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Kamu adalah binatang jalang. Seharusnya kamu tidak dijinakkan. 
Tapi kamu menyanggah dan berkata, bahkan binatang liar sekalipun 
butuh liang untuk pulang. Aku bilang, jalang, bukan liar. Kamu 
bilang itu sama saja. Lalu kita bergumul dalam kemul: binatang yang 
berahi. Kamu menggigitku dan aku menggigitmu. Kamu mencakarku, 
aku mencakarmu. Kamu menghujamiku. Aku mengejang di puncak 
gelombang. Laut menggelegak, dan kita cuma jadi ikan-ikan yang 
terseret dalam geloranya. Aku bilang, kamu menghujaniku dengan 
cinta. Kamu bilang, jangan, ini cuma nafsu. 
 
Lalu malam kembali menghempas kita pada pasir putih basah. 
Lidah ombak mulai menggelitiki jari kaki. Kita terengah dan sama 
bermandi peluh tapi tak peduli. Aku tergoda untuk menjilatmu. Asin, 
seperti rasa laut. Nakal, tanganmu mengacau rambutku. Lalu kamu 
membisikkan namaku. Dua kali. Aku meletakkan kepala lelah di atas 
dadamu, yang jantungnya berdetak lebih keras dari suara ombak.  

Apakah  kamu mencintaiku? Tak ada jawaban. Mungkin memang tak 
perlu. Aku mempelajari wajahmu sementara kamu mempelajari langit.  

Setiap orang punya bintangnya sendiri. Bintang itu akan menuntun 
dia pada mimpinya, bisikmu. Apakah sulit mengikuti bintangmu, 
tanyaku. Kamu menoleh, menatap jauh melampaui mataku. 
Mungkin kamu baru menemukan bintangmu. Belum mimpimu. 
Mungkin karena itu kita ada di sini, menjajal yang hampir mustahil. 

Kamu memelukku kencang. Aku tidak akan lari, bisikku. Kamu 
bilang kamu tahu, tapi sesudah malam ini aku bukan lagi milikmu. 
Kamu juga bukan milikku. Kita tidak akan pernah merasa kehilangan. 
Tapi aku sudah kehilanganmu sejak pertama kali mengenalmu. 
Berapa tahun yang lalukah itu? Sepuluh? Sebelas? Dua belas, katamu.  

AyAh
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Dua belas tahun yang lalu, aku masih lima belas. Kamu memanggilku 
malaikat kecil. Waktu itu aku berlari-lari mengejar buih. Aku suka 
di sini. Di pulau ini, buih ombak lebih putih, laut lebih biru. Aku 
bisa berenang, juga terbang. Di pulau ini, matahari memanjangkan 
tubuhku di pasir-pasirnya, hingga aku menjadi tinggi. Di pasir itu, 
aku adalah perempuan walau tanpa puting susu. Tak inginkah kamu 
menggauliku? Kamu cuma berani menatap, dan aku cuma berani 
berlari. Kenapa kamu memanggilku malaikat? Aku lebih suka disebut 
bejat. Sebab aku menginginkan tubuhmu, walau itu tabu.  
 
Tabu. Kamu tertawa. Sepanjang hidupku aku melanggar tabu, katamu. 
Aku menggeleng. Kecuali aku. Tanganmu membelai dan mengibas 
pasir yang menempel di rambutku. Ya, keluhmu, kecuali kamu. Pasir-
pasir itu bergulir ringan turun ke bahu, lalu ke dada, lalu ke pusar. 
Bibirmu mengikuti bulir-bulir itu pelahan. Sayang, kamu begitu indah, 
suaramu bergetar, aku begitu kotor.  

Kamu tidak pernah kotor, bantahku, karena aku tidak pernah bersih. 
Aku melumat bibirmu. Satu-satunya rasa tembakau yang kusukai 
adalah yang menempel pada mulutmu. Asam tapi manis. Dulu aku 
cuma bisa menghirup baunya dan setiap malam memimpikannya. 
Berapa tahun yang lalukah itu? Dua belas, katamu lagi. 

Dua belas tahun. Dulu, aku adalah putri duyung yang dicampakkan 
ombak pada pantai pulaumu, sementara ibuku melambai pergi. 
Tapi kamu memanggilnya kembali, membasuh kami bersih-bersih, 
membentang jubahmu, dan memberi naungan. Kamu bahkan 
menghadiahiku sepasang kaki untuk menari dan sepasang mata 
tanpa air. Katamu waktu itu, gadis cantik tak boleh bersedih. Sejak 
witu aku menari dengan kakiku, dan memujamu dengan mataku. 

Ayah

Aku melihatmu pada matahari terbit di balik gunung-gunung biru.  
Juga pada kapal nelayan yang terayun-ayun kesepian di tengah laut. 
Di pulau ini, kamu serupa raja kecil, dan aku  jadi dayang-dayang 
yang berlari-lari di belakangmu. Musim memanas sepanjang tahun. 
Langit menggelar dua belas warna yang berganti sepanjang hari. 
Kamu ingin aku bahagia.  

Tapi aku tetap bersedih. Aku selalu bersedih. Mungkin karena sejak 
dulu aku tak berbapak. Cuma ada seorang ibu yang tak pernah 
berhenti terbang. Ia adalah burung elang. Kalau malam jadi kunang-
kunang. Aku selalu tercengang melihat cahayanya dari kejauhan. 
Ia tidak pernah ada disampingku, tapi aku tahu ia ada. Karena 
setiap kali ia selalu kembali untuk membawaku pergi entah kemana. 
Kami bersarang, walau tak pernah lama. Seandainya ibuku seekor 
manyar, pasti  ia akan berumah tanpa gentar. Dan aku akan punya 
banyak adik dari ayah yang lain. Sayang ia  jalang. Sama sepertimu. 
Kamu menggeleng. Katamu, aku cuma kesepian. Sejak melihatmu, 
aku selalu kesepian. Kataku, kamu telah beristri, maka aku harus 
pergi. Terbang jauh dari pulau yang langitnya memasang bintang-
bintang sampai ujung bumi. 

Langit Jakarta tidak pernah punya bintang lagi, katamu, mereka 
menggantinya dengan jutaan lampu yang benderang. Wajah-wajah 
kita akan jelas terlihat. Karena itu kamu tak pernah datang? Kamu 
memilih diam karena aku benar. Ratusan mil aku pulang hanya 
untuk rindu. Walau di sini, kita tetap harus sembunyi seperti pencuri. 
Katamu, aku tak mau bercinta di ranjang istriku. Begitulah, kita 
bertemu di  batas antara tanah dan air, ranjang bagi setiap 
kehidupan. Kamu bilang, kamu kesepian? Bukan kamu. Aku. 
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Kamu seorang perempuan sekarang, ujarmu, dulu kamu adalah 
malaikat. Aku lebih suka disebut bejat. Sebab kini kita telah bercinta, 
di batas antara tanah dan air, di bawah taburan bintang dan sapuan 
ombak, walau aku tahu itu tabu. Angin masih dingin meski hari kian
menjadi. Saatnya aku pergi, karena kita tak mungkin lagi sembunyi. 
Kenapa kamu mengingkariku? 

Lalu di satu senja, saat matahari tenggelam di laut yang sama, kamu
menjawab tanpa memandang padaku. Aku sudah tua, katamu. Aku 
menatapmu tak mengerti kenapa kamu tak mengerti aku. Bukankah 
sudah kubilang, aku mencintaimu? Sejak hari pertama aku 
mengenalmu sebagai laki-laki yang akan memanggil ibuku ‘istri’. 
Sejak hari pertama kamu memintaku memanggilmu ‘ayah’. 

Tiba-tiba kamu duduk dengan wajah pada laut dan punggung 
menghadapku. Dan tetap begitu hingga menit demi menit berlalu. 
Dunia diam. Menunggu. Lalu, bisikmu lirih, aku terus memikirkanmu. 
Aku memikirkanmu, detik ke detik. Kamu penuh menghuniku hingga 
tak ada lagi ruang untukku. Aku menciummu tanpa peduli setiap 
bibirmu mendekat. Kamu meninggalkan simpul yang bertambah erat, 
membuatku meringis kesakitan setiap kali teringat padamu. Perih itu 
terus menggerus, karena aku menginginkanmu, dan aku telah beristri. 

Aku memelukmu dari belakang. Tubuh telanjangmu terasa dingin. 
Lebih dingin dari udara yang tak henti berpusar. Dari jauh jerit camar 
melengking menusuk telinga. Burung-burung itu melintas langit yang 
memulai hari. Bulan memucat. Nyeri tak terhingga menusuk mataku 
hingga berair. Aku tahu, sayang, kamu menginginkanku. Hanya kamu 
selalu berkata, aku adalah dosamu. Maka kamu mencampakkan aku.
Maka kamu mereguk anggur dari gelas lain. Kenapa kamu 
mengingkariku?  

Matamu berkata, kamu tidak bahagia. Kamu berlaku seperti seorang 
martir yang mengorbankan tubuh untuk jiwa. Padahal mereka satu. 
Jiwamu akan meranggas bila tubuhmu mendambaku tapi tak boleh 
meragaku. Ia akan jadi padang yang kering. Salahkah jika aku 
mentahbiskan diri jadi iblis penggoda? Karena kutahu aku adalah 
nikmat terlarang yang kamu impikan, dan aku menginginkanmu. 
Dua belas tahun tidak mengubah apa-apa.  

Ayah

Jakarta, 3 oktober 2006
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PAdA SuAtu hAri, 

AdA ibu dAn rAdiAn

Langit jadi merah. Seekor naga terbang menukik, mengkalang-
kabutkan bintang-bintang dan matahari. Udara megap-megap 
tercengkeram dalam kakinya yang bersisik dan berkuku setajam 
mata pisau. Dari pucuk-pucuk sayap yang terbentang memercik 
bara. Api bertebaran di atas kepala bersama asap hitam yang 
tumpang tindih dengan merah di angkasa. Angin berpusar berputing. 
Ketakutan disemprotkan ke udara seperti tinta gurita. Layaknya 
racun tak berbau, dia menyusup pelan-pelan melumpuhkan otot. 
Para satria berbaju zirah itu bergelimpangan, tergolek dengan muka 
sepucat mayat. Mereka takut mati. Bahkan percik darah merah 
pekat di tubuh dan wajah mereka tak mampu memberi warna. 
Jeritan putus asa menyesaki ruang yang sudah sesak. 

Makhluk buas itu marah luar biasa. Marah yang melejitkan matanya 
hingga hampir lepas dari tengkorak. Segalanya telah porak poranda. 
Rumah-rumah, pohon-pohon, bahkan pucuk gunung di kejauhan, 
hancur tersapu, remuk tak jelas bentuk. Semua yang pernah berdiri 
kini hampir rata tanah. Semua. Kecuali satu anak yang berdiri tegak 
tak bergerak. Tangannya yang masih terentang menggenggam sebuah 
busur yang baru selesai teregang. Wajahnya segelap batu, namun 
matanya seterang kilat. Bibirnya menggariskan keberanian yang 
nyaris nekad. Dari busurnyalah panah besar yang menghunjam 
di dada sang naga. 

Naga itu pasti akan mati, Ibu, bisiknya. Entah kenapa, aku merasa 
ia sedang menghiburku. Lalu matanya terpejam. Mungkin tertidur. 
Atau mencoba tidur. Bukan aku yang mendongeng, tapi dia dengan 
gambarnya. Gambar di atas kertas besar yang kini didekap 
di dadanya. Gambar yang penuh sesak dengan coretan. Dan garis 
tebal patah-patah yang diguratkan penuh emosi. Gambar yang 
cuma punya tiga warna. Merah, hitam, dan kelabu. 
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Aku melayang. Mungkin tertidur lelap. Tanpa mimpi, hanya gelap. 
Aku terbangun karena kesunyian, sangat aneh untuk subuh yang 
biasanya sudah riuh. Tak ada suara azan dari mesjid dekat tikungan. 
Tak ada kokok ayam atau saling sahut teriakan penjual sayur dan 
nada radio tukang susu. Tempat Radian sudah kosong, tapi masih 
hangat. Ia belum lama bangun. Aku tertatih keluar kamar dan 
mendapati anak lelakiku di depan pintu kamar mandi yang separuh 
terbuka. Ia berdiri, terlalu kaku. Seperti sebuah gerakan yang 
tertahan di udara. Sinar matahari yang masih sayu lamat menyapu 
wajah kecilnya. 

Rasa dingin tiba-tiba merayapi punggungku. Wajah itu terlalu 
putih, bahkan untuk pagi yang masih biru. Aku segera mendekat. 
Lewat pintu yang separuh terbuka itu kulihat tubuh suamiku 
tergeletak di lantai. Sebilah pisau menancap di dada. Darah masih 
membual dari lukanya. Lantai yang putih kini berkubang merah. 
Duniaku seketika hitam. 

_____

Binatang  itu pernah hidup. Bahkan sekarang pun terlihat masih 
sangat hidup. Hanya jika disentuh baru terasa kalau dagingnya 
dingin. Tubuh kecilnya yang berbulu coklat kini tergolek tak 
bergerak di atas meja. 

Matinya hamster itu telah mengakibatkan kehebohan di kelas. Radian 
telah membunuhnya. Di hadapan teman-temannya yang menjerit-jerit 
ketakutan, dia mencekik binatang malang itu hingga kehabisan napas. 
Dan aku dipanggil untuk bertemu kepala sekolah. 

Anak laki-lakiku itu kini tergugu, menolak untuk duduk. Punggungnya 
menempel ke dinding, di sudut ruang guru. Cuma ada kami bertiga. 
Bu Tina, aku, dan Radian. Matanya menangkap mataku, berbicara 
tanpa suara. Aku tahu, sayang, aku tahu. Radian mendekat, 
memelukku, lalu kembali berdiri dengan punggung menempel 
ke dinding. Ia kelihatan lebih tenang. Ia tidak takut. Cuma sedih.  
Kesedihan itu menggantung bandel di matanya. Karenanya ia kerap 
mengerjap, mencegah agar bulir air tak bergulir dari situ. Mungkin 
juga biar tak ada yang bisa mengintip isi dadanya. Aku selalu bilang, 
mata adalah jendela hati. Radian begitu polos mempercayainya.

Kami menatapnya, Bu Tina dan aku. Dan kembali menatap bangkai 
hamster di atas meja. Bu Tina mengkhawatirkan Radian, lalu mulai 
bicara soal perkembangan jiwa anak. Kata-katanya mengambang 
di luar batok kepalaku, tak bisa menyusup ke dalam. Mataku 
terpaku pada tubuh hamster itu.

Jika nasib berkata lain, mungkin pagi ini aku yang tergeletak mati. 
Masih terasa tangan suamiku mencengkeram batang leherku kuat-
kuat. Seperti hamster itu, aku meronta-ronta, mecoba melawan. 
Tapi lelaki itu lebih kuat. Aku bisa mencium kemarahan lewat 
napasnya yang berbau asam. Alkohol. Aku bisa mencium kematian 
mejalari tulang belakangku pelan-pelan. Leherku bergemeletuk. 
Kepalaku terasa hampir pecah. Saat kesadaran hampir hilang, 
tiba-tiba ia mencampakkanku begitu saja. Aku teronggok di lantai, 
menggapai-gapai udara yang seperti tak sudi kembali. 

Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian
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Tiba-tiba dia berhenti dan pergi begitu saja. Ketika mataku kembali 
dapat menyusun gambar-gambar di kelilingku, hatiku terpuruk. 
Radian menatapku dari sudut yang gelap. Tanpa suara. Wajahnya 
pekat dengan rasa takut. Air mata deras menggambari pipinya.  

Mungkin ia cuma ingin tahu, apa jadinya jika dicekik kuat-kuat. 
Aku menatapnya lagi. Anak tujuh tahun itu sedih, sangat sedih. 
Hamster yang mati itu menjelaskan kepadanya, betapa kematian 
pernah begitu dekat merengkuh ibunya.

Malam itu kami tidur bersisian, di tempat tidurnya yang cuma 
selebar 90 senti meter, dalam kamar seluas dua kali tiga meter. Kami 
tidak berpelukan. Kedekatan ini selalu cukup. Tidak pernah berlebih. 
Bohlam 25 watt itu redup, tapi masih cukup jelas untuk membaca 
gambar yang dibuat Radian. Tujuh belas menit sebelum kami 
berbaring. 

Sebuah pohon besar di depan sebuah rumah besar. Semuanya hitam. 
Seorang laki-laki, berbaju juga hitam, tergantung-gantung di pohon 
itu. Seutas tali besar melilit lehernya. Kepala yang menempel pada 
leher itu terkulai. Terlalu miring, seolah patah. Ada dua paku hitam 
besar menancap pada tempat yang seharusnya berisi mata. Waktu 
kutanya siapa dia, Radian hanya bilang, Penjahat. Seorang anak laki-
laki berdiri di bawahnya, menggendong kantong raksasa. Popcorn, 
katanya, menunjuk pada gumpalan-gumpalan kecil serupa kapas 
yang membual dari kantong itu. Ada tulisan ‘caramel’ di atasnya. 

Dihujani daun-daun yang meluruh, anak itu menyaksikan tubuh 
lelaki malang tadi bergoyang-goyang tertiup angin. Pipi anak 
itu menggembung, mungkin ia sedang mengunyah popcornnya 

Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian

dengan asik. Sinar lampu menembus kertas yang dipegang Radian, 
membentuk lingkaran cahaya di kepala anak laki-laki dalam gambar, 
juga di kepala anak laki-laki di sebelahku. Aku mengusap wajahnya. 
Ia tersenyum, tapi matanya tidak. 

_____

Malam terasa berat. Tak satu pun lampu menyala dalam rumah itu. 
Tapi sinar bulan yang sedikit cukup untuk meremangkan ruang. 
Perempuan di dalam cermin menatap diam. Tapi tahun-tahun yang 
tertoreh di wajahnya, di tubuhnya, bertutur. 

Aku tidak mengenalinya, perempuan yang menatapku di cermin. 
Wajah itu bukan wajahku. Mata itu bukan mataku. Tubuh itu terlalu 
kering untukku. Ia sembab dan biru. Mungkin ia lelah. Atau putus 
asa. Tapi jelas ia marah. Kemarahan membayang seperti sayap-sayap 
hitam seekor gagak, menyambar dan mencakar-cakar wajah itu, 
meninggalkan kerut-kerut yang dalam. 

Sebuah tangan kecil menyentuh punggungnya. Perempuan dalam 
cermin mencoba tersenyum. Ia berbisik lembut. Kamu lapar, sayang? 
Anak laki-laki itu mengangguk. Mereka berjalan bergandengan 
menuju dapur. Ia membuka lemari pendingin, menerawang sejenak, 
lalu mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Telur, jamur, tahu, sosis, 
daging, bawang, keju, cabai, selada, spaghetti, susu cair,…. Semua. 
Ia meletakkan semua isi lemari pendingin itu dengan rapi di atas meja. 

Tanpa berbicara ia mengambil panci, mengisinya dengan air, 
meletakkannya di atas kompor, lalu menyalakan api besar-besar. 
Tanpa bicara ia mulai memecahkan telur, memasukkan isinya, juga 
kulitnya, ke dalam panci. Ia mematahkan tongkat-tongkat kecil 
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spaghetti, dan memasukkannya ke dalam panci. Ia membuka kotak 
susu, dan menuang seluruh isinya ke dalam panci. Ia mengambil pisau 
daging berukuran 25 senti meter, lalu mulai merajang bawang hingga 
jadi potongan-potongan kecil. Ia mengerat selada hingga jadi cacahan-
cacahan kecil. Ia memotong-motong sosis hingga jadi patahan-patahan 
kecil. Uap air mulai memenuhi udara dapur dengan kabut putih tipis. 
Ia memangkas jamur, tahu, daging, cabai. Semakin lama semakin 
cepat. Keringat menetes berbulir-bulir dari dahinya. Air menetes 
berbulir-bulir dari matanya. Tak lama, semua tercampur aduk. 
Tak bersisa satupun yang bisa dipotong lagi. Tak bersisa satupun 
yang masih bisa dikenali. 

Perempuan itu berhenti. Tersengal-sengal. Tersengguk-sengguk. 
Ia memandangi pisau di tangannya. Ia memandangi anak laki-laki 
yang berdiri diam di sebelahnya. Anak itu kemudian beringsut, 
menjumput campuran cacahan di atas meja, dan memakannya pelan-
pelan, sambil matanya tak lepas menatapi ibunya. Mata yang pilu.

Pisau itu jatuh terlepas dari genggaman. Perempuan itu jatuh terduduk 
di lantai dapur. Tenaga telah dikuras keluar. Habis. Air mata telah
dikuras keluar. Habis. Kini ia terlongong kosong. Anak laki-laki itu
mendekat, lalu duduk merapat padanya. Ia menyandarkan kepalanya 
di bahu perempuan itu. Ibu, bisiknya.

_____

Kalau kita mati, kita pergi ke mana? Aku mengangkat bahu. Tak tahu. 
Radian kembali menekuri gambarnya. Apakah kamu mencintai ayah? 
Aku mengangkat bahu lagi. Tak tahu. Yang kutahu, aku mencintaimu. 
Radian tersenyum tanpa mengangkat kepala. 

Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian
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Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian
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Dan mengembalikanku ke suamiku. Tuhan rupanya menghendakiku 
bertahan. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. 
Aku domba korban, entah untuk apa. 

Apakah aku mencintainya?

Senja menjatuhkan sinar ke atas meja tempat kami duduk berhadapan. 
Udara lembab dan berbau tanah, sisa gerimis yang hanya menyapu 
sekilas. Radian telah selesai menggambar. Ia membalik kertasnya dan 
menunjukkannya padaku. 

Ada sebuah pulau kecil di tengah lautan. Ada sebuah perahu kecil 
yang meninggalkan pulau di tengah lautan itu. Ada dua orang 
di dalam perahu itu, seorang perempuan dan seorang anak laki-laki. 
Mereka tersenyum. Ada satu rumah di atas pulau, berbentuk kotak 
sempurna dengan jendela-jendela yang juga kotak. Didalamnya 
ada seseorang yang tangannya terentang ke atas. Di atas rumah itu 
beterbangan burung-burung hitam besar. Sembilan ekor jumlahnya. 
Rumah itu diliputi lidah-lidah merah seperti api. Terbakar, kata 
Radian. Orang yang ada di jendela itu jelas terkurung. Ia berteriak 
dalam gelembung kecil dan tanda seru yang banyak : tolong!!!! 
Kalau dia mati, burung-burung itu akan membawanya pergi, 
kata anakku. Kemana, tanyaku. Dia mengangkat bahu. Kenapa 
dia ditinggal, tanyaku lagi. Karena dia jahat, jawabnya. 

_____

Aku seperti hidup dalam sinetron bertokohkan seorang perempuan 
yang menangis mengiba-iba karena disiksa tak berkeputusan. 
Bedanya, perempuan yang ini tak menangis.

Apakah aku mencintainya? Aku tidak ingat. 

Yang aku ingat, kami adalah sepasang anak muda yang senang. 
Aku senang. Dia senang. Kami senang dengan kehadiran satu sama 
lain. Dengan senang, kami pergi berombongan ke sebuah pulau yang 
menyenangkan, di mana langit dan laut beradu biru. Dia tak pernah 
melamarku. Aku tak pernah menyatakan kesediaanku. Tapi, dengan 
senang kami saling menjelajahi tubuh satu sama lain di pantai itu. 
Aku tak tahu mengapa kami melakukannya. Mungkin udaranya. 
Mungkin pasirnya. Mungkin burung-burungnya, yang menyambar-
nyambar muka air dengan senang. Tapi jelas bukan awan-awan 
hitamnya. Seandainya mereka ada di sana pada waktu itu, hujan pasti 
akan jatuh. Kami tidak akan bermalam di pantai. Kami tidak akan 
bersetubuh di pantai, yang cuma membuat kami lekat dengan bau 
laut, bau angin, dan bau dosa, yang tak bisa hilang begitu saja. 

Dia tidak pernah bilang cinta padaku. 
Aku tak pernah bilang cinta padanya. 

Orang tuanya membenciku. Orang tuaku membencinya. Dia 
membenci orang tuaku. Aku membenci orang tuanya. Kami harus 
menikah bagaimanapun juga. Bukan di pantai, tapi di gereja yang 
tak pernah kudatangi. Orang tuanya ingin menyelamatkan muka. 
Orang tuaku ingin menyelamatkan muka. Aku ingin lari. Dia ingin 
lari. Orang tua kami melarang kami berpisah. 

Tuhan melarang kami berpisah. Tapi kenapa Tuhan tidak melarangnya 
memukuliku kapan saja dia mau? Satu kali aku melawan. Kutinju 
hidungnya hingga berdarah. Tapi binatang itu menyakiti anakku. Aku 
lari dari rumah. Tapi sebuah serangan jantung melumpuhkan ayahku. 

Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian
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Jendela kaca memantulkan dengan suram gambar-gambar itu. 
Seorang perempuan ringkih dan seorang anak yang rapuh. Anak itu 
masuk lagi ke dalam kamar, dan keluar dengan membawa sepotong 
handuk. Pelahan ia menggeret sebuah kursi untuk ibunya. Dengan 
lembut, ia mengusap luka di wajah perempuan itu. 

Aku berdiri dalam sudut gelap, menyirami kebencian dengan 
kemarahan. Aku bisa merasakan benihnya berakar. Cabang-cabangnya 
yang kuat mencari jalan keluar lewat tiap pembuluh darah. Semakin 
hari semakin kuat. Tidak, aku tak sanggup menelannya. 

_____

Aku tidak lapar, Ibu. Anak laki-laki itu ketakutan. Tapi perempuan 
itu tetap berjalan ke dapur. Ia tidak membuka lemari pendingin. 
Ia tidak meletakkan panci di atas api. Ia cuma mengambil pisau 
dan berdiri di depan meja dapur. Begitu saja. Lama sekali. Matanya 
menatap ke depan. Kosong. Kemudian tangannya mulai bergerak, 
mengayunkan pisau seperti sedang memotong-motong sesuatu di atas 
meja. Sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mungkin hanya ada di 
kepalanya. Pelan awalnya. Lalu makin cepat. Makin cepat. Keringat 
turun berbulir-bulir dari dahinya. Air turun berbulir-bulir dari 
matanya. Anak laki-laki itu tak berani mendekat. Ia cuma menatap 
punggung ibunya yang berguncang keras. Sesuatu dari dalam telah 
merusak perempuan itu, sedikit demi sedikit. Ia tak mengenalinya lagi. 
Aku tak mengenalinya lagi. 

