ia, katanya, seperti terkena sihir. Maka ia datang. Terus menerus.  

 

Aku sadar pada kehadirannya saat kulihat ia menungguku di ujung 

jalan. Tatapannya penuh percaya diri, semacam isyarat bahwa tak 

mungkin ada yang mematahkan keinginannya. Pernah kulihat ia 
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menguntitku sebelum matahari bangun dan tak beranjak setelah bulan 

mengantuk. Kulihat tubuhnya membentuk bayang-bayang memanjang 

di bawah lampu jalan.  

 

Ia, katanya, hendak membuktikan cinta yang keras kepala. 

Kekagumannya begitu deras hingga tak mungkin dihentikan.  

 

Hingga dari waktu ke waktu aku terperangah mendapati bahwa ia 

seolah lebih setia dari bayang-bayangku sendiri. Berkali-kali kulihat 

dirinya mencariku tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Ia 

ada di tepi panggung, di balik kaca studio rekaman, di pintu ruang 

rias, bahkan setia mematung di depan tanda “dilarang masuk kecuali 

yang berkepentingan” yang kerap mengamankanku dari serbuan 

orang-orang.  

 

Hingga di suatu malam yang gerah, ia mendobrak larangan itu dan 

berteriak dengan segenggam kembang di tangan, “Aku 

berkepentingan! Aku harus masuk. Aku tak mungkin dilarang. Aku 

mencintaimu!” 

 

Kekeraskepalaannya mengagumkan. Dulu, kupikir akulah yang paling 

kepala batu di dunia ini. Mau ini mau itu. Percaya pada mimpi dan 

tidak mengenal kata mustahil.	 Bermuslihat dan menyusun siasat. 

Orang-orang di sekitarku lalu membantu mencari tahu. Siapa dia? 

Wah, dia penggemar fanatik yang ingin jadi pacarku. Ia berlutut 

dengan seikat kembang menyatakan cinta di balik panggung, 

sementara petugas keamanan mengancamnya dengan pentungan.  
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Adegan saat ia berlutut mendobrak tanda dilarang masuk itu sungguh 

menawan di mataku. Dari celah ruang rias kulihat ia seperti berkelahi 

dengan bayang-bayang yang mengepungnya. Di sekitarnya tersembur 

cahaya. Wajahnya cemerlang. Petugas yang merubungnya, bergerak 

mundur serentak. Mereka mengganti pentungan dengan senyuman. 

Lakilaki itu merogoh kantong. Makin berkembang senyuman orang-

orang yang tadinya siap menggiringnya ke pos keamanan. Pentungan 

jatuh satu-satu, menimbulkan suara keletak keletuk di  lantai. Ia 

diberi jalan menuju kamar riasku. Para satpam menjelma kacung 

terbaik, membungkuk penuh hormat.   

 

“Aku ingin jadi pacarmu.” Ia menyerahkan kembang itu.    

 

Aku pikir, saat itu juga aku jatuh cinta pada pelipisnya yang dilelehi 

keringat dan rambutnya yang acak-acakan. Upaya menerobos 

“dilarang masuk” yang heroik. Luar biasa. Aku tercengang dan 

karenanya di perjumpaan berikutnya ia kuberi peluang. Meski 

kukatakan padanya, berhati-hatilah. Aku memiliki banyak pemuja. Ada 

seseorang yang telah memilikiku dan masih banyak lainnya yang 

berusaha merebutku. 

 

“Sepanjang kau bersuara. Bernyanyi, berbicara bahkan saat membaca 

pengumuman… Selama itulah aku memujamu. Aku terkena sihir 

suaramu. Kuhadapi apapun untuk terus memujamu!”  

 

Ia terdengar gombal tentu saja. Seperti yang lainnya. Tapi aku mahluk 

yang selalu tergelepar dirayu. Keringat di pelipisnya, menetes satu-

satu seolah membasahi pita suaraku dan membuat kerongkonganku 
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justru semakin kehausan, terus kehausan, ingin menenggak lebih 

banyak rayuan darinya.  

 

Maka berlututlah ia dari waktu ke waktu. Ia seperti membawa biji-biji 

pesona yang ditebar bersama debu, angin dan serangga lalu tumbuh 

mengepungku. Aku ketagihan. Dengan bunga, dengan janji, dengan 

mimpi ia menghadangku. Aku menginginkannya!  

 

Hingga suatu saat kota kami dilanda wabah demam berdarah yang 

ganas, ia telah mendaki puncak rasa cintanya. Ia ingin memilikiku 

lebih dari anganku yang menginginkannya! Dilontarkan rayuannya di 

tengah deru mesin petugas pengasapan yang berupaya memberantas 

jentik nyamuk. Ia mengenakan masker, aku mengenakan masker, 

seluruh kota mengenakan masker. Beberapa hari terakhir halaman 

utama koran menjelma lembar belasungkawa. Orang mati satu-satu.  

