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Pengantar Penulis

 Sebelum kenal istilah gaya tulisan yang satu ini, aku 
selalu kebingungan kalau ditanyain tentang tulisan-tulisanku:

 "Kok tulisan prosanya pendek banget?!"
 "Tulisan itu gak bisa disebut cerpen!"
 "Tulisannya agak dibanyakin biar bisa disebut cerpen."
 "Ini, sih, puisi bukan cerpen!"
 
 Nanggepin pertanyaan dan pernyataan tadi, so ... aku 
gak bisa jawab. Cuma bisa nyengir. Atau paling banter ngomong 
dalam hati, atuh gimana, ya sukanya nulis yang pendek, kilat, 
seperti cerita di satu frame foto? :p 
 
 Tapi sekarang, aku bertemu dengan flash fiction, istilah 
untuk gaya tulisan prosa yang super pendek. Rupanya, banyak 
penulis yang dikategorikan penulis gaya ini, salah satunya 
penulis favoritku: Anton Chekov. Berhubung masih baru tahu 
tentang istilah itu, aku belum bisa jelasin banyak. Tapi infonya, 
bisa dibaca di sini: http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_fiction. 
 
 Ruang flash fiction pertama yang kutemukan di 
sini:www.flashfiction.ubudwritersfestival.com. Senang rasanya 
bisa berbagi cerita di ruang yang pas :). Apalagi bertemu teman-
teman senasib (yang suka nulis cerita pendeeek banget), 
senengnya bertambah. Semangat nulisku jadi menyala. :D
 
 
--Bandung, 19 Agustus 2010--
 
**(makasih buat Sekar yang ngasih tahu aku buat ikut 
lomba nulis di situs ini:  
www.flashfiction.ubudwritersfestival.com) :)
***(Thanks for -The Kilat! Flash Fiction Team Ubud Writers 
& Readers Festival-UWRF) :)
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http://www.flashfiction.ubudwritersfestival.com/
http://www.flashfiction.ubudwritersfestival.com/
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http://www.flashfiction.ubudwritersfestival.com/


Klik!

 Klik! Satu nama yang dicari muncul. Ragu! 
Lakukan?!! Jangan?!! Hitungan menit hingga ke seratus 
satu tak menggerakkanya untuk mengambil keputusan. 
Dia hanya menimang-nimang kunci yang baru saja 
ditemukannya setelah lama tertiadakan. Pikirannya 
beradu tawar dengan sekelebat keyakinan.

 Baginya bukan perkara mudah mencuri waktu 
untuk kembali ke masa lalu. Sebab, jika satu pintu terbuka,  
ratusan pintu akan terhubung dan siap menarik dirinya 
kembali. Setelah itu, ribuan cerita usang akan segera 
menumpuk dan berdebu dalam setiap angan. Kecuali … 
buru-buru menutupnya dan melenyapkan kembali kunci 
itu selama-lamanya, melebur bersama bayang-bayang 
yang tertiup angin lalu.

 Dalam segenap niat yang tak tentu warnanya, tiba-
tiba, suatu daya yang dasyat mengguncang tempat dia 
berpijak. Limbung pikiran tak mampu menerjemahkan 
pertanda. Hingga suara-suara mendorongnya untuk 
meninggalkan satu baris nama yang masih tetap tertera di 
layar datar di depannya bersama catatan-catatan yang 
masih menggantung. Tidak ada waktu lagi. 

 Sedetik kemudian, kakinya reflek menukar sandal 
jepit yang dikenakannya dengan sepatu. Penuh 
pertimbangan diraihnya tas kanvas hitam, yaaa … 
masihlah sempat terpikir membawanya serta adalah 
pilihan tepat.
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 Terburu-buru … bersama orang-orang di sekitarnya 
berlarian menuju arah yang sama. Pintu utama. Dalam 
keterkejutan dan riuh suara-suara di sekitar, dia masih 
teringat akan satu nama itu. Tak habis pikir, mengapa 
nama itu bisa muncul seketika dalam pikirannya dan di 
layar datar itu. Dia hanya terdiam menelusuri segala 
kemungkinan …

 Setengah jam berlalu. Suara-suara di sekitarnya 
mulai surut. Dia kembali ke tempatnya tadi. Nama itu 
masih tertera di sana. Dia menarik napas dalam. Peristiwa 
barusan seperti perekat yang akan menguatkan dirinya 
mengingat nama itu terus dalam sepanjang perjalanan 
hidupnya. Dia tak mau dihantui. Dipejamkan matanya. 
Satu keputusan menggerakkan tangannya. Klik!

