


Hujan adalah kumpulan gagasan yang selama 
ini dilihat satu, utuh. 
Ada keengganan 
untuk melihat                                 
hujan                                                    sebagai bulir,                                             
                                                        memperhatikan  
                                                tetes menyerbu                                    
                                           perdu, rintik tertumpah 
                                       di tanah. Seperti sastra,    
                           kata tak pernah sanggup 
merangkum makna. Apatah lagi menangkap 
ada. Hanya saja, mungkin sastra masih 
bersedia jadi jalan lahirnya cerita, masih 
sudi jadi tumpuan puisi, untuk tiap genangan 
kenangan, untuk bisikan para liyan.
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Hal yang Tidak Pernah  Dibicarakan 
Ketika Membicarakan    Kelamin Seseorang

Taufik Akbar

Entah ini 
perlu atau 

tidak, tapi ya 
rasa-rasanya kesal 

juga kalau tidak 
ditulis, jadi ampas di kepala.

Begini, di kampung sebelah tersebutlah 
seorang yang sering mangajak salat orang-orang 
di langgar, sebut namanya Pakcik Anu, ia sering 
berpindah-pindah kampung. Orangnya kalem, 
sering berpakaian putih-putih, berjenggot, 
jalannya pelan sekali.

Mengajak orang salat itu kewajiban sesama 
muslim, saling mengingatkan dan mengajak 
dalam kebaikan kata guru ngaji saya, tapi tak 
semua orang senang. Ada saja suara-suara 
sumbang di belakang. Terbukti, ada cerita usil 
tentang Pakcik Anu ini.

Hidup di lingkungan komunal kadang-
kadang mengerikan, kisah hidup seseorang dari 
orok hingga liang lahat dikenang dengan detail 
oleh tetangga kiri-kanan sampai orang-orang 
sekampung. Malang betul Pakcik Anu ini.

Dan cerita bergulir sedemikian rupa:
Anu muda adalah streotip pemuda Melayu 

yang belum kawin di kampung saya: tiga hari 

menjaring uang di laut, tiga hari ongkang-
ongkang kaki membual, berjudi di kedai kopi.

Tersebutlah, di suatu malam yang tenang 
Anu muda pergi melaut dengan sampan milik 
bosnya. Ketika hendak menebar jaring, ia 
merintih kesakitan, perutnya mulas tak terkira, 
salah makan sepertinya.

Dibukalah itu celana dengan terburu, 
jongkok dengan tenang beliau di tepi sampan 
sambil melihat langit, pikiran melayang-layang 
kapan akan punya bini. Hingga tiba-tiba ia 
berteriak meraung-raung, berguling-guling 
seperti orang kesurupan. Darah berceceran. Ada 
apa gerangan?

Sesaat setelah ia melamun kapan punya 
bini, alam semesta yang diwakili oleh ikan cabul 
sebesar paha di bawah laut sana, sepertinya 
menjawab pertanyaannya itu: kau tak akan kawin-
kawin bujang. Ikan kesemsem melihat ada dua bola 
bergelantungan di atas sana, menarik minatnya, 
kebetulan pula ia lapar, dua bola itu begitu 
menggoda.

Hap, melompatlah ia mencomot dua bola 
yang sedang bergelantungan, rumpanglah itu 
barang. Habislah cerita.

Anu muda dibawalah ke mantri, trauma 

tidak keluar-keluar dari rumah, dikirim ke 
pesantren belajar agama, pulang, berdakwah.

Bisik-bisik punya cerita, Pakcik Anu 
berjalan begitu pelan karena bisik-bisik tadi 
menyebutkan bahwa selangkangannya ngilu kalau 
berjalan cepat-cepat. Kawin? Seingat saya beliau 
membujang terus, sebab-musababnya jelas: ia 
diasumsikan tidak memenuhi standar pria dewasa. 
Lebih operasionalnya: tidak mampu memberikan 
kebutuhan batin pasangan.

Ini yang jadi pokok pikiran saya. Apakah 
seseorang diragukan kelaki-lakiannya ketika alat 
kelaminnya tidak berfungsi dengan baik?

Sentimen di Sudut Jalan
Tak tahu benar apa yang terjadi, kini di 

sudut jalan yang dirimbuni rumput-rumput liar 
ini tergolek seekor kucing abu-abu belang jantan, 
matanya menatap kosong, tanpa cahaya, tanpa 
kedalaman, tanpa kehidupan. Mati. Mungkin 
keracunan, ditabrak sepeda motor, sakit keras, 
atau Israil sedang usil mencabuti nyawa yang 
pertama ditemuinya. Saya tak mengerti betul, 
yang jelas ini membuat perasaan jadi sentimen.

Kucing belang ini punya rekam jejak 
kehidupan di relung ingatan: ia yang kadang-

kadang menyelinap ke dalam kamar lantas saya 
bentak dengan kesal, ia yang kadang-kadang saya 
elus-elus lalu diberi makan, ia yang saya lempar 
dengan sandal karena berisik di tengah malam. 
Saya membenci sekaligus menyenangi makhluk 
celaka yang satu ini.

Sekali lagi saya katakan, saya sentimen. 
Namun, tak tahu betul mengapa pula harus 
sentimen. Mungkin saya sentimen dengan 
pengendara sepeda motor yang melindas kucing 
malang ini. Iya, saya agaknya diam-diam percaya 
ia mati digencet ban. Dan pengendara sepeda 
motor jahanam itu bukannya mengubur si kucing, 
malah menepikannya di sudut jalan, mengapa? 
Tuhan yang tahu.

Mungkin pengendara sepeda motor 
ini adalah makhluk modern yang tak percaya 
takhayul, takhayul yang menyebutkan  sepeda 
motor yang menabrak kucing akan sial selama-
lamanya jika bangkai kucing tidak dikubur 
dengan semestinya. Di lain pihak, banyak yang 
percaya kucing adalah binatang kesayangan nabi, 
harus diperlakukan dengan baik. Saya percaya hal 
ini.

Dan tiba-tiba, di sudut jalan ini saya 
membenci modernisme dan pengendara  sepeda 
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Perempuan dengan kereta berangkat ke Jakarta

Matahari belum tampak, ia sudah tampak

Lalu ia tampak di balik dinding gedung-gedung kota

Matahari berpulang, ia baru tampak lagi

Perempuan Jakarta rindu pada matahari

Saat senggang ada,

pelan-pelan ia langkahkan kaki di Balai Kota sebelum senja tiba

Asanya kandas

kotanya mendung, basah,

Perempuan Jakarta mengejar matahari

Senjanya tiada, shubuhnya usai, dan paginya mati

Jakarta, 21 Januari 2013

Nila Rahma

Balada Jakarta

motor. Ah maafkan, saya sedang sentimen.

Memahami Manusia Lain
Kemarin-kemarin, akhirnya, saya baca juga 

novelnya Herper Lee. Penulis yang ajaib saya kira. 
Ibu ini hanya menulis satu novel saja: To Kill a 
Mockingbird.

Unik ya. Tapi agaknya wajar. Coba 
bayangkan, getir kalau dia menulis buku kedua 
lalu bermunculan suara-suara sumbang yang 
meneriakkan bahwa novel keduanya jelek. Mimpi 
buruk seorang penulis agaknya.

Novel itu bercerita tentang si kecil Scout 
yang mencoba memahami dunia, dalam konteks 
kehidupan orang-orang di kota Maycomb. Iya itu, 
memahami orang lain. Bab terakhir menjelaskan 
hal itu, di bab ini pula paling sendu dari semua 
bab yang ada. Saya hampir meneteskan air mata. 
Nyaris saja. Fiuh.

Memahami orang lain itu salah satu hal 
paling susah yang perlu kita pelajari di dunia ini, 
karena kita tak pernah tahu hidup seseorang itu 
seperti apa, kesedihan, kegelisahan, haru biru, 
kecewa, bahagia, bingung, suasana hati seperti apa 
yang sedang dilanda seseorang. Konon pula harus 
menyelusup di balik kulit seseorang dan melihat 
dengan perpektif bagaimana cara ia memandang 
dunia, kalau dalam bahasa Herper Lee.

Dulu waktu masih bau kencur di suatu 
magrib, dalam Melayu saya bertanya kepada 
Ibunda yang sedang salat. Iya beliau sedang salat 
waktu itu, tepatnya sewaktu sedang rukuk.

“Mak, haid itu apa ya, Mak kena haid?”
Sayang ia tak menjawab, malah tertawa 

terkikik-kikik. Dan saya jadi masygul. Pertanyaan 
saya tadi bernada khawatir sebenarnya, setelah 
mendengar cerita horor bahwa perempuan itu 
haid, selain cerita bayi tidak keluar dari pantat, 
atau membuat bayi tidak cukup dari pegangan 

tangan dan ciuman.
Saya menyangka haid itu sejenis penyakit, 

saya mungkil salah dengar waktu itu antara haid 
dengan AIDS. Khawatir dan takut juga, tiba-tiba 
jadi piatu, teringat penderitaan si Bawang Putih. 
Ah, saya memang bocah yang ingusan. Sekarang 
saya sudah tumbuh walau tak terlalu besar, tak 
ingusan lagi namun mengecewakan.

Iya mengecewakan, dulu saya pikir 
bertambahnya usia bertambah pula pemahaman 
saya tentang haid tadi. Nyatanya tidak. Sama 
sekali tidak.

Saya hanya bisa membayangkan nyeri haid 
itu seperti menahan kencing selama perjalanan 
dari Depok menuju Yogyakarta. Setelah 
dikonfirmasi kepada teman-teman perempuan, 
analogi itu jauh, jauh beruk dari pisang. Mereka 
mendeskripsikannya seperti ini:

“Ada yang bergerak-gerak di bawah perut 
yang membuat perut jadi tegang serta nyeri yang tak 
berkesudahan yang membuat emosi naik turun. Jadi 
yang sopan ya sama perempuan yang lagi haid.”

Paham? Saya tidak.
Jadi sejauh ini saya hanya bisa ragu-ragu 

menyimpulkan pria takkan pernah memahami 
perempuan seratus persen. Takkan mampu 
memahami nyerinya saat haid tiba, repotnya 
membawa-bawa kandungan kemana-mana, 
kesakitan yang luar biasa saat melahirkan.

Perempuan takkan pernah memahami 
seratus persen kesulitan-kesulitan menjadi 
seseorang lelaki, ketakutan yang sangat ketika 
melihat tangan om-om mantri memegang itu 
barang saat sunat, gugup pada suatu malam saat 
pertama kalinya celana basah entah oleh cairan 
apa, dan betapa kesalnya ketika ereksi datang di 
pagi hari.

Wassalam.

