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Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi 
 
By: A.A Navis 
 
 
Episode 1 
 
Sunyi adalah duniaku. Sunyi adalah nasibku. Sunyi dunia tanpa bunyi, tanpa suara. Segala-
galanya sunyi. Bagiku dunia terkembang sama seperti bagimu, Saudaraku.  
Engkau kenal suka. Aku pun kenal. Engkau tahu pahit dan manis, aku pun tahu. Engkau 
senang pada yang lembut, benci pada yang kasar, aku pun begitu. Engkau riang pada yang 
terang, sepi pada yang gelap, aku pun demikian. Tapi duniaku tidak semuanya sama dengan 
duniamu, Saudaraku. Duniaku adalah sunyi.  
 
Engkau tidak akan tahu kenapa duniaku mesti sunyi, Saudaraku. Aku juga tidak tahu. Semua 
orang mengatakan, itulah suratan nasib. Kenapa hidup seperti ini dipilihkan nasib bagiku. Aku 
tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Maka terkembanglah duniaku sendiri yang tak dapat 
kau kenal, dunia tanpa bunyi dan suara. Karena aku tuli dan karenanya pula aku bisu.  
 
Kalau aku bisa bercerita padamu sekarang, Saudaraku, adalah suatu keajaiban yang dijalin 
oleh nasib. Setelah kau selesai membaca kisah ini nanti, kau akan tahu betapa nasib itu telah 
menjalin semuanya dalam diriku.  
 
Aku seorang gadis. Dari kecil telah begini dan aku tidak tahu kapan nasib begini bermula. Aku 
punya dua orang kakak laki-laki. Dua orang adik, juga laki-laki. Aku punya ayah dan ibu. Tapi 
mereka semua telah tiada lagi kini, Saudaraku. Mereka telah meninggal oleh suatu 
penghadangan pasukan pemberontak dalam perjalanan kembali dari Bandung. Mobilnya jatuh 
ke jurang dan terbakar. Dan aku tidak pernah lagi bertemu mereka semenjak itu. Peristiwa 
itu lama kemudian aku ketahui secara jelas.  
  
Pada hari Sabtu sore, semua keluarga ke Bandung menghadiri pesta perkawinan kerabat 
karib kami. Aku tidak dibawa karena waktu itu aku sakit. Aku tinggal bersama Si Bibi di 
rumah. Minggu sore mestinya mereka telah kembali. Karena besoknya, hari Senin, Ayah 
harus masuk kantor, kakak dan adikku sudah harus ke sekolah. Tapi sampai pagi hari Senin 
mereka tidak kembali. Terlambat kembali sehari dua bila kami ke Bandung sebenarnya hal 
yang biasa. Tapi sekali ini, mereka tidak kembali sampai hari Rabu. Ada perasaan ttidak enak 
menjalar dalam diriku. Namun aku tidak menduga sama sekali bahwa semenjak itu aku telah 
kehilangan semua yang aku cincai.  
 
Hari Kamis barulah aku diberitahu oleh keluarga kami, bahwa semua yang aku sayangi tidak 
akan kembali. Aku tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Seorang paman dengan istrinya 
datang ke rumah. Pada wajah mereka tergurat kisah duka. Mereka membawa aku duduk di 
sofa dengan rangkulan mesra. Dalam hatiku, timbul rasa aneh oleh perlakuan Paman 
demikian itu. Padahal selama ini, meski mereka baik padaku, amun tidak pernah seramah itu. 
Seperti tiba-tiba Si Bibi enangis bagai orang kesurupan. Duduk tegak dan menarik-narik 
rambutnya. Lalu istri Paman membawanya ke ruang belakang. Ketika kembali lagi, dia duduk 
di sisiku. Paman lama tercenung sebelum mulai menerangkan apa yang terjadi. Kemudian 
Paman menggerak-gerakkan tangannya. Tapi aku tidak bisa memahami. Namun hatiku terasa 
tidak enak. Paman seperti putus asa ketika tahu aku tidak paham pada gerakan tangannya 
itu.  
 