Bandung, 02 September 2009
18:00 WIB

–saat terjadi gempa sore ini–
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Farewell

scene 1
[versi CERPEN]

 Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak ….
 Berkejaran waktu memburu sekelumit jarak. Irama 
itu membuatnya tidak bisa memejamkan mata dan 
pikiran. Tentu saja tidak akan bisa. Bukankah beberapa 
jam lagi seseorang akan meninggalkan dirinya lengkap 
dengan cerita-cerita yang berjuntaian tak terjalin. Baru 
kali ini, hatinya terasa sangaaaat berat untuk mengakhiri 
suatu perjumpaan.

 Pikiran-pikiran mengurungnya dalam diam hingga 
tubuhnya terduduk di lantai. Sambil menopang dagu di 
lutut, dipikirkannya cara untuk mengucapkan selamat 
jalan. Buntu! Dia berdiri dan menghempaskan tubuhnya 
ke kasur. Dipandanginya langit-langit, mencari-cari 
jawaban.

 Sekelebat ada kalimat yang datang!!! “Apakah ada 
perjumpaan lagi setelah sosok itu beranjak melewati 
gapura?” Aaaaah! Satu pertanyaan belum juga terjawab, 
mengapa ada satu lagi yang menerobos pikiran. 
Digelengkannya kepala untuk menghapus segala 
kekhawatiran.

 Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak ….
Ditolehnya ke arah asal bunyi-bunyian. Matanya nanar 
saat bertubrukan dengan jarum jam yang tak pernah diam. 
Satu tarikan napas lagi dihirup untuk mengikat 
keberanian. Bangkit! Ditegakkannya rasa. Tangannya 
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mengalungkan syal di leher sebagai pengikat raga yang tak 
berdaya.

 Sesaat kemudian, dia membuka jendela. Di luar 
kamar, gelap dan hening masih meraja. Ragu! Dia bertanya  
pada dinginnya udara, “Oh, pantaskah dirinya berbuat 
sedemikian? Menunggu di pagi gelap buta?!” Ah, logika 
pun tak cukup untuk mencegah keinginannya. Yang dia 
tahu, hal ini dilakukannya: demi satu rasa yang tak tentu 
arah tujuan. ***

–mengenang suatu pagi buta dalam jarak ribuan jam matahari–

Scene 2
[versi PUISI]

Menunggumu di beranda
Pagi buta
Dalam doa-doa dan setangkup bunga
Berteman secangkir teh panas penawar rasa
Sekelebat
Menyelubungi jiwa
Tak berjejak
Kukalungkan selendang berwarna
Pada udara yang mengambang
Di sudut-sudut mata
Yang enggan bertatapan
Melepas satu nama yang terbalut kenangan***
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Pesan

Inbox
Klik!
View message inbox
Klik!
Pesan paling atas.
Klik!

 Genap 113880 jam, jarak yang merentangkan jiwa, 
raga, dan pikiran kedua orang yang pernah menjadi sahabat 
itu–tepatnya teman sekelasnya, tapi lebih deket dari yang 
lainnya. Sehingga kalimat di depannya cukup membuatnya 
terkejut dan terbatuk-batuk. Membacanya, seperti tiba-tiba 
melorot dari petak-petak teratas kembali ke awal 
permainan. Kata-kata itu seolah-olah tak pernah bergerak 
dari masa lalu. Ditariknya napas dalam. Limbung! Perlu 
waktu untuk mengeja keadaan.

 Lalu, dia tertawa. Mentertawakan kebodohannya. 
Lupa! Ada bonus untuk setiap pencarian. Pikirannya mulai 
mengejek, “Siapa suruh membuka kotak yang sudah 
tertutup rapat dan berdebu!!  “

Delete
Klik!
Recycle Bin
PLUK!
***

Cinambo, Bandung 03 September 2009

–bonus hari ini :p–
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Sorry, Punten

 “Aku ke atas dulu, ya. Bentar, kok hanya 10 menit,” 
katanya. Setengah berlari, dia melompati anak-anak 
tangga toko buku itu dengan cepat. Matanya melirik ke 
sebelah kanan, terpotret oleh lensa matanya sesosok 
bayangan. “Hmmm, kok sering ngeliat bule, sih di jalan-jalan di 
Bandung sekarang. Dan gaya bule-bule itu gak kayak turis, lebih mirip 
penduduk di sini,” pikirnya. 

