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PADAHAL ISTRINYA telah meninggal dua hari yang lalu. Tapi ia masih 

saja  mendiamkan mayat itu di atas ranjang. Sambil menatap. Sambil 

mendekap. Orang-orang telah menyarankannya untuk segera memakamkan 

mayat itu. Tapi ia tetap merebahkan istrinya. Tapi ia tak menangis. 

Belum. Sementara doa-doa terasa asing di rumah itu. Tak ada. Padahal 

orang-orang berduyun-duyun pergi ke sana untuk berdoa. Namun lelaki 

itu menolak. Tanpa alasan!

Ia terus saja menatap istrinya. Orang-orang yang melihatnya aneh 

tapi ia juga aneh terhadap orang-orang itu. Mengapa harus 

mengistimewakan kematian. Entah, mungkin itu yang dipikirkannya. 

Agak aneh kalau ia tak menangis atau merasa kehilangan. Namun itu 

memang terjadi dalam dirinya. Ia tak menangis atua merasa 

kehilangan. Ia terus menatap istrinya dengan wajah paling sabar. Dan 

doa tak sebaris pun bergetar di pipir bibirnya yang melulu ia

kerutkan ke bawah. Wajah yang sebenarnya sungguh menyedihkan.

Ia tahu mengapa doa-doa itu tak penting baginya atau istrinya. Doa 

terlalu gaib. Bagi lelaki itu doa tak akan mengubah apapun, mengubah 

keadaan seperti ini. Sama halnya dengan doa. Baginya kematian itu 

gaib. Ia kelewat yakin. Setelah kematian ada sebuah kehidupan baru 

yang mirip dengan kehidupan yang ia jalani. Saat itu pula ia merasa 

cemburu. Cemburu? Kesedihan mulai bersiap. Selalu ia bayangkan 

bagaimana bila istrinya menikah dengan pria lain. Atau menjadi lebih 

cantik dan menikah dengan pria lain. Ia begitu cemburu. Saat itulah 

ia mulai menangis.

Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Mayat itu diangkat ke bahu. 

Kemudian berjalan meninggalkan rumah. Sedang rumah itu nampak 

terbuka untuk ditinggalkan. Orang-orang melihatnya aneh dan ia pun 

merasa aneh. Dalam kepalanya jalan lebih panjang dari doa yang tak 

putus. Sementara sesuatu telah terputus dalam dirinya.

Perjalanan. Yang ia tahu bahwa istrinya masih dalam perjalanan 

menuju kehidupan baru. Dan belum terlambat untuk mencegahnya!

Mayat itu masih dipanggul dan bahu lelaki itu mulai timpang. Sudah

berhari-hari ia memanggul mayat itu. Hasratnya belum mengempis 

sementara mayat itu semakin mengembung dan berbau. Matanya melembap 

dan  bercahaya kecil-kecil. Bersitatap dengan matahari yang 

merendah. Jalan memanjang. Kota mulai bergairah. Sementara resah 

menyiapkan dirinya untuk lelaki itu. Tak ada yang disiapkannya 

selain cinta yang kian menggetarkan, juga keyakinan yang tumbuh 

pelan-pelan. Ia panggul bermil-mil. Tanpa hasrat yang berkesudahan.

Jalan itu terlalu menyedihkan untuknya. Dalam langkah-langkah 

berat ia terus menyanyikan lagu-lagu kesukaan mereka berdua. Frank 

Sinatra, misalnya, atau Broery Marantika. Ia berharap istrinya 

semakin mencintainya. Ia berharap perempuan yang telah busuk itu tak 

menikah dengan pria lain. Kadang-kadang suara lelaki itu terdengar 



merdu sekali, kadang-kadang suaranya bergetar, atau kadang-kadang 

terdengar seperti tengah kesal. Kadang-kadang ia diam dengan mata 

setengah terbuka. Sayu. Perasannyakah yang mulai memadam? Tidak.

Tidak salah lagi. Sebuah taman ia kunjungi sebagai tempat untuk 

memilih kenangan: suatu hari yang agung. Bunyi lonceng gereja di 

sayap jalan. Hari-hari belakangan kota berwarna emas. Burung-burung 

bersayap perak tengah mengecup-ngecup rumput-rumput seperti dua anak 

muda dengan dada yang segar saling mengecup dengan gugup. Matanya 

cahaya matahari. Si lelaki bergelora sedang si perempuan malu-malu. 