_____

Awalnya sederhana, seperti layaknya semua awal. Sebuah pesta 
barbeque biasa. Langit hijau, matahari putih. Kupu-kupu sebesar 
payung terbang melayang-layang. Rumput jingga membentang. 
Rumah besar di atas awan. Anak-anak perempuan menari dengan 
sayap di punggung dan bunga di kepalanya. Anak-anak laki-laki 
bertanduk warna-warni berkerumun di sekeliling pemanggang. 
Ada yang memegang piring, ada yang memegang garpu, ada yang 
membawa gelas berisi limun ungu. Semua biasa saja, kecuali barbeque 
itu. Empat bola mata. Potongan daun telinga dan tiga buah hidung. 
Telapak kaki dan tangan, lengkap dengan jari-jarinya. Segumpal besar 
daging berwarna merah dengan tanda panah mengarah padanya, 
dan tulisan ‘jantung’ di ujungnya. Di antara semua itu, ada sepenggal 
kepala binatang dengan mata masih membelalak, dan lidah terjulur 
keluar. Anak lelakinya bilang itu adalah kepala naga. 

Perempuan itu menunjukkan gambar tadi pada suaminya saat makan
malam. Kepala sekolah menunjukkan gambar itu padanya tadi pagi.
Anaknya menunjukkan gambar itu pada kepala sekolah sehari 
sebelumnya. Suaminya tak berkata sepatahpun. Perempuan itu tahu,
suaminya akan bilang bahwa ini salahnya. Sama seperti ia menyalahkan
suaminya, walau dalam hati. Lelaki itu menggebrak meja, melontarkan 
cacian yang sudah ia hapal betul urutannya, mengambil piring dari 
atas meja, dan melemparkannya tepat ke mukanya. Ia tercekat. 
Rasa sakit nyaris meledakkan kepala. Tapi ia menelannya. Kemarahan 
menyergap seketika. Tapi ia menelannya. Suara piring yang pecah 
memekakkan telinga. Anak lelakinya keluar dari kamar dan terdiam 
di pintu, tapi tidak lagi heran ketika ayahnya pergi. 

Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian
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Di batas paling bawah dari kertas, tertulis dengan huruf-huruf besar 
yang mencang-mencong : 

Cuma kita berdua, Ibu. 

Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian

Jakarta, 13 November 2007

Siang itu kami berbaring bersisian, di lantai depan kamar mandi yang 
pintunya terbuka separuh. Lantai putih itu kini berkubang merah, 
melingkupi tubuh laki-laki itu yang pernah hidup. Cahaya matahari 
mambanjiri kami dengan sinar kuning. Terang. Terlalu benderang 
untuk bisa membaca gambar yang dibuat Radian, dalam menit-
menit - entah berapa lama - aku berdiam dalam gelap. Kami tidak 
berpelukan. Kedekatan ini selalu cukup. Tidak pernah berlebih. 
Tapi kali ini aku ingin menatap matanya. Ia menghindari mataku. 
Kipas angin di langit-langit mengaduk udara jadi adonan yang lembut 
di kulit. Dengungnya membius, menulikan telinga dari bunyi lainnya. 
Radian merentangkan gambarnya di depan wajahku. Aku memincing.

Hujan terlalu besar. Seorang perempuan dan seorang anak laki-laki 
berjalan bergandengan. Mata mereka berkilauan dan bibir mereka 
tersenyum, di wajah yang berwarna abu-abu. Tidak ada matahari. 
Hanya awan hitam yang bergumpal-gumpal. Satu yang paling 
besar, melayang rendah di atas kepala anak laki-laki itu. Di telapak 
tangannya yang lain, bertengger seekor burung. Sayapnya terentang, 
siap terbang. Perempuan itu, di tangannya yang lain, menggenggam 
sebuah pisau. Besar. Ujungnya tertutup sesuatu yang menetes merah. 
Mereka bergandengan di jalan yang berasal dari satu titik hilang, 
alu membesar hingga ke ujung bawah kertas. Di kiri-kanannya, 
deretan pohon-pohon raksasa merunduk ke tengah, menyusun kanopi 
yang meneduhi jalan, dan membuatnya kian kelam. Ada burung-
burung hitam bertengger di cabang-cabangnya. Gagak, kata Radian. 



31

Lelaki itu duduk di belakang meja dengan senyum terumbar. Lalu 
sesumbar. Perempuan, sobat, katanya, seperti sebotol champagne. 
Agak mabuk, lelaki disebelahnya menggumam tak jelas. Tak peduli. 
Tapi lelaki pertama kukuh meneruskan. 

Dari luar, dia hanya akan tampak kuning bening, nyaris tembus 
pandang hingga kau percaya telah mengenalnya. Tapi perempuan 
itu bertekanan di dalam, kuat, walau tak akan nampak. Ya, sobat, 
kau tak akan langsung tahu. Ia akan menyihirmu dengan buihnya. 
Perempuan itu berbusa – juga berbisa. Kau akan terpesona, terpaku 
pada gerak bola-bola udara dalam cairan yang melayang tenang 
seolah tanpa gaya berat. Kau akan hanyut. Hilang. Hingga satu 
waktu, ketika kau lena, pusaran tenaga dalam botol itu mendesak, 
melesatkan gabus seperti ditembak. Daarrr!!

Lelaki kedua melonjak terkejut. Lelaki pertama tertawa. Ngakak. 
Ngak ngak ngak kak kak kak kak….. lalu berhenti karena kehabisan 
napas. Benar, sobat, serunya dalam sengal, ia akan menembakmu! 
Daarrr!! Meledakkan kepalamu dan melumpuhkan akal sehatmu....
mu….mu….u….u….u….

Gaung suaranya terserak di ruang sunyi. Lalu sepi. Lelaki kedua 
mendengus. Dari lubang hidungnya tersembur cair seciprat ingus. 
Lelaki pertama menyodorkan sekotak tissue yang disambut tanpa 
toleh dan terima kasih. Keduanya menunduk lagi di atas gelas-gelas 
bening yang telah setengah kosong. Lelaki pertama menggeleng-
gelengkan kepalanya yang telah setengah berat. Emosinya tiba-tiba 
berbalik. Sisa senyum yang pias membayang di mukanya yang kelabu. 
Sisa hari yang kelabu membayang di muka meja yang pias. 

ChAmPAgne
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Champagne

rasa itu. Kemewahan. Kebanggaan jantan yang perkasa. Kekuasaan 
raja banyak jajahan. Kepuasan atas sebuah penaklukan. 

Lelaki pertama lalu menepuk-nepuk pundak lelaki kedua yang 
kelihatan bosan. Yang penting, ia berujar dengan nada sok tahu,  
kau tahu caranya. Cara, sobat, lanjutnya, sangat menentukan hasil. 
Kau harus tahu cara membuka botol yang tepat. Jangan sampai rasa 
itu membludak membanjirimu, meninggalkan hanya sedikit sisa yang 
berbuih-buih di dalam botol. Jangan. Kau harus merebahkannya 
sedikit. Laki-laki harus punya kekuatan untuk menekuk perempuan, 
membuatnya tak angkuh berdiri. Biarkan ia merebah, 45 derajat 
saja. Tak terlalu tegak, tak terlalu rebah. Tengah. Tahukah kau, 
45 derajat adalah sudut yang memberi permukaan paling luas pada 
champagne dalam botol? Saat itu desakan udara tak kan lagi terlalu 
kuat. Biarkan perempuan itu membuka hingga cukup bagimu untuk 
menyusup. Hanya cukup. Jika lalu sumbat kau buka, bukan letupan 
yang akan kau dengar – tapi desah. Bisik basah kekasih. Ooohhhh….
perempuan….perempuan…. 

Lelaki itu menggeleng-geleng seperti menyesali nasib. Matanya 
mengamati cairan kuning bening dalam gelas bening, lalu menyesapnya
pelan-pelan. Pelan-pelan. Hingga tinggal genangan bulat di dasar 
gelas. Ia mengangkat kepala, membuang pandang ke padang di luar 
jendela yang hampir tak bertepi. Matanya terpaku pada matahari 
yang hampir tak berseri. Perempuan, ujarnya sedih, kau akan 
berpikir bahwa kau telah menaklukan dia. Perempuan itu. Mari 
kuberi tahu sesuatu, sobat. Saat kau sadar, dan telah sirna sihir 
alkohol pada darahmu, pengetahuan itu datang. Kau akan tercerahi 
namun terbodohi. Sebenarnya, kaulah yang  telah tertaklukan. Ya. 
Tertaklukan. Telak-telak. 

Akal sehat, gerutunya tak tentu. Akal sehat hanya sanggup tinggal 
beberapa menit setelah kau menenggak habis gelas pertamamu. 
Dengar, champagne memabukkan lebih cepat dari anggur. Kadar 
karbon dalam cairan itu membuat alkohol meresap lebih cepat 
ke dalam darah. Lalu masuk ke jantungmu. Lalu naik ke kepalamu. 
Lalu memabukkanmu. Perempuan itu, sobat, memabukkan. 

Lelaki kedua menggumam. Terdengar seperti ‘ngawur’, tapi mungkin 
juga ‘anggur’, sehingga lelaki pertama cepat-cepat membantah. Bukan, 
bukan anggur, tapi champagne. Ia, juga perempuan, memabukkan 
lebih cepat dari anggur manapun. Dan jika champagne punya karbon, 
pada perempuan kau tak pernah tahu. Kerlingan mata atau sekedar 
sentuhan tak sengaja di paha. Bibir basah yang setengah terbuka atau 
desah nafas di daun telinga. Semua adalah pemicu dan pemacu yang 
hanya akan membuatmu terbang melayang. Limbung. Kelimpungan, 
sebelum akhirnya kecemplung. Plung….

Tapi jangan khawatir, karena mereka baik untuk kesehatan. Meski 
kau akan mabuk, sadar, mabuk lagi, sadar lagi, kau tak kan mati. 
Antioxidant polyphenol dalam champagne akan mempercepat 
reproduksi dan restorasi sel-sel otakmu, kendali tubuhmu. Begitu 
juga pengaruh perempuan pada kita. Menakjubkan, bukan? Sungguh, 
kau bisa hidup sehat dengan makanan organik dan menderita. 
Aku, pilih champagne dan perempuan untuk resep awet mudaku.  

Tapi kau memang harus memilih. Pandai-pandai memilih, sobat. 
Jangan sembarang champagne. Kau hanya akan mabuk. Pilih yang 
bisa memberimu rasa. Terserah padamu. Tapi perempuan-perempuan 
Moët et Chandon’s Dom Perignon akan membuatmu jungkir balik. 
Kau akan bangkrut. Pasti. Tapi dijamin, mereka akan memberimu 
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Lelaki di sela paha itu melonjak terkejut. Dengan kesal ia mengangkat 
kepala. Mulutnya basah oleh lendir. Apa-apaan sih? Ia menggerutu 
kesal, lalu beringsut-ingsut naik dan rebah di samping perempuan 
yang tertawa. Ngakak. Ngak ngak ngak kak kak kak kak….lalu 
berhenti karena kehabisan napas. Lelaki itu menoleh tak mengerti. 
Tangannya terjulur, hinggap di gundukan bulat dada perempuan, yang 
langsung ditepis. Tolol, desisnya. Sebotol champagne kosong di tangan 
memang akan terlihat tolol, karena itu pantas dicampakkan. 
Ia tertawa. Tapi tak ngakak. 

Perempuan itu lalu bangun dengan sigap, duduk di atas lelaki, ganti 
menunggangi, dan mulai mengocok botol champagnenya. Lelaki itu 
melenguh nikmat. Makin lama makin cepat. Cepat. Sebuah desakan 
kuat nyaris tak tersendat. Perempuan itu mengayunkan pedang. 
Dengan sekali tebas, sumpal botol terpental. Sabrage. Seketika, 
cairan tidak kuning tidak bening menyembur. Tumpah ruah. 
Membludak membanjiri.

Tubuh lelaki itu terkejang-kejang sejenak. Lalu diam tak bergerak. 

Jakarta, 29 Agustus 2008

Lalu ia tertawa, lelaki itu, nyaris histeris. Bulir-bulir air mengalir dari 
matanya. Bulir-bulir ludah muncrat dari mulutnya, membentuk titik-
titik kecil di meja yang pias. Lelaki di sebelahnya mulai bergeming 
jeri. Ia bergeser, hendak menepi. Tapi lelaki yang tertawa tadi cepat 
menahannya, memeluk pundaknya seperti seorang sahabat lama. 

Jangan takut, sobat, ujarnya sambil mengusap air dari pipinya. 
Duduklah bersamaku. Tidak, aku tidak gila. Mari minum. 
Champagne adalah perayaan. Mari minum dan bersulang. Untuk 
perempuan pandai yang meninggalkanku. Dan untuk ketololanku. 

Lelaki itu lalu terdiam. Lama. Mematung. Hanya mematung. Setelah 
sebuah desah sangat berat terhela, ia menuang sisa champagne dalam 
botol ke dalam gelas-gelas bening berkaki. Satu untuknya. Satu untuk 
lelaki di sebelahnya. Cairan kuning bening itu berbuih-buih cemerlang 
ditimpa cahaya senja, sebelum hilang dalam kerongkongan gelap 
berbau asam, dalam sekali tenggak. 

_____

Perempuan itu telentang di sebuah kamar dengan senyum terumbar. 
Lalu sesumbar. Laki-laki, sayang, katanya, seperti sebotol champagne. 

Agak mabuk, lelaki di sela pahanya menggumam tak jelas. Tak peduli. 
Tapi perempuan itu kukuh meneruskan. 

Dari luar, dia hanya akan tampak kuning bening, nyaris tembus 
pandang, hingga kau akan seketika mengenalnya. Tinggal kocok 
botolnya kuat-kuat, maka ia akan muncrat. Membasahimu bulat-
bulat. Cratt!!
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Stasiun kereta Tokyo. Yokosuka Line Platform. Enam lima tujuh, 
dan tempat ini sudah menjadi sebuah mesin besar. Ribuan orang 
bergerak dari detik ke detik dengan cepat ke segala arah, seperti 
partikel-partikel lepas. Kereta datang dan pergi, memuntahkan 
ratusan orang, yang digantikan oleh ratusan orang lainnya. Semua 
bekerja secara otomatis. Semua bergerak. Kecuali aku. Dan kamu, 
yang berdiri di sisiku. Kesedihan memaku kita di lantai hingga beku. 

Aku memejamkan mata yang pedih. Seketika udara menghembuskan 
suara-suara ke dalam kepala. Suara-suara asing yang didorong dari
dasar perut, penuh tekanan, penuh keyakinan, seolah hidup adalah 
sebuah kepastian. Suara kereta. Selalu kereta itu. Suara yang menandai 
hidup setiap orang Jepang, walau tak pernah menghuni. Ia adalah 
pengelana abadi. Datang, lalu pelahan menghilang. Selalu pergi. 
Seperti kisah kita.

Akhirnya semua selesai sudah. Akhirnya kamu dan aku akan benar-
benar berpisah. Butuh jarak ribuan mil dari tempat kita mengucap 
cinta, untuk dapat mengucap selamat tinggal pada ribuan hari yang 
terlalui bersama. Kamu bilang, kamu tak bisa meninggalkan istri dan 
anakmu. Maka kamu hanya bisa meninggalkanku. Tujuh tahun. Dan
kamu hanya bisa meninggalkanku. Aku menangis. Kamu menangis. 
Selimut kita masih basah oleh air mata. Dan keringat. Tubuh kita lekat,
tak mau lepas, karena ini mungkin yang terakhir. Aku menelusuri 
tiap lekuk, menghafal tiap relung dan lipatan. Aku mengecup bekas 
luka di ujung bibirmu. Aku tak mau lupa, tak boleh lupa. Lalu kamu
memelukku tanpa mengatakan apa-apa. Kata-kata menguap tak 
bersisa, seperti bunyi pada ruang hampa. Tubuhku menggauli tubuhmu
untuk mengingat rasa. Malam kental dengan desah, juga ludah dari 
lidah yang menjelajah. Kita bergumul dengan sedih melawan cinta. 

KAbut
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Dan waktu, yang akan membawamu pergi. Kemana, bisikku 
di dadamu. Pulang, katamu lirih. 

Pulang, bisikku, seperti angin? Kamu tak mengerti, takkan pernah. 
Walau angin telah mengirim dingin lewat lubang di bawah pintu, 
yang membuat kita makin erat bertaut. Walau angin telah menghembus
dahan-dahan zelkova,  yang mengetuk-ngetuk jendela buram ryokan 
dalam ritme yang beradu cepat dengan jantungku. Angin, sayang, 
tak pernah punya rumah untuk pulang. Seperti aku tanpa kamu. 
Jangan pergi, bisikku.

Jangan pergi, bisik gadis kecil itu. Tapi kamu tetap pergi, 
meninggalkan gadis itu menangis sendiri dalam rumah pohonnya. 
Rumah pohon yang kamu buat untuknya, dengan dinding dari 
kisi-kisi bambu, dan atap rumbia yang bersahaja. Tahukah kamu,
sejak itu ia membabtismu jadi pahlawannya. Sejak itu aku 
membabtismu jadi rumahku. Rumah pohon itu adalah dunia kecilku. 
Tempat aku menyimpan cinta kanak-kanakku dan kisah patah hati 
yang tak cuma sekali. Tempat aku menghitung bintang dan bertaruh -
kelak, aku akan bertemu lagi denganmu. Pada angin yang lolos 
menyelinap lewat celah bambu, aku membisikkan namamu. Aku 
tahu dengan pasti, ia akan singgah di telingamu, memanggilmu 
untuk kembali. Gadis dua belas tahun itu mendambamu. Dari dulu, 
hingga kini. Tahukah kamu, bahkan sinar matahari yang masuk 
lewat jendela kecil di sisi timur tak sanggup mengeringkan rindunya? 
Tidak setelah dua belas tahun berlalu. Tidak setelah tujuh tahun 
bersama yang tak bersama. Rindu terlarang ternyata tak punya obat. 

Tapi Tuhan juga seperti punya jatah waktu yang boleh kita habiskan 
berdua. Sia-sia bertahan, sia-sia melawan. Kita selalu akan kalah. 
Detik-detik itu, pada saatnya, menggiringmu berlalu seperti sapi 
tercucuk hidung, meninggalkanku tergugu di platform, masuk ke 
dalam selubung kereta. Pintu tertutup dengan suara mendesis. Kamu 
menempelkan wajah pada kaca jendela. Setitik air menetes turun. 
Bukan embun. Pasti. Tanganmu tak melambai. Kamu memang ingin 
pergi, aku tahu. Kereta mulai berjalan, makin lama makin cepat, 
menjauhkan tubuhmu dariku. Aku menarik nafas, meresapi sepi yang 
tiba-tiba. Dan kehilangan yang ditanamnya seperti benih, jauh di 
dalam dadaku. Kereta itu menyeret serta udara, meninggalkan dingin 
dan bau yang selalu ada. Tapi aku hampir tak merasa, terbebalkan 
oleh nyeri yang sangat. Kabut tipis pelan-pelan mengambang dari 
bawah, memburamkan garis-garis rel yang tak pernah bertemu.

Kabut

Jakarta, 29 Agustus 2008
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AmbAng Sebuah coffee shop tua di cikini, menjelang senja. Matahari pulang 
ke barat tanpa tergesa. Juga hari ini. Cahaya jingganya yang  pucat 
bergayut erat tak mau lepas dari atap-atap rumah, jalan-jalan berdebu, 
mobil-mobil yang terparkir, dinding-dinding kumuh, pintu yang 
muram, muka meja, lantai kayu coklat tua, dan tubuh dua orang 
yang duduk berhadapan di sisi jendela kaca. Mereka tak lagi muda. 
Mungkin hampir lima puluh. Masing-masing menghadapi cangkir 
kopi yang masih utuh, walau tak lagi mengepul. Mata si laki-laki 
terpaku pada rokok di tangannya. Si perempuan menekuri langit.

Lalu mereka mulai melemparkan kalimat-kalimat tanya tanpa 
nada tanya. Datar seperti dadar.

P(erempuan) : Mengapa kamu meninggalkanku.
L(elaki) : Bukan aku, tapi kamu. Dulu sekali, saat kamu memilih 
     menghabiskan tiap detik untuk bekerja. Mengejar 
     mimpimu. Yang hanya memberimu lebih banyak 
     pekerjaan lagi. 
P : Itukah yang kudapat. 
L :  Kelihatannya begitu. Aku tak pernah melihatmu beristirahat. 
P :  Aku tidak selalu bekerja. Ada waktu-waktu yang kucuri 
  buat kita. Paling tidak kita bercinta. Seminggu sekali. 
L : Kamu salah. Sangat jarang. Sebulan sekali. 

Mereka berpandangan. Menakar, apakah ini sebuah lelucon, atau 
jeritan getir. Lalu sepi. Masing-masing membuang pandang ke 
penjuru yang berbeda. Langit memerah. Matahari seperti bola besar 
yg menggelantung berat, menarik semua ke bawah. Juga hati yang 
tak kuat melambung. Juga lamunan yang tergayut. Asap rokok 
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membentuk lapisan tipis yang mencadari wajah mereka, sebelum 
terpencar jadi temali yang merengkuhi bola lampu. 

P :  Kenapa kamu tidak pernah mengeluh. 
L : Apakah kamu akan berubah kalau aku mengeluh. 

Sepi lagi. 

P : Aku mencintaimu. 

Tak ada keluh, mereka berdua tahu itu. Lelaki itu menghela 
napas, mengubah posisi duduk, lalu menatap wajah si perempuan 
dalam-dalam.

L : Aku mencintaimu. Dan itu ternyata menyakitkan. Kamu tidak 
  tahu betapa setiap kali kamu  berpaling, aku sangat menderita. 
  Aku seperti orang yang sedang menoreh nadi dan meneteskan 
  darah perlahan-lahan. Semakin lama aku jadi semakin lemah 
  hingga darah habis terkuras. Karena itu aku pergi. Aku harus 
  menjauh darimu. 

Lagi-lagi sepi. Lagi-lagi sepi jadi pelarian. 

P : Aku tidak ingin kehilangan kamu. 
L : Apakah kamu ingin memilikiku. 
P : Tak akan pernah bisa, bukan.
L : Kamu tidak pernah mau memilikiku. Karena memiliki sama 
  dengan membagi. Kamu tidak pernah mau membagi dirimu. 
  Pada siapapun. Juga padaku. 

Perempuan itu mengangkat mata. Wajahnya lelah.

P :  Apa yang terjadi bila dua orang saling mencintai 
  tapi tak sanggup bersama. 
L :  Seperti yang kita lakukan. Berpisah. 
P :  Apakah itu lebih baik. 
L :  Tidak. Sama menderitanya. Tapi kita harus memilih. 
P :  Aneh. Kita saling mencintai, tapi tak sanggup hidup bersama. 
    Sementara, aku bisa hidup begitu lama - bertahun-tahun,  
  puluhan tahun - dengan orang  yang tidak aku cintai. 
  Kami melakukan banyak hal bersama, tinggal serumah, 
  mempunyai anak, membesarkan anak…

Mereka termangu. Mungkin merenungi keanehan cinta mereka.

P :  Kamu tak pernah memintaku untuk menikah denganmu.
L :  Aku tak akan sanggup menanggung penolakanmu. 
  Menikah berarti menyerahkan jiwa. Kalau kamu menolakku, 
  aku akan mati.
P :  Kenapa kamu yakin aku akan menolak ajakan menikahmu.
L :  Apakah kamu akan menerima ajakan menikahku.

Mereka berpandangan lama. Asap rokok menari-nari didepan 
wajah mereka yang biru dan hati yang sendu. Setelah beberapa 
lama, ternyata waktu tidak menyediakan jawaban apapun. 

P :  Ini memang mengejutkan. Seperti terburu-buru. 
  Kamu mencintainya?
L :  Aku menemukan sedikit kamu dalam dirinya. 
P :  Kamu mencintainya?
L :  Ya. 

Ambang
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Ambang

Seperti ada yang hilang. Tapi juga kelegaan.

P :  Dia gadis yang beruntung. 
L :  Semua cuma soal pilihan. Kamu adalah elang. 
  Karena itu kamu memilih untuk tetap terbang. 
P :  Jadi dia manyar? Yang akan berumah tanpa takut?

Akhirnya ada senyum di wajah mereka. 

L :  Elang. Manyar. Terbang. Takut. Seperti sepenggal puisi. 
  Lebih sering tak bisa dipahami, tapi sangat  terasa. 
P : Bagaimana bukumu?
L : Akan terbit sebulan lagi.
P :  Akan jadi hadiah pernikahan yang bagus sekali.

Lelaki itu menunduk, tak langsung menjawab. Jeda yang 
tercipta menggelisahkan.

L :  Tidak. Buku itu aku tulis untukmu. 

Mereka berpandangan. Lagi. Ada keterkejutan di mata perempuan 
itu, yang dengan susah payah berusaha ditutupi. Kata-kata menjadi 
basi, mereka memilih mata untuk saling berbicara. Tentang rasa rindu, 
tentang sesal, tentang segala sesuatu yang tak mungkin kembali.

Seorang gadis tiba-tiba muncul dijendela, melambai dan tersenyum 
manis ke arah mereka. Sejenak ia menghilang, lalu muncul di ambang 
pintu. Dengan mesra ia mencium pipi si lelaki, lalu memeluk dan 
mencium si perempuan. Gadis itu cantik, dan kemudaannya merebak, 
seketika menghidupkan senja yang hampir mati. 

G(adis) : Maaf terlambat. Tapi kulihat kalian tidak kehilangan aku?
P       : Sama sekali tidak. Seperti teman lama. 

Kebahagiaan memancar dari mata gadis itu.

G : Aku tahu kalian akan cocok walau baru pertama bertemu. 
  Kamu harus malu kalau ingat betapa gugupnya kamu kemarin. 

Gadis itu  pura-pura memarahi si lelaki. Tapi segera berpaling 
ke arah si perempuan dengan senyum meriah.

G :  Seharusnya mama ikut tadi. Terlalu banyak pilihan modelnya. 
  Aku jadi bingung. Tapi akhirnya aku memilih yang berkerah 
  sabrina tanpa lengan, sangat ketat di daerah pinggang, tapi 
  membentuk A line ke bawah. Sederhana, nyaris tanpa detail, 
  tapi sangat elegant. Bagaimana sayang? 
L :  Terserah kamu.  
G :  Ma, katakan padanya untuk peduli. 
  Anyway, he’ll be the groom…

P :  Kamu beruntung karena dia tidak cerewet. 
  Kamu bisa memilih sesuka hatimu.
G :  Aku cuma terlambat satu jam dan sekarang kalian sudah 
  jadi sekutu? Come on, Ma, whose side are you on? 