Kemudian Paman mengambil potret di dinding. Potret kami sekeluarga beberapa tahun yang 
lalu bersama sedan dinas yang baru saja Ayah pakai. Ayah, dalam potret itu, menggendong 
adikku terkecil. Si Kecil menangis. Tangannya menggapai Ibu. Ibu mencoba membujuknya 
seraya menunjuk ke arah depan. Kakakku tertua duduk di spatbor sambil mengacungkan 
kedua tangannya. Kakakku yang muda menjulurkan kepala dari jendela sedan dan tangannya 
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seperti melambai-lambai. Adikku tertua berpegang pada tangan Ibu. Sedangkan aku berdiri di 
antara Ibu dan Ayah. Aku tersenyum melihat adikku terkecil.  
 
Paman menunjuk ke semua anggota keluarga dalam potret itu. Lalu menggerak-gerakkan 
tangannya lagi. Selanjutnya tangan itu ditaruhnya di kasur sofa. Pelan-pelan didorongnya ke 
depan sampai ke tepi sofa. Menyusuri tepinya. Lalu tangan itu berputar-putar sampai ke 
lantai. Tergeletak di sana dengan telapaknya menghadap ke atas. Mataku terpejam demi 
teringat pada peristiwa sebuah oplet terjun masuk Ciliwung. Begitulah maksud Paman 
dengan tangannya itu. Sedan ayahku jatuh, di mana semua orang yang aku cintai berada di 
dalamnya.  
 
Tiba-tiba rasa takut, sedih dan tidak tahu pada apapun yang akan aku alami, merasuki diriku. 
Aku pun menangis. Aku berbuat sama dengan Si Bibi. Malah memukul-mukul dada. 
Menerjang-nerjangkan kedua kakiku sembari duduk di lantai. Aku menjerit-jerit juga. 
Kemudian, kemudian sekali secara tiba-tiba pula aku merasa bahwa sekarang aku telah 
sebatang kara di dunia ini.  
 
Tidak tahu aku berapa lama aku menangis terisak-isak. Tidak tahu aku berapa lama aku jatuh 
sakit. Album keluarga senantiasa berada di pangkuanku bila sendirian di kamar. Aku 
membalik-balik lembarannya untuk mengembalikan kenangan-kenanganku kepada mereka 
yang telah pergi. Sepotong-sepotong peristiwa manis membayang lagi pada anganku. Oh, 
alangkah indahnya semua kenangan itu. Aku ingat sikap Ayah setiap pagi akan pergi ke 
kantor. Ayah bersisir rapi di depan kaca. Memasang dasi pada lehernya. Sepatu Ayah selalu 
mengilap. Aku yang selalu menyemirnya. Dengan senang hati aku melakukannya sebagai 
pernyataan cintaku padanya.  
 
Sejak punya sedan dinas, Ayah berangkat ke kantor bersama kakak-kakakku ke sekolah. 
Ayah senantiasa pulang kantor pada waktu yang tetap. Aku ingat bagaimana cara Ayah 
masuk rumah. Dasi Ayah telah longgar ikatannya. Rambut sedikit kusut. Tas dijinjing dengan 
tangan kiri. Setelah menukar pakaian, Ayah ke kamar mandi untuk berwudhu. Ayah selalu 
sembahyang dulu sebelum makan. Makan Ayah senantiasa banyak. Ayah makan bersama 
Ibu. Saudara-saudaraku makan lebih dulu karena waktu pulangnya lebih cepat. Akulah yang 
melayani Ayah. Kalau makan malam, kami makan bersama. Pada waktu makan, Ayah tidak 
suka jika ada yang bicara. Ayah akan menegur. Sehabis makan barulah Ayah berbicara 
tentang macam-macam hal di meja makan. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan. Bila sudah 
di rumah, Ayah jarang keluar lagi. Kalau Ayah keluar, Ibu selalu diajak. Tapi setiap petang 
Sabtu atau hari Minggu, bila cuaca baik, Ayah membawa kami keliling kota. Ada kalanya ke 
luar kota. Setiap bepergian Ibu selalu siap dengan makanan. Biasanya kami baru pulang 
ketika senja telah datang.  
 