Yang bergelora memainkan biola meski baru satu minggu ia menjadi 

biola. Sementara si perempuan semakin jatuh dipeluk eros. Selingkar 

cincin masih segar terpasang. Dua anak muda duduk di bangku taman. 

Tertidur. Tapi sebenarnya tengah membangun unggun. Untuk bertahan. 

Matahari tinggal setengah di pucuk gereja.

Di pucuk gereja, matahari tinggal setengah. Ia dudukkan mayat itu 

di bangku taman macam anak perempuan memperlakukan bonekanya, 

menaruhnya dengan hati-hati. Di sana, di bangku itulah pertama kali 

ia mencium dan melamar istrinya. Ia perlihatkan sebuah album yang 

masih bagus. Ia ceritakan kembali sejarah masa lalu, masa silam, 

tentang ia dan istrinya. Di taman itu, burung-burung berbulu 

perunggu sepertinya ingin selalu menjauh darinya. Dan bunga-bunga 

hilang gairah, merasa bahwa dirinya tak berguna lagi. Taman itu 

mendadak sepi ketika lelaki dan mayat itu duduk di sana. Di ujung 

sore lelaki itu mengulang saat-saat paling mendebarkan dalam 

hidupnya. Ia cium mayat itu dan masih berharap kelak istrinya akan 

bersetia padanya di kehidupan yang lain.

Siapakah yang menjawab kesetiaan? Ia tahu mayat itu tak akan 

berbicara dan ia tahu bahwa jawaban tak melulu dijawab dengan suara. 

Yang ia tahu adalah keyakinan bahwa istrinya akan setia di kehidupan 

kelak. Dan ia belum menemukan keyakinan itu. Lelaki itu terus 

mencari cara bagaimana mendapatkan keyakinan itu. Berhari-hari ia 

berjalan, mencoba menunjukkan bahwa ia sungguh setia pada istrinya. 

Dan lagi-lagi berharap bahwa istrinya juga demikian.

Demikianlah, ujung perjalanan biasanya menjadi akhir bagi 

pengantar. Dan stasiun ialah tempat berselamat tinggal.  Namun ia 

tak berselamat tinggal pada apa pun. Stasiun yang lengang. Bangku-

bangku peron sangat tenang. Sementara suara kereta dari utara melaju 

dan berhenti agak jauh dari tempat lelaki itu berdiri. Kereta 

terakhir hari itu, malam itu. Mayat istrinya ia gendong dipunggung. 

Kemudian ia masuk dan duduk dalam gerbong yang setenang bangku-

bangku peron. Pipi mayat itu ia usap dan berkali-kali ia cium 

sekudus angin menyentuh kaca kereta itu. Kini, wajahnya lebih kusut 

dan kaku daripada mayat yang  duduk disampingnya. Ia tatap dalam-

dalam wajah mayat itu, istri terkasihnya, seolah-olah wajah itu 

menjawab segala pertanyaan di dunia. Tapi ia belum juga menemukan 

jawaban atas keyakinanya. Atas kesetiaan istrinya.



Mula-mula ia peluk, kemudian ia jatuh dalam cinta yang ganjil. 

Mula-mula ia cium, kemudian ia rebah dalam mabuk cinta yang ganjil. 

Mula-mula ia membelai rambut, kemudian kepalanya tertidur dan 

cintanya semakin gila. Mula-mula ia genggam tangannya, erat sekali, 

kemudian mata lelaki itu telah jadi mata kekasihnya juga. Akhirnya, 

udara dan kereta itu saling berpelukan sedang lelaki dan mayat itu 

bercinta pada akhirnya.

Sampai juga ia di kota lain yang tak jauh dari kota semula. Ia 

kembali memanggul mayat itu. Di jalan-jalan lengang. Setengah 

bercahaya. Bukit-bukit di kejauhan. Sungai mengalir di pipir jalan 

yang semakin meninggi. Ia tahu waktunya sudah dekat. Waktu 

perjalanan istrinya menuju kehidupan baru. Tapi ia belum juga 

menemukan jawaban. Bersetiakah istrinya kelak, atau harapan sama 

sepeti do’a? Gaib dan kosong.