Malam meresap seperti merah teh di air panas. Tiga orang itu terus 
berbincang, dengan wajah-wajah yang  tidak menceritakan isi hati. 
Mungkin hanya si gadis yang jujur. Tapi tidak mustahil laki-laki 
dan perempuan itu memang tidak berpura-pura bahagia. 
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“Karena malam tak sepenuhnya tertembus, juga oleh kelelawar yang 

mabuk, taufan antah bernatah dan rembulan yang gila, harapan 

jangan-jangan bermula dari sikap yang tak mengeluh pada batas.”
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Asap terakhir terhembus. Putih di udara yang pias. Ada sedikit rasa 
kehilangan yang tak bisa kujelaskan setiap kali satu batang habis 
terbakar. Selalu ada, meski sedikit. Seperti perpisahan dengan teman 
lama yang baru sekejap bertemu. Seperti rayuan yang tersendat di 
ujung lidah. Mungkin karena sebatang rokok memberi rasa nyaman 
yang hanya cukup. Tak pernah lebih. Cukup untuk meninggalkan 
asam tembakau di mulut dan sedikit ekstasi, lalu menggantung 
rasa ingin. Entahlah. Aku berteguh, ini yang terakhir. Tak akan lagi. 
Puntung dua sentimeter itu melesak jadi bentuk tak berbentuk. 
Bara di ujungnya pelahan menghitam. 

Aku mengeratkan syal. Tokyo di akhir Oktober selalu dingin. 
Dan sendu. Rasa itu begitu berat menggantung di udara: membebani 
pundak, menarik wajah ke bawah, menyirnakan senyum. Aku berdiri 
di antara tubuh-tubuh diam berbalut kelabu. Cuma diam, menunggu 
kereta tiba. Suaranya lebih dulu merambati udara dan dinding-dinding 
lorong beton yang dingin. Lalu gerbong demi gerbong melintas cepat, 
makin lama makin pelan. Aku beranjak ke tepi peron. 

Kereta akan berhenti beberapa detik lagi. Pintu masing-masing 
gerbongakan berada tepat pada panah-panah kuning yang terpeta 
di lantai. Takkan meleset. Takkan bergeser. Semua terencana dan 
terlaksana dengan pasti. Tiap milimeter. Tiap detik. Tertebak. 
Tidak seperti hidup. Ketepatan itu mengerikan. Betapa waktu 
telah jadi sebuah energi potensial luar biasa yang mengatur hidup 
manusia-manusia dalam kecepatan yang tertata dan terukur. Juga 
menghentakkan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Detik 
demi detik. Terus menerus. Jadi satu aliran yang tak terputus. 

Mata

mAtA
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Tinggal mata. Mata mereka menatap ke depan. Hanya menatap, 
bukan melihat. 

Kecuali lelaki itu. 

Ia, yang cuma sedepa dariku. Matanya. Sepasang matanya 
menangkap mataku yang tak sengaja melintas matanya. Sesuatu 
di sana menembus jauh ke ruang sendiriku, di sini. Mata itu seketika 
gaduh di kepalaku yang hanya ingin sepi. Aku membuang pandang. 
Jengah. Mencoba memaku mata pada kaki yang tak bersalah. 
Menghitung, satu, dua. Menghela napas, tiga, empat. Bersikukuh 
menera jejak maya sepatu di lantai. Tapi matanya menarikku kembali, 
menjungkit lemah dagu yang ragu. Dia masih di situ. Menatap. 
Menyekap. Tak bisa lepas. Aku terbata, walau tak bicara. 

Sinar matahari sore jatuh di sepanjang ruang, memisahkan segala 
yang terserak ke dalam terang yang meredup dan bayang yang 
memanjang. Kuning dan kelabu. Waktu, setelah menentukan batas 
kapan satu menang atas yang lain, lalu menepi. Ruang meremang. 
Wajah-wajah memudar. Bentang benda-benda di balik jendela 
bergerak menjauh, jadi titik-titik abstrak yang hilang tersebar 
ke segala titik hilang. Langit berubah sepia. Suara menyepi. Lalu 
tak ada lagi gerak. Lalu tak ada lagi ada. Aku kehilangan semua 
dimensi kecuali sepasang mata itu, dan tubuh yang mengenakannya. 

Dia beranjak, mengecilkan jarak. Entah kenapa aku terjerat. 
Dia berhenti cukup dekat hingga aku bisa mencium baunya yang 
samar pohon pinus dan rumput basah. Kuda jantan dan air tanah. 

Mata

Waktu adalah jantung baru kehidupan yang berdetak cepat. 
Melambat sama dengan tertinggal. Mungkin juga mati. 

Tujuh belas nol dua. Tak ada jeda. Kereta berhenti tepat seperti 
terjadwal. Pintu mendesah terbuka. Beberapa orang bergegas 
keluar. Beberapa orang bergegas masuk bersamaku. Setelah bunyi 
peringatan yang mencemaskan, pintu kembali mendesah tertutup. 
Kereta bergerak pelan, makin lama makin cepat. Pergi, ternyata, 
cuma satu peristiwa datang yang diputar balik. Aku menyandar 
pada tepi pintu, tak ingin duduk walau banyak kursi tak terhuni. 
Sunyi. Orang-orang ini tak saling bicara. Mereka menunduk, 
membaca, tidur, dan diam. Atau menatap. Hanya menatap, 
bukan melihat. 

Mata mereka menatap langit-langit yang dipendari dingin cahaya 
neon.Menatap lantai berlapis vinyl biru gelap. Menatap jendela-
jendela yang membingkai sepotong demi sepotong kota yang 
terlalui. Atap-atap kelabu. Pohon-pohon berdebu yang belum 
tuntas menguning.Jalan dan rambu jalan. Kabel yang silang-
menyilang. Orang-orang, berjalan tua dan pelahan. Tertinggal. 
Kios-kios kecil yang berjajar rapi seperti tentara. Langit Tokyo - 
pedih tersayat jeritan parau gagak-gagakhitam. Sedih. Semua 
tertatap, dan tertelan dalam penuh suara kereta. 

Orang-orang ini. Pada satu waktu, mereka pasti punya mimpi dan 
sebuah cita yang akan membawa ke sana. Maka mereka melempar 
perahu ke arus deras dan melaju. Melampaui hari. Melampaui tahun. 
Melampaui kejenuhan. Perjalanan menempuh arus ini lambat laun 
jadi hidup. Jadi diri. Lalu mimpi mulai meniscaya. Bahkan terlupa. 
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Orang-orang tua berjalan pulang ke rumah. Pohon menjelang 
senja. Atap dan atap kota. Kelabu yang mendesak kuning. 
Cahaya yang tinggal ada di tepi, menyapu wajah-wajah diam. 
Lalu sunyi. Matanya telah melihat segala yang kulihat. 

Aku pelahan hilang. Seperti akan selalu. Lambat semua lalu 
kembali. Satu demi satu. Mewujud jadi segala yang terindera. 
Mengada. Semesta dalam mata pelan-pelan menyurut, menjadi 
dia di hadapanku. Masih menatapku dengan mata yang begitu 
indah. Aku terpana. Sepanjang hidup aku telah mencari seseorang 
yang melihat seperti aku melihat. Rasa yang penuh membuatku 
hanya sanggup berbisik, hampir sirna di bawah wajahnya. 
Akhirnya, kamu. Satu-satunya yang melihat. 

Kamu telah melihat hidupku.

Tapi ia menggeleng. Beberapa helai rambut jatuh ke keningnya. 
Tidak. Ia menggeleng lagi. Lelaki itu berhenti, membiarkan kata 
lepas tanpa sebab. Dia menarik napas panjang. Aku menunggu, 
hingga dengan lembut ia berujar: Aku tak bisa melihat. 

Suaranya menyapu ujung hidungku. Mata itu melampauiku. 
Aku membatu. Kereta berhenti. Pintu mendesis membuka. 
Lelaki itu mengeluarkan tongkat putih yang tersimpan rapi 
dari balik helai kanan overcoatnya. Dia melangkah tanpa 
tertatih keluar kereta. Pintu menutup di belakang punggungnya. 
Dia berbalik, dan sekali lagi menangkap mataku. 

Mata

Ia tidak berasal dari sini. Kota ini tak pernah melahirkannya. Dia 
menjelma dari jantung hutan yang dalam, dimana tanah hanya kenal 
teduh. Dimana semua masih teraba. Dan umur hari lebih panjang. 

Karenanya dia tidak putih, tetapi cokelat. Terbakar matang di seluas 
padang. Rambutnya lebat, bergelombang. Berantakan. Mungkin 
teracak angin. Atau tangan. Beberapa yang berwarna putih menggaris 
halus tepi kepalanya, menggambar usia. Overcoat kelabu yang 
dikenakannya menggantung lepas tak  terkancing. Bebas tak 
beraturan. Ia membawa keliaran pada tubuhnya - tinggi, kira-kira 
satu setengah jengkal di atasku. Liar. Seperti nafasnya pada 
wajahku. Seperti rambut-rambut kasar di rahangnya yang hitam. 
Namun wajah itu begitu penuh, meski tanpa aksara yang bisa 
berkisah tentang hati.

Dan matanya. Begitu bening. Mata itu memantulkan wajahku yang 
menengadah padanya. Tubuhku dalam  ruang yang tersandera 
oleh kini. Dan waktu, yang lalu entah kemana. Mataku ada dalam 
matanya. Juga aku. Hanya aku, dalam hitam gelap  yang telah jadi 
semesta. Dalam hitam itu terbentang jarak tak terhingga bagi jutaan 
nuansa dan setiap mungkin yang mampu melabuhkan segala. Segala. 
Yang dia lihat. Yang aku lihat. 

Matanya memantulkan mataku yang melihat matanya. Dan segala 
yang dilihat mataku. Wajahnya yang kasar. Rambutnya yang berlarik 
putih. Overcoat yang longgar tak terkancing. Hutan terguyur hujan. 
Matahari di atas padang. Langit yang pernah sepia. Benda-benda 
dibingkai jendela. Gagak yang lelah. Langit Tokyo yang luka oleh 
jerit paraunya dan jalinan kusut kabel-kabel. Barisan kios kecil. 
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Tiba-tiba aku butuh rokok. Sangat. 

Mata

12 Juni 2008
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Negeri Para Peri
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Negeri Para Peri
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Makna telah lama menyingkir ketika sesuatu yang tak mereka tahu 
mengacaukan segala hal yang telah mereka sepakati. Kata-kata 
terbang di udara tanpa punya daya ikat untuk bertutur. Sunyi jadi 
pelarian yang terus menerus ketika mereka gagal lagi menjalin cerita. 
Lalu jadi sebuah kebiasaan. 

69 mencoba merengkuh 96, tapi dengan dingin ia menjauh. Jarak 
itu, yang terjelma dari kekecewaan yang tak pernah terungkap, 
semakin  terentang, meletakkan mereka masing-masing pada ujung 
yang berbeda. 

“Ada apa denganmu?” tanya 69. 
“Ada apa dengan kita?” 96 balik bertanya. 
“Aku tidak punya masalah dengan kita,” jawab 69. 
“Aku punya,” ujar 96, singkat. 
“Kalau begitu, mari kita bicara,” pinta 69. 
“Kita sudah selesai membicarakannya,” potong 96. 

Memang, sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, 
karena setiap kali mereka bicara, semua akan berakhir dalam diam. 
Mereka menjadi sangat terbiasa dengan diam. Garis itu. Garis itu 
selalu ada di sana, memisahkan mereka berdua. Seperti langit dan 
laut. Seperti laut dan daratan. 69 lalu terisak. 96 mendesah. 

“Jangan lakukan itu,” pintanya, “tolong.”

Tapi 69 tak bisa mencegah air mata. 96 menyerah. Ia membuang 
pandang ke luar jendela, membiarkan pikirannya bergumul dengan 

69, 96, dAn 77 diAntArAnyA
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awan kelabu yang bergulung-gulung menguasai langit, membiarkan 
69 dengan tangisnya. Aku lelah, keluhnya dalam hati, tapi ini bukan 
sesuatu yang bisa ditinggalkan sebelum usai. Ia berbalik, menatap 
69 yang akhirnya kehabisan isak. 69 menatapnya dengan mata yang 
basah. 96 menyandarkan tubuh penatnya di dinding.

“Baiklah, kita bicara.”

Tapi 69 telanjur meringkuk di sudut hatinya, menutup pintu 
yang mengangakan sunyi. 

“Kamu mencintainya,” ujar 96. 

69 tak menjawab. Apapun yang dikatakannya akan salah. Tentu 
saja aku mencintainya. Melebihi segalanya. Melebihi diriku. Namun 
tak sepotongpun kata terucap. 96 tak akan mengerti. Takkan bisa. 
Maka 69 tetap diam. Tubuhnya yang terpaku pada tempat duduk 
melepaskan hatinya terbang menggagap, lalu hinggap pada lelaki 
itu. 77. Ia selalu memenuhi diriku. Aku tak bisa mengelak, tentu tak 
bisa. Ia telah hidup dalam diriku sejak semula. Dan aku selalu dalam 
dirinya, sejak sebelum segalanya, meski ia tak selalu tahu. 96 menatap 
69 yang mematung dan mendesah lagi. Setelah sekian lama hidup 
bersama, ia benar-benar tahu di mana 69 kini berada. 96 mendekat, 
menyentuh pundak 69 dengan lembut, hati-hati untuk tidak 
memecahkan gelembung lamunannya. Tapi 69 tetap tersentak, 
seperti dicerabut dari tidur yang melenakan. 96 berlutut di 
hadapannya. Bagaimanapun, ia tetap mencintai perempuan itu. 

69, 96, dan 77 diantaranya



69

Kali ini laki-laki itu runtuh. Air mata menetes diam di wajahnya 
yang keras, membasahi pangkuan perempuan itu. Waktu hening, 
seperti akan jadi selamanya. Tapi bahkan kesakitan pun berumur. 
Pelahan mereka memunguti ceceran hati, merekatnya jadi satu 
meski tahu tak bisa lagi pulih. Mereka kembali berdiri, kembali 
merentang jarak. Pelahan tangan mereka mengusap air yang tak 
sempat mengering dari wajah. 

Dari jauh terdengar langkah-langkah yang sudah sangat mereka 
kenal. 77 datang, memasuki gelembung sunyi yang sudah sangat 
ia kenal. Meresahkan, tapi setelah sekian tahun, ia menjadi terbiasa. 
Ia memandang ayah dan ibunya lalu beringsut menghilang ke dalam 
kamar, kepompong yang tak akan pernah melahirkannya menjadi 
kupu-kupu. 69 dan 96 berpandangan hampa. Tak mengerti 
mengapa cinta dapat demikian menyedihkan. 

Jakarta, 7 Juli 2008

“Tapi cinta bisa salah,” 96 mendesak, “tentu kamu tahu itu.” 

69 menggeleng. 96 mengangguk. Ia benar, keduanya terpisah oleh 
jurang makna yang tak terjembatani. Dan ia nyaris putus asa berusaha 
menyebranginya. 96 menetapkan hati, memutuskan untuk mencoba, 
mungkin terakhir kali, seperti yang telah selalu dikatakannya pada 
diri sendiri. 

“Cintamu padanya meracuni kita. Tak kamu sadarikah 
bahwa itu juga menyiksanya?”

69 menggeleng lagi. 

“Ia memujamu,” 96 belum menyerah, “kamu tahu. 
Dan kamu membiarkannya.” 

69 menggeleng. Lagi. Kuat-kuat. Tangannya naik menutupi 
telinga. Erat-erat. 

“Aku mohon padamu,” 96 merengkuh tubuh 69, “tolong hentikan. 
Cintamu padanya membunuhku pelan-pelan. Juga dia. Ini cinta 
yang salah. Dengan menjejalinya, kamu telah membelenggunya. 
Dia tak akan pernah utuh. Takkan. Kamu membuatnya timpang 
karena mencandumu. Seumur hidupnya, dia akan mencari orang 
sepertimu. Itu membuatnya menderita, sayang. Tolong….hentikan….” 

69, 96, dan 77 diantaranya
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Jadi, aku di sini.  Setelah tiga tahun dua bulan lima hari tidak 
pernah bertemu, dia memintaku datang. 

Aku pernah ke sini. Dulu. Tak ada yang berubah. Memulau 
di tengah halaman yang luas, studio kecil ini adalah dunianya. 
Meski dari luar tak jauh berbeda dengan rumah lain, dia telah 
mengubah bagian dalamnya menjadi satu ruang kosong besar, 
dan melengkapinya dengan berbagai peralatan fotografi seharga 
sembilan dijit. Lelaki itu membuka pintu, menyilakanku masuk. 

Seketika warna hitam menyerbu. Mengepungku. Warna itu 
mendominasi seluruh ruang: langit-langit yang tinggi, dinding, 
pintu-pintu, jendela-jendela, lantai. Semua. Benda-benda melayang 
dalam kelam yang menghilangkan batas. Berjalan disini seakan 
terbang. Aku limbung, tapi dengan sigap ia menangkap lenganku. 
Sedetik wajahnya dekat sekali hingga aku bisa merasakan hangat 
nafasnya. Hampir refleks aku bergerak menjauh. Dia tersenyum, 
setengah mencibir. 

“Takut?” 
“Ya. Siapa tidak, pada buaya?” 

Ia tertawa. Benar. Ini daerah kekuasannya. Dan binatang itu tak 
pernah lupa memasang perangkap. Bahkan untukku. Aku agak 
kesal menyadari bahwa jantungku berdegup sedikit lebih kencang. 
Tenang. Lelaki ini tak berbahaya. Dia cuma teman lama yang sedang 
berusaha menyambung waktu yang terputus, dan menambal cerita 
yang hilang. Ia membuka kulkas kecil di ujung ruang. 

CAhAyA
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“Aku cuma punya bir,” katanya. 
“Tak apa.” 

Dikeluarkannya empat kaleng bir dingin dan membuka satu 
untukku. Kami melempar tubuh ke sofa, duduk bersisian, menelan 
teguk demi teguk dalam hening. Alkohol menyusup pelan-pelan 
ke pembuluh darah, merambat diam-diam ke otak. Aku merasa 
nyaman. Kepalaku terasa ringan. 

“Kamu bilang, kamu ingin menunjukkan sesuatu?” tanyaku.
Dia mengangguk, “Nanti saja.”
Lalu dia mulai bicara tentang apa saja. 

Pedalaman yang dicintainya: Flores, Sumba, Banda, Nias, Mentawai, 
Belitung, dan tempat-tempat lain dalam lipatan Indonesia yang tak 
terhingga. Juga perempuan-perempuannya. Berbagai ukuran dan 
bentuk payudaranya. Berbagai ukuran dan bentuk alat kelamin 
laki-laki yang tak pernah membuatnya terangsang. Lalu cara-cara 
mempertahankan alat kelamin supaya tetap keras. Semua itu telah 
dicobanya. Dia tak pernah menutupi apapun. Ketelanjangannya ini, 
kejujurannya pada siapapun, memang menarik. Sexy. Sialan.

Dia bicara tentang progressive rock yang digandrunginya. Dream 
Theater, Gentle Giant, Spiral Architect, Yes, Rush, Kansas, The Dregs. 
Dan masih ada beberapa nama lain yang tergelincir dari kepala. Susah 
untuk menyimpan apapun dalam ingatan ketika alkohol nyaris luber 
di otak dan semua terlihat dobel. 

Lalu kaleng bir kedua. Aku mulai melayang. Dia merepet tentang 
cinta, padahal tidak percaya cinta. Aku memotongnya dengan 
gergaji besi. 

Gergaji besi, kataku, tak baik untuk memotong tubuh manusia. 
Hasilnya tak akan rapi, dan susah sekali menyambungnya kembali. 
Begitu kata ahli forensik. Lalu kita membahas korban-korban mutilasi 
dan motif dibalik tindakan itu. Semua berbalik ke cinta. Cinta yang 
tercampak. Cinta yang ditolak. Dengan korban yang bertebaran 
sepanjang jalan, aku cukup heran jika hingga kini ia masih selamat. 

“Apa yang kamu cari?” 
Ia bilang, entah. Tak pernah tahu. “Mungkin karena itu kamu 
ada di sini sekarang.” 

Aku menatapnya. Dia menatapku. Kali ini dengan mata yang 
membentangkan laut. Dalam. Biru. Aku terhisap pelan-pelan. 
Waktu mencair jadi sesuatu yang tak kukenali. Dia meletakkan 
kaleng birnya, mendekatkan bibirnya pelahan. Aku hampir yakin 
ini mimpi. Dia membuatku melayang. Tinggi. Seketika dia terbentang 
jelas di bawahku, seperti peta. Dan noktah-noktah yang menandai 
perempuan-perempuan yang pernah disinggahinya jernih terbaca. 
Tersadar, aku menyentuh bibinya dengan ujung jari dan mendorong 
kepalanya menjauh. 

“Sial,” umpatnya. Aku hampir bisa mendengar ketulusan di nada 
kecewa dalam suaranya. Tapi dia berhasil menutupinya dengan 
tawa yang getir. 

Cahaya
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Cahaya

Tiba-tiba dia berdiri. “Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu.” 
Akhirnya. Ia mengambil laptop dari dalam tasnya lalu kembali 
duduk di sebelahku. 

Ia menyalakan komputer kecil itu. Melarikan cursor kesana 
kemari. Mencari-cari entah apa. Mataku nanar menatap silau 
monitor dalam ruang hitam ini. Mulai berat rasanya. Mungkin 
mengantuk. Mungkin alkohol. Aku memejam. Lama. Lalu,

“Lihat,” pintanya, “proyek terakhirku.”
Dengan enggan aku membuka mata.  
“Lihat,” desaknya, “baik-baik.”  

Aku terhenyak. Lumpuh. Seperti tersulut, ketakutan merambat 
pelan-pelan menguasai tubuh. Mengganjal di tenggorokan. 
Aku membelalak tak percaya.

“Tidak.” desisku lirih. “Tidak.” 

Hanya itu. Lalu tercekat. Kata-kata tertahan entah di mana. 
Aku menoleh, menatapnya yang balik menatapku. Bibirnya tak 
tersenyum, tapi matanya memancarkan rasa puas yang aneh. 
Nyaris gila. Kudukku meremang.

Layar monitor itu hampir hitam, kecuali sesosok putih, nyaris 
ditengah-tengah. Seorang perempuan. Tubuh putihnya telanjang 
bulat. Terikat. Tangannya tergantung tinggi di langit-langit 
yang hitam. Demikian tinggi, hingga kakinya tak menyentuh 
lantai. Tubuhnya penuh bilur luka. Mungkin bekas cambuk. 

Wajahnya penuh bilur hitam. Mungkin bekas air mata yang 
menyapu luntur maskara. Dan matanya. Tuhanku. Kesakitan 
telah meledak di sana. Ketakutan telah menguasainya sedemikian 
rupa, dia tak lagi menyerupai manusia – tapi ketakutan itu sendiri. 

Gambar itu bersilih. Perempuan. Perempuan lain yang tergeletak 
pada lantai hitam. Tubuhnya telentang dan teregang seperti elang. 
Empat utas tali, masing-masing terikat pada pergelangan tangan 
dan kaki, menariknya secara diagonal, membentuk ‘X’ besar 
tubuh manusia. Ia tertarik sedemikian tegang hingga belulangnya 
mencuat paksa dari kulit. Matanya terpejam, mungkin tak sadar. 
Tapi penderitaan meninggalkan jejak yang dalam pada wajahnya.

Lagi. Perempuan lain lagi. Kakinya terbuka lebar menunjukkan 
kemaluan, tertekuk dan terikat erat seperti kodok. Tali temali yang 
rumit itu bersilangan memotong dagingnya dengan kencang. Luka 
pasti. Darah mengalir jadi alur-alur kecil berwarna merah. Di bahu. 
Di payudara. Di paha. Di lengan. Tangannya tertindih di belakang 
punggung. Pada mulutnya disumpalkan sebuah bola yang dieratkan 
dengan selembar kain hitam yang diikat ke belakang kepala. Matanya 
menetes-neteskan rasa hina dan malu yang tak tertanggungkan. 

Lalu salib. Salib besar yang terbalik, melintang off center pada 
bidang hitam pekat. Seorang perempuan terikat padanya. Kepalanya 
terdongak terkulai, rambutnya menyapu lantai yang gelap. Mata itu. 
Mata itu membelalak hingga putih menguasai hampir semua. 
Ia menggigit bibir bawah yang telah jadi bibir atas. Tak ada darah. 

Laki-laki ini sakit. Ini tidak nyata. 
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“Hentikan…” 

Dia berhenti. Tiba-tiba. Waktu berhenti. Napasku berhenti. 
Udara membatu. Tubuhku membatu. Pelahan dia mendekatkan 
bibirnya di telingaku dan berbisik, 

“Aku ingin memotretmu.”

Jakarta, 4 Agustus 2008

Perempuan. Close up. Wajah. Sebuah benda hitam panjang 
disumpalkan kemulutnya penuh-penuh, mencuat keluar seperti 
cula. Wajah itu basah oleh air. Keringat. Air mata. Dan liur yang 
berleleran keluar dari sisi mulutnya mengalir di pipi, dagu, leher. 
Dan di mata itu. Keputusasaan menggantung di tepi. 

Perempuan lain. Terbalik. Tergantung. Perempuan lain lagi. 
Terikat. Tersengat. Perempuan lain lagi. Terajam. Terhunjam. 
Ketakutan mendesak, mengalir dalam bulir-bulir besar yang 
menelusuri tubuh. Kesakitan menjejak. 

Pada setiap gambar, dia menjatuhkan cahaya terpusat pada 
wajah. Dengan ketelitian yang luar biasa, sedikit cahaya yang 
bocor disapukan ke seluruh tubuh lamat-lamat. Sangat sedikit. 
Cukup untuk hanya menampilkan lekuk tubuh dan tekstur 
luka. Juga kemilau keringat. Lendir. Air mata. Darah. 

Satu demi satu dia menunjukkan gambar-gambar itu padaku. 
Semakin lama semakin mengerikan. Rasa mual menggulung. 
Dingin menjalar hingga ke ujung-ujung jari dan kini membekukan 
jantungku. Aku mulai menggigil. Kepalaku berputar, tapi tak 
sanggup berpaling. Terpaku. Tergugu.

Aku ingin menjerit, tapi hanya bunyi tercekik yang terdengar. Dia 
tak peduli. Terus menekan tombol ‘enter’ pada keyboard. Terus 
mengganti gambar pada monitor. Kesakitan menghentak dalam setiap 
ketuk. Ketakutan melayang-layang seperti maut di sepenuh ruang. 
Gelap. Cahaya pelan-pelan hilang. Aku tak tahan lagi. Tak mau lagi.

Cahaya
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tAK AdA yAng 

Lebih tePAt 

berAdA di Sini 

SeLAin KAmu
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Tapi gelap ini begitu kuasa memenuhi sampai ke tepi ruang. Dalam 
sekejap, gerak itu lenyap lagi dalam lipatan hitam yang tak terjangkau 
mata. Jauh di bawah sana, cahaya cuma mampu jadi titik-titik kecil 
yang hampir lelah.

_____
 
Ada roti tawar di meja. Mentega kacang dan selai. Tiga gelas susu. 
Panas. Kopi yang nyaris dingin. Aku ingat mimpi sederhanaku: 
membuatkan sarapan untuknya. Tapi seperti semua mimpiku: mereka 
berbatas pagi. Penghuni yang betah dari malam-malam yang selalu 
gelisah. Malam-malamku.  