 Perhatiannya terpecahkan saat melihat eskalator. 
Dia langsung naik eskalator itu sambil menaiki anak 
tangganya dengan cepat, ingin tepat 10 menit tiba di 
bawah lagi. Di belakangnya, si Bule tadi menaiki eskalator 
yang sama dengan santai.

 Setelah sampai di lantai atas, matanya langsung 
bergerak seperti kamera pengintai. “Nah, itu dia!” katanya 
sambil menuju rak berisi kertas-kertas. Hanya dalam 
hitungan 2 menit, dia sudah memasukan 5 pak kertas 
origami ke dalam keranjang belanjaan. Kemudian, dia 
berjalan menuju kasir dengan terburu-buru. Di tikungan, 
tiba-tiba tubuhnya bersenggolan dengan tas jinjing yang 
dipegang si bule tadi. Refleks, keduanya saling melihat, 
meminta maaf. Refleks juga dia berkata, “sorry” dan si Bule 
mengucapkan kata “punten“. Dalam beberapa puluh detik, 
dia terbengong-bengong dengan persilangan kata barusan 
dan teringat pikirannya beberapa menit lalu.***

Cikutra, Bandung, 06 September 2009
—Penggalan cerita dua hari yang lalu di Gramedia Merdeka Bandung—
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Luka Lukisan

 Mata bulat itu menyapu sepintas pada lukisan 
senja yang turun lewat pematang. Ada garis sekelebatan 
cahaya matahari keemasan menyentuh ujung bulir 
padi. Ditelusurinya, garis-garis lembut itu. Hatinya 
berdetak …

 Tidak banyak yang berubah dengan goresannya 
pun warna-warna yang tertuang di atas kanvas itu. Benar-
benar khas dia, detail dan hidup. Dan tentu saja selalu 
mempesona dirinya. Setelah cukup waktu menikmati 
lukisan yang pertama, kakinya melangkah pelan, 
berpindah melihat-lihat lukisan-lukisan lain yang di 
pajang di galeri itu … semakin banyak yang dilihat, detak 
itu semakin bertalu-talu.

 “Ing, Inggrid?!” sapa sebuah suara yang membuat 
napasnya sejenak terhenti.

 Dia memejamkan matanya sekerlipan waktu. 
Mencuri ketenangan yang sejak tadi menghilang. Dia 
menoleh ke arah suara tadi setelah sebelumnya menarik 
garis bibir. Mencoba tersenyum.

 “Hi, Roo!!! Apa kabar?! Gila, lukisan-lukisan lo 
itu!! Gw selalu suka!”

 “Heh ….” jawab laki-laki yang disapa Roo sambil 
memeluk Inggrid sebagai salam pertemuan.
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 Inggrid hanya bisa membiarkannya sambil 
tersenyum getir.

 “Angin apa yang bisa bawa lo sampai ke sini?” 
tanya Roo sambil melepaskan pelukannya dan menatap 
Inggrid dalam.

 “Angin rindu hahaha …”

Tatapan Roo menghujam tak percaya.

 “Ok … ok … Kebetulan, gw singgah di kota ini. Tak 
sengaja ketemu si Johan di tempatnya Mirch. Dia yang 
ngasih tahu kalo lo pameran di sini.”

 “Oh…”

 “Oh?!”

 “Ing!”

 “Hmmm …?”

 “Kabarnya, elo ‘dah gak ngelukis lagi sejak kejadian 
itu?”