Ia bayangkan istrinya berada di muka pintu. Dibelakang begitu 

gelap sementara di seberang pintu cahaya bukit putih bangkit. 

Menjadi batas antara dua kehidupan. Juga batas antara kekasih dan 

bukan kekasih. Pintu itu rahim. Dan istrinya kelak menjadi bayi. 

Manusia baru. Atau menjadi biji mangga. Kemudian berbatang. 

Merindang. Mungkin, lelaki itu kelak berdiam di sana sambil 

mengenang. Atau tengah bermain dengan anak-anak yang lahir dari 

istrinya yang baru. Begitulah. Kemungkinan selalu memiliki dua sisi. 

Dan seseorang senantiasa gamang.

Ia semakin gamang dan tak tahu harus berbuat apalagi. Sedang ia 

bayangkan istrinya siap melangkah lewat pintu itu sementara lelaki 

itu belum siap pada apapun. Ia benar-benar belum tahu apakah 

istrinya bersetia, tak akan menikah dengan pria lain. Atau memang 

sudah semestinya begitu. Munkin juga, kelak  bila lelaki itu mati 

dan berpindah ke kehidupan baru ia akan menikah dengan wanita lain. 

Dan di kehidupan itu mereka akan pura-pura tak saling kenal. Tapi 

sungguh ia hanya ingin istrinya saja. Istrinya saja.

Di atas jembatan sedang jauh di bawahnya sebuah sungai setenang 

wajah. Mayat itu masih di punggungnya dan punggungnya masih tak mau 

lepas dengan mayat yang telah membusuk. Lelaki itu berdiri di pagar 

jembatan yang tebal, merasakan udara berdiam. Sementara dalam 

bayangan, istrinya tak mau diam. Diam-diam melangkah kecil-kecil 

masuk pintu itu. Sementara ia tak menemukan keyakinannya. Ia tak 

menemukan.

Mungkin beginikah caranya. Ia mengambang sejenak. Berjarak dengan 

pagar jembatan itu. Kemudian udara itu terasa sangat kencang naik ke 

pipinya. Sedang tubuhnya menurun. Terjun. Kencang sekali. Jembatan 

itu semakin jauh di atas sementara kematian semakin dekat di bawah. 

Mungkin beginikah caranya mencapai kesetiaan abadi atau mendapatkan 

jawaban. Dan ia tahu bahwa istrinya tak akan menikah dengan pria 

lain, di kehidupan yang lain.
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PADAHAL ISTRINYA telah meninggal dua hari yang lalu. Tapi ia masih saja  mendiamkan mayat itu di atas ranjang. Sambil menatap. Sambil mendekap. Orang-orang telah menyarankannya untuk segera memakamkan mayat itu. Tapi ia tetap merebahkan istrinya. Tapi ia tak menangis. Belum. Sementara doa-doa terasa asing di rumah itu. Tak ada. Padahal orang-orang berduyun-duyun pergi ke sana untuk berdoa. Namun lelaki itu menolak. Tanpa alasan!

	Ia terus saja menatap istrinya. Orang-orang yang melihatnya aneh tapi ia juga aneh terhadap orang-orang itu. Mengapa harus mengistimewakan kematian. Entah, mungkin itu yang dipikirkannya. Agak aneh kalau ia tak menangis atau merasa kehilangan. Namun itu memang terjadi dalam dirinya. Ia tak menangis atua merasa kehilangan. Ia terus menatap istrinya dengan wajah paling sabar. Dan doa tak sebaris pun bergetar di pipir bibirnya yang melulu ia kerutkan ke bawah. Wajah yang sebenarnya sungguh menyedihkan.

	Ia tahu mengapa doa-doa itu tak penting baginya atau istrinya. Doa terlalu gaib. Bagi lelaki itu doa tak akan mengubah apapun, mengubah keadaan seperti ini. Sama halnya dengan doa. Baginya kematian itu gaib. Ia kelewat yakin. Setelah kematian ada sebuah kehidupan baru yang mirip dengan kehidupan yang ia jalani. Saat itu pula ia merasa cemburu. Cemburu? Kesedihan mulai bersiap. Selalu ia bayangkan bagaimana bila istrinya menikah dengan pria lain. Atau menjadi lebih cantik dan menikah dengan pria lain. Ia begitu cemburu. Saat itulah ia mulai menangis.

	Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Mayat itu diangkat ke bahu. Kemudian berjalan meninggalkan rumah. Sedang rumah itu nampak terbuka untuk ditinggalkan. Orang-orang melihatnya aneh dan ia pun merasa aneh. Dalam kepalanya jalan lebih panjang dari doa yang tak putus. Sementara sesuatu telah terputus dalam dirinya.

	Perjalanan. Yang ia tahu bahwa istrinya masih dalam perjalanan menuju kehidupan baru. Dan belum terlambat untuk mencegahnya!

	Mayat itu masih dipanggul dan bahu lelaki itu mulai timpang. Sudah berhari-hari ia memanggul mayat itu. Hasratnya belum mengempis sementara mayat itu semakin mengembung dan berbau. Matanya melembap dan  bercahaya kecil-kecil. Bersitatap dengan matahari yang merendah. Jalan memanjang. Kota mulai bergairah. Sementara resah menyiapkan dirinya untuk lelaki itu. Tak ada yang disiapkannya selain cinta yang kian menggetarkan, juga keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Ia panggul bermil-mil. Tanpa hasrat yang berkesudahan.

	Jalan itu terlalu menyedihkan untuknya. Dalam langkah-langkah berat ia terus menyanyikan lagu-lagu kesukaan mereka berdua. Frank Sinatra, misalnya, atau Broery Marantika. Ia berharap istrinya semakin mencintainya. Ia berharap perempuan yang telah busuk itu tak menikah dengan pria lain. Kadang-kadang suara lelaki itu terdengar merdu sekali, kadang-kadang suaranya bergetar, atau kadang-kadang terdengar seperti tengah kesal. Kadang-kadang ia diam dengan mata setengah terbuka. Sayu. Perasannyakah yang mulai memadam? Tidak.

	Tidak salah lagi. Sebuah taman ia kunjungi sebagai tempat untuk memilih kenangan: suatu hari yang agung. Bunyi lonceng gereja di sayap jalan. Hari-hari belakangan kota berwarna emas. Burung-burung bersayap perak tengah mengecup-ngecup rumput-rumput seperti dua anak muda dengan dada yang segar saling mengecup dengan gugup. Matanya cahaya matahari. Si lelaki bergelora sedang si perempuan malu-malu. Yang bergelora memainkan biola meski baru satu minggu ia menjadi biola. Sementara si perempuan semakin jatuh dipeluk eros. Selingkar cincin masih segar terpasang. Dua anak muda duduk di bangku taman. Tertidur. Tapi sebenarnya tengah membangun unggun. Untuk bertahan. Matahari tinggal setengah di pucuk gereja.

	Di pucuk gereja, matahari tinggal setengah. Ia dudukkan mayat itu di bangku taman macam anak perempuan memperlakukan bonekanya, menaruhnya dengan hati-hati. Di sana, di bangku itulah pertama kali ia mencium dan melamar istrinya. Ia perlihatkan sebuah album yang masih bagus. Ia ceritakan kembali sejarah masa lalu, masa silam, tentang ia dan istrinya. Di taman itu, burung-burung berbulu perunggu sepertinya ingin selalu menjauh darinya. Dan bunga-bunga hilang gairah, merasa bahwa dirinya tak berguna lagi. Taman itu mendadak sepi ketika lelaki dan mayat itu duduk di sana. Di ujung sore lelaki itu mengulang saat-saat paling mendebarkan dalam hidupnya. Ia cium mayat itu dan masih berharap kelak istrinya akan bersetia padanya di kehidupan yang lain.

Siapakah yang menjawab kesetiaan? Ia tahu mayat itu tak akan berbicara dan ia tahu bahwa jawaban tak melulu dijawab dengan suara. Yang ia tahu adalah keyakinan bahwa istrinya akan setia di kehidupan kelak. Dan ia belum menemukan keyakinan itu. Lelaki itu terus mencari cara bagaimana mendapatkan keyakinan itu. Berhari-hari ia berjalan, mencoba menunjukkan bahwa ia sungguh setia pada istrinya. Dan lagi-lagi berharap bahwa istrinya juga demikian.