PUISICATATAN KEBUDAYAAN
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Hasrul Eka Putra

Kepada Tanah

aku datang dengan terpaksa, di suatu sore yang taksa

semua hal leluasa disini: masa, senja, dan angkasa

cuma titah Tuhan harus tetap dilaksana: tidak ada cuaca yang boleh tersisa

maka aku naik ke awan terakhir yang dimiliki musim

dieluk dan dipeluk macammacam suara asing

semacam rintihan, mungkin runtuhan doadoa

kata teman sebangku ku yang mirip muka oktober, 

itu mohon mu yang membuat langit luluh luber.

di akhir perjalanan matahari seperti ini, katanya,

semesta ingin semua hujan bertemu kekasihnya

namun sungguh aku datang dengan terpaksa,

di atas sini, aku masih ingin menyaksikan pelangi,

periperi, wajah para nabi, juga pernikahanku yang sunyi

apakah Tuhan ingin aku kembali ke bumi?

menyentuhmu yang telah kembali ke liang sepi?

Kepada Jendela

kau masih kecil waktu itu,

baru saja dilahirkan oleh pohon dan harapan yang mulai mekar

kau tumbuh dengan riang

suka bermain dengan rantingranting yang dihinggapi waktu

adakalanya cuaca mengetukngetuk ingin masuk

tapi, walau setiap hal bisa masuk keluar pintumu,

aku saja yang kau biarkan mengucap dan mengecupmu

lalu di suatu sore yang taksa, aku dipanggil semesta

kau sudah cukup dewasa waktu itu

wajahmu makin coklat, mirip ayah mu, wajah muasal manusia

di tas sekolahmu sudah ada foto sebatang pohon perdu

yang kan kau kenalkan pada diriku

di rintik detik ke dua puluh, aku dipanggil semesta

detik setelahnya aku tahu, mengapa manusia menciptakanmu

mungkin karena pintu tidak pernah cukup menampung rindu.

Kepada Payung

yang suka berkabung

yang hitam matanya menatapku jauh dari jarak tidak bertentu

aku ingin bertanya padamu,

bagaimana bisa aku jatuh dan cinta pada lengkungmu?

makin kau suruh aku kembali ke tanah,

makin aku ingin menjadi tetes terakhir yang betah bergelantungan

di bawahmu ada sepasang kekasih yang masih saling mencintai

mungkin suatu saat mereka akan seperti diriku, digoda muson dan rasa bosan

akulah penyesalan yang tergenang, menguap ke langit tenang

aku datang dengan titah semesta: turunlah, kembali ke tanah

di jarakku sekarang yang melayang, aku ingin sejenak

singgah di rangkulmu, mengalir, lalu kembali jadi abu.

Gorontalo, 2013

Surat-Surat yang Tidak 
Pernah Dikirimkan 

Hujan

PUISIPUISI
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Dari awan ia jatuh 

Turun langsung ke tanah

Lalu cipratkan airnya ke mata

Yang melongok keluar jendela

Di mata ia pantulkan

Air yang menjadi duri dan berlian

Berkilauan ketika 

Masih bersama dan dan saling bergandengan

Lelah dari mata ia menjelma air

Melewati muka dan turun ke dada

Menelusup masuk kedalam pori

Masuk merasuk menjadi darah

Lalu dada menjadi berat

Dan paru tercekat

Menahan perasaan yang menjadi asa

Karena pernah menjadi cinta

Lalu ia turun lagi

Lewat ginjal

Langsung ke tanah

Menunggu menguap

Kamu terikat? Ya saya tahu kita semua terikat

Seperti gerimis tadi sore yang harus jatuh ke bumi

Dan seperti saya yang harus diam dalam derita

Benarkan panduputra?

Mungkin hanya itu saja yang kau tahu,

Karena jelas setiap manuputtra ingin lepas

Tapi hal itu takkan membuat tengkoraknya terbuka kan?

Yah kau tak punya kuduk untuk didirikan?

Sini kubuat adrenalinmu bergejolak sekali lagi 

Kulepaskan kepalaku dan kubuat kau berpikir

Jika keterikatan adalah penderitaan

Dan manusia mencoba untuk lupa dengan keterikatan itu

Sini aku tahu yang kau inginkan, keterikatanmu kembali

Kepada yang memiliki mu

Dipegang kepalanya

Om bhatari durga

Um

Ah

Aum

Ha

Lalu terlepaslah

Pluoviofilia Percakapan 
di Gandhamayu

Indra Eka Widya Jaya
Indra Eka Widya Jaya

PUISIPUISI
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Hujan jatuh bukan sebagai butir-butir, karena butiran selalu mengingatkanku pada air 

yang luruh dari sepasang mata.

Hujan bukan tentang petrichor atau senyawa bakteri yang berkumpul di udara dan 

dirindui orang-orang,

ia kuanggap saja sebagai aroma misterius yang berjingkat-jingkat hinggap dan mengetuk 

hidung.

 

“Mari membongkar kenangan, nanti akan kubantu rapikan lagi.”

Hujan akan membebaskanku dalam aksara dan rasa. 

Membuatku berteriak mengungkapkan semuanya dan kau akan kesulitan menangkap

suaraku. 

‘Apa?’ teriakmu. ha, biar saja.

Hujan akan tetap jadi perantara pesan yang coba kusampaikan. 

Ia akan menjadi teman kita.

Dengan hujan, waktu terasa tidak terlalu menyeramkan. lihat, dia sepertinya diam dan ikut 

menyimak.

Hujan akan kuanggap sebagai benang-benang. ia bisa kupilin-pilin dan kujadikan syal. 

menghangatkan ingatan dan hatimu dengan cara yang tak juga kaupahami.

Sudah, terima saja.

Benang-Benang
Hujan

Anisah Fathiroh

Tempat 
Persembunyian

Inung Imtihani

Di kebun teh beraroma senja

kita sempat tersesat 

tidak ada tanda-tanda kendaraan atau 

angin yang bersedia memulangkan

hujan sebelum menyerang dengan jalang

hanya ada kau, awan yang kedinginan, dan 

dedaunan kecil memantul-mantulkan perasaan rawan

barangkali, dalam keterasingan yang diam-diam kita 

harapkan, hati telah menyembunyikan 

lebih banyak dari air hujan

2011

PUISIPUISI
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Pada setiap perpisahan, kita hanya perlu melambaikan

tangan. berbahagia seperti hujan dan laut yang selamanya

saling merindukan. ke dalam biru matamu akan kujatuhkan

seluruh diriku. maka jadikanlah hatimu selapang ikan-ikan

yang memasukkan dirinya ke jaring nelayan.

langit menjaga rahasia. menyimpan kita beserta kenangan-

kenangan lama. sepanjang malam hujan turun. ia tahu, kita

masih selalu terhubung.

2013

Aku dan hujan sering jalan bersama. sesekali

kami habiskan senja di kursi taman, bercakap-

cakap sambil saling menggenggam tangan. aku

suka matanya yang seperti film lama.

menatapnya membuatku merasa abu-abu, dan

melihat mata ibu.

 “Hujan yang seperti ini tak akan lama.”

kata ibu sambil menjahit baju di sampingku.

buat menghangatkan hatinya, ia

tangkupkan selimut ke gigil tubuhku.

—sebenarnya hujan dan aku hanya pura-pura,

agar ibu tidak ke mana-mana.

tiap akhir pekan, telepon selalu

mengabarkan suaranya yang bahagia. sayup-

sayup sungai di belakangnya. dengan sabar, ia

mengalirkan hidup ke batang-batang padi.

menumbuhkan yang kelak pergi.

Aku terbangun di asing kota. 

Tempat dinding-dinding tinggi memantulkan kecipak

Kaki. Lalu sepi. Jalanan masih basah dan licin.

Tapi ibu tidak berdusta. Hujan sudah reda.

Tinggal wajah dan suaranya menggenang

di mana-mana.

2013

Hari Keberangkatan
Inung Imtihani

Genangan
Inung Imtihani

PUISIPUISI
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Aku berlari, 
lebih 

kencang dari gerakan 
angin yang menyisir 

permukaan samudera, lebih cepat dari kawanan 
singa betina yang memburu mangsa. Aku 
berlari menuju danau. Permukaannya yang 
licin bagai cermin kehijauan memantulkan 
sederet pohon cemara dan langit kelabu yang 
diberati awan. Bayangan di permukaan danau 
menjanjikan keindahan dunia lain yang berada 
di baliknya. 

Pernahkah ketika kau melihat pantulan 
langit pada permukaan air, entah hanya 
genangan di jalan sehabis hujan atau danau 
yang luas, kau merasa ada dunia yang persis 
sama di baliknya? Di sana ada langit juga, yang 
persis sama seperti langit yang tiap hari kau 
lihat. Di sana ada juga semua yang ada di dunia 
permukaan, persis seperti yang kau kenal. Tapi 
dunia di balik pantulan air itu seratus kali lebih 
menyenangkan. Di sana, aku bisa hidup sendiri 

Indonesia walaupun kata itu sering hinggap 
di telingaku. Ibu selalu menjelaskan kalau 
Indonesia adalah negeri tempatku berasal, 
sebuah negeri yang bahasanya dipakai untuk 
berkomunikasi dalam keluarga dan sekolah 
Indonesia tempat adik-adikku belajar. Negeri 
yang hijau dan kaya. Negeri yang cuacanya 
selalu cerah, hangat, dan hujan sering turun di 
bulan-bulan tertentu. 

“A-pa  hu-jan?” tanyaku waktu itu. Hujan 
adalah kata-kata yang asing untukku.

“Hujan itu air, Kak, yang banyak, 
yang turun dari langit,” jawab Ibuku tanpa 
mengangkat wajah dari majalah yang 
dibacanya.

“A-ir  i-ni?” Aku menunjuk ke dalam gelas. 
Ibu mengangguk, tetap tak mengangkat 

wajahnya, “Ya, seperti air itu.”
Adikku, yang perempuan, muncul dari 

dalam kamar dan membawa buku pelajaran. 
“Tadi aku baru belajar siklus hujan, Bu, di 

sekolah,” ucapnya bangga.
Ibu kini mengangkat wajahnya dan 

tersenyum, “Coba kamu jelaskan pada kakakmu 
itu.”

Adik mengambil alih perhatianku dari 
Ibu. Ia menjelaskan sambil menunjuk-nunjuk 
gambar dalam buku dan menjelaskan secara 
singkat terjadinya hujan. Ibu menatapnya 
bangga. Aku tak pernah melihat Ibu menatapku 
seperti itu.

“Nah, di sini enggak pernah hujan Kak, 
karena iklimnya beda,” jelas adikku.

“Pernah, tapi di sini sangat jarang. 
Hujan hanya turun satu atau dua kali setahun 
dan belum tentu kita bisa melihatnya,” Ibu 
melanjutkan sambil menunjuk ke jendela,” 
Apalagi kita tinggal di apartemen, jadi kalau 
hujan turun, kita tidak bisa mendengar 

Dunia di Balik 
Genangan

Lidya Pawestri Ayuningtyas

tanpa harus diawasi seperti selama ini.  
Hujan akan turun. Sudah mulai 

kudengar gemuruh di langit, pertanda ia akan 
memuntahkan air dalam jumlah besar. Dari 
sela-sela gemuruh, sebuah bisikan lembut yang 
menggoda dari dunia yang membayang di air 
memanggil-manggil.