Lagipula, mimpi dengan cepat akan menguap di rentang tiga puluh 
menit lewat jam enam. Aida, Aila, dan Aira menuntut perhatian lebih 
besar daripada mimpi dan benda-benda di atas meja. Mama, mana 
sepatu merah Aida? Di kandang Poci. Kok bisa? Kamu ingin tahu 
anjing bisa melihat warna atau tidak. Ingat? Nanti sore, Aila ujian 
piano. Lalu? Aila belum belajar. Bagus. Jadi kalau gagal kamu tidak 
bingung karena apa, kan? Mama, Aira  tidak mau roti. Buatkan nasi 
goreng, dong. Tak cukup waktu, sayang. Bagaimana kalau kucing 
kita diberi nama: Hiroko? Wek! Nama yang jelek! Aila, jangan begitu. 
Tapi Hiroko memang nama yang jelek. Aila yang jelek! Aida bisulan! 
Enak saja! Anak-anak, cepat sarapan. Sepuluh menit lagi bis sekolah 
datang. Tapi Aira ingin nasi goreng. Makan yang ada, sayang. Ma, 
kaos kakiku melorot! Kencangkan dengan karet gelang, nak. Maa….
nasi goreng…. Airaa….makan yang ada…. Aku mau poop. Kamu 
punya waktu 2 menit. Jangan lupa susu, anak-anak. Aku tidak 
suka susu! Ma, Aira tidak mau minum susunya. Aila tukang ngadu! 
Aida raja bisul! Aira mau nasi goreng! 

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Aku akan mencarimu,

sampai kau hilang lagi

Aku melempar pesan dalam botol itu sekuat tenaga. Sejauh mungkin. 
Melawan angin laut. Mengacau benang-benang gerimis. 

Botol itu terapung-apung bingung. Sejenak kembali, lalu menjauh 
dan menjauh. Makin lama makin kecil, tapi aku masih bisa melihatnya 
terayun-ayun di atas ombak. Sedikit ada rasa malu, ini terlalu 
melankolis dan kekanak-kanakan. Tapi, biarlah. Aku yakin tak 
sendirian di dunia ini. Botol itu akan bertemu botol-botol pengarung 
laut lain. Seseorang sepertiku ada dan dekat. Tak seperti bintang-
bintang di langit itu, yang seolah riuh saling bersapa, namun 
sesungguhnya terpisah jarak jutaan tahun cahaya. Entah bagaimana, 
entah di mana, seseorang akan menemukan botol yang menghilang itu.

_____

Dia berlari tanpa henti, tapi lupa mengapa. Yang dia tahu, semua 
akan terlambat jika dia berhenti. Dengan cemas, tersengal-sengal, 
dia mencari satu tanda yang dia kenal. Tak ada. Dia tak tahu di mana 
berada. Namun tak sesuatu pun terjadi. Padahal nafasnya hampir 
putus. Apakah sudah terlambat?

Tiba-tiba tanah di bawah kakinya lenyap. Begitu saja. Tak ada 
pijak. Dia lepas. Jatuh bebas ke dalam apa yang dilihatnya sebagai 
kegelapan tanpa dasar – dengan mata terbuka. Tak ada yang bisa 
menyelamatkannya. Dia jatuh telentang dengan kepasrahan yang 
penuh seperti bayi lahir ke dunia. Gelap. Tak ada suara. Tiba-tiba 
matanya menangkap gerak itu, hanya sejangkauan darinya. Gerak 
meluncur yang saling jalin menjalin seperti kepang tak terputus. 
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rapi di sampingnya. Ruang ini dingin dan terang. Kliennya, 
sepasang suami istri, sudah duduk di hadapannya. Menunggu.

_____
 
Dalam hujan tengah malam, aku masih berani bermimpi: suatu hari 
kelak, aku akan terbangun karena hujan atau sunyi, sambil berpelukan 
dengan perempuan yang kucintai. Berbaring telanjang di tempat tidur 
yang akhirnya jadi milikku, miliknya. Milik berdua.

Tapi seperti datangnya, hujan tiba-tiba berhenti. Begitu saja. Seperti 
nafsu, yang sebelumnya begitu mendera. Padahal kubangan air di 
aspal hitam itu masih ada. Padahal lembab masih menempel di kulit. 
Aku punya teori untuk itu. Mungkin. Setelah semua tercecap dan 
segala tersesap, maka tubuh jadi kering. Karena birahi bukan mata air 
tanpa akhir. Ia cuma kubangan di aspal hitam itu.

Perempuan di dadaku terbangun, menatap melalui rambut panjangnya 
yang berwarna. Tersenyum setengah mengantuk. Mungkin 
mengharapkan satu kecupan atau belai lembut. Tapi aku cuma bisa 
balas menatap. Lama sekali. Akhirnya: kamu bukan perempuan 
yang kucari.

Perempuan itu memandangku tak percaya. Kemarahannya tersulut 
dengan cepat. Dia lempar bantal tepat ke mukaku, meraup baju-
bajunya yang terserak di lantai, dan berlari ke kamar mandi. Dalam 
hitungan detik ia sudah berpakaian lengkap. Air mata membanjiri 
wajahnya yang murka. Kamu kejam! Binatang! Ia menjerit. 
Seperti badai, ia menghambur ke luar sambil membanting pintu. 
Selebihnya sunyi. 

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Dan seperti yang selalu terjadi setiap pagi, klakson bis sekolah 
menyelamatkanku. Aku mengantar tiga bidadari itu hingga ke 
gerbang. Terbang. Agar aku bisa kembali tidur barang sejenak, 
mencoba memanggil mimpi yang tadi tertinggal. 

_____
 
Setelah melampaui hutan dengan pohon-pohon kurus menjulang 
yang tak nampak pucuknya, akhirnya ia menemukan sungai itu, 
berkilat-kilat walau tanpa riak. Sekumpulan burung hitam kecil 
tampak juga berkelepak kesana, lalu minum dari tepinya. Bulan 
jadi satu-satunya penerangan. Ia menengadah.

Wajahnya basah. Langit telah meluruhkan hujan air mata. Dinginnya 
membekukan hati, juga udara – yang seketika senyap tak mengusik 
dedaunan. Ia kuyub dan menggigil hingga ke ujung kuku. Air mata 
itu biru, dan menetes dari jari-jarinya ke tanah yang kering, namun 
tak sanggup meresap – mengalir dalam alur-alur kecil serupa ular-
ular basah ke sungai gelap di bawah kaki, melarut dalam hitam yang 
memantulkan segala: deretan pepohonan, batu-batu besar, gunung, 
bulan yang meleleh. 

Lalu muncul bayang-bayang wajah putih di permukaan sungai. 
Wajah lelaki yang ia kenal, walau tak pernah tahu namanya. 
Tidak ada suara, selain detak jam entah di mana. Tidak ada 
angin, namun gaunnya berkibar ungu seperti bendera. 

Amelie. Amelie. Seseorang memanggil namanya dari kejauhan. 
Ia mengangkat kepala. Di depannya: sebuah meja. Di atas meja 
tertumpuk berlembar-lembar kertas gambar. Sebuah maket studi 
satu bangunan rumah berskala satu berbanding seratus diletakkan 
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dan bibir basah yang mengelus telinga. Harum parfumnya begitu 
menyengat, membuatnya mual seketika. Dia meronta membebaskan 
diri. Perempuan itu marah. Dia tak peduli. Terhuyung-huyung dia 
bergegas lari ke kamar mandi, berkelit di antara tubuh-tubuh indah 
berbalut baju ketat, beraroma lebih menyengat. Dia hampir muntah 
ketika akhirnya berhasil mencapai kamar mandi. Men’s. 

Pintu terbanting terbuka, menampakkan ruang toilet yang kosong. 
Syukurlah. Dia berjalan oleng ke arah wastafel, tergesa-gesa memutar 
keran. Air mengucur deras. Dia menundukkan kepala, membasahinya 
dengan air yang dinginnya menyegarkan. Satu menit. Lima menit. 
Sepuluh menit. Lebih baik rasanya. Pelan dia mengangkat wajah 
yang masih basah, menatap cermin yang berbintik-bintik buram. 
Di cermin itu, tepat didepannya, seorang perempuan balik menatap. 
Dia membeku. Perempuan itu – menatapnya.

_____
 
Hiroko hilang di balik pohon. Kucing itu tak akan kembali hingga 
malam nanti, aku tahu pasti. Aku menatap pohon itu, lalu melebar 
ke seluruh halaman. Melalui jendela dapur yang berdebu, baru kusadar, 
kebun belakang itu terlalu banyak isinya. Sirih kuning begitu liar 
merayapi tembok. Rumput-rumput tumbuh terlalu tinggi hingga tak 
sedap dipandang. Asoka merah bergerombol-gerombol di bawah kursi 
taman. Dan kursi itu, sedari dulu telah berkarat dan berbau. Sepetak 
tanah yang terbengkalai. Tidak benar aku tak punya waktu untuk 
mengurusi kebun belakang itu. Juga, tidak benar aku tak punya waktu 
untuk mengurus diri, meski di kaca jendela yang muram, mukaku 
lelah. Tapi tiap waktu luangku adalah waktu menghitung mimpi. 

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Lama sesudahnya aku masih terduduk. Perempuan itu pergi dengan 
luka. Tapi, aneh, aku tidak merasa bersalah. Sungguh. Aku hanya 
tiba-tiba tersadar dan berkata jujur. Aku tidak mencintainya. 
Dia bukan perempuan yang kucari. Dan dia mengamuk.

Sudahlah. Ruang ini tiba-tiba pengap. Aku bangun membuka jendela. 
Di luar, sisa hujan masih menitik. Ada suara kodok yang sayup-sayup 
dan tonggeret yang sangat nyaring. Hanya lewat sedikit angin yang 
mengisik daun-daun bambu dan membawa satu bau. Rumput basah 
dan bunga padang. Harum itu menelusup malu-malu ke rongga 
hidung. Mengaliri pipa-pipa udara dalam tubuh. Memenuhi paru-
paru. Dan, aneh, membenihkan sebetik rasa yang telah lama kulupa. 
Bahagia.

_____

Pelan-pelan bayangannya yang tadi hilang dari muka meja, kembali 
jadi pekat. Pelan-pelan hingar bingar ruang pesta yang tadi menepi, 
kembali menggaduh. Pelan-pelan dia kembali, meski tak seorang 
pun tahu apa yang telah terjadi. Mereka tetap tertawa-tawa setengah 
mabuk, bergoyang-goyang setengah gila, dalam dentum musik 
yang cepat.

Dia mencoba mengingat apa yang baru saja di alaminya. Lagi-lagi lari. 
Lagi-lagi jatuh dalam kegelapan dan kesunyian tak berbatas. Hitam. 
Sepi. Inderanya nyaris tuli. Tapi kali ini dia melihat gerak. Gerak yang 
hampir bisa disentuhnya. Apakah Ia sudah dekat? 

Seorang perempuan tiba-tiba menyeruak dari tengah kerumunan,  
memeluknya, membisikkan nama dengan suara mendesah 
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meski sedikit melesak ke satu lapisan lembut, entah apa di bawah. 
Pelan ia bangkit menuju sudut yang paling remang. Dari jendela yang 
tak ada, ia bisa melihat kabut. Kabut yang berlapis-lapis dan bergerak 
seolah memiliki nyawanya sendiri. Apakah ia benar melihat?  

Sesuatu yang jauh bergerak pelan menghampiri. Meski tak jelas benar 
sosoknya, ia yakin itu dia. Terhuyung-huyung. Limbung. Namun 
makin nyata. Dia mendekat. Semakin dekat. Mereka beradu muka. 
Wajahnya pucat hijau. Dua detik, di lubang pada dinding itu, dia 
menatap. Tiba-tiba dia hilang. Hilang. Sayup, ia mendengar suara air 
mengalir. Jauh sekali. Lama sekali. Ia hampir yakin, dia telah pergi, 
ketika lelaki itu tiba-tiba muncul lagi. Dekat sekali. Wajah mereka 
nyaris bersentuhan. Tapi dia terkejut. Tidak. Tidak. Lebih tepat: takut. 
Kengerian mencekam matanya yang membelalak. Tak berkedip.  

Apakah ia benar melihat?

_____
 
Biasanya, aku duduk di luar, tempat para perokok sepertiku membakar 
uang dan membolongi paru. Kali ini, aku memilih di dalam, yang lebih 
sejuk karena ber-AC. Biasanya, aku memesan kopi. Kali ini, teh saja 
– earlgrey – entah kenapa. Mungkin aku sekedar ingin selingan. Yang 
jelas, bukan bosan. Aku seorang pecandu kopi yang mengkonsumsi 
paling sedikit 5 gelas sehari. Biasanya, aku langsung mengeluarkan 
macbook dan bekerja tanpa peduli. Tapi, kali ini, semuanya tidak biasa. 
Sesuatu yang luar biasa telah menunggu di pintu sedari tadi, dan kini 
segalanya siap terjadi. Aku tidak bisa menjelaskan apa itu dengan nalar
yang jernih dan logika. Namun perasaan itu menguasaiku dari pagi, 
dan kini aku gelisah.  

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Tanganku bergerak tanpa sadar membersihkan meja dari remah-remah 
sisa sarapan. Pelan, aku duduk di bangku kayu yang ujungnya sedikit 
sempal. Sempalan itu, entah terlempar ke mana, membuat bangku 
itutak utuh. Tak lengkap. Sempalan itu, mungkin sembunyi di satu 
sudut gelap. Menunggu. Mataku kembali melantur. Di halaman, angin 
menggoyang pohon waru dan merontokkan daun-daun. Satu-satu
berputar berulir, sebelum menyentuh tanah. Aku ingat mimpi 
sederhanaku, menghitung daun-daun kering yang jatuh ke tanah 
bersama dia.  

Aku tidak mengenalnya, meski dia telah ada sejak aku ada. Memanggil-
manggil dari ruang-ruang yang intim. Dia menunggu di satu tempat, 
satu waktu, entah di mana, hadir dalam imaji-imaji dan mimpi kanak-
kanak yang tak pernah mati: berjalan dalam hujan, berlari mengejar 
kupu-kupu, menerka bentuk awan, melempar pesan dalam botol 
ke laut. Aku telah selalu mencarinya meski tak juga bertemu. Tapi 
hidup tidak menunggu dan aku memilih untuk berjalan terus.

Ini bukan soal pilihan. Tak ada yang kusesali dalam hidup. Suami yang 
hangat. Anak-anak yang luar biasa. Aku dikelilingi oleh begitu banyak 
cinta. Ini hanya soal sempalan yang membuatku tak lengkap.  

Frase itu tiba-tiba menggaung, aku lupa pernah membacanya entah 
di mana, kata-kata yg dengan tepat melukisku. Aku, sepotong haiku –  
yang hidup sedikit bahagia, sedikit sayu. Aku adalah bunyi dan imaji 
yang tak pernah selesai – seraya menunggu, menunggu…. 

_____

Ia berbaring di ujung garis putus-putus dalam sebuah kotak cahaya. 
Tubuhnya ringan, seperti tak bergaya berat. Tapi kakinya menjejak, 
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Tak ada orang di rumah ini, kecuali pembantu yang pasti sudah 
tidur. Dalam lima menit dia sudah berada di kamar, melempar 
tubuhnya yang pekat berbau rokok pada kasur yang selalu wangi. 
Dia memejamkan mata yang tak mau tidur. Mata yang gelisah di 
kepala yang lelah. Cermin itu menghantuinya sedari tadi. Cermin 
yang memantulkan bayangan yang tak seharusnya ada. Tak lama, 
hanya sekejapan mata. Tapi ia tinggal tak mau pergi. Seperti nama
yang digrafir dalam-dalam di atas logam. Hari ini, dia telah 
melihatnya. Ia – perempuan itu. Tubuhnya tiba-tiba menggigil lagi.

Tangannya menggeragap ke laci di samping tempat tidur, meraih 
dua butir aspirin, dan menenggaknya dalam sekali telan. Dia 
harus bisa tidur. Atau jadi gila.  

_____

Langit pucat di Ujung Genteng. Udara dingin. Angin begitu kencang
menghembuskan pasir ke kulit hingga perih menggigit. Tapi aku 
berdiri tak bergerak di tepi air. Laut selatan begitu gaduh dan gemuruh.
Beberapa jam sebelumnya, ombak yang sama telah mengantar penyu-
penyu yang lamban dan tak bersuara menepi ke pantai untuk bertelur. 
Menyambung satu siklus rentan bernama kehidupan. Lahir, hidup, 
mati. Lahir, hidup, mati. Sesederhana itu. Harusnya aku tak menuntut 
apa-apa. Harusnya aku tak merasa rindu pada sesuatu yang tak kutahu. 

Tapi aku telah bertemu dia. Darah dan daging. Bukan cuma mimpi 
dan imaji. Dia nyata. Senyata sebuah titik jauh di tengah laut itu. 
Berkilat. Sesekali menyilaukan mata. Timbul tenggelam. Ombak yang
tak pernah diam membawanya mendekat.  

_____

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Hampir pukul enam. Matahari jatuh miring ke dalam ruang. Lantai 
batu hitam itu sedikit bersepuh emas. Juga meja-meja dan kursi-kursi 
kayu. Senja selalu datang dengan kemegahan sesaat. Sebentar lagi 
cahaya emas itu akan pudar jadi oranye. Lalu kesumba. Lalu, pelan 
tapi pasti, menyerah pada gelap. Tiba-tiba terdengar denting kecil 
lonceng di pintu. Ada tamu datang. Aku mengangkat kepala. Seorang 
perempuan. Terusan abu-abu-mini-sederhana-tak-berlengannya 
jatuh bagus di tubuh. Rambutnya terikat rapi di belakang kepala. 
Ia melangkah masuk. Pelan. Tenang. Ia menoleh sedikit. Dan ketika 
matanya singgah di mataku, sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Hujan 
dini hari, kepak sayap kupu-kupu, garis-garis putih di biru langit, 
ombak yang melirih di tepian pulau. Waktu tentu tidak berhenti, 
meski buatku: ini selamanya. Ia mengerjap jengah, dan semua kembali 
seperti sedia kala.  

Agak gugup perempuan itu mengangguk sedikit, tersenyum sedikit, 
sambil berlalu di hadapanku. Aku terpaku. Tak sanggup berpaling. 
Dari tubuhnya meruap harum rumput basah dan bunga padang.

_____ 
 
Bulan begitu dekat di atas jalan lengang dini hari ini. Mungkin sisa 
hujan yang nyaris menetes jadi urung mengganggu sunyi, bergelantung 
makin erat: di ujung-ujung daun, pagar kawat berduri, topi satpam 
yang mengantuk. Lelaki itu membunyikan klakson mobilnya sekali, 
dan menyesal saat itu juga melihat satpam tua tadi seketika tergopoh-
gopoh berlari membukakan pagar sambil mengangguk-angguk meminta 
maaf, seolah-olah mengantuk adalah sebuah kesalahan. Dia tersenyum
menenangkan. Selamat malam, pak. Satpam tadi mengangguk hormat. 
Dia balas mengangguk. Kerikil-kerikil berkelakar di bawah roda 
mobil. Bunyi pulang dan pergi yang selalu sama.
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Entah bagaimana, aku tahu, dia adalah seseorang yang kucari 
selama ini. Mungkin karena aku begitu bahagia telah melihatnya. 
Mungkin karena dia memberi keteduhan yang seketika. Mungkin
karena – ini akan terdengar sangat klise – aku pernah mencintainya, 
di kehidupan yang dulu.

Di kejauhan, terdengar suara gerobak es krim dengan lagu yang 
berulang membosankan. Seekor anjing menyalak mengikuti. 
Dia berjalan melewatiku, setelah meninggalkan harum tubuhnya 
di sini. Aku ingin menggapainya, tapi tak kuasa beranjak. 

“I love you.”  

Begitu saja. Suara itu seperti datang dari ruang lain, bukan bibirku. 
Tapi dia mendengar. Menoleh dengan rasa terkejut di matanya. 
Tangannya urung mengokang handel pintu yang sudah terpegang. 
I love you. Tiba-tiba saja kalimat itu tergelincir. Aku begitu takut 
kehilangan dia, akan kulakukan apa saja untuk menahannya pergi. 
Termasuk mengucapkan ‘I love you’ yang gegabah, meski kelihatannya 
berhasil. Perempuan itu berhenti di tengah langkah. Bibirnya sedikit 
terbuka, bergerak-gerak mengatakan sesuatu. Tapi kata-katanya 
pergi tanpa sempat kutangkap.

Lalu dia berbalik, dan berlalu. Sesuatu yang  hidup tercerabut 
dari hati. Sakit sekali. Menggelepar-gelepar. Lalu hampa. Benar, 
rasanya serupa mati.

_____

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Ruang-ruang ini gagap. Seketika sepi. Seketika ramai. Seketika sempit, 
mengurungnya dalam kotak yang sesak hingga ia susah bernapas. 
Seketika melar, jadi bentangan yang tak bisa ia tera tepinya. Seketika 
gelap. Seketika terang menyilaukan. Bunyi dan imaji berkelebat 
melaluinya dan mengurungnya seperti anak panah-anak panah yang 
melesat berulang-ulang. Matanya lelah. Tubuhnya lelah. Ia telah 
mencari sejak entah dari ruang satu ke yang lain dan kini hampir mati 
lelah. Tapi ia tak boleh berhenti. Atau semua akan terlambat. Tidak. 
Tidak. Lagi pula, bayangannya belum kembali. Ia belum bisa berhenti. 
Ia bahkan belum ada.

Tapi tak sesuatu pun terjadi. Apakah sudah terlambat? 

Tiba-tiba ia mendengar dengkuran pelan. Ia berbalik. Di sana, di 
atas tempat tidur besar itu berbaring seorang laki-laki. Ia mendekat. 
Lalu tercekat. Dia. Benar, dia. Laki-laki itu tertidur pulas, masih 
dengan baju lengkap yang tajam berbau asam. Tembakau.

_____

Di atas meja itu, dia bukan fantasi. Bukan pula sebuah hologram. 
Aku pasti tidak sedang bermimpi, bayanganku begitu pekat tertera di 
lantai. Setelah satu potong quiche dan secangkir teh panas, pelan dia 
membereskan barang-barangnya yang terserak, lalu memasukkannya 
satu demi satu ke dalam tas. Buku, kacamata, handphone, pena. 
Geraknya agak tertahan, seperti meredam gesa. Tapi dia akan 
segera pergi. Tidak. Aku tidak boleh kehilangan dia. Tidak setelah 
kehadirannya menggulungku tiba-tiba. Begitu saja. Ia memberi 
alasan baru bagiku untuk hidup. Begitu saja. 
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Dia membanting setir ke kiri, menghindari orang itu yang hanya diam.
Mematung. Dan tubuhnya mendadak beku. Dalam sepersekian detik 
matanya berhasil mengenali ia. Perempuan itu. Tangannya berhenti 
di udara. Waktu berhenti sesaat. Tapi dia telah hilang kendali. 
Sepersekian detik yang fatal. Mobilnya terangkat sesaat di udara, 
terhempas keras ke tanah, lalu terbalik dua kali sebelum berhenti 
menggantung di bibir jurang.  

_____
 
“Apa itu?”

“Entahlah.”

Aku menimang botol itu di tangan kanan. Sumbat gabus yang sudah 
hitam erat tertancap di bibirnya. Botol itu bening. Di dalamnya ada 
sepucuk kertas tergulung yang mulai menguning. Berapa jauh telah 
ia tempuh? 

“Buka! Buka! Buka!” Gadis-gadis kecilku menari-nari mengelilingi 
dengan rasa ingin tahu yang mendesak-desak. Entah kenapa jantungku 
berdebar-debar dan tanganku gemetar. Sesuatu yang tak masuk akal 
dalam diriku mengatakan: aku menemukannya. Dan ingatan akan satu 
senja di satu coffee shop sayup-sayup timbul, seperti jejak pada debu.  

“Ayo, Ma! Ayo!” Aku menatap anak-anakku yang memandang 
menunggu. Jujur, aku enggan. Aku tak ingin melakukannya di sini, 
Sayang. Aku ingin sembunyi, bergelung, membuka botol itu sendiri. 
Kalian takkan mengerti, betapa botol ini telah mencariku. Sedari dulu.  
Gulungan kertas itu adalah jin dalam botol yang akan mengabulkan 
permintaanku: menghela dia dari tempatnya sembunyi – kemari. 

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Senja seperti terlewat. Langit mendung itu menyembunyikan warna. 
Sisa-sisa sinar yang cemas tenggelam tak berdaya di balik punggung 
gunung yang begitu percaya. Di luar jendela mobil, tiang-tiang tak 
sempat melambai. Cuma berlari ke belakang tanpa suara. Lampu-
lampu jalan itu bergelantungan di langit seperti buah-buah bercahaya 
tanpa pohon-pohon pengandung. 

Lelaki itu mengendarai mobil dengan pikiran di tempat lain, di waktu 
lain, yang tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jelas apa yang terjadi dalam 
tidurnya, lewat tengah malam tadi. Tapi dia yakin, perempuan itu 
datang. Berdiri di dekatnya. Membungkuk. Mengamati wajahnya. 
Menghirup baunya. Dan nyaris menyentuhnya. Perempuan itu – nyaris 
menyentuhnya. Di detik terakhir, di jarak kurang dari satu senti, ia 
urung. Mundur. Seperti ragu. Lalu pelahan menghilang. Tinggal pekat 
malam. Dan tidur gelisah yang tak membiarkannya terjaga. 

Dia menatap jalan. Tinggal mata itu saja yang menghubungkan isi 
kepala dan tubuhnya. Dia telah memisahkan pikiran dari tangan dan 
kaki yang bekerja dengan otomatis sedari tadi. Mobilnya melaju cepat 
di jalan bebas hambatan. Dia melewati kilometer-kilometer dengan 
kecepatan di atas seratus. Dia melewati mobil-mobil lain yang tak 
peduli. Dia melewati rumah-rumah yang tidak mengibarkan bendera, 
tapi antena tivi dengan berbagai macam bentuk: tulang ikan, garpu, 
jemuran baju. Tidak seperti bendera yang gemulai berkibar jika 
dihembus angin, antena-antena di ujung tiang itu kaku. Tegak 
mencuat di atas genteng-genteng tanah liat yang menyimpan debu.

Pikirannya masih meregang tubuh ketika tiba-tiba di tengah jalan 
itu – seseorang berdiri. Dari udara kosong. Dari tak ada. Begitu 
saja. Refleksnya tak siap. Terlambat untuk mengurangi kecepatan. 
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persis di depan proyektor. Sedetik sebelumnya ia menutup mata 
dan memohon: jangan lagi, jangan lagi. Tapi sia-sia. Ia tahu telah 
berada di tempat lain. Entah di mana. 