Aedes aegypti di kota kami sungguh canggih. Mereka bertelur di 

mana-mana, bukan hanya di kubangan dan selokan di jejeran rumah 

kumuh, tapi juga di bak mandi porselen milikku! Asap dari semburan 

insektisida bercampur solar rasanya seperti cairan mematikan. 

Ratusan kecoak yang selama ini aman berkeliaran di dalam got yang 

telah disemen rapat, mati seketika Jalan dipenuhi serangga bersungut 

menjijikkan itu. Asap berbau tajam, kabut setebal tembok, dan napas 

sesak yang membuat dada seperti hendak meledak. Tapi ia, si 

penguntit itu tak peduli. Ia sedang dikuasai hasrat. Ia menerjang 

asap. Ia berkelebat seperti pendekar yang terbang melintasi lapisan 

kabut tebal.  

 

“Jadilah pacarku!”  
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“Apa?” 

 

“Jadilah pacarku!” 

 

Aku pingsan. Suhu tubuhku melonjak. Bintil-bintil merah mekar di 

tubuhku. Lamarannya datang tepat di saat demam berdarah berhasil 

menguasaiku. 

 

Di ambulans, dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar ia 

menyanyikan lagu yang biasa kulantunkan, ia membaca petikan cerita 

yang sering kuumbar di panggung. Ia duduk mendekap lutut, menanti 

mataku terbuka penuh.  

 

Semua kabur. Semua terdengar lamat-lamat. Tapi aku merasakan 

getaran hebat. Demam yang sempurna. Serta rasa cinta yang tak 

kalah sempurnanya.  

 

Demam atau cintakah yang membuatku meriang? 

 

Ia menaklukkan kabut sekaligus menaklukkan hatiku. Tapi katanya, 

kehilangan jejakku di televisi, di panggung, di tempat yang biasanya 

aku mudah ditemui, justru menimbulkan kabut asap yang jauh lebih 

tebal. Membuatnya tersesat dan putus asa.  

 

Gombal nian.  

Tapi kenapa aku suka mendengarnya? 

 

Aku memang sempat menghindarinya di saat rasa takut mulai 

menguasaiku. Mata yang mengawasiku terasa semakin banyak. 
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Puluhan mata itu seperti kerlap-kerlip dari kamar-kamar apartemen 

atau gedung hotel tinggi. Perjalanan-perjalanan rahasia, yang 

lazimnya kulakukan bila ada telepon meminta datang ke suatu tempat 

untuk memberikan suaraku, kini kulakukan dengan penuh kecemasan. 

Aku memelihara rasa was-was yang tumbuh demikian cepat. 

Berpasang mata itu mengawasiku, tanpa lengah sedikit pun. Mereka 

menguntitku, hingga aku pernah memutuskan tidak ke mana-mana 

selama beberapa hari.  

 

Tapi dia, lakilaki itu, dengan segala caranya yang ajaib, berhasil 

menerobos persembunyianku.  

 

“Kau tahu apa yang kulakukan saat rindu?”   

 

Aku menggeleng. 

 

“Aku tahu suaramu terekam dengan baik di sejumlah tempat. Aku 

memburunya. Aku ke  Menara Emas Mulia, naik turun di dalam lift 

yang mengeluarkan suara merdumu yang memberi tahu, “Anda tiba di 

lantai tujuh. Pintu lift telah terbuka…” Juga kumainkan nomor telepon 

secara acak, kudengar suaramu di mesin: silakan tekan nomor 

ekstensi yang Anda tuju atau tekan 0 untuk bantuan operator…”  

 

Jawaban yang membuatku menggigil seketika. Kali ini bukan oleh 

demam. Tapi oleh rasa takut.  

 

Debar dan getar yang menguncang kesadaranku saat ini adalah 

perpaduan sempurna rasa cinta, rasa takut dan demam tinggi.  
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Gedung tinggi yang disebutnya itu pusat dari segala sengkarut yang 

mengikat kehidupanku. Aku memang telah menyerahkan diri, 

menyerahkan suaraku, kepada seseorang --yang dari suara tawanya 

saja bisa kutakar besarnya kekuasaan yang digenggamnya. Penguasa 

yang beberapa tahun silam juga memulai petulangan cinta bersamaku 

dengan alasan yang sama: mabuk kepayang mendengarku bernyanyi 

dan bercerita.  