Ayah mempunyai kegemaran bertukang kayu atau melukis. Semua hiasan dinding rumah 
kami tentulah lukisan Ayah. Ada beberapa lukisan lain. Yaitu lukisan yang dihadiahkan oleh 
teman-teman Ayah. Perabot taman atau mainan ketika kami kecil juga Ayah yang 
membuatnya. Ayah punya bengkel bertukang. Semua kami dibiarkan menggunakan semua 
alat untuk membuat apa yang disukai. Hanya sekali-sekali saja Ayah membantu.  
 
Ayah memang banyak memberi kenangan indah kepadaku, Saudaraku. Sangat terasa sekali 
betapa indahnya setelah Ayah telah tiada. Betapapun juga, Ayah tidak pernah menunjukkan 
perhatian yang berlebihan terhadapku. Sama saja layanannya terhadap karni semua. Meski 
kepadaku yang tuli dan bisu.  
 
Episode 2 
 
Lain benar dengan Ibu. Ibu sangat perasa terhadapku. Aku lebih dimanjakan. Ibu akan 
memukul setiap saudaraku yang menggoda aku. Kalau Ibu memukul tidak tanggung-
tanggung. Benda apa saja yang ada di dekatnya, Ibu gunakan untuk memukul. Sekali Ibu 
memungkang adikku tertua dengan sepotong kayu. Tepat kena kepalanya. Mengalirlah darah 
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seperti tak akan berhenti. Peristiwa itu seperti pelajaran bagiku. Sejak itu, aku tidak mau 
mengadu kepada Ibu bila digoda. Tapi adikku itu betul-betul nakal, Saudaraku. Hatiku selalu 
disakitinya dengan meniru caraku bicara. Tapi sekarang dia tidak ada lagi. Aku maafkan 
engkau, Adikku. Sungguhlah aku menyesali nasib, kenapa engkau yang pergi meninggalkan 
aku duluan. Kenapa tidak aku saja yang meninggalkan engkau. Engkau dan kalian semua 
adalah orang-orang yang utuh jasmani. Engkau dan kalian semua lebih mungkin berbuat 
lebih baik dan lebih baik daripada aku. Engkau dan kalian semua lebih mampu berbuat 
sesuatu yang berfaedah.  
 
Adikku, engkau betul-betul keterlaluan mengganggu aku. Tapi kini aku tahu, betapapun 
nakalnya engkau terhadapku, itu tidak lain karena engkau masih kanak-kanak. Engkau belum 
dapat menilai buruk dan baik. Kalau engkau sudah lebih besar sedikit lagi tentulah engkau 
tidak senakal itu. Aku tahu, anak-anak yang nakal itu karena dia sehat. Bila engkau sempat 
jadi dewasa, bila engkau dapat memahami apa yang buruk dan yang baik, engkau tentu akan 
jadi orang lebih berguna daripada aku. Betapapun aku menjadi dewasa kelak, betapapun aku 
mengenal apa yang buruk dan yang baik dengan sempurna, aku takkan mungkin mampu 
menjadi lebih berarti daripada manusia yang tidak cacat.  
 
Adikku, betapapun nakalnya engkau sehingga selalu merepotkan Ibu, bahkan sampai 
bertengkar dengan tetangga, engkau tentu akan lebih baik dipanjangkan Tuhan usiamu, 
tentu engkau akan mempunyai kesempatan mengubah tingkah lakumu. Engkau mempunyai 
kesempatan berbuat kebajikan sebagai imbalan dari kenakalan masa kecilmu. Sungguh aneh 
perasaanku ketika merenungi semua yang pernah aku alami di tengah-tengah saudara-
saudaraku. Yang paling banyak terkenang ialah Ayah, lalu Ibu, kemudian ldikku yang nakal 
dan Si Kecil yang suka ngompol.  
 