‘Lekas kemari sebelum hujan turun, 
sebelum bayangan di permukaan rusak oleh 
tetesan air hujan. Nanti kau tak akan bisa 
lagi menemui dunia ini. Ini kesempatanmu, 
kan? Lekas, sebelum keluargamu bisa 
menemukanmu. Kau tahu mereka kini sedang 
mencarimu.’

Aku berlari, lebih kencang dari gerakan 
angin yang menyisir permukaan samudera, 
lebih cepat dari kawanan singa betina yang 
memburu mangsa. Aku berlari menuju danau.

---

Sejak lahir, aku tak pernah mengenal 

suaranya.”
Aku dan adikku menatap ke luar jendela, 

di sana hanya tampak pemandangan gedung-
gedung kuning kelabu tertutup debu padang 
pasir. Khas daerah utara benua Afrika dekat 
gurun Sahara. Pemandangan yang begitu 
kering dan muram. Aku jadi membayangkan 
bagaimana wajah negeri yang bernama 
Indonesia itu. Tampaknya, negeri itu lebih indah 
dibandingkan negeri tempat tinggalku ini 
berada.

---

Tahun-tahun berlalu cepat. Adik 
perempuanku sudah besar, usianya tujuh belas 
tahun, begitu pula dengan adik lelakiku yang 
beranjak remaja. Beberapa bulan yang lalu aku 
sering mendengar potongan-potongan kalimat 
bahwa adik perempuanku akan kuliah di 
Indonesia dan kami sekeluarga akan pulang dan 
menghabiskan dua minggu di sana. 

Hari yang ditunggu tiba. Setelah seumur 
hidup tinggal di negeri yang jauhnya nyaris 
setengah bumi, begitu istilah adikku, kami 
menginjakkan kaki di Indonesia. Udara yang 
lembap dan berat menyergap paru-paru begitu 
kami turun dari pesawat. Sungguh berbeda 
dengan negeri tempatku tinggal sebelumnya.

“Hujan, Kak,” ucap adikku sambil 
menunjuk ke luar ruangan yang dibatasi oleh 
dinding kaca. Saat itulah pertama kalinya dalam 
hidup, aku melihat hujan secara langsung. 
Bukan dari buku atau film. Bukan dari ucapan 
orang-orang. 

Bagiku hujan begitu magis, mampu 
menyerap seluruh pikiranku. Namun rupanya 
ada yang lebih istimewa dari hujan. Genangan 
air yang tertinggal sehabis hujan dan pantulan 
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langit di permukaannya begitu istimewa. Ada 
dunia lain yang terbentuk di sana, bukankah 
itu menakjubkan? Aku harus membuktikannya 
suatu saat nanti.

Tiba-tiba hujan kembali turun dan 
bayangan itu hancur. Ada sesuatu yang turut 
hancur dalam hatiku, beriak seperti genangan 
yang ditetesi ribuan air. Adikku memanggil-
manggil hingga aku tersadar, “Ayo Kak, kita 
sudah dijemput di luar bandara.” 

---

Aku tidak begitu mengerti apa yang 
sedang adik perempuanku lakukan, karena di 
Indonesia ini ia jarang sekali berada di rumah. 
Namun aku dan adik laki-lakiku menikmati 
liburan. Hampir tiap hari kami bepergian, baik 

hanya berdua ataupun bersama-sama keluarga 
besar. Sayangnya, aku tak pernah dibiarkan 
sendiri. Harus selalu ada yang mengawasi. Ini 
membuatku tidak nyaman. Maksudku, tubuhku 
sudah besar walaupun tidak sebesar tubuh 
adik laki-lakiku. Bahkan aku sedikit lebih tinggi 
dibandingkan adik perempuanku. 

Aku bukannya tidak menyadari tatapan 
aneh dari keluarga besarku yang tidak kukenal. 
Kadang aku merasa mereka secara diam-diam 
menatapku kasihan, namun tidak begitu saat 
mereka menatap kedua adikku. Mereka juga 
jarang mengajakku berbicara. Sekalipun mereka 
mengajakku berbicara, mereka menggunakan 
intonasi yang berbeda. Lebih dibuat-buat. 
Membuatku tidak nyaman.

Aku merasa dibedakan. Padahal aku 
manusia juga seperti mereka. Maka aku sering 
mengurung diriku dalam kamar persis seperti 
saat aku berada di negeri padang pasir itu. Di 
sana aku tidak perlu berbicara selain dengan 
keluargaku.

---

Akhirnya Ayah memutuskan untuk 
membawa kami ke sebuah kata baru yang 
kudengar, vila. Katanya itu merupakan rumah 
kedua untuk liburan. Yang menyenangkan, 
hanya keluargaku saja, benar-benar keluargaku 
yang berjumlah lima orang yang ke sana. 

Kami sekeluarga bermobil menuju vila 
yang katanya berada di pegunungan luar kota. 
Sesampainya di sana, lebih banyak pepohonan 
yang kulihat. Pemandangan baru lagi, setelah 
beberapa hari ini aku hanya melihat gedung-
gedung, perumahan padat, dan jalanan yang 
kotor. Aku jadi bertanya-tanya, apakah kalau 
kami bermobil sedikit lebih jauh, pemandangan 
akan kembali berubah? 

Di negeri padang pasir itu, sejauh yang 
bisa kulihat hanyalah gedung-gedung kuning 
kelabu yang kering dan jajaran pohon palem 
dan kurma. Benar-benar pemandangan yang 
membosankan, di negeri ini pemandangannya 
begitu bervariasi.

Sore hari, aku dan kedua adikku 
berjalan-jalan di sekitar vila. Langit sudah 
begitu mendung dan ibu berpesan agar kami 
jangan terlalu lama berjalan-jalan karena 
hujan mungkin akan segera turun. Tidak lupa 
ia mengatakan pada kedua adikku untuk terus 
mengawasiku agar tidak dekat-dekat danau, 
karena katanya aku tidak bisa berenang. 

Sambil berjalan-jalan, adik perempuanku 
bercerita tentang tes masuk kuliah yang akan 
dihadapinya. Aku sendiri hanya mendengar 
sambil memperhatikan pemandangan. 
Akhirnya kami tiba di sebuah danau yang besar. 
Aku pernah melihat danau semacam ini di buku 
pelajaran adikku, namun ini pertama kalinya 
aku melihat danau secara langsung.

 Kedua adikku masih saling bercerita, 
namun aku memisahkan diri menuju balik 
pepohonan. Dari sana pemandangan lebih 
indah, permukaan danau yang licin bagai 
cermin kehijauan memantulkan sederet pohon 
cemara dan langit kelabu yang diberati awan. 
Bayangan di permukaan danau menjanjikan 
keindahan dunia lain yang berada di baliknya. 

Aku percaya ada dunia lain di sana. Di 
mana aku tidak perlu diawasi. Tapi itu butuh 
suatu bukti.

Aku berada lama di balik pepohonan, 
sampai kudengar kedua adikku memanggil-
manggil namaku dengan panik. Aku diam saja, 
aku masih ingin di sini. Toh, walaupun mereka 
tidak mengawasiku, aku mampu menjaga diri 
seperti saat ini.

Kudengar adik perempuanku 

meninggikan suaranya. Ia tampak hampir 
menangis sambil memanggil namaku dan 
mencari-cari di sekitar danau. Adik laki-lakiku 
sendiri berlari menuju vila. Aku memperhatikan 
ini dalam diam. Ada yang ingin kulakukan. Akan 
kubuktikan apakah memang ada dunia di balik 
bayangan permukaan air seperti yang selama 
ini kupikirkan.

Rok panjang yang kukenakan kunaikkan 
sedikit karena aku ingin berlari menuju danau. 
Sebelum keluargaku menemukanku, aku harus 
membuktikannya terlebih dahulu. Kalau aku 
mengutarakan keinginanku terlebih dahulu 
untuk membuktikan, mereka pasti akan 
melarang.

Adik perempuanku sudah menghilang 
dari pandangan. Adik laki-lakiku belum 
kembali dari vila, bisa kubayangkan ia sedang 
memberitahu Ayah dan Ibu.

Aku menarik napas dalam-dalam dan 
mulai berlari menuju danau. 

Tik.
Setetes air membasahi kulit tanganku. 

CERPENCERPEN

Aku merasa 
dibedakan. Padahal 
aku manusia juga 

seperti mereka. Maka 
aku sering mengurung 

diriku dalam kamar 
persis seperti saat 

aku berada di negeri 
padang pasir itu. 

Aku percaya ada 
dunia lain di sana. 
Di mana aku tidak 
perlu diawasi. Tapi 

itu butuh suatu 
bukti.



1918

Hujan sebentar lagi akan turun. Aku jadi ingat 
sewaktu di bandara, tetesan hujan merusak 
bayangan di permukaan air. Nanti bayangan 
dunia di baliknya rusak. Aku harus cepat.

Aku berlari, lebih kencang dari gerakan 
angin yang menyisir permukaan samudera, 
lebih cepat dari kawanan singa betina yang 
memburu mangsa. Aku berlari menuju 
danau. Permukaannya yang licin bagai cermin 
kehijauan memantulkan sederet pohon cemara 
dan langit kelabu yang diberati awan. Bayangan 
di permukaan danau menjanjikan keindahan 
dunia lain yang berada di baliknya. 

Hujan akan turun. Sudah mulai 
kudengar gemuruh di langit, pertanda ia akan 
memuntahkan air dalam jumlah besar. Dari 
sela-sela gemuruh, sebuah bisikan lembut yang 
menggoda dari dunia yang membayang di air 
memanggil-manggil.

‘Lekas kemari sebelum hujan turun, 
sebelum bayangan di permukaan rusak oleh 
tetesan air hujan. Nanti kau tak akan bisa 
lagi menemui dunia ini. Ini kesempatanmu, 
kan? Lekas, sebelum keluargamu bisa 
menemukanmu. Kau tahu mereka kini sedang 
mencarimu.’

Aku berlari, lebih kencang dari gerakan 
angin yang menyisir permukaan samudera, 
lebih cepat dari kawanan singa betina yang 
memburu mangsa. Aku berlari menuju danau.

Saat berlari, aku ingat pernah mendengar 
salah seorang pamanku berkata pada pamanku 
yang lain sambil menyebut namaku,” Aliyah itu 
sudah hampir sembilan belas tahun, tapi masih 
seperti anak empat tahun.” 

Aku tersenyum. Itu yang mereka tahu. 
Tapi sebenarnya aku yang berusia hampir 
sembilan belas tahun ada, hanya muncul 
sesekali dari dominasi diriku yang berusia 
empat tahun. Tapi memang, aku lebih suka 
bermain dan berimajinasi.

 Dunia bayangan di permukaan air masih 
memanggil. Ini saatnya membuktikan apakah 
imajinasi empat tahunku nyata atau tidak. Diriku 
yang berusia hampir sembilan belas tahun akan 
membuktikannya.