Dan kini, setelah satu tarikan napas, ia membiarkan kengerian 
mencekamnya. Detik ia membuka mata, sebuah mobil melaju cepat 
ke arahnya. Tak sempat untuk terkejut. Bunyi decit roda pada aspal 
menggores tajam udara. Terlambat untuk mengurangi kecepatan. 
Pengemudi itu membanting setir ke kiri, menghindarinya yang hanya 
bisa diam. Mematung. Menatap. Dan tubuhnya mendadak beku. 
Dalam sepersekian detik matanya berhasil mengenali dia. Lelaki itu. 
Mereka bertatapan. Tangannya berhenti di udara. Waktu berhenti 
sesaat. Tapi dia telah hilang kendali. Sepersekian detik yang fatal. 
Mobilnya terangkat sesaat di udara, terhempas keras ke tanah, lalu 
terbalik dua kali sebelum berhenti menggantung di bibir jurang. 

Ia menjerit. Kedua tangannya seketika menutupi mata. Tubuhnya 
gemetar. Terlambat. Sudah terlambat. 

“Are you alright?” 

Sebuah sentuhan lembut mendarat di bahu. Ia menggigil keras. 
Keringat dingin mengaliri punggung. Pelan-pelan diturunkannya 
tangan. Wajah-wajah di depannya menatap dengan kuatir.  

“Are you alright?” 

Ia menggeleng. Tidak. Aku terlambat. Lalu tangisnya pecah 
tak terkendali, sebelum tubuhnya lunglai ke lantai.

_____ 

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Dan aku ingin ada di sana menemuinya. Sendiri. Tapi mata-mata 
itu menatapku penuh rasa ingin yang tak tega kutolak.

Dengan tangan dingin dan licin karena keringat, akhirnya sumbat itu 
berhasil kutarik. Anak-anakku bersorak gembira. Aku tertegun. Tak 
ada jin yang keluar. Tak ada sesuatupun yang terjadi. Mereka merebut 
botol itu dari tanganku, menjungkirkannya untuk mengeluarkan 
gulungan kertas di dalamnya. Kertas itu meluncur jatuh, tapi Aida 
yang tangkas berhasil menangkapnya sebelum menyentuh pasir basah. 
Dengan tangan kecilnya, ia meratakan gulungannya. Kepala mereka 
berdesakan, berebutan membaca apa yang tertera. Aku berdiri di 
belakang, bersyukur debur ombak itu lebih kencang dari jantungku. 
Hanya ada dua baris kata yang nyaris pudar. 

Aku akan mencarimu,

sampai kau hilang lagi

Gadis-gadis kecilku melengos kecewa, kembali pergi ke benteng pasir 
mereka. Miring kini, hampir runtuh tersapu ombak. Botol itu, juga 
kertasnya yang kembali tergulung, mereka angsurkan ke tanganku 
begitu saja. Sebentar kemudian, tiga gadis itu kembali bekerja dengan 
sibuk. Menggali. Menumpuk. Memasang bendera, untuk membuat 
benteng yang lengkap.

_____

Tiba-tiba ia berada di tengah jalan bebas hambatan. Tepat di tengah-
tengah. Gamang. Sedetik sebelumnya ia berdiri di depan ruang rapat, 
mempresentasikan sebuah desain bangunan untuk satu kampus 
universitas baru. Sedetik sebelumnya ia berusaha melawan ketakutan, 
ketika bayangan tubuhnya di layar tiba-tiba hilang padahal ia berdiri 
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nyaris menabrak seseorang, menghindar, terbalik, lalu di saat 
yang paling genting, terlontar kembali ke sini.  

Entah bagaimana, dia yakin, jika lompatan itu tak terjadi di saat 
yang tepat, dia mati. Entah bagaimana, dia yakin, bahwa segalanya 
belum terlambat. Di tengah jalan itu, dia melihat ia. Sangat jelas, 
meski hanya dalam sepersekian detik yang letal. Dengan cara yang 
aneh, ia semakin dekat.  

Tiba-tiba namanya dipanggil. Ada pasien di ruang gawat darurat.

_____
 
Di tanganku tergenggam mata yang berair dan tak bisa kering, meski 
cinta telah dicurahkan. Karena aku bahagia, isaknya. Bukan bersedih. 
Karena kamu telah menyentuhku, maka aku basah dan tumbuh lagi. 
Mungkin seumur kamu ada. Mungkin selamanya. Kata-katanya luruh 
seperti tetesan hujan, turun satu demi satu ke tanah. Menumbuhkan 
cinta seperti biji yang penuh janji. 

Dua pertemuan sesudah senja di coffee shop itu, dan dia masih tetap 
menangis. Aku ingat, ketika aku kembali, dia sudah menunggu. 
Di meja yang sama. Di kursi yang sama. Dengan tatap rindu yang 
sama. Botol itu ada di genggamanku, dan tanpa sepatah katapun, 
aku tahu, dia yang kucari. Sempalan diri yang sembunyi. Jin dalam 
botol benar menghelanya ke sini, ke kini. Ke hadapanku. 

Lalu kami duduk. Berbincang-bincang seperti dua teman lama yang 
rindu. Kata-kataku adalah kata-katanya yang ditorehkan di dahiku, 
seolah mereka telah berselingkuh sejak dulu. Dia bukan orang 
asing. Tidak dulu, tidak kini. Lalu kami bercinta dan menakjubkan 

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu

Aku terbangun pada suatu pagi, entah karena hujan, entah karena 
sunyi. Tapi bukan mimpi. Seorang perempuan berbaring di dadaku  
yang telanjang. Tubuhnya berbau rumput basah dan bunga padang. 
Ia mendengkur pelan, seperti anak kucing. Wajahnya tertutup oleh 
rambut yang panjang bergelombang. Dengan takut-takut, aku 
menyentuh bahunya yang kecoklatan, dan seketika takjub. Tubuh itu 
begitu lembut. Begitu rapuh. Ia mendesah, bergerak pelan. Rambutnya 
menyapu daguku. Seketika sesuatu yang hangat mengisi hati penuh-
penuh. Aku bahagia hingga luap dan menangis. Air mataku jatuh ke 
bahu perempuan itu. Ia terjaga. Rambutnya tersibak, menampakkan 
seraut wajah yang teduh dan sepasang mata telaga. Aku langsung 
tenggelam.

_____
 
Dia merenung kini. Mengunyah-ngunyah dalam kepala hal-hal 
yang mungkin adalah permen karet di kelas-kelas filsafat muram. 
Ya, muram. Dia tak melihat harapan untuk satu pencerahan. 
Apakah ‘ada’? Apakah ‘tak ada’? Apakah aku benar-benar ‘ada’ 
karena berkali-kali aku tak hadir di sini juga di sana? Apakah arti 
‘kini’ bagiku yang tak terikat tempat? Aku tak lagi mengerti. 
Hidupku bukan garis yang linear. Aku terpental-pental dari satu 
ruang ke ruang lain dalam waktu yang pararel, bahkan berantakan. 
Dua tempat, dua waktu yang sama. Dua tempat, dua waktu yang 
terbalik. Tolong jelaskan.  

Pukul tujuh lewat lima. Tidak seperti diagnosa yang selalu ragu-ragu, 
jam dinding di ruang tunggu dokter yang dingin itu tak pernah 
meleset. Dia duduk dengan gamang, memandangi tangannya yang 
begitu ada. Meski demikian, dia tak berani terlalu yakin. Tak sampai 
semenit yang lalu, dia tak di sini. Dia melaju di jalan bebas hambatan, 
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Waktu, lokomotif besar yang menarik segalanya itu, tidak 
meninggalkan sesuatu atau seorang pun. Tak ada yang tetap. 
Tak ada yang pernah siap.  

Tapi aku mau kamu mengingat kita, dalam setiap detik yang 
berubah. Dalam setiap pagi yang selalu kuawali dengan mengucap 
namamu. Aku mencintaimu. Dan bersyukur bahwa kamu 
akhirnya datang juga. Hampir terlambat.  

Tapi aku adalah Orpheus dan kamu Euridice. Aku harus 
mengerti perih, agar bahagia kita bisa kekal. Kamu telah mati, 
cintaku. Tapi aku bahagia pernah menyentuhmu. Darah dan 
daging. Bukan cuma mimpi dan imaji. Maka di setiap tikungan 
kali, kau akan dapatkan aku menyanyi. Tidak, aku takkan 
ucapkan selamat tinggal itu. 

Aku akan mencarimu,

sampai kau hilang lagi

_____

Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu
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betapa tubuh kami bertaut. Dagingnya mengenali dagingku, dan 
seketika lebur menyatu. Di ujung pelangi, di tepi badai yang usai, aku 
menangis, dia menangis. Karena aku bahagia, isaknya. Ya, aku juga. 
Kami berpelukan di lantai keras, karena cuma itu yang kami punya.
 
Tapi dia adalah Orpheus dan aku Euridice. Di hening ruang, saat 
kepalaku berbaring di dadanya, aku tahu. Aku telah mati sejak 
lahir anak-anak bagiku. Dan nasib telah menggariskan dia untuk 
mencari. Kami berpelukan erat. Kita tak boleh berpisah, bisiknya. 
Tapi kita harus, bisikku. Agar bahagia ini bisa kekal.

_____

Ia membuka mata dalam sebuah dunia yang putih. Ini pasti surga, 
pikirnya, dan aku sudah mati. Seseorang tiba-tiba menunduk 
di atasnya, tersenyum. Dia. 

“Tuhan?” ia bertanya.

Dia tersenyum.

“Bukan. Dokter.”

_____
 
Dinding itu meretak dan berlumut. Sungai-sungai tak lagi gemuruh. 
Mendangkal, jadi genangan-genangan pekat berbau. Akar pohon 
menjulur menelusur makin jauh ke tanah. Alamanda di halaman 
itu saling mengulangi diri sendiri. Aku mengeriput dan jadi tua. 
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“Di mana kita harus menuliskan nama?”
 
“Di udara. Dengan jari. Di debu matahari.”

“Debu matahari?”

“Ya. Kamu lihat? Butiran kecil, sangat kecil, debu-debu putih yang 
melayang-layang pada gurat cahaya yang menyisir gelap. Mari sini. 
Perhatikan bagaimana debu-debu kecil ini menari bila kita sentuh. 
Berputar halus mengitari jari, melayang ringan naik turun di atas 
telapak. Lihat, mereka bergeser menyusuri gerak kita. Lembut. 
Tak pernah terpatah. Entah kenapa mereka selalu berkelit. Mungkin 
beberapa telah singgah, menempel pada kulit. Aku tak tahu. Mari, 
mari berenang dalam cahaya dan debu matahari.” 

“Ya. Mumpung hari masih hangat. Mari ukirkan nama kita di sini. 
Mereka akan menyimpannya, seperti mereka merekam jejak sinar. 
Putih. Seperti pagi.” 

“Tapi kita harus bergegas. Debu-debu ini telah melakukan perjalanan 
panjang. Menempuhi waktu yang kita tak pernah tahu. Menembusi 
ruang dalam ruang dalam ruang. Umurnya tak lagi panjang. Sebentar 
lagi semburat cahaya ini akan meninggi, lalu hilang di balik atap. 
Takkan ada lagi debu. Mereka akan mati atau bersembunyi dalam 
gelap. Cuma tinggal gelap, yang akan menyekap kita. Tapi di luar 
sana, dunia akan menguning memanas seperti telur terpanggang.  
Siang akan sesak oleh peluh dan kecemasan. Saat itu, kita tak lagi 
akan senang.”

“Jadi, di mana kita harus menuliskan nama?”

PeremPuAn
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“Di atas angin. Tapi kita harus berlari.”

“Berlari, katamu?”

“Ya. karena angin tak selalu ingin. Kadang ia membeku. Membisukan 
pohon dari gerak. Mengabaikan awan menggantung bingung di langit. 
Bahkan membiarkan danau jadi cermin Narcissus yang bodoh. Tanpa 
riak, tanpa ombak. Jadi kita harus berpacu. Menghambur bebas 
seperti kesetanan. Kita akan jadi pengendara angin. Bahkan mungkin 
pengembara angin. Siapkan penamu, Sayang. Percepat derap. Dan….
hei! Mulai kau rasakan udara menghembusi kulitmu pelahan-lahan? 
Meremangkan kudukmu? Kau rasakan keringatmu mengering? 
Bahkan rambutmu berkibar-kibar seperti bendera. Itu angin, yang 
menyisiri helai demi helainya. Itu angin, yang mencumbui tengkukmu 
yang telanjang. Juga dia, ulahnya yang nakal, yang menyingkap baju 
kita sedikit-sedikit. Jangan tutupi. Biarkan kakimu merdeka hingga 
ke pangkalnya. Dan jika telah penuh dadamu, berteriaklah. Seperti 
aku. AKU CINTA KAMUUU! Lebih lantang lebih baik. AKU CINTA 
KAMUUU!” 

“Aku malu.”

“Berbisik juga boleh. Aku tahu kamu selalu malu-malu. Berlarilah 
terus. Dengan kecepatan ini kita bisa terbang, mengendarai angin 
seperti elang. Aku akan membawamu ke mana saja.” 

“Aku cuma ingin menuliskan nama kita.”

“Tentu, Sayang. Kita akan berlari sampai ke tanjung. Di sana, di 
ujung daratan, angin selalu berhembus, selalu bergulung. Mari 
kita menulis di atas angin yang datar, juga yang berpusar. Lalu kita 
bisa duduk, membiarkannya menggenggam nama kita. Kita mungkin 
tak sendiri, karena angin adalah pengembara sejati. Ia selalu pergi. 
Tak bernah berasal. Tak pernah berakar. Ia menyimpan banyak 
cerita dari negeri-negeri yang ia telah lalui sepanjang waktu, seumur 
dunia. Angin tua ini tahu segalanya. Kamu dengar? Itu tangis bahagia 
ibu yang melahirkan bayinya. Dan laut, laut yang bergelora dan 
merindui malam.”

“Tapi yang itu bukan. Itu mengerikan.”

“Jangan takut. Itu cuma gelegak badai yang menyapu habis yang 
tersisa di padang kering. Dan kamu tak akan keliru menangkap jerit 
pohon-pohon sekarat yang ditebas tanpa ampun. Juga tangis kanak-
kanak yang terlalu cepat kehilangan harapan. Benar, angin tak selalu 
membawa cerita bahagia. Tapi nama kita adalah kisah yang indah.”

“Lihatlah, angin mulai menggerakkan daun-daun. Sebentar lagi 
mereka akan luruh.” 

“Jangan takut. Bumi akan seperti ibu, menjaganya hingga kembali 
menjadi tanah.” 

“Aku ingin menuliskan nama kita pada helai-helainya. Pada hijaunya 
yang dalam. Pada kerelaannya memberi hidup.”

Perempuan
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“Ayo, kita berjalan kedalam gerumbulan lebat itu. Di sana matahari 
akan takluk. Daun-daun itu tak kan membiarkannya membakar 
kulit kita. Semata tunduk, hanya meremangkan hijau menyeluruh.  
Bernafaslah. Daun-daun ini menghembuskan dingin. Biarkan 
dingin merasukimu hingga ke tulang. Takkan menggigilkan. Hanya 
memabukkan.” 

“Lihat, kita tak sendiri.” 

“Sayang, di sini berlindung segala makhluk yang tersisih. Perhatikan 
ulat-ulat kecil yang merayap-rayap di balik daun. Mereka sedang 
bersiap merajut kepompong. Lihat di pucuk pohon, burung-burung 
kecil. Juga tupai-tupai yang hanya paham melompat. Hijau ini cukup 
bagi semua. Bila nanti ia kuning dan kering, lalu jatuh berguguran, 
genaplah sudah hidupnya. Bukankah cinta memang begitu? Juga daun-
daun yang menyerahkan diri pada matahari? Matahari yang ia puja. 
Seperti aku memujamu. Jangan tersipu. Kamu makin menggemaskan. 
Membuatku ingin memagutmu lagi, lalu sekali lagi. Boleh?” 

“Kamu…”

“Hmmm….bibirmu embun. Manis dan segar. Menggantung di ujung-
ujung dedaunan. Padanya seluruh semesta terpantul terbalik. Langit, 
bintang yang kesiangan, pepohonan yang gelap, gunung di kejauhan. 
Aku. Dan kamu. Selalu kamu. Bahkan pada setitik embun. Jangan. 
Jangan sentuh, Sayang. Jarimu akan merusakkan semesta terbalik 
dalam bola kecil itu seketika. Embun selalu muda, juga selalu rentan.” 

“Bolehkah aku menuliskan nama kita pada embun?” 

“Tentu. Daun. Embun. Semua akan kembali pada tanah. Daun-daun 
dan bulir-bulir yang menyimpan nama kita. Mungkin seperti sejenak. 
Tapi mereka akan abadi, kelak. Karena tanah yang mengandung 
mereka akan melahirkan sungai-sungai kecil. Alur-alur yang serupa 
ular-ular itu sudah sedari dulu mencarut-carut punggung bumi. Air. 
Betapa kuatnya air itu.”

“Aku ingin menuliskan nama kita pada air.”

“Namamu akan jadi riak, namaku buih-buihnya. Mereka akan 
berkejaran meniti arus. Kadang liar menggelora, kadang sepi merepih. 
Nama kita akan selalu menggerus tepian, menuntut mereka memberi 
jalan. Mungkin sedikit pengertian, sedikit saja, agar kita dapat 
mengalir bersama menuju laut dan berlabuh di sana selamanya. 
Lepas. Tak ada hingga. Tak ada tidak. Sepanjang masa nama kita 
akan berenang berkecipak, mengganggu ikan-ikan hingga bingung 
dan tergugu biru. Apa itu, ikan-ikan akan bertanya. Lalu dengan 
lembut kita membisikkan namaku, namamu, mantera penjinak agar 
boleh menunggangi mereka. Salmon perak dan ikan pari. Kuda laut 
dan kura-kura. Kita berkelana.” 

“Kemana?”

“Melayang di atas pasir dasar laut yang halus. Melayang di tepi 
palung-palung berbunga karang yang meledakkan warna 
dan mengintip ke dasarnya yang meniadakan warna. Kita akan 
menyusuri tepian tiap benua.” 

“Aku cuma ingin sesekali terapung-apung seperti kayu mati. 
Sesekali  berpacu melawan lumba-lumba dengan segenap.”

Perempuan



111

“Apapun. Tak usah tergesa seperti ombak, yang selalu datang terburu-
buru, dan pergi terbirit-birit. Meski mereka menggemuruhkan hidup, 
jangan terbawa. Di laut ini, kita tak berbatas. Mari menepi di pulau-
pulau vulkanik yang menyimpan keajaiban. Kita akan menyanyi 
pada bulan berpasir di langit yang keruh. Bulan binal di pucuk 
gunung, yang muncul bahkan sebelum matahari tidur. Tapi, apakah 
yang lebih ajaib dari pada mencintaimu? Karenanya aku hidup. 
Berjalanlah bersamaku. Akan kutunjukkan padamu sebuah dunia yang 
menakjubkan di pedalaman sebuah benua. Kita akan menorehkan 
nama kita di batu-batunya. Lumut akan tumbuh menutupinya. Tapi 
nama kita takkan hilang. Ia akan terdekap dalam hijau gelap, tergurat 
erat di sana. Selamanya. Tersimpan beku seperti cerita-cerita sunyi 
di hitam batu-batu candi-candi.”

“Aku mencintaimu. Aku mencintaimu.”

“Jangan menangis. Hari ini sepenuhnya buat kita. Akan kita reguk 
hingga detik terakhir. Hingga tak bersisa satuan waktu yang bisa 
dihitung. Waktu kita bukan di sini. Waktu kita tersimpan dalam 
lonceng-lonceng gereja yang berdentang di atas kota. Dalam doa 
pendeta yang lamat-lamat.” 

“Di mana kita harus menuliskan nama? Aku tak mau lagi sembunyi.” 

“Di tiap ujung mata angin. Di tiap tepi bumi yang datar. Di seluruh 
duniaku, di seluruh duniamu. Biar semua orang tahu, kita sepasang 
perempuan yang bahagia.” 

“Ceritakan padaku pedalaman benua yang menakjubkan itu. 
Aku ingin tinggal di sana. Bersamamu.”

“Tutuplah matamu, dan dengarkan. Tempat itu adalah awal dunia, 
di mana Tuhan telah menggariskan segalanya. Meski mengerti pun 
kita tak mampu, percayalah, Ia tak pernah keliru.” 

Jakarta, 30 Mei 2008
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Mereka berbaring berhadapan, dekat – sangat dekat, perempuan dan 
anak lelakinya. Ia membelai lembut wajah lembut anak itu. Cahaya 
kuning yang hangat menggenangi keduanya, lalu tumpah - menyebar 
pelan-pelan pada bantal putih besar di bawah kepala. Malam belum 
larut, namun sepi telah menyaput. Suara lembut perempuan itu 
mengumandang di ruang yang lengang, berkisah dengan lantunan 
yang indah.

“….dan seru pangeran kecil itu kepada temannya, ‘Bagi orang lain, 
bintang-bintang itu tak bersuara. Tapi untukmu, mereka berbeda.’”
“Kenapa, ma?”
“Karena temannya itu tahu, bahwa pangeran kecil tinggal pada satu 
dari berjuta bintang yang ada, dan tertawa untuknya dari bintang itu. 
Maka pada malam hari, saat temannya menatap langit, semua bintang 
lalu seakan tertawa.”

Anak lelaki itu mengernyit, mencoba mengerti. Perempuan itu 
tersenyum, melanjutkan.
“Pangeran kecil itu menghibur temannya lagi dan berkata, ‘Suatu 
saat kamu akan bisa mengatasi kesedihanmu – seperti yang selalu 
terjadi – dan kamu akan bahagia karena pernah mengenalku. Kamu,’ 
ia berhenti sejenak, ‘akan tetap jadi temanku.’ Lalu dia tertawa.”

“Kenapa dia tertawa?”
“Karena tawanya adalah hadiah yang sangat indah untuk temannya. 
Kamu tahu, suara tawa selalu menyenangkan, apalagi dari orang 
yang kita cintai.”

PAngerAn KeCiL
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Perempuan itu meniup wajah anaknya dengan tiba-tiba. Anak 
laki-laki itu terkejut, lalu balas meniup ibunya. Mereka tercekikik, 
saling gelitik, dan tertawa hingga terengah kehabisan udara. Lalu 
sepi. Sepi lagi. Hanya hembusan nafas sisa gelak yang menggema. 
Tiba-tiba dahi anak itu mengerut,

“Tapi ma, kalau itu membuat temannya sedih, kenapa 
pangeran kecil tetap pergi?”

Perempuan itu diam. Kata-kata mendadak terbang. Mereka 
berpandangan lama. Hening. Perempuan itu lalu menyelipkan 
jari-jari diantara helai demi helai rambut tebal anaknya, 
mengacaknya pelan-pelan. 

“Karena, anakku, setiap orang pada akhirnya harus pergi. Setiap 
orang. Dan ini adalah saat bagi pangeran kecil itu. Dia pergi pada 
satu malam, ketika langit sangat cerah dan bintangnya bersinar 
sangat terang. Lebih terang dari yang bisa diingatnya. Malam itu 
tepat satu tahun dia tiba di bumi. Tepat satu tahun dia meninggalkan 
bintangnya. Dia gundah. Dia tahu, kepergiannya ini akan menbuat 
temannya, yang sangat mencintainya, sangat berduka. Dia juga 
sangat menderita, karena rasa ridu pada bunganya dan rasa bersalah 
karena telah meninggalkannya terlalu lama, sedirian di bintangnya. 
Tapi, lebih dari segalanya, dia takut.”

“Kenapa? Tidak bisakah temannya menemani?”
Sunyi lagi. Perempuan itu berusaha menemukan jawaban. 
Akhirnya dia menggeleng. Lemah. 
“Tidak, sayang, ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang harus 
kita lakukan sendiri. Pangeran kecil itu harus pergi sendiri.”

Lalu ia tercenung. Matanya menerawang entah kemana. Anak laki-
laki itu cuma diam menunggu hingga perempuan itu kembali pelahan. 
Ia tersenyum samar, dan melanjutkan.
“Dia tahu, kepulangannya ini tak akan mudah. Bintangnya adalah 
satu dari yang terjauh. Lebih jauh dari tata surya. Melampaui debu-
debu bintang. Begitu jauh, ia tak mungkin membawa serta tubuhnya. 
Akan terlalu berat baginya.”

Anak itu tak mengerti. 
“Tapi, bagaimana mungkin dia pergi tanpa tubuhnya?”

Perempuan itu tersenyum.
“Kalau kukatakan satu rahasia padamu, maukah kamu berjanji 
untuk menyimpannya?”
Anak itu mengangguk. Perempuan itu lalu berbisik di telinganya,
“Meninggalkan tubuhmu adalah satu-satunya cara untuk pergi 
ke tempat-tempat yang jauh. Sangat jauh. Pangeran Kecil tahu 
rahasia itu. Dan dia melakukannya.”

Mata anak kecil itu membelalak kagum. Tapi kemudian 
kekhawatiran menyeruak di sana.
“Tapi….sakitkah? …..meninggalkan tubuh itu?”
Perempuan itu menimbang sejenak. 
“Aku pikir…. akan berbeda bagi setiap orang. Sangat tergantung 
pada seberapa siapnya kamu. Dan, tentu saja, keberanianmu.”
 
Mereka terdiam, menatap satu sama lain, mengatakan yang tak 
terkatakan lewat mata. Menit demi menit berlalu tak terganggu, 
hingga jemari anak itu menyentuh pipi ibunya dengan lembut. 
Ada ketetapan di matanya. 

Pangeran Kecil
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“Ma, dengar, aku mau jadi astronot.”
Mata perempuan itu bersinar.
“Bagus sekali! Tapi, kenapa, kamu sudah tak ingin jadi dokter lagi?”

Anak itu menggelengkan kepalanya. Kekecewaan membayang 
di muka kecilnya.
“Dokter tidak bisa menyelamatkan setiap orang.”
Kesedihan menenggelamkan perempuan itu. Susah payah dia 
mengambangkan satu senyum di wajah.  

“Begitulah hidup, sayang, satu kali kamu menang, lain kali – kalah.”

Anak itu tak menyahut. Hanya menatap. Perempuan itu mencium 
ujung hidungnya.

“Hei…..jagoan, ceritakan padaku, kalau kamu jadi astronot, 
kemana kamu mau terbang?”

Sebuah senyum pelan-pelan membayang. Anak laki-laki itu 
jadi bersemangat.
“Kemana saja, tentu! Bulan, Mars, Venus, Jupiter, Matahari….
Kemana saja. Juga ke bintang-bintang. Ya, ma, aku ingin pergi 
ke bintang-bintang!”

Anak itu tiba-tiba terdiam, seperti berpikir. Lalu,
“Ma, apakah kamu akan pergi ke sana?”
“Kemana, sayang?”
“Bintang-bintang?”

Perempuan itu terhenyak. Sunyi kembali menggenang. Ia 
mengerjapkan matanya lebih kerap dan lebih kerap lagi, 
berusaha menahan air agar tak jatuh dari sana. Cinta yang 
pilu berenang leluasa diantara keduanya. Ia menempelkan 
telapaknya ke pipi anak itu.