 Inggrid terhenyak. Dia tak menyangka akan 
ditanya tentang itu lagi. Seputaran jam pasir, mereka 
terbungkus keheningan. Inggrid menatap mata Roo nanar. 
Dia tersenyum getir. Hatinya berebut kata, sejak Roo … sejak 
10 tahun silam …. sejak …. Ah, sejak semua itu, jiwanya tak sanggup 
lagi menggoreskan kehidupan di atas kanvas. Kosong.
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Kunci Waktu

 Kubuka pintu. GELAP! Ada beberapa garis cahaya 
melintang sebesaran benang layangan. Berkas cahaya itu 
datang dari celah-celah jendela yang tertutup. Kuulurkan 
tanganku mencoba menggenggamnya, ada rasa hangat 
menjalar di sela-sela jemari. Kuhirup aroma yang sangat 
akrab, aroma yang melekat kuat dalam ingatan. Berkas 
cahaya dan aroma ini hmmm … perpaduan yang selalu 
mendesak ruang-ruang rinduku.

 Beberapa menit kemudian, kutarik tanganku dan 
kucoba mencari-cari saklar di tembok. Aku hapal betul, 
saklar berada dua jengkal dari kusen pintu sebelah kiriku. 
Klik! Cahaya jingga temaram menyebar di seluruh ruangan  
yang berukuran sekitar 8 x 8 Meter persegi itu.

 Mataku menyapu tiap sudut dan berhenti pada 
satu furniture yang terbuat dari rotan. Kursi goyang itu … 
Aku menghampirinya. Letaknya masih sama dekat jendela.  
Aku tak berniat membuka jendela itu. Kubiarkan hanya 
cahaya jingga dari lampu bohlam saja yang menemaniku, 
seperti yang biasa kulakukan, dulu …. Kuelus bagian 
sandaran kursi goyang itu. Lebih dari seribu kali kepalaku 
terkulai di sana dengan wajah tertutup buku bacaan atau 
majalah. Kuhempaskan tubuhku di atas kuris itu. 
Kugoyang-goyangkan perlahan seiring kelebatan ribuan 
cerita di dalamnya.

 Pikiranku menerawang dalam hitungan jam pasir. 
Namun seketika terhentikan saat mataku tertumbuk pada 
deretan buku-buku yang tersusun dengan rapi di atas rak-

09



rak terbuka. Seketika, aku melompat. Serasa terhipnotis, 
langkahku mendekat ke arah rak-rak itu. 

 Jemari tangan kiriku menyentuh buku-buku itu 
satu persatu. Susunannya tidak banyak berubah, masih 
seperti sembilan tahun lalu saat terakhir kali aku 
melihatnya. Buku-buku itu telah menjadi temanku 
semenjak menginjak bangku kuliah hingga … Ah! Aku 
menarik jemariku. Kuhela napas berat. Tiba-tiba, aku 
teringat sesuatu. Kepalaku menoleh ke arah rak yang 
paling kanan.

 Aku mencoba menggeser lemari itu. Ops! Berat 
sekali! Tidak bergerak sedikit pun. Aku mencoba 
mendorong sekuat tenaga dengan tubuhku. Hup! Berhasil! 
Lemari pun tergeser selebar dua petak lantai. Tepat seperti  
yang kuinginkan. Aku duduk di lantai. Aku mengetuk 
lantai kayu itu. Nah, ini dia! Tak sabar kutekan lantai kayu 
itu sambil menggesernya ke arah kanan. Lantai kayu pun 
terbuka. Ada lubang yang cukup untuk menyimpan bekas 
kaleng bundar kue Monde tempat menyimpan benda 
berhargaku. Kuulurkan tangan mengambil kaleng itu. 
Permukaannya tertutupi debu. Kukibas-kibaskan debu itu 
dengan tangan. Tidak banyak membantu. Akhirnya, aku 
pun meniup debu-debu itu seakan-akan ingin 
menerbangkan debu yang selalu melekat dalam jiwaku 
selama ini.

 Kutatap nanar kaleng itu. Aku menarik napas 
panjang. Kupejamkan mata mengumpulkan keberanian. 
Lintasan-lintasan bayang-bayang semakin banyak yang 
singgah di pelupuk mata. Aku tidak tahan dengan serbuan 
yang mendadak itu. Kubuka saja mataku sambil komat 
kamit, “Buka? Jangan? Buka? Jangan?” Tanganku 
gemetar. Tanpa sengaja, kaleng itu terjatuh. PRANG! 
Tutupnya terbuka ….
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 Aku terkejut. Tanganku meraba-raba isi kaleng itu. 
Tidak ada!

 “Tidak mungkin! Tidak boleh hilang!” Aku panik 
mencari-cari di sekitar tempat jatuhnya kaleng. Kulihat 
sela-sela antar mebel di ruangan itu. Tetap tidak 
kutemukan. Aku hampir menangis!