Aku melompat jauh ke tengah danau, 
tepat saat butiran-butiran hujan menerjang 
permukaan hijaunya.

----

Namaku Hujan, aku 
adalah anak pertama 

dari semua hujan yang turun. 
Bulir pertama yang pertama 
kali dilahirkan. Ibuku bernama 
Awan dan ayahku bernama Angin. 
Namaku Hujan, diberikan ketika ayah dan ibu 
menimangku pertama-tama.

Dibawanya aku berjalan dari atas 
samudera hingga atas pegunungan. Mengenal 
banyak hal dan melihat banyak tempat. 
Diajarinya aku tentang maka hidup dan 
tujuan hidup. Diperlihatkannya bagaimana 
kesudahaan hujan-hujan yang terlebih dahulu 
jatuh.

“Hujan”, kata ayahku.
“Setiap hal yang diciptakan di dunia ini 

semuanya memiliki tujuan. Samudera yang baru 
saja kita lewati. Pohon-pohon yang hijau dan 
yang kering. Tanah yang membentang. Apapun 
itu semua diciptakan memiliki tujuan. Pun kamu, 
Hujan.”

“Aku?”, aku bertanya penasaran.
“Iya, kamu pun dilahirkan di dunia ini 

bukan tanpa tujuan.”
“Apa tujuanku Ayah?”

“Itu adalah pencarian yang 
harus kamu lakukan sendiri.”

Aku ingat saat pertama 
kali ayah dan ibu melepasku turun 

ke bumi bersama adik-adikku. Kami 
berjatuhan di bumi. Perjalananku dimulai. 

Perjalanan untuk mencari pertanyaan tentang 
tujuan hidupku. Mengapa aku diciptakan 
sebagai hujan. Bukan sebagai awan seperti ibu 
atau sebagai angin seperti ayah. Atau bisa jadi 
sebagai matahari.

Aku mulai berjalan, mengalir menyusuri 
setiap jengkal tanah. Mengalir dalam sungai 
kecil. Jatuh diantara dedaunan. Terjerembab 
dalam jurang dan terjun dari tebing. Perjalanan 
ini sangat panjang. Aku bertemu pada 
banyak hal di perjalanan ini. Akar pohon 
yang memintaku membantu kehidupannya. 
Rusa yang tertunduk lesu karena kehausan. 
Membersihkan setiap permukaan daun agar 
sempurna menangkap matahari. Membantu 
ikan-ikan berenang lebih cepat.

Aku terus mengalir hingga sungai 
besar. Bertemu dengan seluruh hujan yang 
telah melakukan perjalanan. Aku menyapa 
mereka satu persatu dan kami saling berbagi 

Anak-Anak Hujan
Kurniawan Gunadi
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pengalaman. Kata mereka, aku masih sangat 
muda. Dan mereka terkagum-kagum dengan 
pengalaman yang aku kisahkan.

Aku adalah hujan yang turun di 
puncak gunung tertinggi. Mengalir panjang 
membentang daratan hingga tiba di sungai 
besar. Sementara ada yang turun di sungai 
kecil. Kehidupannya cukup mudah. Yang lebih 
mudah lagi adalah yang turun di sungai besar 
ini. Sepanjang hidupnya tidak banyak hal yang 
terjadi. Itu yang aku pikirkan ketika pertama kali 
melakukan perjalanan.

Kini tiba kami di muara. Kami akan 
bertemu dalam kehidupan yang lebih besar 
lagi. Sementara aku semakin merasa rindu ayah 
dan ibu. Perjalanan ini sudah cukup panjang 
dan melelahkan. Aku kembali kelangit dan 
kemudian jatuh ke bumi lagi, begitu berkali-kali. 
Aku memikirkan banyak hal.  

Dalam perjalanan kali ini yang cukup 
jauh, aku terlelap ketika matahari perlahan 
mengangkatku dari samudera. Berkumpul 
kembali menjadi butiran. Aku terbangun dan 
aku sudah berada di langit. Didekatku telah 
ada ayah dan ibu. Mereka tersenyum melihatku 
kembali ke langit.

“Bagaimana perjalananmu nak, sudahkah 
kau temukan tujuan hidupmu?

“Sudah Ayah?”
Ayah melihatku dengan diam. Mau 

menceritakannya. Begitu mungkin kata ayah.
“Aku adalah hujan. Lahir ke dunia ini jelas 

dengan tujuan. Meski banyak orang di luar sana 
yang membenci kelahiranku. Aku akan tetap 
lahir dan tetap akan menjadi hujan. Sewaktu aku 
melakukan perjalanan dan sampai akhirnya aku 
bisa kembali lagi ke langit. Aku melihat teman-
teman perjalananku ada yang tidak kembali. 
Mereka terhenti dalam perjalanan. Dulu aku 

pikir mereka adalah hujan-hujan yang kalah. 
Aku telah salah menilai hujan yang terhenti itu. 
Ada yang terhenti di akar-akar pohon. Ada yang 
terhenti dimulut hewan yang haus. Terhenti di 
dalam tanah menjadi mata air. Mereka adalah 
hujan-hujan yang telah memenuhi tujuan 
penciptaannya. Mereka menjadi bermanfaat. Dan 
mereka mati untuk memenuhi tujuan penciptaan 
mereka. Dan aku. Aku adalah hujan yang akan 
terus berputar. Mengaliri sungai-sungai besar. 
Melewati tanah-tanah kering. Menyampu bumi 
ini hingga membuatnya basah. Kembali lagi ke 
samudera. Naik lagi ke langit, dan turun lagi ke 
bumi. Seperti itu Ayah. Tapi aku menyimpan satu 
pertanyaan.”

“Apakah itu?”
“Sampai kapan aku akan terus menerus 

berputar seperti ini, apakah aku akan terhenti 
juga seperti hujan-hujan yang lain”

“Ayah juga tidak tahu, tapi ayah pernah 
mendengar. Sesuatu tidak akan mati kecuali dia 
telah menyempurnakan umurnya. Artinya jika 
kamu telah menyempurnakan tugasmu, mungkin 
saat itulah kamu akan terhenti”

“Kapan itu ayah?”
“Tidak ada yang tahu, yang jelas lakukan 

tugas hidupmu dengan sebaik mungkin. Agar 
ketika kamu terhenti, kamu mengakhiri semuanya 
dengan akhir yang baik. Menjadi hujan adalah 
perpanjangan tangan rahmat-Nya. Maka jadilah 
hujan yang paling baik melaksanakan tugas 
rahmat itu”

Aku dan ayah segera mengakhiri 
pembicaraan ketika lonceng petir berbunyi.

“Mari ayah dan ibu antar, perjalanmu hari 
ini akan dimulai lagi. Hari ini kamu akan jatuh di 
tanah suci”

“Benarkah Yah?”,  aku bersorak. Bergegas 
mengambil ransel. Perjalanan dimulai lagi. 

CERPEN

Rintik hujan mulai membasahi tanah pelan-
pelan. Beberapa orang menggerutu dan 

mencari tempat berteduh, sementara beberapa 
lainnya hanya membuka payung dan saling 
merapatkan diri. Di bawah payung yang 
sama, terlihat dua kepala menyembul merapat 
menghindari gerimis yang semakin deras. Seperti 
hidup, di bawah langit yang sama, seringkali 
takdir dan cerita bersilangan satu sama lain.

**

Hujan lagi. Seperti setahun yang lalu. 
Saya segera mengambil tempat di dalam 
sebuah warung sederhana, memesan indomie 
rebus dengan telur dan teh manis hangat. 
Warung ini tampak tidak terlalu padat, tetapi 
masih berlubang di beberapa bagian. Seperti 
setahun yang lalu. Kali ini saya datang sendiri, 
memangku tangan sembari menatap dinding 
yang sama.

 Sungguh, ini bukan persoalan dinding 
jerami yang berlubang. Tetapi ini persoalan 
dengan siapa saya kala itu. Seseorang jelmaan 
Aurora Borealis di utara bumi, tetapi perempuan 
ini adalah Aurora Borealis versi saya. Perempuan 
paling surealis dan menarik yang pernah saya 

kenal. Dikelupas, 
ditarik-tarik, dan 
saya yang jengah 
segera menegurnya.

“Hush, udah deh, kasihan ‘Mbaknya tuh 
lubangnya semakin besar. Itu dimakan mie 
rebusnya, nanti keburu dingin.”

“Hehehe.. Iseng. Aku nunggu kopi.. Mana 
ya? Tetehnya lupa kali ya..”

Dia segera bangkit untuk menanyakan 
kopi miliknya, sedang diseduh, saya menahan 
tangan nya. Dasar tidak sabaran. Seperti 
biasa, impulsif dan tidak pernah bisa diam. 
Dalam celoteh ramai deras hujan, kami mulai 
menyeruput indomie rebus masing-masing. 
Perempuan aurora borealis saya adalah 
medan magnetik yang sangat kuat. Seringkali 
saya menemukan banyak mata tertuju 
padanya, seperti saat itu, dengan kacamata 
yang berembun karena uap kuah panas 
indomie, pria-pria di meja sebelah tetap saja 
memandanginya. 

Saya mendengus, perempuan aurora 
borealis saya menengadah. Menyadari keadaan, 
dia tersenyum. Senyum paling manis yang 
pernah saya lihat. Seperti pancaran cahaya yang 
menyala-nyala pada lapisan ionosfer. Tepat 
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setahun yang lalu, senyum itu masih milik saya.
Seketika lamunan saya buyar oleh 

sesosok pria tinggi namun kurus dengan 
potongan rambut seperti Morissey meringsek 
masuk kedalam bangku panjang tempat saya 
duduk. Tepat di sebelah kanan tas milik saya, 
dia menaruh carrier besar yang kotor terkena 
lumpur.

“Permisi Mas..”
“Mari..”
Seraya menyalakan rokok, pria ini 

menawarkan saya sebatang miliknya. Saya 
menolak.

“Sori, saya tidak merokok.”
“Oh, tapi gak apa-apa kan sama asep 

rokok? Gue dari Bandung nih, mau Waisak-an 
juga mas? Mas dari mana?”

“Iya, kebetulan saya mahasiswa sini. Ini 
kali kedua saya datang kemari. Sendiri aja, mas?”

“Oh.. Iya. Sendiri aja nih. Yuk, mari mas, 

silakan dimakan dulu..”
“Yo.. Monggo.. Monggo.”

**

Yogyakarta selalu mengingatkan saya 
tentang banyak hal. Banyak rasa dan cerita 
menjadi udara yang saya hirup setiap kali 
singgah ke kota ini.

Seperti perjalanan-perjalanan lain yang 
sudah saya jalani, saya selalu melihat sesosok 
Matahari. Dalam pantulan kopi joss angkringan 
Stasiun Tugu. Dalam potongan lagu Sheila on 
7 yang dinyanyikan oleh pengamen kecil di 
angkringan. Dalam binar malam dari lampu 
kota Yogyakarta. Saya melihat perempuan saya, 
matahari saya.