“Ya, pangeran kecilku, aku akan ada di sana. Di satu 
bintang. Menjagamu. Selalu.”

Air mata mengalir. Akhirnya. Perempuan itu mengecup 
kening anak lelakinya. Ia menjulurkan tangannya yang 
lemah, menunjuk pada satu titik di langit-langit yang putih.

“Dan saat malam tiba, anakku sayang, lihatlah ke langit. 
Aku akan tinggal di sana, tertawa untukmu di sana. Lalu, 
bagimu, semua bintang akan tertawa.”

Mereka berpelukan. Bergelung berdua di atas tempat tidur 
rumah sakit yang sempit. Anak itu menempel lekat pada 
tubuh ibunya yang telah jadi serupa robot. Pipa-pipa dan 
kabel-kabel menghubungkannya ke berbagai tabung dan 
mesin yang berdengung pelan. Oksigen. Infus. Monitor 
jantung. Monitor entah apa lagi. Tabung entah apa lagi. 
Tapi dia tak lagi peduli. Rasa sakit itu segera akan pergi. 
Waktunya tak lama lagi. Malam melarut pergi. Dunia 
menepi. Cuma ada dia dan anak lelakinya, meresapi waktu 
yang tersisa.

_____
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Lalu aku duduk, karena tak sanggup lagi berdiri. Dia berkata:

“Baiklah. Sudah saatnya.”

Meski demikian, dia meragu sejenak; lalu berdiri. Dia melangkah 

setapak maju. Aku tak sanggup bergerak. Tak ada apapun di sana, 

kecuali sekelebat kuning dekat pergelangan kakinya. Tubuhnya 

mengejang seketika. Dia tidak berteriak, hanya jatuh pelahan seperti 

sebuah pohon yang tumbang. Tak satu suara pun terdengar, pasir-

pasir itu telah meredamnya.

1 Juni 2008
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1.

Lychee Martini untukku. Vodka Tonic untukmu. Aku mengangkat 
gelas, memandangmu lewat tepinya yang bening. Cahaya jatuh 
temaram menyapu rambutmu, menyapu wajahmu, menegaskan 
tiap garis dan lekuknya yang indah. Hatiku hangat. Sayang, mari 
bersulang. Untuk apa, tanyamu. Aku berpikir sejenak. Benarkah 
perlu alasan untuk bersulang? Kamu cuma mengedikkan bahu. 
Baiklah. Untuk hari ke seratus dua puluh tujuh kita bersama. 

Kamu tertegun, tanpa suara. Matamu melesat melampaui kepalaku. 
Terdiam. Menerawang. Gelas itu tergantung di depan bibir. Begitu 
saja. Sial. Aku tahu kemana kamu pergi. Maka segera kutenggak 
cairan manis yang memabukkan itu. Hingga tandas. Kampungan, 
desismu. Masa bodoh. Aku telah berhasil membawamu kembali. 
Aku bersendawa. Keras. Kamu panik. Dengan sembunyi-sembunyi 
kamu melirik ke kanan kiri, mencoba meyakinkan diri tak ada yang 
mendengarku. Aku terbahak. Kenapa? Malu? Betul. Aku memang 
kampungan. Dan, ya, aku ingin mabuk. Supaya bisa melupakan 
barang sejenak ketidakmampuanmu memilih: dia yang sophisticated, 
atau aku yang kampungan. 

2. 

Punggung itu begitu indah. Sungguh. Terpampang di atas lipatan 
backless Martin Margiela yang memunculkan sedikit belahan pantat, 
punggung itu membuatmu terpaku. Tak sanggup berpaling. Dan 
jarinya. Jari-jemari lentik yang bertengger cantik di atas lutut itu 
memang mengagumkan. Aku mengagumi ketabahannya menghabiskan 
jam demi jam untuk merawatnya hingga bisa tampil begitu – tunggu, 
aku kehilangan kata – jari-jari itu terlihat begitu….mulia. Ya. Mulia. 

PeStA
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Kurasa dia tahu benar bagaimana memuaskan matamu. 

Dengan anggun dia menyilangkan kaki Jimmy Choonya, 
membiarkanmu duduk di dekatnya, di tangan sofa yang tersisa. Ia 
melirikmu sedikit. Sedikit saja cukup untuk membuat hatimu jungkir 
balik. Lalu dengan tak peduli ia kembali berpaling, pada wajah-wajah 
lain yang mengelilinginya dengan pandangan ingin dan iri. Kamu, 
cuma bisa diam di sisinya. Obrolan mengalir secair alkohol dalam 
gelas-gelas bening. Kamu bertahan pada satu yang kamu pegang 
dengan ringkih di tangan kiri. 

Tawa genit menggaung di udara yang penuh dengan celoteh Kanye 
West. Gossip yang pahit mengendap di pangkal lidah. Kegembiraan 
mencecapnya meruap, bercampur dengan wangi Bvlgari dan Hermés. 
Apakah dia gay? Terakhir ketemu di Milan, lagi nongkrong sama 
lakinya di Corso Como. Cerita lama. Pasti masalah dutrek. Si anu 
mau divorce, lho. Tidak, tidak. Pacar barunya perempuan juga. 
Tentu. Jelongannya. Apa lagi? Si itu kan lagi naik daun. Ulet, kali. 
Lukisannya paling murah seharga tas Birkin. Yang croco, lho, jangan 
salah. Betul. Dia sudah dikontrak gallery itu buat dua tahun. Sudah, 
jangan ngiler. Duding-duding di rumah ijk yang baru aja, yuk. 
Arsiteknya mas ini, dong. Dia kan paling hits sekarang. Naksir? 
Ijk juga. Dulu. Tapi dia sudah punya selingkuhan. Kasian deh lo…. 

Gelas kedua. Lalu ketiga. Lalu entah. Hitungan tercecer di antara 
remah-remah hot fashion items dan perselingkuhan yang tersaji 
elegan bersama cocktail demi cocktail. 

Tapi pagi masih baru. Dua puluh menit lewat tengah malam. 
Masih banyak waktu untuk penabur pasir sebelum tiba di sini dan 

mengantar kantuk padamu. Kubiarkan kamu mengembara dalam 
mimpimu yang kering. Mabuk. Kamu hanya perlu mabuk untuk 
berenang dalam kubangan crème de la crème itu. Tapi setiap pesta 
akan berakhir. Cahaya glamour itu akan meredup. Kamu harus 
pulang. Akhirnya. Pulang. Bukan pergi. 

Jauh di tepi hari cintamu akan terlunta-lunta mencariku. Kehausan 
dan kesepian. Tanpa malu kamu akan datang menjilati kakiku –  
seperti Minnie, beagle mini kesayanganmu – mengemis sedikit 
tempat di sela payudara dan paha. Kamu akan basah dan tumpah. 
Bahkan tanpa bersusah. 

Kurasa aku tahu benar bagaimana memuaskan nafsumu. 

3.

Orang bilang, saat paling gelap dalam seluruh hari adalah menjelang 
fajar. Detik-detik terakhir sebelum terang datang. Buatku: mimpi. 
Hitam. Mimpiku selalu hitam. Tanpa warna. Hanya pekat yang 
berlapis-lapis tanpa gradasi. Begitulah. Seusai pesta, maupun tidak.

Kenapa, tanyamu. Tak tahu, jawabku. Mungkin mimpi memang 
bukan bunga. Bukan juga surga. Aku bergelung berjaga, mendekap 
tubuh yang penat dan renta. Kamu duduk menepi. Menatapku dengan 
matamu yang sepi. Hujan belum lagi lalu, tapi dinginnya telah lama 
pergi mengejar malam. Malu-malu tanganmu terulur membelai 
mataku yang enggan mengalah. Kamu menunduk dan menggesekkan 
ciuman lembut di telinga. Jangan takut, desahmu. Tidurlah, karena 
aku akan menjelangmu. 
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Aku terpejam, dengan kesadaran penuh menyiksa. Kamu mendekat. 
Membebat. Mendesak. Melesak. Jauh ke dalam. Nafasmu menyesak. 
Menyesaki ruang-ruang sempit dalam diriku. Di tanganmu, aku 
tergenggam – sebening kosong yang lalu luap. Aku tahu, kamu telah 
datang. 

Dalam mimpiku yang hitam, kamu menjelma biru.

4.

Apa yang ditatapnya? Dengan berlama-lama? Sepuntung rokok yang 
terjepit di antara jarinya telah pelahan jadi abu, tanpa sempat dihisap. 
Asap melingkar-lingkar naik menyongsong cahaya lampu yang redup 
dan nyaris lenyap ditelan gelap. Di atas meja, gelas-gelas penuh dan 
setengah penuh menciptakan embun. Menetes-netes. Menerakan jejak-
jejak basah pada muka meja yang halus. 

Ia bergerak menggamit perempuan lain di sebelahnya, mengedikkan 
dagunya ke satu arah. Mata perempuan itu mengikutinya, lalu 
mereka berdua menatap. Berlama-lama. Tubuh mereka kaku. Seperti 
beku. Tapi bukan karena dingin, tentu. Meski mesin pengatur suhu 
udara bekerja dengan baik, mereka seolah telah kebal. Mungkin 
karena berkulit tebal. Bahu mereka tetap terbuka. Paha mereka tetap 
telanjang. Musik tetap berdenyut, mengambil alih percakapan yang 
terhenti di udara. 

Lalu?

Dia mengangkat satu kaki. Akhirnya. Menyandarkan punggung yang 
sebentar tegang. Abu rokok berjatuhan mengotori pangkuannya. 

Dia tak peduli. Gelang di tangannya berbunyi dengan gemerincing 
lemah. Matanya masih terpaku di sana. Babi. Dia mengumpat. 
Anjing. Dia mendesis. Babi. Anjing. Babi. Anjing. Babi. Anjing.

Di ruang itu tak ada seekor pun babi maupun anjing. Hanya manusia 
dan manusia yang berdandan cantik dan berbau seharum kembang 
setaman. Tapi di ujung benang maya matanya melekat sepasang 
manusia, lelaki dan lelaki, yang saling menggenggam dengan mesra. 
Mata mereka tak pernah lepas satu sama lain. Wajah mereka tak 
pernah berjarak lebih dari dua setengah senti, seperti magnet beda 
kutub yang saling tarik dengan kuat. Lelaki-lelaki, yang ternyata 
adalah babi dan anjing yang menjelma manusia, memaksa perempuan 
ini menenggak habis minumannya. Dan minuman-minuman lain 
yang ada di meja.

Ketika akhirnya mereka berciuman, perempuan ini menangis.

5. 

Mereka berciuman. Di menit ke lima puluh lima selewat pukul satu. 
Di antara gelak tawa yang nyaris histeris –  entah karena mabuk, 
entah karena bukan. Udara berat oleh asap yang pekat. Mata-mata 
itu hampir terkatup, menggantung setengah lingkaran di atas kantong-
kantong yang kelabu. Kata-kata berceceran di lantai yang keruh 
setelah lelah jadi mantera pemikat. Separuh isi kota telah terkunyah 
seperti sirih. Korban-korban pergunjingan bergelimpangan tak 
berarti lagi. Basi. Sepertiga Tokyo telah dijelajahi. Kota nun jauh di 
sana itu telah jadi sedekat RT sebelah. Tinggal sedikit yang tersisa, 
karena setiap lekuk telah tertera. Daikanyama. Shinjuku. Roppongi. 
Omotesando. Aoyama. Ginza. Lengkap dengan gang-gang kecil dan 
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setiap gerai fashion dan concept store yang menempel padanya. Bape. 
Beams. Huhh… Lebih seru Underground! Tidak. Minä Perhonen. 
Tidak, tidak. Mihara Yasuhiro. Atau N Hollywood? Tapi kamu harus 
lihat Yohji. Issey? Bolehlah….. 

Tapi musik berdentum makin keras, makin cepat, menghentak tubuh-
tubuh yang tak mau lelah. Bulan yang datar mengerang menghardik 
dari langit yang gelap. Ayo bergoyang. Telah kupinjamkan malam 
padamu untuk berpesta. Jadi jangan berhenti. Menggila. Menggilalah. 
Selagi bisa. 

Maka tubuh-tubuh itu bergoyang. Berpeluh. Berdesah. Berdetak 
serentak. Berguncang. Mengencang. Mengejang. Berpelukan. Dekat. 
Rapat. Erat. Lalu tak ada satu tubuh pun yang melayang bebas, 
karena semua saling melekat. 

Mereka berciuman. Di menit ke lima puluh lima selewat pukul dua. 
Perempuan ini dan laki-laki ini. Laki-laki ini dan laki-laki itu. Laki-laki 
itu dan perempuan itu. Perempuan itu dan perempuan lain. Perempuan 
lain dan laki-laki lain. Laki-laki lain dan aku. Aku dan imajinasi. 
Imajinasi dan mimpi basah.

Don’t be shy. Ini cuma sebuah hyper-reality yang menyenangkan. 

6.

Lelah? Tanyamu. Perempuan itu tak menjawab. Matanya terpejam. 
Kepalanya terdongak ke belakang. Lewat bibirnya yang terbuka 
sedikit, aku bisa mendengar dengkuran pelan. Lucu, seperti anak 

babi. Kakinya terentang lebar – masih menempel pada high heel –  
menampakkan celana dalamnya yang berenda biru. Kamu tersenyum, 
mengangguk, seolah dia telah memberi jawaban yang manis. 

Lelah? Tanyamu pada perempuan lain lagi. Dia terkulai jengah. 
Ngantuk, katanya. Kepalanya tersandar pada punggung sofa. Lalu 
ia menguap, lebar dan nyaring. Rupanya aku bukan satu-satunya 
yang kampungan di sini. Tubuhnya terpuruk di sana, terlipat dan
tertekuk tanpa bentuk. Lemak pada perutnya menggelambir. 
Menggayut di tepi dadanya yang tak lagi muda. Sungguh, ia tak 
secantik empat jam yang lalu. 

Lalu kamu berkeliling, melempar tanya simpatikmu pada setiap 
perempuan yang kamu jumpai. Yang terkapar di sana sini. Sungguh. 
Ruang ini serupa sebuah medan perang. Dengan senjata tubuh-tubuh 
indah dan lidah. Dengan amunisi cairan beralkohol dan gossip yang 
sering kali keji. Dan kamu. Kamu adalah petugas palang merah yang 
budiman. Dengan lampu minyak di tangan. Bertanya. Satu demi satu. 
Seperti Pak Guru yang rajin mengabsen. Mereka mencibir, melengos, 
paling baik jika membisu. Bodohnya kamu. Mereka tak peduli. Bukan. 
Bukan karena mabuk. Cuma tak peduli. Aku berteriak di telingamu 
yang masih tuli oleh sisa gelak tawa. Bodohnya aku. Karena tetap 
menanti. Hingga akhirnya kamu mendekat, merengkuhku.

Lelah? Tanyamu. Aku tersenyum. Tulus. Tidak, jawabku. 
Aku cuma mabuk. Padamu. 
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7.

Jangan. Jangan air putih. Segelas whiskey lagi masih tak apa. More. 

More. Dengan patuh kamu menuangkan minuman itu ke dalam 
gelasnya. Dia menghabiskannya dalam sekali tenggak. Aku harus 
mabuk sebelum pulang, katanya. Hhh? Bukan ‘pulang sebelum 
mabuk’? Ia menggeleng. Tidak. Tidak. Kamu tahu, aku harus 
mabuk. Kalau tidak, aku takkan bisa menghadapi suamiku. Laki-
laki itu, perempuan itu tertawa getir, begitu menjijikkan. Entah 
kenapa dulu aku mau kawin dengannya. Karena uangnya mungkin? 
Aku bertanya lagi. Dia menerawang. Lalu mengangguk-angguk. 
Mungkin. Mungkin. Ia menggumam pelan.

Tuhan Maha Adil. Perempuan yang demikian indah ini ternyata 
demikian bodoh.

8.

Di pagi yang masih dini ini ingin kukatakan padamu kalau aku 
mencintaimu. Dengan sungguh. Dengan penuh.  Meski dengan muka 
sekucel bungkus gorengan. Dengan rambut sekusut sarang burung. 
Dengan tubuh selunglai benang basah. Dengan nafas seharum 
rendaman kain pel. Dan gigi yang berlapis sisa makanan. Dengan 
asam yang meruap dari ketiak. Dengan mata sembab dan kemaluan 
yang lembab. 

Tapi sesuatu yang tak kutahu telah mengelukan lidah. Hingga cuma 
bisa bisu. Aku mencoba berdiri, tertatih-tatih. Dengan kesadaran 
yang limbung, berusaha merengkuhmu. Kamu mematung. 

Membelakangiku. Memandang jauh hingga ke tepi langit. Sepenuh 
kota masih tertidur. Mimpi, tipis-tipis menguap melalui celah-celah 
sempit di antara atap. 

Matamu merenungi bulan yang menggelincir pergi. Dan matahari yang 
memanjat naik. Udara seperti selimut dingin yang memerindingkan 
kulit. Kamu bergidik, lalu berpaling. Tersenyum. Dan memapahku 
pergi dengan langkah yang tak lagi berat. 

Mari, bisikmu, kita pulang. 

6 Agustus 2008
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Bukan sepi. Bukan kosong. Bukan senjang waktu yang sengaja kamu 
ciptakan yang menggangguku. Tapi suara itu. Suara yang selalu ada 
sebelum kamu mengatakan tidak. Bagaimana aku melukiskannya? 
Tak ada huruf yang tepat, mendekatipun tidak. Bukan ‘h’, bukan ‘g’. 
Juga bukan huruf sengau ‘ng’, walau bunyi itu selalu terkurung 
dilehermu. Tapi aku yakin di mana dia akan berujung. Seperti kini, 
saat aku berdiri di depanmu, menanti jawab. 

Bukan sesuatu yang penting. Cuma Unbearable Lightness of Being. 

Aku tahu kamu suka Milan Kundera, karena itu buku ini aku beli 
untukmu. Tapi kamu ragu menerimanya dan membiarkan tanganku 
dan buku ini tergantung dalam ruang kosong di antara tubuhmu dan 
tubuhku, terambang dalam getar suara itu,  yang selalu ada sebelum 
kamu mengatakan ‘tidak’, entah bagaimanapun. Aku sudah tahu 
jawabanmu, seperti telah akan selalu. Tapi aku mau menunggu. 

Kubiarkan kamu mengambil waktu, mencari-cari cara terbaik untuk 
mengatakannya. Itu adalah hiburan tersendiri untukku, betapa kamu
bisa mengatakan ‘tidak’ dengan sejuta cara. Waktu mengalir. Dua 
detik. Dua menit. Akhirnya kamu memilih ‘terima kasih’ yang manis, 
sambil tanganmu mendorong tanganku dan buku itu menjauhi 
tubuhmu. Buku itu pasti akan pergi, tertumpuk dalam lemari tanpa 
pernah kubaca. Tapi aku tidak, walau sekali lagi kamu meyakinkanku 
yang belum jera mencoba, kamu memang tak bisa kusentuh. Sedari 
dulu. Sedari dia masih ada. 

Aku menatapmu sedih. Bukan, lebih tepat: pedih. Karena tubuhku 
benar-benar merasakan sakit. Menatapmu menatapku dengan mata 
yang menatap orang lain yang tak lagi ada, sungguh tak tertahankan. 

SuArA itu,

SebeLum KAmu 

mengAtAKAn tidAK
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setiap satu ‘tidak’ yang tertanam, akan ada satu ‘ya’ yang terambil. 
Dengan urutan yang selalu sama. Aku, dia.

Aku. Mari duduk di sini, menemani sepi yang merayap. Karena dalam 
sepi kamu begitu hadir, tak terganggu oleh apapun. Utuh memenuhiku 
hingga luap, menguras semua kata dari perbendaharaanku yang 
memang tak banyak. Begitulah aku, bila terlalu bahagia. Aku ingin 
kita tinggal dan menganyam bunyi-bunyi sayup yang terlewat. 
Hanya itu yang sanggup kutelan ketika bersamamu. Tapi kamu 
cuma memandangku tak mengerti. Lalu suara itu ada, sebelum 
kamu berpaling padanya. 
Dia. Kamu bergegas mengikuti langkah-langkahnya yang cepat, 
menyongsong keriuhan pesta kembang api. Kamu menggelayut pada 
lengannya seperti gadis kecil. Kalian berdiri bersisian dalam gelap 
dan terang yang bergantian mengisi ruang. Kamu menjerit senang 
dan berbinar-binar memandang api berpijar-pijar di angkasa. 
Bunyi menggelegar membuatmu terlonjak terkejut. Ia memelukmu 
menenangkan. Aku menutup telinga dan mata sekaligus. 

Aku. Ikutlah denganku menikmati senja dari atas bukit. Hari telah 
redup. Sebentar lagi di langit, pita-pita jingga, merah, dan kesumba, 
akan saling berpilin, mengelilingi matahari yang serupa bola kuning 
raksasa. Saat itu, dunia akan bersepuh emas; laut, gerombolan bakau 
di batas air, padang, kuda-kuda yang merumput di sana, gerobak 
yang melintas pelan-pelan, aku, dan kamu. Tapi kamu yang tak 
mau menatapku cuma menggeleng samar, sesudah suara itu terdengar. 
Dia. Karena dia lebih suka pagi dan matahari terbit, maka kamu 
menemaninya menyambut hari. Lahirnya kehidupan, katanya. 
Kamu seperti terbius mendengar kalimat itu, lalu dengan syahdu 
menyandarkan kepalamu di bahunya. Kamu dan dia duduk bersisian 

Di matamu, aku yang begitu ada menjadi begitu tak ada. Lalu kamu 
berlalu, menyisakan untukku hanya belakang kepalamu yang mungil, 
seperti yang selalu terjadi. Kamu tahu, aku tahu yang kamu rasa, 
meskipun kamu menyembunyikan mata.

Aku menarik napas panjang, sangat panjang, mencoba menyediakan 
rongga lebih besar buat hatiku yang sebentar sesak untuk meregang, 
melegakan otot-otot yang sebelumnya terjerat erat. Tiga ratus enam 
puluh lima. Sama seperti jumlah hari dalam satu tahun. Hingga saat 
ini, cuma sebanyak itulah aku mengumpulkan ‘tidak’ darimu. ‘Tidak’ 
yang telak-telak menyungkurkanku. K.O. Aku terkagum-kagum 
sendiri pada ketahananku. Suatu rekor yang bisa dibanggakan, bukan? 

Ha. Ha. Ha. Lagi. Ha. Ha. Ha. Menertawakan diri sendiri memang 
mekanisme paling sehat untuk mengobati luka hati. Paling tidak itu 
berhasil membantuku walau tak bisa utuh. Aku toh bisa bertahan 
dengan bilur-bilur dan babak belur. Sungguh, tak kukira hatiku bisa 
sekuat ini  menanggung suatu rasa padamu. Cinta? Entahlah. Aku 
belum berani memberi nama. Meski rasa itu telah membenih sejak 
tujuh tahun yang lalu, sejak pertama kali aku melihatmu. Dalam 
rentang inilah telingaku membiasakan diri dengan suara itu.

Aku terduduk di bawah pohon di muka rumahmu. Unbearable 

Lightness of Being di pangkuanku. Siang ini terik. Tak ada awan 
satupun menggantung di langit. Bayangan benda-benda pendek dan 
pekat. Mungkin sepekat debu yang mengisi udara. Jakarta sungguh 
bukan tempat hidup, tapi bertahan hidup. Seperti aku yang kini 
bertahan untuk tidak jatuh, terhempas ingatan akan 365 ‘tidak’ 
untukku dan 365 ‘ya’ untuknya, yang kembali membludak. Benar. 
Kamu telah membuat neraca yang luar biasa seimbang. Karena 
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Aku naik membonceng di belakangnya. Dia langsung memacu tanpa 
menunggu. Kecepatan penuh. Gas pol. Kengerian membuat tubuhku 
sedingin es. Tapi dia, yang tak pernah kenal takut, cuma tertawa. Ia 
merayakan cintamu dengan kenekadan. Sepanjang jalan dia berteriak-
teriak gembira. Kamu gila, jeritku. Meski dalam hati akupun mungkin 
akan begitu, seandainya kamu memilih aku, bukannya dia. Sayang, 
aturanmu belum berubah. Tidak untukku, ya untuknya. Namun ketika 
semesta bersepakat denganmu, duniamu runtuh. Bumi belum mau 
menerimaku, tapi dengan kasih memeluknya kembali menjadi tanah. 

Duniamu runtuh, menimbunmu dengan penolakan yang tak kunjung 
henti. Bahkan hingga satu tahun berselang. Bahkan hingga kini. Kamu 
terus bersembunyi di sana, dalam dunia kecil yang kamu ciptakan 
untuk kalian berdua. Di dalam sana kamu mengurung diri dengan 
kesedihan yang kamu pelihara sebaik cinta, seakan dia masih ada 
untuk menuainya. Tak henti aku memanggilmu untuk kembali, tapi 
kamu terus menulikan diri, meski tidak membutakan mata. Hanya 
matamu, satu-satunya jendelaku untuk melihat ke dalam duniamu. 

Pada beningnya aku selalu bisa menera. Setiap kali kamu melihatku, 
sekerjap bahagia akan terpancar, melonjakkan hatiku. Namun 
kesadaranku akan pulih. Kamu melihat dia, yang selalu kamu 
tunggu, tiba-tiba kembali. Lalu kesadaranmu pun akan pulih, dan 
sinar itu akan meredup kecewa. Karena ini cuma aku. Meski serupa 
benar, aku bukan dia. Tak akan pernah jadi dia. 

Pada bening itu juga akhirnya, di dalam sana, kulihat duniamu 
pelahan berguncang. Sebetik kecil dari dirimu mulai bisa mengerti 
bahwa ruang yang ditinggalkannya takkan bisa lagi terisi oleh dia. 

di atas bukitku, bukan menikmati senja, tapi matahari yang muncul 
dari penjuru yang berlawanan. Seandainya bisa kubalik arah putar 
dunia, mungkinkah aku yang duduk di sisimu?

Aku. Jangan terburu. Aku ingin kita berjalan pelan, merasakan 
waktu merambat di kulit. Dengan begini kita bisa mensyukuri hari. 
Hidup bukan cuma tentang berlari. 
Dia. Aku tak perlu menunggu hingga suara itu berlabuh, karena 
kamu telah menghambur ke sisinya. Kalian berlari hingga berpeluh 
melampaui waktu, dan aku, sudah tentu. Dia menertawakan saat ini, 
dan aku, yang cuma berdiri. Bersenang-senanglah! Ia menggodaku. 
Masa depan cuma ilusi, katanya. Dia cuma berolok-olok, kataku 
padamu. Tapi kamu mengamininya dengan segenap hatimu.  

Aku. Dan hatimu itu, maukah menerima hatiku? Kamu tersenyum 
indah. Hatiku melonjak. Tapi suara itu, yang selalu ada sebelum 
kamu mengatakan tidak, menggema dalam ruang jeda yang tak 
sampai sedetik. Aku terhempas.
Dia. Kamu justru merengkuh hatinya, dan menggenggamnya 
erat-erat jadi milikmu yang paling berharga. 