 “Ini yang kamu cari?” Tiba-tiba dari arah pintu 
mengagetkanku. Suara yang tidak pernah bisa kulupakan. 
Sontak mataku melihat ke arah kunci yang ada di telapak 
tangan itu. Aku mendongak untuk menatap wajahnya. 
Seketika jiwaku tergetar.***
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Mimpi

 “Aneh,” pikirnya. Perempuan itu mengerjapkan 
mata. Tak hanya sekali …. Seakan-akan, dia baru bangun 
dari mimpi yang sangat panjang. Bola matanya tak bergerak,  
menerawang bayangan yang selalu mengurungnya dengan 
kata-kata tak nyata.

 Perempuan itu mengerjapkan mata. Berulang kali …. 
Seakan-akan, dia belum bisa terjaga dari sesuatu yang selalu  
menjadi tanya seluruh jiwa raganya.

 Perempuan itu mengerjapkan mata. Sekali lagi …. 
Seluruh sel-sel di kepalanya membujuk akal sehat untuk 
mulai mengumpulkan nyawa yang beterbangan, mencari-
cari jalan pulang.

 “Aneh,” ucapnya lirih. Perempuan itu menutup 
wajahnya. Kepalanya memutar ke kanan dan ke kiri, kira-
kira 180 derajat. Seperti layar kapal yang dimainkan angin 
kencang dari buritan. Sulit mencari arah tujuan.

 Perempuan itu memejamkan mata. Mencoba 
menelan semua rasa yang selalu membuat detak jantungnya 
bertalu-talu atau mendadak berhenti.

 Perempuan itu masih memejamkan mata. 
Kesadarannya dihanyutkan sang waktu. Perlahan-lahan, 
hadir jawaban-jawaban seperti potongan puzzle yang 
hampir tersusun utuh.
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 Perempuan itu membuka matanya. Gambar-
gambar yang muncul dari alam bawah sadar memutar 
ulang dengan sendirinya. Memberikan efek rasa tawar bagi 
seluruh ingatan yang ada. Sedikit demi sedikit, pesan-
pesan ghaib itu pun memulihkan keberadaan diri sejatinya.

 Nun dari kejauhan, sayup-sayup terdengar 
senandung mendayu-dayu (alias lagu dangdut) ….

	 ... Mengapa kau datang, lalu pergi lagi, mengapa kau datang, 
hanya dalam mimpi ...

 Tiba-tiba, perempuan itu menghembuskan 
napasnya dengan sekali sentakan.

 “PUIH! DASAR MIMPI …!!!” teriak perempuan itu 
sambil mengantungi tawa di mulutnya yang hampir-
hampir menguap.***
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Cinderela

lewat gema denting malam dua belas kali,                                             
menukar jiwa pada ruang dan waktuku kembali

 Dara itu menoleh lagi ke belakang. Tersangkut di 
tenggorokkannya ucapan selamat tinggal. Berat rasanya 
meninggalkan semua kegembiraan di sebuah ruang yang 
menawarkan keabadian dan keindahan. Terbayang-bayang  
selalu di dirinya, gambaran-gambaran rasa bak lukisan 
cerita khayangan.

 ”Aduh!” terantuk kaki di salah satu anak tangga. 
Sebelah sepatunya seolah terlepas dalam ketidaksadaran. 
Matanya melirik sekilas pada benda cantik itu. Dia terus 
melangkah turun, seolah ada yang memburunya. Sekejap 
tersadar. Kepalanya (sekali lagi) menengok ke belakang. 
Tentu saja tidak ada yang mengejar. Hanya halusinasi atau  
pengharapan yang tak berujung.

 Ditariknya napas dalam untuk memanggil suatu 
keputusan dari palung jiwanya yang terdalam. Ditatapnya 
rembulan. Dipejamkan matanya. Sekelebat … sebuah 
cahaya bintang menusuk pikiran. Suatu keputusan …

 Dibalikkan tubuhnya. Kembali, dia menaiki anak 
tangga. Dipungutnya lagi sepatu yang (sengaja) 
dilepaskannya tadi. Dibawanya bersama. Yaa … sepatu 
kaca itu tidak boleh ditinggalkannya seperti cerita-cerita 
lama.***
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Elegi Senja

	 Matanya menyapu seluruh taman.Tempat itu sepi 
dari lalu lalang orang-orang yang biasa mencari udara 
segar di sana.