Demikianlah, ujung perjalanan biasanya menjadi akhir bagi pengantar. Dan stasiun ialah tempat berselamat tinggal.  Namun ia tak berselamat tinggal pada apa pun. Stasiun yang lengang. Bangku-bangku peron sangat tenang. Sementara suara kereta dari utara melaju dan berhenti agak jauh dari tempat lelaki itu berdiri. Kereta terakhir hari itu, malam itu. Mayat istrinya ia gendong dipunggung. Kemudian ia masuk dan duduk dalam gerbong yang setenang bangku-bangku peron. Pipi mayat itu ia usap dan berkali-kali ia cium sekudus angin menyentuh kaca kereta itu. Kini, wajahnya lebih kusut dan kaku daripada mayat yang  duduk disampingnya. Ia tatap dalam-dalam wajah mayat itu, istri terkasihnya, seolah-olah wajah itu menjawab segala pertanyaan di dunia. Tapi ia belum juga menemukan jawaban atas keyakinanya. Atas kesetiaan istrinya.

Mula-mula ia peluk, kemudian ia jatuh dalam cinta yang ganjil. Mula-mula ia cium, kemudian ia rebah dalam mabuk cinta yang ganjil. Mula-mula ia membelai rambut, kemudian kepalanya tertidur dan cintanya semakin gila. Mula-mula ia genggam tangannya, erat sekali, kemudian mata lelaki itu telah jadi mata kekasihnya juga. Akhirnya, udara dan kereta itu saling berpelukan sedang lelaki dan mayat itu bercinta pada akhirnya.

Sampai juga ia di kota lain yang tak jauh dari kota semula. Ia kembali memanggul mayat itu. Di jalan-jalan lengang. Setengah bercahaya. Bukit-bukit di kejauhan. Sungai mengalir di pipir jalan yang semakin meninggi. Ia tahu waktunya sudah dekat. Waktu perjalanan istrinya menuju kehidupan baru. Tapi ia belum juga menemukan jawaban. Bersetiakah istrinya kelak, atau harapan sama sepeti do’a? Gaib dan kosong.

Ia bayangkan istrinya berada di muka pintu. Dibelakang begitu gelap sementara di seberang pintu cahaya bukit putih bangkit. Menjadi batas antara dua kehidupan. Juga batas antara kekasih dan bukan kekasih. Pintu itu rahim. Dan istrinya kelak menjadi bayi. Manusia baru. Atau menjadi biji mangga. Kemudian berbatang. Merindang. Mungkin, lelaki itu kelak berdiam di sana sambil mengenang. Atau tengah bermain dengan anak-anak yang lahir dari istrinya yang baru. Begitulah. Kemungkinan selalu memiliki dua sisi. Dan seseorang senantiasa gamang.

Ia semakin gamang dan tak tahu harus berbuat apalagi. Sedang ia bayangkan istrinya siap melangkah lewat pintu itu sementara lelaki itu belum siap pada apapun. Ia benar-benar belum tahu apakah istrinya bersetia, tak akan menikah dengan pria lain. Atau memang sudah semestinya begitu. Munkin juga, kelak  bila lelaki itu mati dan berpindah ke kehidupan baru ia akan menikah dengan wanita lain. Dan di kehidupan itu mereka akan pura-pura tak saling kenal. Tapi sungguh ia hanya ingin istrinya saja. Istrinya saja.

Di atas jembatan sedang jauh di bawahnya sebuah sungai setenang wajah. Mayat itu masih di punggungnya dan punggungnya masih tak mau lepas dengan mayat yang telah membusuk. Lelaki itu berdiri di pagar jembatan yang tebal, merasakan udara berdiam. Sementara dalam bayangan, istrinya tak mau diam. Diam-diam melangkah kecil-kecil masuk pintu itu. Sementara ia tak menemukan keyakinannya. Ia tak menemukan.

Mungkin beginikah caranya. Ia mengambang sejenak. Berjarak dengan pagar jembatan itu. Kemudian udara itu terasa sangat kencang naik ke pipinya. Sedang tubuhnya menurun. Terjun. Kencang sekali. Jembatan itu semakin jauh di atas sementara kematian semakin dekat di bawah. Mungkin beginikah caranya mencapai kesetiaan abadi atau mendapatkan jawaban. Dan ia tahu bahwa istrinya tak akan menikah dengan pria lain, di kehidupan yang lain.