Tahukah kamu, itu membuatnya jadi orang paling bahagia sedunia. 
Ia memelukku, menepuk-nepuk punggungku dengan bersemangat. 
Ia mencintaiku! Dia berteriak, seolah-olah baru tahu. Si bodoh itu, 
yang tanpa berusaha selalu sanggup memetik kata ‘ya’ dari mulutmu, 
baru menyadari kalau kamu mencintainya. Si bodoh itu, dengan 
bersemangat mengajakku memacu motor 1000 cc nya menembus 
malam. Ayo ngebut, ajaknya. Aku menolak. Dia memaksa. 
Dan seperti kamu, aku tak bisa bilang tidak padanya. 
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Aku berlari ke dalam, menemuimu termenung sendiri. Kamu terkejut, 
tapi tak mengatakan apa-apa. Aku mengatur napas yang memburu. 
Dan setelah mengumpulkan segenap tekad, sekali lagi aku 
mengulurkan hatiku. Untuk terakhir kali. Ambillah, karena aku 
tak akan lagi menerima kata tidak darimu. 

Kamu terperangah, tak mengira aku akan nekad. Benar, aku telah 
berjudi, menantang neracamu untuk menetapkan keseimbangan 
baru. Atau tidak. Aku menunggu. Sedetik. Mungkin dua. Lalu suara 
itu, yang telah sangat kukenal, bergetar mengusik telinga. Suara itu, 
sebelum kamu mengatakan tidak. Aku siap berbalik, ketika tanganmu 
menahanku. Aku menatap matamu, dan terkejut mendapatiku 
di sana, bukan dia. Kamu tersenyum. Senyum yang lelah. Lalu lemah 
suaramu berbisik,

“Tidak…..tidak bisakah kamu tinggal lebih lama?”

Jakarta, 11 Juli 2008
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Sampai kapanpun. Kamu harus menerima bahwa hanya kenangannya 
yang akan tinggal. Bukan dia. Sebetik yang itu dengan bandel 
mendorong pintu hatimu yang berat oleh nestapa untuk membuka. 
Sedepa demi sedepa. 

Celah yang terkuak itu membuka ketakutanmu. Kamu takut 
ingatanmu tak sanggup menahan kenangan akan dia selama kamu 
mau. Kamu takut satu saat dia akan hilang, dan ruang yang begitu 
luas dalam hatimu itu akan tak berpenghuni. Kamu selalu takut akan 
sepi. Karenanya kamu menahan pintu hatimu selama mungkin. Entah 
hingga kapan sebetik kecil itu kuat bertahan. Karena aku mulai lelah. 
Karena masih tetap ada suara itu, sebelum kamu mengatakan tidak.

Matahari mulai miring jauh ke barat. Siang tak lagi terik. Satu dua 
gerumbul awan menggantung di langit. Bayangan benda-benda mulai 
memanjang dan tidak lagi pekat. Di atas tanah merah itu tubuhku 
memanjang. Juga pohon. Juga kursi yang kududuki. Juga semua. 
Dunia seluas tanah di bawah sana penuh dengan segala yang cuma 
bayangan, melekat pada titik-titik dimana semua benda berada. 
Tiba-tiba aku terhenyak. Kesadaran yang jernih menyeruak.

Selama ini, aku cuma punya bayanganmu. Ruang begitu luas dalam 
hatiku itu hanya berisi bayanganmu. Kamu tidak pernah tinggal 
di situ, karena kamu telah selalu berkata ‘tidak’, sejak dari semula. 
Dan jika aku terus berusaha menggapaimu, itu karena aku takut. 
Sama sepertimu, aku tak berani mempercayai bahwa kamu tak 
pernah ada dalam aku. Mungkin di sinilah batas kekuatanku. Atau 
ketakutanku, untuk kehilangan sesuatu yang tak pernah kumiliki. 
Dia benar, ilusi memang ada. Buat dia: masa depan. Buat aku: kamu.
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Laut  

Laut begitu biru ketika lelaki itu menyibaknya. Ia muncul dari air 
seolah lahir. Tubuhnya bergelimang cahaya yang terpantul oleh titik-
titik air. Berkilau, seperti dewa. Mata itu menjerat, aku tak berdaya 
lepas. Ia mendekat, aku terpaku. Ia berhenti, lalu, kurang sejengkal 
dariku. Gemuruh ombak menggelegak dari tubuhnya, menggulung 
dalam pusaran magis. Lari, kataku. Tapi tangannya kuat merenggut. 
Aku terjatuh, ia menerkam kasar, meratakanku dengan pasir. Sia-sia 
berontak. Tubuhnya telah menghimpit. Wajahnya tepat di atasku. 
Kamu milikku, desisnya, menyatakan kekuasan. Aku terpana. 
Nafas itu menjelajahi. Liar tubuhnya melahap. Binatang lapar. Ia 
menelanjangiku dari segenap nilai, dan mencampakkannya di bawah 
kaki. Api menjilat-jilat. Aku menggelepar. Kamu belum mengenal 
nikmat, geramnya. Lalu tangannya buas mengajariku bagaimana 
harus merasa. Bagaimana menyerah pada perih, hingga ke titik jenuh. 
Hingga penuh dan luap. Hingga aku menangis, bukan karena kalah, 
tapi tak kuasa mengiyakannya. Bersekutu dengannya. Tubuhku, 
mengkhianatiku. Aku seorang perempuan yang tersihir. Terbakar. 
Dagingku menjadi ingin. Aku menginginkan dia. Aku menginginkan 
dagingnya menyesahku. Lagi. Lagi. Hingga tubuhnya tinggal palus 
dalam air liur. Dan tubuhku terkulai pada pasir yang kini masai.

Lalu, lelaki laut itu menangkupkan telapaknya pada leherku. Nadiku 
bertemu nadinya, beradu denyut. Aku menggigit segala rasa erat-erat, 
tak sanggup menatap matanya. Dia berdiri, dan pergi, sebelum aku 
sempat memeluk namanya.  

AKu teLAh mengenAL diA
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Dingin menyergap. Angin mengambangkan bau basah di udara. 
Tak ada bayangnya di pasir yang pucat. Langit kusam dengan cepat 
menghisapnya, menyisakan untukku hanya rambutnya yang tergerai 
dan bahunya yang mendadar cakrawala. Dan pada punggungnya: 
sebuah kota. 

_____

Seluruh lipatan tubuhku berpasir. Lengan, ketiak, selangkangan, lutut. 
Semua. Aneh. Pasir itu melekat bandel tak mau lepas, meski sudah 
setengah jam aku berdiri merenung di bawah siraman  air panas yang 
menetes-netes tak deras, seperti gerimis yang mau habis.

_____

Kota  

Aku tersentak, tersengal-sengal, tergeragap antara sadar dan tidak. 
Namun, pelan-pelan, segala yang menyusun ruang mulai tertera. 
Pelan-pelan, suara-suara naik menjamah telinga – entah dari mana. 
Selalu ada seseorang, atau sesuatu, di kota ini, yang selalu terjaga. 
Aku berbaring lagi, sedikit lega. Lalu terasa bahwa aku basah. Sekujur 
tubuh dan selangkang. Aku meraba celah antara dua paha, dan 
jemariku tergelincir pada permukaan yang licin dan hangat. Tidak.  

Udara pelan-pelan berhenti. Rasa takut yang aneh merayap naik dari 
ujung kaki. Rasa takut yang telah lama kuakrabi. Tanganku panik 
mencari tombol saklar dan buru-buru menyalakan lampu. Seketika 
terang membawakan sedikit nalar yang baru saja lenyap terkurung 
gelap. Kamarku senyap. Aku sendirian. Ya, akal sehat mendesis dari 
dalam kepala, tentu saja kamu sendiri di sini.  

Tapi jantungku tetap berdegup dengan kecepatan detik. Dan keringat 
dingin di tengkuk mulai menitik. Di ambang kesadaranku yang remang,
pintu yang mengangakan mimpi itu masih terbuka. Seseorang, atau 
sesuatu, di balik sana, selalu terjaga. Memandang. Menunggu untuk 
menjelang. Tanpa sadar aku telah mengibas-ngibaskan tangan, seperti 
mengusir nyamuk, berusaha menepis imaji yang mungkin tak pernah 
ada. Tak boleh ada. 

Terhuyung aku berjalan ke jendela, membukanya sedikit. Udara yang 
berat langsung menjilat. Angin menghembuskan panas. Langit masih 
hitam. Di ketinggian lantai dua puluh empat ini aku tersesat. Kaki ini 
tak benar-benar menjejak. Rasa takut yang aneh itu telah menyusup 
lagi jadi gumpalan dingin tepat di tengah rusuk. Diam di situ. Di 
bawah sana, pada kota yang terbentang, kudapati mimpiku melata 
dalam gorong-gorong dan lorong-lorong, diam di dasar malam sebagai 
bayangan-bayangan gelap yang tak bisa hilang. Bahkan ketika pagi 
menjelang. Tinggal. Berkerak.

_____

Bukan. Itu bukan suara deru motor. Cuma ombak yang berdebur-
debur. Tapi di langit tak ada satu bintang pun. Ini langit kota 
yang keruh.

_____

Mimpi 

Amelie berseri-seri menyambutku. Senyumnya merebak seperti 
pengharum ruangan yang disemprotkan dari botol kaleng beraerosol.  
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“Selamat datang kembali. Bagaimana liburanmu?”
“Bukan liburan.”
“Aku tidak bisa menghubungimu. Kamu baik-baik saja?”
“Tidak pernah lebih baik.”
“Kamu kelihatan lelah. Kamu yakin, kamu baik-baik saja?”
“Kamu yakin, kamu bukan ibuku?”  

Aku segera menyadari kesalahanku. Kata ‘ibu’ membuatnya pasi 
seketika. Amelie cuma mengkhawatirkan aku dengan tulus. Tidak 
seharusnya aku membiarkan lidahku menyengatnya. Senyumnya 
langsung hilang. Wajahnya mengeras.  

“Maafkan aku, sayang. Tolong bacakan jadwalku hari ini.”  

Amelie sengaja menghabiskan lebih dari satu menit untuk mengutak-
atik pda nya, membiarkanku menunggu. Aku membiarkannya 
melakukan itu.  

“Wawancara dengan majalah Living jam 10 pagi. Jam setengah satu 
ada rapat untuk Terra Resort di Karimun Jawa. Jam 3 ada tamu, 
mahasiswa dari Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia.”
“Di sini?”
“Di sini. Pembukaan pameran lukisan Mimpi di Galeri Nasional 
jam 7 malam.”
“Apa?”
“Mimpi. Pameran lukisan di Gal….”
“Pelukisnya?” 

Amelie, yang paling benci jika disela, cuma menunjuk kesal ke atas 
meja. Di sana, paling atas dari tumpukan satu minggu surat dan 
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brosur dan katalog yang tak mungkin kubaca: sebuah undangan. 
Delapan senti kali dua puluh dua. Hitam berkilap. Aku menunduk 
mendekat. Seketika padanya aku melihat wajah dan mataku yang 
keruh, bertumpang tindih dengan judul pameran itu yang tercetak 
dalam huruf-huruf hitam keruh. Black on black. Mimpi yang hitam. 
Tak ada nama pelukisnya di situ.  

Judul pameran itu membangunkan rasa ingin tahu dan sebetik 
ingatan yang dingin di belakang kepala. Sesuatu yang tak kutahu 
menggangguku, sangat, mendirikan sunyi antara aku dan Amelie. 
Dia cuma menatapku cemas. Akhirnya,  

“Kamu punya waktu sedikit untuk memeriksa revisi akhir maket 
Senopati Mansion. Akan diantar ke sini jam 5 sore nanti.”

“Sudah?”
“Sudah. Kamu masih perlu aku?”
“Tidak. Terima kasih. Aku perlu sendiri.” 

Amelie membalikkan badan dan berlalu. Aku membalikkan kursi 
menghadap jendela. Masih ada dua belas  menit sebelum pertemuan 
pertamaku. Di balik kaca itu ada langit yang muram. Di bawahnya, 
pucuk-pucuk gedung berserak tanpa pola. Acak, lalu baur dalam 
pusaran gambar-gambar buram pikiranku.  

Pikiran. Sebuah terra incognita. Tak seorangpun mampu memetakannya.
Kita hanya sanggup menangkap penanda-penanda, lalu menyusun 
makna dari hubungan-hubungan diantaranya. Namun penanda-
penanda itu tak selalu ada di situ. Mereka bergeser, berpindah tempat, 
berubah bentuk, berganti nama. Apa yang kita mengerti saat ini, 
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bisa jadi kehilangan arti di menit berikut. Apa yang kita percayai 
sebagai kebenaran, bisa jadi cuma ilusi. Koherensinya meragukan. 
Dan kita cuma bisa berpegang pada keyakinan yang goyah.  

Pikiranku sebuah rimba. Banyak hal yang tidak kumengerti membuatku
tersesat. Aku ingin memisahkan semua perkara dalam dua dunia yang 
sederhana. Segala yang bisa diterima oleh akal adalah ada, dan segala 
yang tidak adalah tiada. Terpisah. Berbatas.  

Dulu aku selalu percaya, aku tahu batas itu. Tidak belakangan ini. 
Tidak ketika aku tak lagi benar-benar yakin akan apa yang terjadi dan 
apa yang tidak. Tidak ketika mimpi-mimpi seperti mendesak keluar 
dari tidur. 

Jika benar bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terkait dan terikat 
dalam hubungan tarik menarik yang kekal, maka sesuatu di luar 
sadarku telah memanggil hal-hal yang tak bisa kumengerti dengan 
akal. Atau yang tak mau kumengerti dengan akal. Entahlah. Tapi 
lelaki itu. Dan ‘Mimpi’ ini. Dan mimpi-mimpiku. Semua terjadi dalam 
tatanan ruang dan waktu yang kabur.  

Bukan. Lelaki itu bukan berasal dari kemarin, walau kemarin 
mengaduk tatanan waktu yang linear jadi berantakan. Juga liburku. 
Walau kemarin mendesak batas tipis antara nyata dan maya ke arah 
yang aku tak tahu. Belum. Aku belum sanggup menyusun semuanya 
jadi gambar utuh. 

Aku mengerjap, dan mendapati diriku kembali di sini, kembali 
menatapi kota ini yang selalu pekat dengan kabut, entah muda 
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di pangkuan. Matanya kosong. Ya, kosong. Aku mendekatinya dari 
belakang, menyentuh bahunya yang kaku. Ia terkejut, sedikit menoleh, 
lalu tersenyum hambar. Aku tahu, dia tidak di sini.  

Tidurlah, bisiknya. Aku mencium pipinya. Tiba-tiba ia memelukku 
kencang, sangat kencang, aku hampir tak bisa bernafas. Bahunya 
terguncang-guncang. Tapi tak satu suara pun keluar dari mulutnya. 
Aku tercekat, tiba-tiba sangat sedih. Menangiskah ibuku? 
Menangiskah perempuan kuatku ini? Sakit yang amat menyayat. 
Aku tak tahu harus berbuat apa. Ketakutan tiba-tiba menyusup 
ke kepalaku, entah dari mana. Ia adalah kekuatan. Buatku dan 
Amelie. Bila ia runtuh, apa yang akan terjadi pada kami?  

Tiba-tiba ia melepaskan pelukannya dan memalingkan wajah dariku. 
Tidurlah, katanya lagi. Kali ini, tak ada kelembutan di sana. Katanya 
adalah perintah yang tak bisa dibantah. Aku beringsut enggan, 
menatap belakang kepalanya dengan sedih. Sangat sedih. Aku tak 
ingin meninggalkannya. Tapi ia tak berbalik lagi. Mau tak mau aku 
pergi, sembunyi di balik dunia selimut yang tak lagi bisa memberi 
rasa aman.  

Aku bertahan untuk tidak tidur. Di mataku ada ibu yang duduk 
sendiri. Tubuhnya mematung membelakangiku. Wajahnya sembunyi. 
Aku ingin meraihnya, tapi rasa takut  menghalangiku melakukannya. 
Di usia itu, aku belum tahu apa yang akan terjadi pada satu jiwa kuat
yang terpatahkan. Tapi bahkan dalam keabsenan itu, satu suara 
dalam diriku berbisik bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu 
yang tak terhindarkan. Di luar kuasaku. Malam itu, aku menangis.  
Menunggu dengan takut, dan menangis. Mataku telah begitu sembab 
dan pedih, susah payah aku berusaha untuk tetap berjaga. Tapi 
kantuk ternyata lebih kuasa.  

entah tua. Dari ketinggian, aku melihatnya melayang rendah seperti 
selimut yang berdebu. Dan kita hidup di situ, bernafas darinya.  

_____

Sebuah suara terdengar lembut di belakangku, mengucapkan 
sesuatu dalam bahasa yang tak kukenal, tapi kupahami dalam hati. 
Aku berpaling. Lelaki itu berdiri, sangat dekat, tersenyum tanpa 
menampakkan gigi. Dia di sini. Aku pasti bermimpi.

_____
 

Hitam 

Masa lalu, untukku, adalah kubangan hitam yang mengambangkan 
tubuh putih ibuku. Tidak telentang, tapi telungkup, melayang 
di permukaan kolam renang besar – sangat besar – yang memenuhi 
kepalaku sejak saat itu. Ia telungkup hingga aku tak bisa melihat 
wajahnya. Hingga aku tak tahu, apa yang dirasakannya pada detik-
detik terakhir ia meregang nyawa. Seingatku, ia tak pernah menangis, 
ibuku itu. Tidak ketika ayahku wafat. Tidak ketika laki-laki yang 
kemudian jadi suaminya meninggalkannya untuk wanita lain. Tidak 
juga ketika bajingan itu mengambil alih dan mencampakkannya 
seperti anjing dari perusahaan yang ia bangun sendiri hampir seumur 
hidupnya. Ibuku tidak menangis. Ia cuma diam seperti patung.  

Aku juga tidak pernah menangis. Kecuali malam itu, sebelum 
kepalaku sesak oleh kolam hitam air yang mengambangkan ibuku. 
Bulan cuma separuh di langit, aku ingat sedikit. Amelie sudah tidur 
di kamarnya. Di depan tivi yang berisik, ibuku duduk tanpa suara. 
Kupikir, dia menonton. Ternyata tidak. Tangannya terlipat rapi 
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Ketika aku membuka mata, pagi telah mengintip di tepi jendela. Aku 
menghambur ke luar kamar, mencari ibu. Satu kesadaran yang dingin 
melarangku memanggilnya. Cari. Jangan panggil. Maka aku mencari. 
Dia tak ada di mana-mana di dalam rumah. Tidak di kamarnya. Tidak 
di kamar mandi. Tidak di dapur. Tidak di depan tivi, tempat terakhir 
aku melihatnya duduk mematung.  

Aku tercenung di tengah ruang duduk. Tiba-tiba angin berdesir meniup
helai-helai rambutku dari pintu yang terbuka secelah. Darahku 
seketika berhenti. Pelan aku berjalan melintasi ruang, melintasi teras 
yang dingin, melintasi rumput yang basah. Di sana, melayang diam 
pada kubangan hitam ingatan: ibuku. Tidak telentang, tapi telungkup. 
Bergelimang cahaya pagi yang semu biru.

_____

Aku dan Amelie duduk di tepi jendela. Bulan bundar sempurna 
menggantung di langit. Lihat, lihat. Amelie melonjak-lonjak gembira. 
Aku bisa melihat ibu, katanya menunjuk bulan, tersenyum pada kita.

_____

Biru 

Tak tampak seorang pun di sepanjang garis yang memisahkan daratan
dan air. Hanya ada karang yang keriput. Hanya ada angin lengket yang
asin di kulit. Sesekali lengkingan camar menoreh langit, menimpali 
debur ombak. Sebuah pagi yang biasa. Sama seperti pagi-pagi yang lalu,
sebelum lelaki itu muncul dari laut.  

Matahari pelahan beringsut ke balik gerumbul awan yang tebal. 
Tak ada bayangku di pasir yang pucat. Seperti juga tak ada bayangnya 
kemarin. Jejak itu sungguh tiada dan kemarin menjadi begitu pias. 
Tak ada sesuatupun yang bisa meyakinkanku bahwa dia ada. Kecuali 
tubuh ini, yang diam-diam menenggelamkan keinginan purba dalam 
wadag. Dalam-dalam. Aku menggigil.   

Angin telah mengantar awan-awan hujan mendekat. Aku mulai bisa 
merasakan tetesnya satu demi satu. Tapi aku tak ingin beranjak. 
Aku ingin di sini saat awan-awan itu luruh karena tak sanggup 
mengandung benih hujan lebih lama. Aku membutuhkannya untuk 
membasuhku. Penuh-penuh. Tubuhku, agar bersih. Jiwaku, agar 
jernih. Lalu hujan benar-benar jatuh. Bukan satu-satu. Kali ini aku 
tak menangis, tapi langit.  

Meski begitu, laut begitu biru. 
 
_____ 

Apakah warna hujan?  Biru? Kelabu? Atau Ungu? Dalam tidurku 
semua berwarna hitam. Hitam yang basah. Namun jika kuterjaga 
nanti, warna-warna akan kembali. Pasti.

_____ 

Hujan 

Di luar, hari hujan. Di bulan-bulan ini, tanpa pendingin pun udara 
dalam ruang sudah nyaman. Tapi pemuda ini ingin agar suhu yang 
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tercatat pada termostat turun hingga delapan belas derajat. Pemuda 
ini ingin bisa mengenakan jasnya tanpa berkeringat. Aku menatap 
wajah bundar-bulannya yang tersaput kepul kopi dari cangkir di 
hadapannya. Dia beruntung, terlahir kaya. 

“Buka saja jas anda kalau panas,” usulku.
Dia memandangku dengan heran.
“Di rumah saya,” katanya, “AC menyala nonstop.”
Aku mengangguk-angguk. “Seperti di kamar mayat,” ujarku.
“Betul,” dia menyahut tanpa berpikir.

“Nantinya pun, saya ingin resort yang saya bangun di pulau kecil 
itu juga dingin. Terus menerus. Kalau tidak, tak ada turis yang mau 
menginap di sana.”

“Ada,” tukasku yakin. Ia mengernyit.  

Memang, orang punya kecenderungan melihat orang lain melalui 
dirinya. Aku percaya itu. Seperti juga aku percaya kalau orang akan 
datang untuk matahari, angin, panas, hujan. Pulang ke alam. Bukan 
ke kotak berudara kalengan yang sejuk selama dua puluh empat jam. 
Nonstop. Mengurangi pemakaian pendingin ruangan cuma terobosan 
kecil. Beberapa pionir di Thailand sudah melakukan itu dan sukses. 
Kukatakan itu padanya. Juga bahwa dengan menghemat energi, 
dia melakukan sebuah kebaikan pada alam.   

Tapi dia menggeleng.
“Anda pasti aktivis hijau yang gila,” Ia mencoba berseloroh.
Aku cuma mengangkat bahu. “Dan anda – sekedar gila?”
Pemuda itu tertawa.

“Begini,” ia berdehem-dehem, “saya tahu yang saya inginkan.”
Ia memberi tekanan pada ‘ingin’, menjadikannya lebih kuat 
dari sekedar keinginan.
“Jangan kira saya tak membaca. Saya tahu semua tentang 
global warming,” Ia sedikit membusungkan dada yang membuatku 
malah tak percaya.

“Tapi saya hanya mengambil segala yang hidup bisa tawarkan. 
Yang anda lakukan sia-sia. Anda takkan bisa menyelamatkan 
dunia sendirian.” 

Aku terdiam. Amelie menyepak kakiku di bawah meja. 
Pemuda ini benar. Sangat benar.  

Di luar, hari masih hujan. Di satu pulau kecil dalam gugusan 
Karimun Jawa, seekor kodok basah melompat masuk dalam kubangan 
coklat tanah. Jelatang di pematang bergoyang-goyang dihempas air. 
Suara hujan terbawa sampai jauh meski angin tak kencang bertiup. 
Menetes-netes mendera batu, lubang kadal yang sembunyi, dan kayu 
kering terbengkalai di tepi setapak. Tak sanggup kubayangkan, kelak, 
ada deretan bangunan dengan paksa menjejak merusak. 

Lalu seperti datangnya, hujan tiba-tiba berhenti. Hilang. Begitu saja.
Seperti keinginanku untuk mendapatkan proyek ini. Aku membereskan
laptop, meninggalkan ruang tanpa sepatah kata. Pemuda itu terkesiap. 
Juga dua tiga orang yang duduk di sebelahnya. Mereka serempak 
bergerak: setengah berdiri setengah duduk, setengah bengong  setengah 
kosong. Tak satu pun yang bersuara.  

Amelie bergegas mengikutiku. Kami masuk ke mobil tanpa bercakap. 
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Amelie melotot. Ia marah sekali.  
“Kamu gila! Ada apa denganmu?”
Aku mengangkat bahu.
“Dia calon klien kita!” 

Tidak lagi. Hujan telah usai, tapi derasnya yang sekejap 
menulikan telingaku. 

_____
 
Tangannya erat mencencang. Tubuhnya berat menindih. 
Di mukaku, lelaki itu mendengus-dengus. Ada amarah dan nafsu 
liar yang telah lepas dari berangus. Tapi aku tak boleh tunduk.

_____

Kopi 

Aku hanya suka kopi hitam. Kental dan hitam. Tanpa gula, 
tanpa susu yang mengganggu. Cuma hitam. Tanganku membuat 
putaran searah jarum jam. Cairan itu membuntuti gerak sendok 
yang lambat, berputar dalam pusaran kecil. Berputar dalam 
pusaran kelam di kepala.  

Dia telah membebat mataku. Gelap menyesak. Kesunyian ini 
pekat. Dia dekat. Sangat dekat. Nafasnya menghembusi tengkuk. 
Kehadirannya meresapkan dingin hingga ke tulang. Aku dapat 
merasakan birahinya, dan bahaya yang bersembunyi di balik 
punggung. Aku gemetar.  
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Tiba-tiba sebuah lecutan merobek punggung. Aku menjerit. Jatuh. 
Tersengal-sengal. Sakit meledakkan otak, berdenyut menyiksa, makin 
lama makin tak tertahan. Terbata aku berdiri, tapi sebuah lecutan lagi 
meletar. Lebih keras. Lebih brutal. Hentikan. Hentikan. Tapi dia tak 
mendengar. Atau tak mau dengar. Satu lecutan lagi. Lalu satu lagi. Aku 
terkapar di lantai yang dingin. Rasa sakit menebal, membebalkanku 
dari kesadaran. Tolong. Hentikan. Suaraku lemah. Dia tertawa. Tawa 
kejam yang berdenging di udara. Lalu pelahan kelam. Hanya pusaran 
hitam yang berputar di kepala.  