 Angin yang berhembus kencang memainkan 
rambutnya yang mulai beruban. Di sekitarnya, dedaunan 
tua beterbangan, berebut tempat untuk mendarat dengan 
nyaman. Tampak secarik kertas ikut melayang, jatuh tepat 
di bangku kayu jati yang dipenuhi bercak waktu. Siapa 
gerangan pemilik kertas itu? Tak ada jawaban.

 Dengan gemetar, tangannya memungut kertas tadi. 
Selarik puisi. Aroma tanah basah yang disirami hujan 
semalam membawanya untuk menyelami setiap kata-kata 
yang tertulis di sana.

 Mulutnya mulai komat kamit membaca perlahan …

Rindu ini berujar
kepada dinginnya hujan

yang mengurungku pada gema rasa,
“Titip, ya satu kata: ‘terima kasih’

untuk sang Pengelana.
Dia pernah menjadi teman saat kutersesat, 

tak tahu arah jalan pulang. 
Katakan padanya! 

Sekarang, aku akan mencoba untuk lebih berbahagia, 
seperti pesannya yang pernah tersurat”.
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 Dia menarik napas dalam … dilihatnya ke 
sekeliling. Masih sama …. Disimpannya kembali kertas itu 
ke tempat semula, membiarkan angin membawanya ke 
ruang ruang yang berbeda. Dia duduk di sampingnya. 
Seiring udara dingin yang menyelusup ke relung-relung 
jiwa, perempuan tua itu pun memejamkan matanya yang 
menyimpan beribu makna.***
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Sang Waktu

 Malam ini, denting piano mengalun pelan 
memenuhi Pondok Biru. Iramanya beradu debur ombak di 
luar. Sesekali, teriakan burung camar menyelinap. Nada 
terjalin harmonis. 
 
 Lagu itu sudah dimainkannya lebih dari seribu kali. 
Namun, bagi laki-laki tua itu, lebih dari seribu lagu yang 
terdengar. Sebab, setiap kali dia memainkannya, irama 
ombak dan teriakan burung camar tak pernah sama. Pada 
menit ketiga, dihirupnya napas dalam. Seakan ingin 
menelan seluruh kerinduan di alam semesta. Tebersit 
dalam pikirannya untuk memberinya judul Sang Waktu 
pada permainan kali ini. 
 
 Enam menit berlalu. Jemari tangannya menari-
nari lincah di atas tuts-tuts dua warna itu. Namun, 
sekedipan mata, iramanya menjadi cepat seperti dikejar 
waktu. Ah, irama debur ombak pun menyusul berlarian, 
semakin ke sini terdengar semakin kencang memukul-
mukul kehampaan. 
 
 Dia menekan tuts-tuts itu semakin keras lagi. Akan 
tetapi, tiba-tiba nada-nada piano juga debur ombak seakan  
menghilang dari pendengaran. Dia berdiri. Tangannya 
semakin keras lagi, lagi, dan lagi menekan tuts-tuts piano 
itu. Bahkan, kali ini tubuhnya sudah menopang pada 
udara. Tetap sama .... Tidak! Tidak boleh berhenti sampai 
di sini, pikirnya. Aku harus menuntaskan lagu ini. Pada 
akhir lagu, nada-nada pianonya sudah benar-benar 
menyatu dengan debur ombak yang berlari memeluk 
Pondok Biru itu hingga tenggelam.***
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Invisible

: _____________

 Sign in

 Invisible
 Seperti biasanya. Dia hanya bermaksud melihat 
sejenak, kawan-kawan mana saja yang masih 
bercengkrama dengan kata dan malam. Menyapa sedikit 
pada orang-orang yang merasa dikenal. Cukup dengan 
available atau "Hi ..." 

 Available
 Namun, saat tak sempat berucap satu huruf pun 
dari dirinya, satu baris nama nun di sudut sana otomatis 
selalu menghilang: [Invisible/exit?]. Cukup satu tarikan 
napas membungkus dirinya dalam penyesalan. Sial! 
Mengapa harus menyesal?!! Keluhnya tak berkesudahan. 
Mestinya, dia mampu menahan keinginannya. Cukuplah 
selama ini waktu telah memasungnya pada bilur-bilur 
ketiadaan.