 

Tapi lakilaki si penerobos tanda dilarang masuk itu, tak gentar sedikit 

pun. Tak peduli. Tak takut. Atau jangan-jangan ia pengagum gila yang 

mungkin terlalu naïf merangkai berbagai kemungkinan, dan 

membuatku sempat lupa pada realitas yang mengerikan: hidup di 

dalam sebuah konstalasi yang demikian rumit. Aku, si nyamuk kecil 

dengan denging yang telah membuat mabuk kepayang seekor laba-

laba perkasa.  

 

Sungguh, aku ketakutan. Tapi ia, yang terus memburuku datang 

membawa berpeleton keberanian yang hendak dibaginya kepadaku. 

“Tak ada alasan untuk takut pada apa pun. Aku mencintaimu!” 

katanya.  

 

Saat wabah demam berdarah pergi, aku datangi hatinya dan menjiplak 

ucapannya dengan sungguh-sungguh. “Tak ada alasan untuk takut 

pada apa pun. Aku juga mencintaimu!”   

 

Ia melompat tinggi mendengar kalimat yang rasa-rasanya adalah 

kalimat yang paling gagah berani yang pernah keluar dari bibirku. Ia 

melompat tinggi sekali hingga membentur plafon. Kepalanya mungkin 

kesakitan, tapi ia tertawa. Ia kemudian mengajakku berkeliling kota.  
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Di belakang kami, kurasakan semakin banyak mata yang mengikuti. 

Berpasang mata itu seperti lampu-lampu kamar apartemen dan 

gedung tinggi yang dinyalakan serentak. Begitu banyak. Sangat awas. 

Sangat dekat. 

 

Tapi untuk apa takut bila cinta mendesak-desak dan menumbuhkan 

keyakinan baru? Ini percintaan yang gagah berani. 

 

Kami menghabiskan waktu berdua. Dari satu malam rahasia ke malam 

rahasia lainnya. Aku senantiasa hendak membahagiakannya. Ia 

ternyata tahu ada lorong-lorong rahasia di kota kami, yang bahkan 

serangga malam paling lihai pun tetap tersesat saking gelapnya. 

Petugas patroli jaga paling berpengalaman pun kebingungan mencari 

di mana tepatnya lekuk rahasia kota kami.  

 

Di sana kami bertemu. Di lorong-lorong rahasia yang membuatku 

mengoreksi banyak hal. Rumah dan hari terang adalah tempat dan 

waktu yang paling menggelisahkan, malam adalah waktu yang 

sungguh mendebarkan, pelukannya adalah ceruk teraman di dunia, 

ketakutan ternyata bisa menjelma kenikmatan, perjanjian demi 

perjanjian rahasia menerobos kemustahilan adalah keindahan.  

 

“Bernyanyilah…” 

 

Maka kunyanyikan semua lagu yang disukainya. Ia ikut bersenandung 

kecil. Agak sumbang dan mengganggu. Tapi tak apa. 

 

“Berceritalah…” 
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Maka kuceritakan apa saja yang terlintas di benakku. “Ini kisah 

nyata?” ia bertanya bila kumenangis dan tertawa silih berganti saat 

bercerita tentang  desa berhantu tanpa penduduk, sebuah mesin cetak 

uang palsu yang ada di rumahku, perempuan dan anak-anak yang 

disedot televisi dan keinginan kawin muda dan melahirkan enam kali 

sebelum berusia empat puluh tahun, atau tentang tali sepatu yang 

bisa berubah menjadi ular berbisa dan mematukku. 

 

“Ah, sudahlah…lupakanlah!” kugandeng tangannya. Kuminta bayaran: 

ia harus mengayunku di taman. 

 

“Ayun lebih tinggi…sampai ke langit!”  

 

Aku ingin ayunan terkuat . “Dorong lebih tinggi! Ayo!” 

 

Dari satu ayunan ke ayunan lainnya, semakin percayalah aku bahwa ia 

sungguh memabukkan. Aku semakin menggilainya. 

 

Aku bernyanyi dan bercerita kapan pun ia minta. Ia akan mengayunku 

sekuat tenaga, kapan pun aku minta. 

 

Ia perlahan paham bahwa aku begitu menyukai sensasi menuju 

puncak setiap kali lengannya mendorongku setinggi mungkin. 

Membuatku mengigil sekaligus bahagia. “Rasanya bebas sekali saat 

berada di atas. Ayo lebih tinggi hingga ke langit!” 

 

Di suatu malam dengan cuaca yang sangat panas, ia berhasil 

mendorong ayunan sangat tinggi hingga aku bisa merasakan terbang 
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setinggi burung, yang siap melompat ke ranting pohon di tepi taman. 

Kakiku rasanya terlepas. Telapakku sepertinya meleleh menggenggam 

tali kendali.  

 

“Lebih tinggi! Lebih tinggi lagi!” Aku memberi teriakan terkeras. 