Hingga waktu kembali. Pelan-pelan tubuhku merasa dan mataku 
sanggup terbuka. Di lantai kayu yang dialasi selimut tebal berbau 
debu, aku terbaring, tak mampu bergerak. Matahari jatuh di tubuhku, 
sinar kuningnya yang hangat. Hening. Hanya debu yang melayang 
bebas dalam garis-garis cahaya itu.  

Lalu dia datang, dengan secarik kain basah di tangan. Pelan-pelan 
dia membasuhku. Sangat lembut. Dari ujung kepala hingga ujung 
kaki dengan. Satu bilur satu sentuh. Aku mengerang tertahan. Tapi 
ia mendekatkan kepala. Bibirnya menenangkan. Ssshhhh…..  

Matanya tak lepas dari mataku. Aku basah. Sekujur tubuh dan 
selangkang. Aku meraba celah antara dua paha, dan jemariku 
tergelincir pada permukaan yang licin dan hangat. Ia tetap menatap. 
Lingkaran hitam di matanya begitu pekat, menyeretku masuk dalam 
pusaran gelap searah jarum jam. Berputar. Berputar. 

Sendokku berhenti. Pusaran itu berusaha mempertahankan 
kelembamannya, kocar-kacir dalam gerak yang terserak. Kepalaku 
terasa berat. mungkin karena kurang tidur. Sungguh, aku mulai 
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takut pada malam. Di siang hari, aku kuasa memilih siapa yang 
ingin kutemui dan apa yang harus terjadi padaku. Tapi malam adalah 
dunia lain. Di sana, aku tak berdaya, tak bisa menghalangi siapapun 
atau apapun untuk menjelma. Menjadi begitu nyata, aku tak lagi 
tahu di mana berada.  

Aku mereguk kopi yang begitu cepat menjadi dingin. Pahitnya yang 
menggigit menenangkanku. Mungkin Amelie benar. Aku butuh libur.

_____

Apakah kesakitan itu? 
Di mata uang yang sama, ia dan nikmat bersisian. 

_____ 

Bilur 

Harus ada ruang kosong dalam segala sesuatu, agar kita bisa 
menghargai isi. Lalu aku melepas satu modul bangunan yang terletak 
tepat di tengah tapak, menyisakan satu ruang kosong. Aku berhenti, 
berdiri meluruskan punggung, dan melihat bahwa semuanya baik 
adanya.  

Di tengah gugusan modul low rise yang padat itu kini ada satu ruang 
terbuka besar yang bisa jadi sebuah taman, paru-paru bagi lingkungan 
yang padat ini. Di sana akan tumbuh pohon-pohon peneduh besar 
tempat burung-burung bersarang dengan tenang. Anak-anak akan 
berlarian di bawahnya. Beberapa yang cukup berani akan mencoba 
memanjati pohon-pohon tadi dan berdiri di dahan-dahan tertinggi 
dengan sorakan pemenang. Setiap pagi dan sore, taman itu akan 
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penuh dengan penghuni yang menikmati hari: ibu-ibu dengan bayinya, 
kakek dan nenek yang mengisi sisa waktu dengan menemani cucu, 
orang-orang kesepian dengan binatang peliharaan masing-masing, 
atau pasangan-pasangan muda yang bercengkerama.  

Ruang di tengah ini harus kosong, kataku, untuk melarung penat. 
Juga anak-anak yang terkekang di rumah. Juga gossip dari dada ibu-
ibu. Dan segala beban yang tak mungkin lagi dipikul hunian padat di 
kelilingnya. Seperti yin buat yang, ruang kosong itu adalah koefisien 
penentu dalam aturan keseimbangan dunia kecil rekaan kita.  

Dua arsitek junior di depanku mengangguk angguk. Entah mengerti 
entah basa basi. Amelie yang efisien langsung bertanya, 

“Jadi, berapa lama yang kalian butuhkan untuk memperbaiki 
maket ini dan menyiapkan presentasinya?” 
Mereka berpikir sejenak, lalu satu – yang lebih cerdas – menjawab,
“Satu minggu. Tidak terlalu lama kan?”
“Tidak,” tukasku cepat. Kalau tidak, tentu Amelie akan menawar.  
Dengan itu mereka bubar. Amelie melotot.

“Satu minggu!” geramnya, “anak-anak itu terlalu manja. Tiga hari 
sudah terlalu lama!”
“Sayang, mereka juga butuh libur. Sekarang hari Jumat. Biarkan 
mereka menikmati akhir minggu mereka.”
“Libur!” ia menggerutu, “lihat dirimu, apakah kamu pernah libur?”
Aku tak berniat meladeninya. Amelie bisa sangat ngotot. 

Aku berdiri setengah membungkuk, hendak mengembalikan sepotong 
modul bangunan yang tadi kucabut ke komposisi awal, ketika Amelie 

mencengkeram lenganku kencang-kencang, menahanku pada posisi 
yang sama sekali tidak nyaman. Matanya terpaku pada belakang 
pinggangku yang sedikit terbuka. Disibakkannya kemejaku lebih 
lebar lagi dengan tangan sedikit gemetar.  

“Apa ini?” Ia nyaris menjerit. Wajahnya begitu ketakutan. Susah 
payah aku memutar kepala, berusaha mengikuti matanya yang 
membelalak ngeri, dan tak percaya pada apa yang kulihat. Di sana, 
pada sejengkal kulit punggung yang terbuka, tertoreh bilur-bilur 
bekas lecutan yang mengerikan.

_____

Ketakutan mengikatmu pada hal yang kau takuti. Ia menghantuimu 
kemana pun kau pergi, menjelma jadi mimpi-mimpi buruk yang 
enggan berakhir. Seperti penjaga yang siaga, ia berdiri di balik pintu 
yang memisahkan tidur dan bangunmu. Menunggu. Kunci itu ada di 
tanganku. Tergenggam dengan gemetar. Menunggu. Cuma aku yang 
bisa membukanya.

_____
 

Libur 

Aku menutup buku yang baru sedikit kubaca. Sebilah jari nyiur yang 
kuambil di pantai kemarin sore kuselipkan sebagai pembatas halaman. 
Warnanya telah berubah menjadi coklat kekuningan. 

Hari masih pagi. Terlalu pagi untuk sarapan, tapi tidak untuk berjalan-
jalan. Aku keluar dari bungalow tempatku menginap yang berbentuk 
lumbung tradisional Lombok. Di depanku, sepetak taman kecil 
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berpasir putih. Lalu seruas jalan kecil berpasir putih. Lalu pantai 
lebar berpasir putih. Lalu laut yang berhingga pada langit.  

Daun-daun kering berwarna kuning berlarian tertiup angin, seperti 
berlomba menuju laut. Sesekali angin itu berganti arah, memutar 
mereka dalam pusaran-pusaran kecil bersama butir-butir pasir. Dari 
jauh terdengar gemerincing lonceng gerobak dan ketepak kaki kuda. 
Sayup.  

Tiga hari sudah aku di sini. Terasing. Bahkan dari mimpi-mimpiku. 
Atau sesuatu yang tak kutahu yang menghantui. Aku mulai percaya 
bahwa tiap tempat berjiwa. Dan roh-roh, juga mimpi-mimpi terikat 
padanya. Tertinggal di sana. Sungguh, di sini tidurku sepulas bayi. 
Dan setiap kali membuka mata, tiba-tiba sudah pagi. Mungkin aku 
cuma butuh pergi, bukan bantuan. Sedikit libur. Sedikit ketenangan. 
Sedikit sinar matahari. Sedikit udara laut, walau air – dalam maupun 
dangkal – masih tetap menakutkanku. Aku merasa sehat. Tidak sakit, 
seperti yang dikhawatirkan Amelie.

“Kamu butuh bantuan,” desak Amelie.

Aku menggeleng menolak. Tidak. Aku telah selalu bisa mengatasi 
hal ini sendiri.

“Kalau begitu, tolong jelaskan padaku, apa ini?” kali ini ia 
hampir berteriak. 

Aku terdiam. Tentu saja tak bisa menjelaskan apa-apa, karena aku 
tak tahu. Aku tak tahu apa yang telah terjadi padaku. Ini cuma 
mimpi, ingin kukatakan itu padanya. Tapi bahkan aku tak yakin kini. 

Bilur-bilur yang mengerikan itu adalah jejak, meski dari sesuatu 
yang aku tak tahu. Aku tak tahu.  

“Aku tak tahu! Aku tak tahu! Itu bukan jawaban!” Ia histeris kini.  

Amelie tiba-tiba memelukku. Kencang. Aku teringat ibu. Tapi bahu 
Amelie tidak berguncang-guncang. Ia hanya memohon dengan sangat 
agar aku mau menemui seorang psikolog atau psikiater.  

“Tapi aku tidak sakit.”

“Kak, please. Cuma kamu milikku satu-satunya di dunia ini. 
aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi padamu.”  

Dengan itu aku menyerah. Dia benar. Dia cuma punya aku. Aku 
cuma punya dia. Tak berayah dan tak beribu, kita cuma punya satu 
sama lain untuk saling menjaga. Kubilang, akan kupikirkan. Dia 
bilang, boleh. Kubilang, mungkin aku cuma lelah. Dia bilang, tidak. 
Ini bukan gejala dari kelelahan. Tapi kalau kamu lelah, kamu harus 
berlibur. Aku menyerah. Lalu dia mengatur segalanya. Dan di sinilah 
aku: sebuah pulau kecil, satu dari gugusan tiga pulau yang terletak 
di barat Lombok. Sendiri.  

Aku berdiri di pantai, menatapi laut dengan takjub. Apa yang memberi 
warna padanya? Biru muda untuk laut dangkal. Biru gelap untuk laut 
dalam. Biru sangat gelap untuk jurang sangat dalam.  

Dari perahu kecil berlantai kaca yang kusewa kemarin, aku bisa 
melihat riuh ikan-ikan berwarna-warni dan kura-kura raksasa yang 
menghuni  jurang biru sangat gelap itu melayang terbang bebas 
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tanpa beban. Sepertinya begitu bahagia. Ini membuatku iri. Aku 
ingin mereka yang menghuni kolam dalam kepalaku. Bukan roh-roh 
dan mimpi-mimpi gelap yang menggerogoti akal sehat.  

Mataku kembali menekuri laut. Gerak ombak yang tenang 
membiusku.Tiba-tiba sesuatu membelah air dengan kecepatan tetap. 
Angin mengantarnya mendekat. Makin lama makin dekat.   

Laut begitu biru ketika lelaki itu menyibaknya.

_____

Air hanya baik untuk minum atau mencuci diri. Bukan untuk mengisi 
lubang besar puluhan meter kubik. Bukan untuk mengisi muka dunia. 
Tidak pernah baik. Tidak.

_____ 

Kolam 

Harus ada ruang kosong dalam dirimu. Hanya kosong. Untukmu  
berselonjor, meluruskan kaki dan meregangkan otot yang tegang. 
Untukmu merenung, sekedar mengendapkan atau mengurai hal-hal 
yang tak kau mengerti, sebelum bisa kau masukkan ke dalam satu 
dari laci-laci pemahaman yang banyak di otakmu. Atau kau lempar 
ke dalam jurang ketidaktahuan yang tak berdasar.  

Dalam kepalaku, ruang kosong itu tak pernah ada lagi. Tidak 
semenjak kolam hitam yang mengambangkan ibuku mengisinya 
penuh-penuh. Saat itu aku dua belas dan Amelie tiga. Sepertinya 
ia lupa. Aku tidak.  

Aku bisa mengingat setiap detail dari pagi itu. Dingin angin yang 
menghembus kulit. Tubuh ibu. Tangan kecilku yang menyeretnya ke 
tepian, mengangkatnya keluar dari air. Aku bahkan mengeringkannya. 
Ya. Aku mengambil handuk dari kamar lalu mengeringkannya. Ia 
sudah biru, tentu. Tapi aku ingin ia kering dan hangat. Meski sejak 
itu selalu ada rasa dingin di dasar hatiku. 

Aku telah berusaha mengurug kubangan itu dengan banyak memori 
lain. Tapi seperti banjir yang bandel, air hitam itu selalu merembes 
naik dengan daya kapiler yang tidak terbendung. Bertahun-tahun 
kemudian, keadaanku tidak membaik. Kolam hitam itu tetap ada. 
Dan aku mulai lelah.   

Setiap orang akan mati, itu aku mengerti. Aku cuma tak pernah 
mengerti kenapa ibuku memilih mati dengan cara yang sangat 
mengenaskan. Aku tak mengerti kenapa ia lebih memilih mati dari 
pada hidup bersama kami. Kenapa ibu tidak mencintai kami lagi. 
Kenapa laki-laki itu bisa begitu menyakitinya. Kenapa dia tidak 
bertahan seperti selalu. Kenapa dia tiba-tiba patah. Aku tak 
mengerti tentang banyak hal.  

Mungkinkah kegagalanku memiliki pemahaman yang utuh lalu luber, 
jadi imaji-imaji dan mimpi-mimpi? Juga mewujud dengan cara-cara 
lain? Cara-cara lain, seperti yang kualami? Pertanyaan lagi, 
pertanyaan lagi. Padahal aku butuh jawaban.  

Satu hal sudah pasti, aku membenci lelaki itu. Tapi aku tidak 
membenci semua laki-laki, seperti yang selalu dituduhkan Amelie. 
Aku hanya tidak mau laki-laki mempunyai kendali atas diriku. 
Aku mau kuasa penuh atas diriku. Tegak sendiri. Tanpa sandaran. 
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Aku tidak mau jadi seperti ibu. Ia telah terlena, dengan sembrono 
menyandarkan hidupnya pada seorang lelaki. Aku memilih untuk 
berdiri, meski resikonya adalah hidup sendiri.  

Hingga kini. Aku menua, juga mengeras. Begitu keras lapis-lapis 
tempurungku itu hingga rentan retak. Benar, retak-retak itu mulai 
muncul. Dan apa yang ditolak alam sadarku, mencari jalan lain 
untuk menjadi. Merayap dari dalam gelap, meruap lewat retak-retak 
yang semakin banyak. Memaksaku untuk menyerah. 

Lelaki itu, mungkin lahir dari satu retakku. 

Amelie tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu, nyaris melonjakkanku 
dari kursi. Di belakangnya, dua arsitek junior mengikuti, membawa 
maket Senopati Mansion yang sudah selesai direvisi. Aku langsung 
memperbaiki sikap, menutupi kekagetanku dengan wajah berwibawa. 
Jam di meja menunjukkan pukul lima tepat. Amelie benar-benar 
penjaga waktu yang baik. 
 
Maket itu diletakkan di meja di hadapanku. Sebuah model lingkungan 
kecil yang cantik. Dalam skala satu banding empat ratus, kumpulan 
bangunan-bangunan apartemen setinggi delapan lantai itu tertata 
dalam gugusan yang rapi mengelilingi sebuah taman besar.  

Pepohonan berdaun lebat bergerumbul membentuk hutan-hutan kecil. 
Tempat bermain untuk anak-anak terpencar di sana sini dalam jarak 
sejangkauan jalan kaki yang nyaman. Jalan-jalan setapak melintas 
dalam garis-garis, menghubungkan manusia-manusia dari kompleks 
hunian ke seluruh bagian dari taman dan sebaliknya. Jalan mobil 
tersembunyi di belakang unit-unit hunian. Ngumpet, karena ini 

habitat untuk manusia bukan untuk mobil. Aku tersenyum puas. 
Anak-anak muda ini  memahami kemauanku dengan baik. Sebuah 
lingkaran agak besar berkilat, sedikit di sudut taman, tiba-tiba 
memaku mataku. Deretan pohon yang berjajar rapi di tepinya. 
Rupanya mereka telah melakukan improvisasi.  

“Apa ini?”

Satu – yang lebih cerdas – menjawab, “Kolam. Kolam ikan.” 
Aku merinding. Kolam ikan, katanya.

_____

Ingatan, adalah lautan tak bertepi, pun tak berdasar. Selamanya 
dan satu hari hanyalah soal satuan, bukan penanda untuk mencari 
peristiwa yang tercecer. Aku berenang di dalamnya, mencoba 
menangkap mimpi-mimpi yang tercecer. Tapi mereka berkelit 
dengan lincah, lalu berenang menjauh seperti ikan-ikan. Makin 
jauh. Makin jauh.

_____

Ikan 

Lelaki itu datang memeluk rasa sendiriku. Di balik selimut ia 
menyelinap di antara jari-jari kaki, merayapiku pelahan. Ia menyentuh 
tiap jengkal. Aku menahan desah, mencoba tak menyerah. Tapi 
sentuhannya seperti sihir, jemari maupun bibir. Aku melayang, 
telentang di permukaan, terayun-ayun. Di bawahku, ikan-ikan kecil 
berwarna-warni berenang dalam gerak lambat, membentuk pusaran 
sepenuh lingkaran. Aku merasa ringan. Ini mabuk, bukan kantuk. 
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Lalu ia merasuk selembut air yang mendesir. Kepalaku mulai penuh 
dan tubuhku berpeluh. Kesadaran bergulir ke tepi, hampir sirna. Tiba-
tiba satu gelombang besar datang menggulung, menarikku ke bawah. 
Mencengkeram. Mendesak ke dalam. Aku melawan. Memberontak. 
Tidak. Tidak! TIDAK! 

Aku terduduk. Terjaga. Gaung suara itu masih menyisa. Keringat 
berbulir-bulir mengaliri dahi. Hanya mimpi. Hanya mimpi. Berulang 
kali aku menegaskan pada diri sendiri. Hanya mimpi. Tanganku panik 
mencari tombol saklar dan buru-buru menyalakan lampu. Seketika 
terang membawakan sedikit nalar yang baru saja lenyap terkurung 
gelap. Kamarku senyap. Aku sendirian. Ya, akal sehat mendesis dari 
dalam kepala, tentu saja kamu sendiri di sini. Seperti yang selalu 
terjadi. 

Terhuyung-huyung aku berjalan ke kamar mandi. Mungkin air dingin 
di sekujur wajah bisa membantuku kembali. Aku termangu sebentar 
di muka cermin, memandangku yang begitu pucat dan lelah. Ya, lelah. 
Keran mengucurkan air yang langsung kutampung di kedua telapak.   

Tiba-tiba dari ekor mata aku menangkap sesuatu bergerak-gerak. Aku 
menoleh. Disana, di sudut meja marmer yang mengalasi basin cuci ini, 
entah dari mana, entah sejak kapan, sebuah bola kaca bening berair 
memantulkan cahaya lampu dengan kemilau. Di dalamnya, ikan-ikan 
kecil berenang-renang dengan gerak sangat lembut. Berwarna-warni 
cemerlang. Jelas bukan air tawar. Mereka berasal dari laut.  

Aku membeku.

_____ 

Es tidak mencair oleh hangat, tapi panas yang keras. Kubisikkan 
jangan yang lemah. Tapi tubuhku telanjur meleleh. Aku meronta, 
namun tetap tak terjaga. Mungkin sudah.

_____ 

Laut 

Dunia itu tiba-tiba menjelma, menyergap dalam sebuah kenyataan 
yang tak bisa kupercaya. Bertemu. Mewujud tiga dimensi: ruang putih 
dengan ruang-ruang kecil berwarna hitam. Semua hitam. Aku bergerak
dari satu ke yang lain dengan limbung.  

Laut – kolam besar itu – bukan biru, tapi hitam. Dan itu – bukan 
perahu, namun sebuah tubuh putih yang mengambang seperti hantu. 
Tidak solid, ia lebih serupa bayangan. Ibu. 

Lalu hitam. Hitam yang berkilat hingga aku bisa bercermin. Samar, 
di belakang sana, sebuah wajah membayang. Pucat, seperti mayat. 
Takut yang akut menggantung di bawah matanya. Aku.  

Lalu hitam. Keruh. Berombak-ombak. Aku tahu, ini laut. Darinya 
muncul sosok lelaki. Berkilat tak berwajah. Hanya sosok datar yang 
menyibak air. Dia. 

Lalu hitam. Cuma hitam. Garis-garis menoreh kanvas dengan brutal. 
Merah. Darah. Menetes-netes dari bilur-bilur yang mengerikan. 
Lukaku.  

Aku Telah Mengenal Dia
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Lalu hitam. Hitam yang nyaris menenggelamkan warna. Namun tetap 
tertera: ikan-ikan kecil yang nyaris hilang. Meterai yang ditinggalkan. 
Penanda bahwa dia ada. Dia. Ada. 

Lalu hitam. Pekat. Sesosok hitam melayang dengan tangan terbentang. 
Seperti tubuh yang tersalib tanpa salib. Teraniaya. Perlambang 
kebangkitan, atau kematian? Dia pun menanggung derita. 

Lalu hitam. Lalu hitam. Kotak-kotak persegi berbagai ukuran itu 
memuntahkan mimpi-mimpiku. 

Lalu hitam berpusar dalam kepala, seperti tiket satu perjalanan maya 
entah ke dunia ini entah ke dalam mimpi. Tapi hitam ini kaya nuansa 
kelam, yang mampu mendadarkan kedalaman dan kedangkalan dari 
segala sesuatu, melekat seperti jeritan sayup dari mimpi buruk, hidup 
dalam pikiran dan tempat-tempat tersembunyi entah di mana dalam 
pembuluh darah. Selamanya.  

Tiba-tiba seseorang mendentingkan gelas. Attention, attention. Maka 
sebuah kerumunan segera terbentuk. Aku terpaku, jauh di belakang, 
di luar lingkaran. Pendenting gelas tadi menyambut para tamu dengan 
ramah dan mulai memperkenalkan Sang Pelukis. Kata-katanya tak 
sanggup kucerna. Dengan gemetar tanganku membalik-balik halaman 
mencari nama pelukis itu dalam katalog yang tadi belum sempat 
kulihat, lalu tercekat.  

Laut Hitam. Pelukis ini bernama Laut Hitam. Begitu saja.  

Dari sela kerumunan yang tak banyak, dia muncul. Lelaki laut itu. 
Lelaki mimpi gelapku. Terbalut kemeja dan celana hitam, dia cuma 
berdiri diam dan dingin. Orang di sebelahnya terus berbicara, 
memuji-muji karyanya sebagai mimpi yang keluar dari bingkai ruang 
dan waktu. Entah apa maknanya. Dia cuma diam. Nyaris mematung. 
Kecuali matanya.  

Mata itu liar mencari. Instingku seketika memerintah untuk sembunyi. 
Tapi suatu daya yang aku tak tahu telah menariknya padaku. 
Ia menemukanku. Dan menancapkan matanya pada mataku. Setelah 
itu ia mematung. Aku mematung.  

Lalu hitam jadi laut yang menggulung.

_____

Jakarta, 13 september 2008
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Hmmm….kecepatan angin yang tepat, ketinggian yang tepat. 
Bagaimana aku tahu? Tentu saja aku tahu. Bila rambutmu berkibar-
kibar dan orang-orang di bawah sana sudah berukuran sebesar tikus, 
berarti kita punya kecepatan angin dan ketinggian yang tepat. 

Siap? Kulihat kamu menggigil. Kamu boleh mundur kalau mau. 
Karena terbang adalah untuk pemberontak, petualang, pemberani, 
orang nekat, gila, pecinta kebebasan, dan pemuja kesepian. 
Adakah satu padamu?

Ini pelajaran tanpa garansi. Tak ada jaminan bahwa kamu akan bisa 
atau selamat. Percayalah. Tidak akan ada malaikat-malaikat di bawah 
sana untuk menangkapmu. Tapi aku telah siap. 

Jika aku bisa terbang, maka aku akan terbang. Melayang di udara 
seperti elang. Jika tidak, aku cukup bahagia untuk jatuh. 

Pelajaran Terbang

Jakarta, 20 september 2008

Lewat sini, ke pelajaran terbang. Jangan sampai tersesat. Ikuti saja aku.
Kita harus naik tangga seperti ini kurang lebih dua belas kali lagi. 
Hei, pernahkah kamu naik ke atap sebuah gedung tinggi, lalu berdiri 
menempel di tepinya? Cobalah. Sekali-sekali. Atau sekali saja dalam 
hidupmu. 

Lihatlah ke bawah. Ini yang akan kamu rasakan. Ada ketakutan yang 
sangat menggelepar-gelepar di dalam perutmu. Tapi juga dorongan 
yang begitu kuat untuk melompat ke bawah, untuk merasakan 
bebasnya terbang. Seperti burung. 

Kamu takut, tapi juga bergairah. Kamu akan sedih karena 
keterbatasanmu, tapi juga sadar, bahwa ini hanyalah soal pilihan. 
Pulang – tanpa pernah mencoba – dengan utuh dan selamat, atau 
sekali saja, hanya sekali saja sebelum mati, kamu merasakan terbang. 
Kamu mungkin mati, mungkin juga tidak. 

Saat itu, kamu ada di perbatasan. Antara berani dan takut. Antara 
waras dan gila. Perbatasan. Tempat itu, mungkin ada – mungkin tidak. 
Mungkin hanya sempat mengada beberapa detik, mungkin selamanya. 

Nah. Kita sampai. Jangan takut. Berdiri saja di sini. Di tepi, kataku. 
Lebih baik kalau hanya tumitmu saja yang menempel di lantai, 
sementara sisa telapakmu lepas di udara. Ya. begitu. 



173

Paragraf terakhir dari cerita Ambang dikutip dari Tentang Tuhan dan Hal-hal 

Yang Tak Selesai, sebuah kumpulan esai pendek oleh Goenawan Mohamad.

Judul cerita Tak Ada Yang Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu adalah 

terjemahan yang dipinjam dari No One Belongs Here More Than You, 

sebuah kumpulan cerita pendek oleh Miranda July.

Frase ‘Aku akan mencarimu, sampai kau hilang lagi’ dalam cerita Tak Ada Yang 

Lebih Tepat Berada Di Sini Selain Kamu dikutip dari puisi Goenawan Mohamad 

Orpheus.

Paragraf terakhir dari cerita Pangeran Kecil dikutip dari The Little Prince 

oleh Antoine de Saint-Exupery. 

Cerita Pesta terinspirasi oleh lukisan-lukisan dengan judul Don’t Be Shy 1-8 

oleh Davy Linggar, Linggar Seni, Jakarta, Agustus 2008.

Judul cerita Suara Itu, Sebelum Kamu Mengatakan Tidak adalah terjemahan 

yang dipinjam dari judul lukisan The Sound Before You Say No oleh 

Michelle Swayne, Biasa Art Space, Bali, 8 Juli 2007.
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Avianti Armand adalah 

seorang arsitek, berpraktek 

di Jakarta sejak 1993. Ia 

aktif menulis artikel-artikel 

arsitektur di beberapa media 

arsitektur – interior, juga 

majalah-majalah gaya hidup. 

Avianti menulis tentang 

perjalanannya di Itali dan 

Jerman dalam buku 

Perjalanan 1999. Ia juga 

editor dan salah satu penulis 

dalam buku Haikk! terbitan 

Borneo Publications 

Maret 2008 lalu, sebuah 

catatan perjalanan arsitektur 

di Jepang. 

Negeri Para Peri adalah buku 

kumpulan cerita pendeknya 

yang pertama. 