 Berulang dan cerita pun selalu sama hingga tak ada 
lagi rasa yang berjejak. Hatinya telah bisu. Sekejap 
tertahta sebuah tanya dalam pandangan, "Haruskah ada 
namun ditiadakan?"

 Hingga waktunya tiba ...

 Exit

:______________
***
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Bunga Clarisa

 Setiap aku melewati kios kayu itu, tumpukan warna 
warni memikatku. Terbersit dalam pikiran, hmmm 
rasanya, menarik sesekali jika mendapatkannya untukku 
sendiri. Tapi selama lima tahun, aku hanya meliriknya. Ah, 
agak sedikit mengganggu.
 
 Tadi malam, aku melewatinya lagi. Warna-
warninyaaa..., oh benar-benar begitu menggoda. Kutelan 
ludah. Setelah beberapa langkah. Kubalikkan badan, belok 
menjumpainya.
 
 “Pak, satu tangkai sedap malam, dan beberapa 
tangkai hebras,” kataku sambil memilih yang masih segar 
dan kuserahkan kepadanya.
 
 Penjual kios mengikatnya erat dengan tali bambu. 
Setelah setarikan napas, disodorkannya ke arahku, “lima 
belas ribu.” Aku mengangguk, “Pak boleh minta kantong 
plastiknya?” Dia manatapku heran. Tapi, tak urung 
dicarikannya. Dia memasukan bunga-bunga itu ke dalam 
kantong plastik. Tapi, tetap saja tak menolong. Sedap 
malam dan hebras mencuat keluar.
 
 
 Aku berjalan sepanjang pasar Cicadas sambil 
membawa bunga dengan agak tergesa-gesa. Tiba-tiba, 
melintas di pikiranku adegan film The Hours saat Clarisa  
Vaughn membeli bunga untuk pesta perayaan bagi mantan  
kekasihnya, Richard karena mendapat Award.
 
 Namun cerita berjalan lain, rangkaian bunga tak 
bertemu dengan tokoh utama pesta juga pestanya. Richard 
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yang menderita AIDS menghembuskan napas terkahir 
tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepadanya 
dan juga Clarisa.
 
 
 Setelah lintasan film The Hours memudar, aku 
menoleh ke belakang, mencari sosok kios itu yang tinggal 
bayang-bayang. Baru sadar ... bukankah bunga-bunga 
yang dijual di sana untuk nyekar kuburan?!!!
 
 
--Cicadas, Bandung 23 september 2O1o
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Dalam Hujan dan Rindu,  
Berurai di Secangkir            
Cokelat Rempah

--Bandung, 14 November 2008--

Kuhirup aroma secangkir cokelat rempah ...

d a l a m

Irama hujan ... 
yang jatuh tersungkur ke tanah ...

Suaranya mengirimku pada ingatan tentang suatu tempat 
yang yang tak terlupakan. 

--Ubud, 12 Oktober 2008--
Dalam hujan deras, suasananya menjebakku dalam sunyi 
yang mengigil. Membelengguku pada rasa sendiri yang 
hampa. 

Hingga ...

jiwaku berkata, "Tak kan kupilih jalan hidup sendiri. Kan 
kurengkuh banyak kawan ..."

"Oh, kapankah esok datang membawa sejuta harapan?"

--Ubud, 13-19 Oktober 2008--

Matahari mulai menghangat. 
Lewat celah bulir-bulir padi, sinarnya memberikan 
kabar ...
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"Gugunungan mulai digerakan!!!"

Berdatangan l a h:
C E R I T A 
dan 
K A W A N 

Satu-satu 
tertuliskan

Jalan hidup 
y a n g 
mengikat 
jiwa-jiwa yang hilang

kau dan aku
aku dan kau
kau dan dia
dia dan kau
dia dan dia
dia, dia, dan dia
dia, dia, dan aku juga dia, ada kau l a h di sana 

akhirnya ...
adalah 
K I T A

...
bersama tak berdaya 
bersama melepas hampa
bersama tertawa
bersama bahagia

Berujung 
--terbungkus irama dansa dan hujan deras di Antonio 
Blanco-- 
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--Bandung, 14 November 2008--

Di sini pun ...
Irama hujan masih ada, 

membujukku 

Menilai rasa yang bergayut di palung jiwa terdalam. 
Tak terdefinisikan ... 
Betapa kuatnya. 
Padahal, semua sudah berlalu. 
Namun bayang-bayangnya selalu menghantuiku. 
Aku coba berlari dengan hari-hari yang jemu dan dingin. 