Sekarang aku dapat membeda-bedakan bagaimana perasaan masing-masing mereka 
terhadapku. Ayahlah satu-satunya yang memandangku sebagai manusia biasa, seperti Ayah 
memandang siapapun juga. Perlakuannya kepadaku tidak berlebih-lebihan. Aku dipandang 
seolah-olah tidak tuli dan bisu. Perhatian dan kecintaannya kepadaku sama dengan kepada 
semua saudaraku. Banyak sekali yang bisa aku ceritakan kepadamu tentang cara-cara Ayah 
memperlakukan aku, Saudaraku. Dulu tidak terasa. Tapi kini begitu indah rasanya. Satu-
satunya yang tidak bisa diberikan Ayah dibandingkan dengan saudaraku yang lain, yaitu 
pendidikan di sekolah. Itu aku tahu, karena memang belum ada sekolah untuk anak bisu-tuli 
di Jakarta, tempat kami tinggal.  
 
Bila melakukan perjalanan dinas ke daerah, Ayah selalu membawa oleh-oleh buat kami. Ayah 
membaginya dengan urutan yang tetap. Mulanya kepada kakakku tertua dan berakhir kepada 
adikku terkecil. Atau sebaliknya. Dimulai dari adikku terkecil dan berakhir pada kakakku 
tertua. Tidak pernah aku yang diberi lebih dulu. Jika kami keluar kota atau ke rumah kerabat, 
Ayah selalu bertindak seolah-olah aku bukan gadis bisu-tuli. Ada-ada saja cara Ayah 
bertindak, sehingga orang tidak tahu bahwa aku gadis bisu-tuli.  
 
Sikap Ayah demikian sungguh menyenangkan hatiku. Akan tetapi sikap Ibu lain sekali. Ibu 
senantiasa menunjukkan perhatian yang berlebihan terhadap diriku. Kecintaan Ibu, meski 
menyenangkan, sering menimbulkan perasaan harga diriku rendah. Tak dibiarkannya aku 
mengerjakan pekerjaan rumah yang lebih banyak dan lebih berat. Apa pun oleh-oleh atau 
penganan yang Ibu bawa dari manapun, senantiasa akulah yang menerima dulu dan 
mendapat lebih banyak. Sikap Ibu kadang-kadang menimbulkan rasa sedih juga padaku. 
Terutama ketika aku sudah mulai berangkat remaja, sangat terasa sikap demikian lebih 
banyak menusuk hati daripada menggembirakan. Namun aku sadar, bahwa antara Ibu dan 
Ayah sama besar cintanya padaku. Hanya cara mereka bersikaplah yang berbeda.  
 
Kakakku yang tertua banyak miripnya dengan Ibu.Peramah, periang dan kadang-kadang juga 
suka meledek. Kawannya banyak, jaka dan dara. Dia suka main musik dan menari bersama 
teman-temannya. Sikapnya begitu peduli kepadaku. Kakakku yang muda lebih banyak 
miripnya dengan sikap Ayah. Pendiam seperti Ayah juga, cuma agak bandel sedikit. Tidak 
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suka diperintah. Tugas-tugas rumah dikerjakannya seperti yang telah ditetapkan, lainnya dia 
tidak peduli. Dia baru mau mengerjakan pekerjaan lainnya apabila Ayah yang menyuruh. Dia 
juga suka main musik bersama kakakku yang tertua, tapi tingkahnya tidak gila-gilaan. 
Tampaknya dia bersukaan dengan seorang gadis yang paling suka menyanyi, yang saban 
datang ke rumah tentu memakai sesuatu yang merah. Kalau tidak bajunya, tentu sepatunya, 
atau setidak-tidaknya pita rambutnya.  
 