Dia yang tidak pernah suka hujan, 
menurutnya, hujan hanya menghancurkan 
hari-harinya. Saya tidak setuju. Saya suka 
hujan, sehingga saya punya alasan untuk dapat 
berlama-lama berteduh di bawah halte depan 
sekolah bersamanya, dulu. Saya tersenyum 
simpul setiap mengingat betapa miripnya dia 
dengan matahari. Silau, tidak terjangkau dan 
jauh di atas sana. Dia memiliki porosnya sendiri 
dan dikelilingi pula oleh banyak benda planet 
lainnya. 

Saya mungkin pernah menjadi buminya, 
di mana saya berotasi mengitarinya dan dia 
menyinari hangat tumbuh dan kembang 
kehidupan. Namun, matahari tetaplah matahari. 
Entah memang sinarnya yang semakin panas 
membakar atau saya yang memilih untuk 
menjadi bulan dan menjauh, meski pada 
akhirnya, sinarnya tetaplah sumber kekuatan 
saya. Seperti layaknya matahari, dia terbit 
dengan cantik dan terbenam pula dengan 
indahnya.

Perempuan matahari sangat suka naik 
kereta. Sedangkan saya sangat suka melihat 
wajahnya dibingkai rambut-rambut halus 
yang beriak diterpa angin dari jendela kereta.  
Perempuan matahari yang saya kenal tidak 
pernah naik kereta sendirian. Dia adalah teman 
perjalanan yang baik. Namun, setahun yang lalu, 
perempuan matahari memutuskan untuk pergi 
seorang diri. Sejak hari itu, saya sadar, matahari 
tetaplah matahari. Rotasi kami tidak lagi sama. 
Hidup saya seketika berhenti berputar.

“Mas.. Mas.. Itu ditanya tuh telurnya mau 
diapakan?”

Saya tersentak dari lamunan tentang 
perempuan matahari. Pria berkulit gelap dan 
bermuka serius di sebelah saya sepertinya 
jengah melihat saya melamun dan tidak 
mengindahkan pertanyaan dari Teteh penjual 
warung ini.

“Eh iya, Teh, setengah matang saja ya 
telurnya. Mata sapi.”

**

Perempuan aurora borealis sangat 
suka telur setengah matang. Sedangkan saya 
cenderung memilih telur yang dicampur dalam 
indomie rebus dan kuahnya.

Begitu banyak perbedaan dalam 
hubungan saya dengan pemilik sinar kemerahan 
dari ufuk utara. Termasuk bagaimana saya dan 
dia mendefinisikan hubungan kami kala itu. 
Setahun yang lalu, saya hanya dan tetaplah 
seorang teman yang terlalu dekat dengan 
dirinya. Sedangkan bagi saya, perempuan aurora 
borealis adalah apapun yang bisa didefinisikan 
sebagai teman hidup.

Begitu banyak perbedaan yang tidak 
lazim telah membuat saya terlampau jauh jatuh 

hati. Sampai pada akhirnya, perbedaan bukan 
lagi sesuatu yang menumbuhkan rasa. Tetapi 
mematikan rasa.

Teringat lampion putih yang kami 
berdua terbangkan bersama pada hari ini, tepat 
setahun yang lalu. Dengan ribuan impian yang 
saling berebut terbang tinggi, kami berdua 
melihat lampion yang bertuliskan nama kami 
berdua, sampai ia tidak terlihat lagi.

Perempuan auroa borealis dan 365 
hari bersamanya adalah lampion putih 
berisi bakaran api yang akan mati sebelum 
menyentuh atmosfer terdalam. Dia adalah 
jelmaan dari kumpulan partikel yang fana dan 
bias. Pada akhirnya, itu semua akan padam. 
Mungkin jarak diantara kepala dan hati nya 
adalah jarak terjauh yang memadamkan. Atau, 
benarkah ini persoalan jarak?

Apa kabarmu, sayang? Ratusan kilometer 
dari tempat perempuan aurora borealis, saya 

CERPENCERPEN

Yogyakarta selalu 
mengingatkan saya 
tentang banyak hal. 

Banyak rasa dan 
cerita menjadi udara 

yang saya hirup 
setiap kali singgah ke 

kota ini.

Perempuan aurora 
borealis seringkali 
menerawang jauh. 
Meredup seakan 

bahagianya 
bergantung pada 
sosok yang lain.



2524

melangkah keluar dari warung kecil ini, sembari 
menutupi kepala dengan jaket, ada sesak yang 
memenuhi rongga dada.

Hujan sudah reda. Bau tanah menyeruak, 
mengingatkan saya akan sosok yang tidak 
pernah suka hujan namun amat mencintai 
aroma sesudahnya.

Perempuan aurora borealis seringkali 
menerawang jauh. Meredup seakan bahagia- 
nya bergantung pada sosok yang lain. Seperti 
fenomena Aurora Borealis di Utara yang 
semburat cantik warna-warni nya bergantung 
kepada cahaya matahari.

Siapa mataharimu, sayang?
Sungguh, aku tidak cukup bagimu?

**

“Mas! Sendiri kan? Gue gabung ya? Single 
Fighter nih!”

Bagaimana kunjungan kamu tahun lalu 
kemari? Saya sudah membayangkan wajah dan 
senyum kamu yang bersemangat, berlarian 
dengan ransel merah dipundak. Saya harap 
dimanapun kamu berada sekarang, kamu 
sedang dalam keadaan baik saja.

“Boleh mas, saya sampai selesai lho. Mas 
gimana?”

“Gue juga kok mas, santai aja. Gue pengen 
napak tilas kehidupan Buddha sambil lihat 
lampion nih. Tahun lalu, teman dekat saya 
datang kemari. Kata dia, magis. Once in a lifetime 
experience, gitu deh.”

“Setuju saya mas. Bagi saya, bukan 
upacara Waisaknya yang sekali seumur hidup. 
Saya sih bisa setiap tahun kemari. Tetapi, 
dengan siapa kita melewati momen magis nya 
adalah kesempatan sekali seumur hidup.”

Saya tertegun. Benar, perempuan 
matahari adalah kawan saya melalui banyak 
momentum magis. Menjalani tahun demi 
tahun dengan perempuan matahari adalah 
kesempatan sekali seumur hidup bagi saya. 

Matahari, tanah Borobudur hari ini wangi 
hujan. Dimana kamu tenggelam hari ini?

**

Air hujan kembali merintik. Kali ini tiba-
tiba. Pria kurus berambut Morissey cepat-cepat 
membuka payung dan pria berkulit gelap 
merapat mendekat.

Kedua pria tersebut kemudian 
mempercepat langkah masuk kedalam 
kompleks Candi Borobudur, masih dalam diam. 
Namun, dengan satu bayang dalam benak 
mereka.

Seorang perempuan.

*Janus adalah dewa jalan, gerbang, dan pintu 
Romawi. Digambarkan sebagai dewa dengan 
dua wajah, menghadap dua arah berbeda. 
Disebutkan bahwa satu wajah memandang masa 
lalu, sedangkan wajah lainnya memandang masa 
depan.

Seperti sarang yang 

menggeliat dalam 

tumpukan liat. Ia nyala, 

racau,  tegang, menghentak, 

kemudian terdiam. Meresap pelan 

dan pasti. Terjatuh dan merayap kembali. 

Mata yang lengah adalah tumbal menganga 

yang siap terperangkap, meregang lepas, dan 

terperangkap lagi. Entah ingatan yang keberapa 

kali dalam dirinya.

Tarantella Tarantella

Setumpuk bisa mengalir ke dalam otak. 

Aliran darahnya kacau. Ia menjelma kusut di 

dalam ingau. Keringat berpacu mengejar tuba. 

Hujan masih deras di luar sana. Jendela yang 

baru diusap paksa oleh jemari Alexa kembali 

mengabur.  Mungkin harus ada. Mungkin lebih 

baik tidak. Alexa terus menggeliat mengikuti 

kecepatan nada Tarantella dalam A minor dari 

speaker kesayangannya.

Lidahnya tercekik. Dadanya sakit sekali.

 Kesunyian adalah racun yang tak pernah 

selesai. Tidak memiliki pintu masuk 

pun pintu keluar.

 Hidup mengaduk kesunyian 

dalam mangkuk berisi beribu-ribu 

kenyataan. Tapi, kesunyian itu merangkak 

seperti kutu busuk,  nanar dan menjijikkan.

Sebuah tubuh lebam membayang. 

Kemudian ibunya, ayahnya,wajah tak berdaya 

gadis kecil, dan  lelaki yang memeluk ibunya.

Tarantella. Tarantella

Alexa terus merapal mantra. Keringat 

mengucur. Serupa korban racun tarantula 

yang harus menjalani serangkaian ritual tarian 

Tarantella di Italia ribuan tahun lalu. Konon 

seseorang yang tergigit oleh laba-laba bernama 

tarantula tak memiliki pilihan lain kecuali 

melakukan tarian khusus untuk mengeluarkan 

racun dari tubuh mereka. Tarian itu dikenal 

dengan sebutan Tarantella.  Kelak Tarantella 

akan berkembang merambah dunia nada 

hingga menjadi sebuah pelajaran wajib di 

beberapa kelas piano. Tentu saja setelah mereka 

Suci Amanda Putri

Tarantella
CERPENCERPEN



2726

berhasil melalui nada-nada lambat dalam 

Beethoven atau Mozart. 

Menurut Alexa sendiri, Tarantella  tak 

serumit Gaspard de La Nuit milik Maurice 

Ravel yang memiliki jarak nada-nada sangat 

jauh, sunyi berselimut mistis, pun juga tak 

serumit sonata Hammerklavier opus 106 milik 

Beethoven yang mengalir senyap, diam, pelan, 

rumit, lalu menyentak lagi.

“Tarantella 

adalah sebuah 

lagu yang harus 

dibawakan dalam 

tempo cepat. 

Sangat cepat 

seolah-olah kita 

sedang menggiring 

seseorang yang 

sekarat untuk 

melawan racun 

dalam diri mereka 

sendiri,” pianis 

bernama Pieczonka itu menatap penonton 

sejenak. Setelah itu jarinya sibuk berlari. Entah 

mengapa, ketika itu,  Alexa merasa nada-nada 

pada lagu itu menggerakkan sebagian dalam 

dirinya.

Sejak saat itu Tarantella adalah nyawa 

bagi Alexa. Jika hujan turun di malam hari, Alexa 

selalu terhuyung-huyung menari mengikuti 

tempo Tarantella. Setiap ia memutar lagu 

itu,  ia merasa dirinya menjadi kecil kembali 

dan berada di sebuah rumah. Suara petir 

menggelegar. Alexa kecil takut sekali.

“Ibu,” panggilnya.

Tak ada orang di sampingnya. Ia 

pucat. Takut. Tak sanggup menahan kalut,  

digenggamnya boneka kesayanngan. Pelan-

pelan ia berjingkat menuju kamar ibunya.