Hanya tangis yang ada. 

"Sederhana saja," kataku sambil mereguk secangkir 
cokelat rempah dan menatap bayanganmu.

"Jangan memintaku 
untuk terbangun 
dari mimpi ini. 

Biarkan aku terhanyut 
bersama semua tawa 
yang selalu berderai di antara kita." 

...itu saja ...***
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Kala Senja

 Di padang ilalang, seorang perempuan senja 
menatap matahari yang senja pula di langit utara. Matanya  
berkilauan menelan sedikit demi sedikit cahaya jingga. 
Saat cahaya tersisa separuh, bayangannya menghadang di 
antara mereka. Hendak mengambil kembali cahaya yang 
sudah ditelannya. Perempuan senja cepat-cepat 
mengatupkan mata. Bayangannya tersentak. Dia berbalik 
ke utara dan memanah sang bulatan merah hingga jatuh di 
pangkuan. 
 
 Setarikan napas, dibawanya lari hingga menembus 
hutan rimba. Dia sembunyikan matahari senja di antara 
pepohonan dan perdu. Warna jelaga pun menyelubungi 
seluruh penghuni rimba. 
 
 “Ah!” kata bayangan itu sambil membawanya pergi 
dari tempat yang kini meranggas.
 
 Dia tiba di lautan lepas. Bayangan itu melemparkan 
matahari senja ke sana. Seluruh penghuni lautan 
beterbangan ke permukaan dan membeku di udara. 
 
 “Oh!” seru bayangan itu lagi sambil menarik 
matahari senja ke pelukan. 
 
 Dia melompati gunung-gunung dan ngarai. 
Diletakkannya di kawah tak bertuan. Sontak, gunung-
gunung merata, bersembunyi ke dalam bumi. 
 
 “Heh?!” Bayangan itu terkejut. Dia genggam 
matahari senja erat. 
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 Bayangan tiba di padang ilalang. Terpaku sesaat, 
menyadari dihadapannya berdiri si perempuan senja. 
Dipandangnya sekeliling. 
 
 “Ops!!!” 
 
 Perempuan senja mengambil matahari senja dari 
bayangannya. Dia tempelkan di langit utara. Sekejap 
ditatap, sebelum jiwa perempuan itu terbaring di antara 
ilalang dan warna keemasan matahari senja.***       
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Mantra Cinta

 Tarian, nyanyian, kamboja, dan doa-doa 
bertaburan di angkasa bersama udara. Sesosok bayangan 
menatap takjub pada semua keajaiban itu. Diambilnya 
sejumput impian di langit. Matanya terpejam dan 
terucaplah mantra dalam lirih kata, “Cinta … oh cinta … oh  
cinta …. Datanglah bersama damai!”
 
 Seketika, langit pun menjadi berpijar. Cahaya 
jingga menyelimuti hangat jiwanya pun jiwa-jiwa di 
sekitarnya. Direntangkannya tangan, memasung diri 
dalam warna dunia. Tubuhnya diputar lagi lebih lembut 
seiring bunyi gamelan yang ditabuh dewa-dewi. Satu dua 
tiga putaran, sesekali langkahnya menyalip waktu.
 
 Tiba-tiba, kabut tipis membiaskan pandangan. 
Bayangan itu tersentak diam. Ditatapnya sekeliling.
 
 “Ah, ternyata aku tersesat di belantara kehidupan.”
 
 Dicarinya jalan pulang. Namun semua 
terhalang. Oh, bagaimana menepis kabut itu? pikirnya.
 
 Dia kantongi saja sang kabut ke dalam dada. 
Namun, kabut itu tidak jua habis. Dipejamkan matanya 
lagi, menarik rasa pada inti bumi. Diputarnya kembali 
tubuhnya. Kali ini, diajaknya serta sang kabut tipis itu 
berputar bersama para penari, nyanyian, kamboja, dan 
doa-doa hingga menjelma menjadi sang pecinta. ***
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