Adikku yang lebih tua mirip dengan Ayah. Dia suka bermain sendirian. Suka asyik dengan 
mainannya. Bila mainannya rusak, selalu dia mencoba memperbaiki sendiri. Biasanya setiap 
dia perbaiki, rusaknya pun bertambah. Ayah yang suka memperbaikinya lagi. Kemudian, 
sepeninggal Ayah, mainan itu dirusaknya lagi. Lalu dia perbaiki kembali seperti yang 
dilakukan Ayah. Tentu saja rusaknya lebih parah daripada baiknya.  
 
Adikku yang paling kecil adalah yang paling aku sayangi. Dia tidur bersamaku. Dia mandi 
denganku. Pakaiannya aku yang boleh mengganti. Kalau dia menangis, akulah yang dapat 
menghentikannya. Aku raih saja kepalanya atau aku dukung di dadaku, diamlah tangisnya. 
Dia suka ngompol malam hari, hingga aku pun basah karenanya. Kalau aku tahu dia ngompol 
lagi, aku tukar saja bajunya selagi dia tidur. Aku tidak pernah menyakiti hatinya. Setiap 
makanan yang aku peroleh, aku senang membagikan kepadanya. Dia memang rakus sekali. 
Makannya banyak. Mungkin karena rakus itu badannya besar, tapi mungkin karena badannya 
besar dia jadi rakus.  
 
Dan sekarang, segalanya telah tiada. Mereka hilang secara serentak dari duniaku. Yang 
tinggal padaku hanyalah kenangan-kenangan yang manis ketika aku bersama mereka. 
Kenangan manis yang menerbitkan air mata kerinduan, yang telah lama terjadi. Sudah 
berapa tahunkah masa itu berlalu sampai sekarang, Saudaraku? Apalah artinya waktu bila 
hati ini terikat kuat pada peristiwa yang termanis untuk dikenang.  
 
Aku harus kembali ke kampungku di kota kecil Padang Panjang. Ini adalah keputusan semua 
keluarga, baik yang berada di Jakarta atau di kampung. Angah yang menjemput aku ke 
Jakarta. Ia kakak ayahku yang tengah. Apa yang harus aku lakukan selain hanya menurut 
saja? Walaupun aku hendak membantah, karena hatiku enggan berpisah dengan duniaku 
yang indah di Jakarta, bagaimanakah cara membantahnya? Kemampuanku hanya menangis, 
menangisi tanah yang menelan semua milikku yang aku cintai. Akan bagaimana hidupku 
jadinya kelak, bila tidak di sisi ayah dan ibuku lagi? Aku banyak mengenal orang-orang 
seperti diriku, entah perempuan entah laki-laki. Tak seorang pun di antara mereka yang 
menjadi manusia sama layaknya dengan manusia lainnya. Di mana pun orang-orang bisu 
seperti aku hanyalah jadi bahan olok-olok anak-anak belaka. Hanya jadi orang suruhan 
belaka. Aku kenal sebuah keluarga yang menaruh seorang perempuan bisu di rumahnya. 
Kerjanya hanya mencuci baju orang. Akan seperti dia pulakah aku kelak?  
 
 
Episode 3 
 
Sungguh gamang hatiku menghadapi dunia yang baru di kampung. Karena takkan mungkin 
ada manusia lain yang mencintai aku sama seperti ayah dan ibuku. Apakah arti hidup di 
tengah-tengah manusia banyak kelak? Kenapa Tuhan menyediakan orang-orang cacat di 
tengah-tengah manusia lain yang tidak cacat? Apakah maksudNya? Apakah maksud T uhan 
agar kami, orang-orang cacat, dijadikan sebagai contoh betapa dahsyat azabNya di akhirat 
kelak? Dan kenapa itu dilakukan Tuhan, padahal kami tidak pernah melakukan kejahatan 
seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cacat?  
 