Alexa kecil terdiam di balik pintu yang 

terkuat sedikit. Ibunya sedang berada di 

pelukan lelaki, tetapi ia tahu pasti itu bukan 

ayahnya. Lelaki itu dan ibunya menatap 

nyalang ke arahnya. Alexa tidak mengerti apa 

yang dilihatnya. Yang ia tahu adalah kalut, 

gagap,  lalu gemetar. Ia 

berlari menuju rumah 

pamannya. Di kepalanya 

ada hitam, sengak, 

dan mengerikan.  Tak 

dipedulikannya lagi petir 

dan kilat yang selama 

ini ia takuti. Waktu itu 

ia berharap ayahnya 

akan memeluknya dan 

menenangkan dirinya 

dengan dongeng tentang 

kancil.

Alexa menangis pucat saat paman 

dan neneknya bertanya mengenai apa yang 

sedang terjadi. Ia terus menangis tersedu-sedu. 

Ada perih juga kerinduan yang sangat dalam 

kepada ayahnya. Alexa ingin sekali lelaki ringkih 

itu  hadir dan membacakan dongeng Kancil 

Mencuri Timun.  Alexa pasti tertawa terbahak-

bahak saat ayahnya menggambarkan nasib 

malang kancil dengan mimik yang lucu.

 Tak lama setelah kejadian itu, ibunya 

menikahi lelaki yang dipeluknya di dalam 

kamar. Alexa kecil menolak menyebutnya ayah. 

Alexa tidak pernah pulang ke rumah. Ia memilih 

tinggal di rumah pamannya.  Yang ia tahu 

ayahnya adalah pria yang tewas dengan lebam 

tepat di bagian jantung ketika mengajak Alexa 

untuk pergi naik motor bersama. Di sebuah 

tikungan, seorang remaja yang mengendarai 

motor dengan kecepatan tinggi menghantam 

motor Alexa. Alexa kecil terlempar ke sebelah 

kanan jalan, ayahnya di sebelah kiri jalan 

sementara orang yang menabrak mereka kabur 

entah ke mana. 

“Mana anakku?” Alexa masih sempat 

melihat tubuh ayahnya terhuyung menuju ke 

arahnya. Kedua tangan ayahnya membuka 

seperti akan menggendong dirinya. Tiba-tiba  

muncul sebuah motor lain dengan kecepatan 

yang tinggi dan menghantam dada ayah Alexa. 

Ayahnya tewas pun pengendara motor itu.  

Alexa masih tak mengeri apa-apa. Ia hanya diam 

kesulitan mencerna semua kejadian. Mungkin 

takut mungkin nanap.  Di depannya dua tubuh 

tergeletak.

Sejak itu, Alexa mulai dihantui rasa-rasa 

yang sulit ia jelaskan dalam dirinya. Ia hanya 

bisa menyebutnya takut. Rasa itu datang tiba-

tiba, mencekik dirinya, menanamkan bibit-bit 

racun, lalu menyeretnya ke dalam lubang hitam 

yang sangat dalam, gelap dingin, juga bisu. 

Perasaan itu sering menyerangnya ketika hujan 

malam hari karena ketika itulah ibunya dipeluk 

oleh pria lain setelah kematian ayahnya. 

Tarantella

Keringat Alexa bersimbah ia menjatuhkan 

dirinya di lantai. Nafasnya sedikit sesak. Ia 

benci sekali keadaan seperti ini. Tapi, kesunyian 

datang menyelinap kapan saja. Dan jika sudah 

begitu, Alexa pun akan menari bersama 

lagu Tarantella untuk menenangkan diri. Ini 

adalah satu-satunya cara yang ia anggap bisa 

membantu. Bersama hentakan lagu dan tarian 

yang ia pelajari dari internet, ia membuang 

lautan bisa dari tubuh.

Kesunyian adalah racun yang tak pernah 

selesai. Tidak memiliki pintu masuk pun pintu 

keluar.

Alexa terduduk bersimbah keringat.  

Sampai kapan aku akan terus seperti ini?

***

“Ha ha ha, aku sendiri lebih menyukai 

Gaspard de La Nuitnya Ravel,” Radha menjawab 

pelan. Matanya menatap dedaunan mangga 

yang disela angin.

“Ya, lagu itu juga misterius, menurutku 

sedikit mengerikan... dan... dan rumit seperti 

kehidupanmu,” Alexa membuka matanya yang 

sempat ia picingkan untuk berpikir.

“Ya, ya, ya, aku menyukai cara Ravel 

menerjemahkan puisi milik Gaspard dalam 

pianonya.  Gaspard menulis mistis, kelam, 

lirih, dan dingin ke dalam puisi itu seperti koki 

handal yang memasukkan berbagai bumbu 

ke dalam periuk. Lalu Ravel menyampaikan 

dengan sempurna melalui melodi,” Radha 

menimpali.

“Gaspard de La Nuit berasal dari puisi?” 

Alexa melebarkan matanya.

“Ya, ya, itu adalah hasil gubahan puisi 

milik Gaspard. Puisi itu bercerita tentang hantu 

yang datang dan pergi begitu saja. Hantu-

hantu itu bernama Ondine, Gibbet, dan Scarbo. 

Puisi itu terbagi menjadi tiga bagian, masing-

CERPENCERPEN

 Lelaki itu dan ibunya 
menatap nyalang ke 
arahnya. Alexa tidak 
mengerti apa yang 

dilihatnya. 



2928

masingnya menceritakan satu hantu. Tapi, 

aku paling suka bagian Scarbo..” Radha diam 

sejenak.

“Ondine adalah sosok peri air yang sunyi, 

Gibbet adalah mayat yang terasing, dan Scarbo 

adalah hantu kecil yang datang dan pergi di 

malam hari sesuka hati.”

“Di awal larik mengenai Scarbo dalam 

puisi itu ada kata-kata ‘dia tidak dapat mengerti 

bagaimana dia berada di sini dan bagaimana ia 

keluar.”

Kesepian adalah racun yang tak pernah 

selesai. Tidak memiliki pintu masuk pun pintu 

keluar. Mirip sekali dengan perkataan ayahku 

dulu. 

“Ha ha ha mungkin kau menyukai 

Gaspard de La Nuit karena itu mirip dengan 

kehidupanmu. Caramu menyukai lagu itu sama 

dengan caraku mengagumi lagu dan tarian 

Tarantella,” Alexa tersenyum.

Angin berhembus.

“Ehmm, aku kuliah dulu,” Alexa 

mengambil tasnya.

“Ya, kapan-kapan datang lagi ke sini,” 

Radha melambaikan tangan.

Alexa melangkah pergi. Pertemanan yang 

aneh. Ya, begitulah menurut Alexa. Meskipun 

sampai sekarang ia tidak tahu pasti siapa 

sebenarnya Radha, ia tetap dapat menerimanya 

sebagai teman. Radha selalu menjawab 

bahwa ia tidak tahu dari mana dia berasal dan 

bagaimana ia akan musnah dari dunia ini—

mirip dengan larik puisi yang menceritakan 

Scarbo dalam Gaspard de La Nuit yang paling ia 

ingat--setiap kali Alexa menanyakan kenapa ia 

hanya tinggal sendiri di rumah itu.

Rumah Radha terletak di dekat gerbang 

kampus. Alexa selalu melihat Radha berada 

duduk di sebuah kursi di balkon lantai dua 

rumah itu sambil menatap layar laptop. Setiap 

hari Radha duduk di situ. Sesuatu yang tidak 

biasa. Fei, satu-satunya orang yang dianggap 

dan menganggap Alexa sebagai teman, 

pernah bercerita bahwa di Jepang ada sebuah 

gaya hidup baru yang disebut hikkikomori. 

Orang-orang yang disebut hikkikomori adalah 

mereka yang tidak pernah keluar kamar lebih 

dari enam bulan. Segala kegiatan dilakukan di 

dalam kamar mulai dari mencari uang, makan, 

melamun, mungkin juga menampar pipi 

sendiri, atau berkencan secara virtual. Anehnya, 

sebagian orang tua justru mendukung tindakan 

anak mereka dengan tetap mengantarkan 

makanan ke dalam kamar. Tapi, ini Indonesia. 

Semua kalangan masyarakat bahkan pengemis 

memiliki teman untuk sekadar bergurau. 

Lalu, apakah lelaki muda yang selalu duduk 

di balkon lantai dua rumahnya itu juga dapat 

dikategorikan sebagai pria urban dengan gaya 

hidup baru?

 Kepenasaran itu mengantarkan  Alexa 

untuk berkenalan dengan Radha. Lagipula 

Alexa sudah jenuh dengan kehidupannya yang 

hanya dihabiskan di kampus dan kerja paruh 

waktu. Ia juga tidak pernah punya selera untuk 

mengunjungi kampung halamannya, ibunya, 

apalagi pria itu. Keluarga adalah hal yang paling 

memuakkan di dunia ini.

Bagi Alexa, Radha adalah makhluk 

ajaib. Ia mengerti puisi, jazz, dan panggung 

pertunjukkan, segala hal yang disenangi 

Alexa.  Percakapan mereka pertama kali selain 

Tarantella adalah menertawakan nasib Sapardi 

Djoko Damono.

“Dunia ini tidak adil, Gaspard de La Nuit 

begitu mudahnya mendunia karena digubah 

oleh seorang pianis ternama dari Perancis. Tapi, 

puisi Sapardi yang menyentuh itu justru tidak 

banyak dikenal orang meskipun sudah beratus-

ratus kali dinyanyikan,” Radha sedikit tertawa.

“Apa mungkin 

karena dia tinggal 

di Indonesia?” Alexa 

menahan ketawanya.

“Yah, banyak hal 

tidak adil menurutku. 

Beethoven dianggap 

terkenal karena piano, 

tetapi banyak pemain 

angklung yang tidak 

diketahui siapa pun, 

padahal mereka sama-

sama main musik.”

“Apa mungkin 

karena angklung juga 

dari Indonesia?” Alexa 

tertawa lagi.

“Kenapa kita tidak merekam angklung 

atau gamelan saja lalu dijadikan album seperti 

lagu-lagu piano?” Alexa menimpali lagi.

“Ha ha ha, sudahlah. Nanti kita bisa 

gila. Hmmm, kenapa ibu Malin Kundang 

mengutuk anaknya menjadi batu, bukan jadi 

emas atau permata saja, atau sebuah bank 

yang besar. Benar-benar kutukan yang tidak 

mempertimbangkan keuntungan ekonomi. 

Ibu Malin Kundang bahkan tidak sempat 

merasakan jadi orang kaya akibat kutukannya 

yang serampangan itu,” Alexa tertawa terbahak-

bahak.

“Sudah! Sudah! Cukup,” Radha 

memegangi perutnya yang sejak tadi 

terguncang.

Percakapan itu menemui ujungnya ketika 

Alexa menyadari bahwa jam kelas berikutnya 

akan segera tiba. Ia berpamitan untuk kemudian 

terus datang di lain 

waktu ke balkon 

rumah Radha.