Suaraku dihempas angin, menggema di kegelapan, lalu seperti 

bumerang, ia melesat kembali ke telingaku menjadi denting yang 

begitu bening. Aku terus berteriak dan sepertinya semesta hening, 

hikmat mendengarku. 

 

Itu suaraku? Denting bening itu? 

 

“Hei itu suaramu yang terbaik! Itu suaramu yang terbaik!”  

 

Kami sama-sama tercengang. 

 

Aku merasakan denyut, debar, getar yang membuat bulu tengkuk 

merinding. Ini pertama kali aku menyimak baik-baik suara sendiri, 

yang berteriak lepas, polos, mendorong nada dengan hembusan udara 

sepenuhnya dari diafragma, dengan rahang terbuka sempurna dan 

(mungkin) dengan tonsil yang bergetar kemerahan.  

 

Semesta diam di tengah teriakanku. 

 

“Itu suaraku?” aku ragu pada pendengaranku. 

 

“Ya, itu suaramu. Itu yang terindah!” 

 

“Oh ya? Seindah itu?”  
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Alunan yang seperti melesat ke langit, tapi kemudian menjelma 

bumerang, kembali begitu cepat menghunjam diriku sendiri. 

 

“Ya, itulah suaramu yang terindah, yang dilepas dalam keadaan hati 

yang paling jujur!” 

 

Ia memelukku. Erat sekali. Lalu ia melompat. Memeluk lagi. Melompat 

lagi. Aku tertulari rasa girang yang ditunjukkannya. Kami tertawa. 

Kami melompat. Kami saling memeluk.Kami adalah mahluk paling 

berbahagia di dunia. Suara itu, denting yang jujur itu membuatku 

bahagia luar biasa. Sensasi menjalari seluruh kesadaran kami. Aku 

memeluknya. Lebih erat.  

 

“Terima kasih,” kataku. 

 

“Untuk apa?” 

 

“Untuk membuatku bisa mendengar suara sendiri.” 

 

Ia menaikkanku ke punggungnya, membawaku berkeliling taman. Di 

kejauhan, bintang-bintang tampak kecil sekali. Cahaya-cahaya malam 

yang sekarat. 

 

“Aku mencintaimu!” kuteriakkan berkali-kali dari atas punggungnya 

yang terus membopongku, berputar, berputar dan terus berputar. 

 

Aku tahu, di belakang kami, berpasang mata yang selama ini 

mengawasi, kini mendekat. Tak lagi menjaga jarak. Kian mendekat.  
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Tapi untuk apa takut?Ini percintaan yang gagah berani. 

 

*** 

“Ia harus diapakan,Bos?” 

 

“Tunggu perintah saja.” 

 

“Dari tadi aku lihat ia terus bicara sendiri, Bos…” 

 

“Maksudnya?” 

 

“Ngoceh tak karuan….” 

 

“Lalu?” 

 

“Gila! Suaranya bagus banget, Bos! Sungguh, aku sampai terbuai 

meski ia hanya bergumam. Benar kata orang, suaranya seperti suara 

malaikat!”” 

 

“Goblok! Sudah diam kamu! Banyak bacot! Jalani saja tugasmu! Awasi 

dia!” 

 

“Siap, Bos!” 

 

***  

Aku harus merekam kisah cinta ini dan menyampaikan pada siapa saja 

yang hendak mendengar.  
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Cinta yang datang belakangan, yang tentu saja pada akhirnya berhasil 

diendus seseorang yang sejak awal membeli suara dan menguasai 

kehidupanku. Seseorang yang kalap dan mengerahkan seluruh 

kekuatannya untuk menumpas kesenangan sederhana yang kureguk. 

 

Aku tahu, di  Menara Emas Mulia, ada seseorang menyemburkan 

amarah dan menggelar rencana setelah membongkor siasatku yang 

diam-diam membangun jalan rahasia untuk lepas dari jeratnya. Si 

laba-laba yang sebenarnya telah memangsaku berkali-kali.  

 

Sementara di suatu tempat entah di mana, lakilaki yang 

mengajarkanku sebuah percintaan yang gagah berani, si penerobos 

tanda dilarang masuk, yang membuatku berhasil mendengar suara 

hati sendiri, mungkin telah terkapar. Dilenyapkan.  

 

Dan di sini, di sebuah ruang gelap tempatku disekap menunggu 

kemungkinan terburuk, aku bergegas merekam kisah cinta ini. Tak 

ada sedikitpun yang kusesali. Juga tak ada lagi yang perlu kutakuti.  

 

Tak ada yang lebih membahagiakan, jika kelak aku mati untuk sesuatu 

yang kuyakini. Yang kupercayai.. 

 

Dan kalian, simpanlah kisah ini. Dengarkan suaraku. (*) 

 

Jakarta, 6 Mei 2009.    
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