***

Aku mengusap 

embun air di dinding 

kaca untuk menikmati 

dirinya dari kejauhan 

hingga embun-embun 

air yang baru menutup 

pemandangan itu. 

Kemudian, aku 

akan mengusapnya 

kembali. Ini adalah 

satu-satunya rahasia 

dalam diriku yang tidak pernah kuceritakan 

kepada Radha: menyesap pesona dirinya ke 

dalam tubuhku setiap kali hujan tiba di malam 

hari setelah mengusir ketakutanku bersama 

Tarantella. Radha adalah obat lain bagi diriku. 

Aku tak perlu bersimbah keringat lagi  untuk 

sekadar berperang dengan gelap yang datang 

berulang.  Aku melihat diriku seperti Ondine 

dalam Gaspard de La Nuit yang bermain dengan 

kecipak air menunggu Scarbo sang hantu 

datang.  Aku dapat membayangkan apa yang 
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dipikirkan Ondine di bawah sinar rembulan. Ia 

sunyi di dalam sunyi dan merindukan kehadiran. 

Kesunyian adalah racun yang tak pernah 

selesai. Tidak memiliki pintu masuk pun pintu 

keluar.

Kenapa ayahku harus mengucapkan 

kalimat itu ketika aku masih berusia tiga tahun? 

Atau sebenarnya ibu telah menghianatinya 

sejak lama?  

Memandang Radha di dalam gelap 

dengan bantuan sinar-sinar lampu di pinggir 

jalan rasanya seperti mengajak jiwaku keluar 

dari labirin bau dan tengik. Semburat cahaya 

lampu pada tubuhnya menjelma serupa misteri 

yang menyenangkan. Setelah itu aku akan 

menghidupkan lagu Tarantella dan melompat 

mengikuti iramanya lalu tak sadar hingga 

pagi menjelang. Akan tetapi, aku tak tertarik 

memandangnya tanpa hujan. Radha adalah 

penawar kepedihanku. Ia cukup ditelan ketika 

perih mengeluarkan cakarnya untuk  mencabik-

cabik hidupku saat air-air berguguran dari langit 

di malam hari. Tarantella dan kesakitan. Saat ibu 

memeluk pria itu juga saat hujan. Dan hujan 

adalah luka pertama yang tercabik di dalam 

hidupku.

***

“Alexa!” Fei menghampiriku.

“Hei, lama tidak bertemu. Apa kabar?”

Fei diam. Menatapku dalam-dalam. 

Mengobservasi tubuhku dari rambut hingga 

kaki. Aku balik menatap Fei. Tas Birkin 

menggantung di tanggannya. Aku bersumpah 

harga tas itu lebih mahal daripada sebuah 

bus kecil. Satu hal yang ajaib dari Fei adalah ia 

sangat rendah hati. Ia menjagaiku ketika masuk 

rumah sakit. Ia jarang meneleponku, tetapi 

selalu mengecek keadaanku secara teratur 

setiap bulan. Hal yang ditanyakannya pun sama 

saja, “Apa kau baik-baik saja, jika ada apa-apa 

tolong hubungi aku.”

“Baik, kau bagaimana? Mau ke mana? 

Masih suka menari Tarantella”

“Ah, aku baik-baik saja.  Ya, jika hujan tiba 

di malam hari. Itu satu-satunya caraku keluar 

dari kegilaan, kau tahu itu,” aku tersenyum. 

“Aku akan ke rumah Radha, pria yang 

kuceritakan bulan lalu. Ingat?”

“Ya, tentu.”

“Kau mau ikut?”

“Ayo ikut rumahnya tak jauh dari sini,” 

Alexa menarik tangan Fei.

“Itu Radha” aku menunjuk Radha yang 

berada di atas balkon. Radha melambai ke 

arahku.

Fei terdiam. Ia menatapku dalam-dalam.

“Alexa,” ucapnya pelan.

“Aku tidak melihat siapa-siapa di sana,” Fei 

membuka mulut.

“Kau tidak melihatnya, mungkin karena 

ini gelap. Itu Radha!”

“ALEXA!!” Fei membentak.

“TIDAK ADA RADHA DI SANA!! “

“Ada, dia ada di sana. Dia mengerti puisi, 

piano, jaz, itu dia! Dia obatku. Belakangan aku 

jarang ketakutan lagi karena ada Radha di sana.”

“ALEXA!! KAMU MULAI LAGI!!” Fei 

menyeretku menjauh. Aku meronta. Fei 

mencengkeramku lebih erat. Sebuah ambulans 

datang, beberapa petugas memegangiku dan 

menyuntikkan sesuatu.

“RADHAAA!!” teriakku tercekat. 

Pandanganku kabur.

Radha satu-satunya teman yang mengerti 

aku. Ia ada di sana. Tepat di atas balkon 

melambai kepadaku dengan tatapan rindu 

Scarbo kepada Ondine. Tidak mungkin ia tidak 

ada.

***

Kesunyian adalah racun yang tidak pernah 

selesai. Tidak memiliki pintu masuk pun pintu 

keluar.

Dadaku sakit. 

“Alexa, apa kau baik-baik saja?” Suara 

Fei terdengar di ponselku. Seminggu yang 

lalu Fei menungguiku di kosanku. Ia baru 

meninggalkan kamarku ketika yakin aku sudah 

pulih tiga hari yang lalu. 

“Ya.”

“Apa kau melihat Radha?”

“Ya!” ujarku.

“Masih di balik kaca,” tanganku bergetar 

mengusap jendela kaca.

“Ingat janji kamu Alexa. Ingat! Radha tidak 

pernah ada. Berjanjilah demi pertemanan kita 

jangan pernah temui dia lagi!”

“Ya,” jawabku lirih.

“Kau pasti bisa Alexa, hari-hari 

sebelumnya kau juga bisa tidak mengunjungi 

Radha kan!”

“Tidurlah Alexa!”

“Ya.”

***

Kesunyian adalah racun yang tidak pernah 

selesai. Tidak memiliki pintu masuk pun pintu 

keluar.

RADHA TIDAK ADA!!

ADA!!

TIDAK!!

Hujan mulai turun perlahan-lahan. 

Pekikan nada Tarantella memecah malam. Racun 

membuncah  dari langit. Ada Ondine yang sunyi. 

Ada Scarbo yang resah.Gibbet tertawa di tiang 

gantungan.

Sampai kapan Scarbo akan berpisah 

dengan Ondine?

Di balik kaca Radha melambai kepadaku. 

Apa yang sebenarnya aku cari di dunia ini?

Dada Alexa sakit lagi.

Tubuh Alexa menari terhuyung di balkon 

rumah Radha. Keras dan mengguncang. Radha 

mengikutinya. Radha menjadi Scarbo sang 

hantu yang hilang dan pergi. Alexa adalah 

Ondine sang peri air yang menanti di dasar 

danau. Mereka melompat dan berputar. 

“Mari kita menjadi hantu!!” Alexa 

mencakar wajahnya lalu menyeringai dengan 

goresan luka dari jarinya sendiri, melompat, 

dan berputar. Mayat ayah Alexa tergeletak 

di sebelah kanan. Ibunya tersenyum dalam 

pelukan pria lain di sudut balkon. Alexa 

kecil berlari pucat. Ada luka terbuka di sana. 

Dentingan piano Tarantella bertambah cepat 

menggelap malam.
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Musim 

hujan. 

Tardi berlari-

lari kecil sambil 

menutupi kepalanya dengan 

tangan. Hari itu ia lupa membawa payung lagi. 

Istrinya yang biasa mengingatkannya hanya 

memasang raut muka tak enak sejak tadi pagi. 

Pada saat jam pulang kantor begini, dengan 

hati yang rintik-rintik, Tardi berharap Minah 

sudah membaik dan bersedia membuatkannya 

secangkir teh hangat. 

Tapi perkiraan Tardi meleset. Minah masih 

kesal saat Tardi sampai di rumah. Wajahnya 

ditekuk seharian. Dari pagi sampai malam ia 

sungguh membuat Tardi bingung. Biasanya 

pagi-pagi sekali Minah sudah menyiapkan kopi 

hangat dan pisang goreng, malamnya ia pasti 

menyediakan teh hangat dan nasi goreng. 

Tapi kali ini, ia hanya merebahkan dirinya di 

ranjang. Tadinya Tardi pikir istrinya kelelahan 

karena semalaman ia membantu orang hajatan 

di kampung. Tardi maklum, maka pagi tadi ia 

tak bertanya lebih jauh. Toh waktu itu ia harus 

cepat-cepat berangkat ke kantor. Pekerjaannya 

sebagai Office Boy di gedung pencakar langit 

membuat ia harus datang lebih awal dari para 

karyawan.

Tapi sayang, saat ia kembali ke rumah, 

ia masih mendapati istrinya tak bergeming. 

Dari luar kamar, di antara tirai pintu yang lusuh 

dan sudah robek di sana sini, Tardi bisa melihat 

istrinya dengan jelas. Ia sungguh, sedang tidak 

seperti biasanya.

“Kamu sakit, tho?” Tardi bertanya hati-hati 

sekali.

Minah diam seribu bahasa. Hanya 

gerak bibirnya saja yang dapat Tardi baca. Ia 

menggerutu. 

“Minah, sekarang Mas belum gajian, 

masih juga tanggal 20. Ntar aku...”

“Udah ah, aku capek nih!” Minah 

menyambar. Ketus.

“Lha, aku kan udah apal lagumu itu, Nah. 

Alfi Syahriyani

Kado di 
Musim Hujan
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Kamu tuh seneng kalau aku gajian, yah toh?” 

“Emangnya aku makan dari gaji Mas 

doank apa?”

“Yah, kamu makan cinta dari aku sering 

kan. Hehe. Ayo lah....malam ini donk, sekali aja, 

ya ya?” Tardi mengerling. Sayangnya, Minah 

membuang muka. Gombalan Tardi tak berhasil. 

Sungguh kali ini Tardi bingung. Ada apa dengan 

istrinya?

Minah sudah terlebih dahulu tertidur 

ketika Tardi menyusul merebahkan dirinya di 

ranjang. Ia mengingat-ngingat dosa apa yang 

telah ia perbuat sehingga sang istri mogok 

bekerja. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan 

paling dasar.

“Gajian masih minggu depan kan, Nah. 

Ayolah...” katanya kepada Minah yang sudah 

terlelap di sampingnya. “Kamu pura-pura tidur 

aja kan, Nah. Ayolah, sekarang ini kan masih 

tanggal......” Tardi mengingat-ingat, “Astaga!” 

Ia terbangun dan menepuk jidatnya sendiri. 

Teringat minggu lalu saat Minah sedang 

nonton sinetron dan berkata kepada dirinya, 

“Mas, kemarin Jupri ngajak istrinya yang lagi 

ulangtahun nonton apa yah itu pelem yang lagi 

bagus di bioskop. Habi...Habibah-Airin kali! Duh, 

aku mau donk, Mas”

“Nah, bangun, Nah...aku ingat ini hari 

apa, Nah!” Tardi mengguncang-guncang bahu 

Minah. Ia gusar, tapi sayangnya, seruan Tardi 

hanya disambut suara dengkuran Minah yang 

terdengar makin nyaring.

***

Esok harinya, demi menebus dosanya 

yang lupa akan perayaan ulangtahun istrinya 

kemarin, ia berpikir keras bagaimana caranya 

agar bisa membahagiakan Minah tanpa perlu 

datang ke bioskop. Toh, ia tidak paham caranya 

dan sayang juga kalau hanya menghabiskan 

malam minggu dengan nonton. “TV di rumah 

masih jelas lah” hiburnya dalam hati, sambil 

membayangkan omelan anaknya yang kemarin 

minta TV baru karena semutnya sudah terlalu 

banyak. Pagi-pagi sekali ia meninggalkan 

secarik kertas di atas meja ruang tamu untuk 

Minah. Siangnya, ia sengaja keluar sebentar 

dari kantor, melewati terowongan yang 

menghubungkan gedung perkantoran dan 

mall.

Diliriknya barang-barang di sana. 

Harganya membuat isi kantong Tardi seperti 

mendadak membuat formasi pertahanan ala 

Chelsea. Dalam bayangannya kini, mall berubah 

menjadi padang rumput yang luas. Jantungnya 

seketika berdegup kencang. Kepalanya 

pusing. Lututnya lemas sekali begitu melihat 

price tag barang yang bahkan gaji sebulan 

Tardi pun tidak cukup untuk membelinya. 

Isi kantong Tardi tiba-tiba saja membentuk 

dinding pertahanan. “Heh, Tardi, ngapain kamu 

beli barang orang-orang kaya di sini. Mereka 

yang cuma menghargai kamu kurang dari 

UMR!” lembaran uang berwarna hijau berubah 

menjadi wajah John Terry.

“Ingat, Di, bulan depan anakmu itu mau 

sekolah, pentingkan itu saja dulu lah”  kali ini 

muncul Gary Cahill yang membawa segepok 

lembaran berwarna biru.

 Tapi di sisi lain, batinnya menyerang 

tak karuan, “Kapan lagi kamu ngasih sesuatu 

buat istri kamu, Di? Jupri aja bisa bawa istrinya 

ke bioskop. Entar istrimu mogok lagi, kamu 
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yang pusing. Ayo beli aja!” Tardi bingung, suara 

Leonell Messikah tadi? 

Ia menggeleng-gelengkan kepalanya 

gemas, lalu menepikan diri ke skywalk. Ada 

diskon besar-besaran di sana, tapi tetap 

saja harganya masih melangit. Ada yang 

membisik-bisik Tardi lagi, “Udah, balik aja lah 

ke kantor. Masih banyak kerjaan!” Barislav 

Ivanovic hadir dengan membawa alat pel di 

tangan. Sempurna, membuat Tardi bertahan 

dan membalikkan badan. Ia mengucapkan 

hamdallah berkali-kali. Mall ini memang bukan 

tempatnya. Tempat dia hanya di basement. 

Ya, hanya di basement. Tapi begitu ia jalan ke 

luar mall, tahu-tahu saja seorang perempuan 

menyemprotkan parfum sembarangan 

ke arahnya. Ia terkejut. Seperti mendapat 

tendangan Robie Van Persie yang menukik, 

formasi pertahanan Tardi pun jebol. Dua lembar 

uang kertas merah melayang bebas. 

****

Hujan turun perlahan membasahi 

pelataran gedung, tapi hati Tardi lebih basah 

lagi. Lama sekali Tardi memerhatikan parfum 

yang dibelinya saat ia sampai ke ruangan 

tempat OB berkumpul di basement. Dipikir-pikir 

buat apa juga ia beli parfum, toh istrinya sama 

sekali tidak suka berdandan. Kenapa juga ia 

bisa begitu saja terpikat akan wanginya sampai 

tidak berpikir panjang. “Ya mau bagaimana lagi, 

sudah terlanjur. Semoga Minah senang” katanya 

menghibur diri. 

Tardi lalu ke mini market di basement 

kantor untuk membeli kertas kado. Rapi 

sudah kadonya kini. Ia senyum sumringah, 

membayangkan Minah memeluk dirinya 

sambil berkata, “Terimakasih ya, Mas”. Masih 

senyum-senyum sendiri, Tardi mengambil alat 

pel di toilet. Diajaknya alat pel itu mengobrol. 

Ia hendak berlatih bagaimana caranya agar ia 

tidak canggung memberikan kado. Maklum, 

sudah lama juga ia tidak bermesra-mesra 

seperti ini. Apalagi delapan tahun rumah tangga 

yang penuh lika-liku membuat bunga-bunga 

di antara keduanya layu, tergantikan dengan 

pertanyaan, “Besok, si Fajri dan si Ida makan apa 

ya?” 

“Kado ini dipersembahkan untukmu, 

Dinda. Di tengah curahan hujan badai dan 

curahan air mata dan curahan penyesalan 

karena kealpaanku akan tanggal ulangtahunmu” 

ujar Tardi di depan alat pel. Tapi Tardi tidak 

sadar, sedaritadi ada karyawan kantor yang 

mematung di belakangnya. Karyawan itu 

bingung dan tidak bisa melewati toilet karena 

pintu terhalangi drama Tardi dan alat pel. Begitu 

Tardi sadar, sang karyawan masuk ke dalam lalu 

tersenyum dan geleng-geleng kepala. 

Tardi menyudahi hobi berimajinasinya. 

Antara malu dan prihatin, ia teruskan 

pekerjaannya, membersihkan toilet kantor 

dengan serius. Sungguh baru kali ini ia 

membelikan hadiah ulang tahun untuk istrinya. 

Dengan sumringah, ia bersihkan sudut kanan, 

sudut kiri, tengah, dan belakang sambil sesekali 

bersiul. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. 

Hampir semua pegawai kantor sudah pergi dan 

hanya ada satpam di sana. Ia menekan tombol 

lift untuk naik ke lantai dasar. Waktunya pulang. 

Tapi tunggu, sifat pelupa Tardi kumat lagi!
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Tardi berlari ke belakang untuk 

mengambil kadonya. Ia menekan tombol lift 

lagi untuk turun ke basement. Sementara itu, 

di luar gedung, hujan turun dengan derasnya, 

petir menyambar-nyambar membuat para 

karyawan yang berada di jalanan Jakarta begitu 

cemas. Air kini sudah mencapai mata kaki. 

Hujan terus turun tanpa ampun, semakin deras 

dan membuat air pancur bundaran HI lebih 

tepat disebut kali. 

Di loker basement, Tardi melihat sebuah 

kado kecil yang tertinggal. Ia ambil kado itu lalu 

keluar dari ruangan. Begitu hendak menekan 

tombol lift, tahu-tahu saja ada sesuatu yang 

mengganggu langkahnya. Sesuatu yang masuk 

ke celah-celah gedung dan membuat lantai 

menjadi becek. Ia menunduk dan menelusuri 

genangan air itu dengan seksama. Namun, 

baru saja Tardi mendongakkan kepala, tiba-tiba 

saja dengan garangnya air bah menghantam 

dinding-dinding basement seperti ombak di 

lautan. Air bah tersebut menyapu ruangan 

basement dengan keras. Tardi terkesiap. Ia 

hendak berlari. Tapi sayang, air bah berlari lebih 

cepat.

***

 Minah masih memandangi jemurannya. 

Tidak kering-kering juga. Ia kesal sekaligus 

cemas karena hanya itulah satu-satunya baju 

yang bisa ia pakai untuk hajatan saudaranya 

di kampung. Malam makin larut, dan Minah 

semakin cemas saja karena Tardi tidak kunjung 

pulang. Ia menyesal karena seharian kemarin 

mendiamkan Tardi hanya gara-gara jemuran 

yang tak kering-kering. Sementara itu, TV 

di rumah Minah terus menyala, menyiarkan 

banjir di Jakarta yang semakin tidak terkendali. 

Seorang lelaki dikabarkan tewas karena terjebak 

banjir di basement. 

Berkali-kali Minah melihat ke luar jendela. 

Hanya ada suara hujan dan tidak ada kecipak 

kaki-kaki Tardi yang biasanya terdengar. Nasi 

goreng sudah disediakannya di atas meja. HP 

Tardi sedaritadi tak bisa dihubungi. Ia merenung 

di ruang tamu dan bertanya-tanya dalam hati. 

Sampai dilihatnya secarik kertas di atas meja 

yang baru saja disadarinya. Sebuah tulisan yang 

membuatnya terpaku cukup lama, “Selamat 

ulang tahun, Dik Minah Sayang. Semoga kelak 

Mas Tardi bisa belikan mesin cuci”

 Minah tertawa kecil. Sifat Tardi yang 

pelupa tidak berubah juga. Ulang tahun Minah 

masih tiga minggu lagi.

Malam makin 
larut, dan Minah 
semakin cemas 

saja karena Tardi 
tidak kunjung 

pulang.
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For some people, the idea of living under a 
rock might seem like an excitement. They 

close their eyes to what actually happen in 
their environment, simply because they want 
to be free. They don’t want to be hit by any 
kind problem. They probably forget that they 
are now living under the basement of their 
mother’s house as it doesn’t benefit their own 
interest. The favourite statement of this kind 
of people is “Why should I care?”. 

They close their eyes to what is going in 
their country. Although the news about their 
country’s leaders seems very unceasing on 
television, they don’t really care. The television 
and other media in their country are now still 
competing each other, showing their truth 
version, but still, they don’t care. Neither they 
find them worrying nor shocking, they are 
simply able to turn away. 

A lot of problems hit their country. 
And corruption still becomes one of the 
major problems which is difficult to eradicate. 
Constitutional court corruption scandal 
shakes Banten Dynasti, the former SKK 
migas chief may face up dozen years in jail, 
Anas accuses for Hambalang project and 
bribery, Luthfi Hasan Ishaaq was arrested for 

beef import 
graft scandal. 
And other 
corruptions that 
haven’t been tracked.

On the other side, education problems 
call for help. Capitalism creates a huge gap 
between the rich and the poor. Religious 
conflicts in their so called democratic country 
get huge attention from the world. And 
employment of children and women in the 
neighboring countries make people mock 
their government.

It’s raining problems, raining interests, 
raining cats and dogs. Once we take 
an action, the other problems come up. 
Television is very briliant to raise mountain 
of issues. They just overlap and share the 
consequences to public. Some care, some 
don’t, some just give a simple comment. What 
type of people are you? 

It seems that nothing makes things 
any easier in Indonesia. I guess, most of us 
prefer watching entertainment, or living 
under a rock while listening to the Beatles’s 
song...”Let it be...let it be...”, we are all crazy.

Alfi Syahriyani

Get Out of The Rock
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