Di mana pun juga orang cacat seperti aku, tidak pernah dipandang seperti manusia 
sebagaimana wajarnya manusia. Seolah-olah hak kami hanyalah untuk menjadi manusia 
kelas terbawah. Tuhan yang disembah-sembah setiap orang itu, tentu tidak akan membeda-
bedakan umatNya, meski kami ditakdirkanNya sebagai manusia bercacat. Akan tetapi 
kenapakah kami harus dipandang menjadi orang yang tidak berharga sama sekali? Di 
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manakah letak hati nurani manusia sebenarnya? Kenapa untuk kami tidak disediakan suatu 
wadah agar menjadi manusia yang sama artinya dan sama gunanya dengan setiap manusia 
lain?  
 
Ini adalah perasaanku. Perasaan yang tak dapat aku ucapkan kepada siapa pun juga ketika 
aku dibawa Angah ke kampung. Lama kemudian barulah dapat aku katakan semua 
perasaanku ini. Perasaan yang bercampur aduk dengan apa yang aku rasakan di kala 
menuliskan kisahku ini kepadamu, Saudaraku.  
 
Dalam perasaan gamang itulah aku meninggalkan kota Jakarta. Kota yang telah memberi 
tempat cinta kasih ayah bundaku. Kota yang memberi naungan hidup bersama semua 
saudara-saudaraku. Aku meninggalkan Jakarta, meninggalkan segala yang aku cintai. Yang 
dapat aku bawa hanyalah semua barang milikku dan milik ibuku. Yang lain hanya kenangan.  
 
Di atas kapal yang membawaku ke Padang, aku mendapat pengalaman yang paling 
menyakitkan. Di geladak rupanya ada pula seorang penumpang yang juga bisu. Seorang laki-
laki yang sudah baya. Seusia ayahku, kiraku. Dia kelihatannya demikian kocak. Semua 
penumpang menjadi gembira dalam mabuk laut karenakehadirannya. Semua orang tertawa-
tawa melihat tingkah dan gerak-geriknya. Tak penat-penatnya dia bicara dengan gerak 
tangannya. Dia rajin sekali menolong orang. Mengambilkan air minum, mengambilkan 
makanan, bahkan apa saja yang disuruhkan orang. Aku sangat benci padanya. Benci karena 
dia suka menempatkan dirinya sebagai manusia penghibur yang kocak. Oleh seseorang dia 
diperkenalkan kepadaku. Dia mengajakku berbicara dengan gerakan tangannya. Semua 
orang menjadi gembira melihat tingkahnya yang membadut. Sekali dia menyatakan perasaan 
cintanya dan terang-terangan mengajak aku menjadi isterinya dengan gerak-gerik di depan 
Angah. Semua orang tertawa dan bahkan ada yang bertepuk tangan melihat permainannya. 
Bahkan Angah pun ikut tertawa. Aku sangat kesal, malah sampai menangis diperlakukan 
seperti itu. Aku merasa dilecehkan demi menggembirakan semua penumpang geladak itu. 
Sepatutnya dia tahu, bahwa aku seorang gadis yang belum dewasa. Untuk apa dia mengajak 
aku begitu, kalau tidak untuk sekedar menggembirakan hati semua penumpang? Dia senang 
berolok-olok. Dia puas memperolok-olok aku. Kenapa dia tidak solider kepadaku, gadis yang 
sama cacatnya dengan dia? Aku sungguh-sungguh ingin melemparinya dengan apa saja. Tapi 
perasaanku sebagai gadis yang dididik Ayah dengan kasih sayang, tidak memungkinkan aku 
mampu bertindak kasar seperti yang aku inginkan waktu itu. Aku hanya menangis. Bukan 
menangis karena diganggu secara konyol saja. Aku menangis karena nasibku telah 
dimalangkan oleh lingkungan tempat aku menumpang hidup. Dimalangkan oleh bangsaku. 
Dimalangkan oleh orang bisu lainnya.  
 
Demikianlah, sebagai gadis yang bisu aku telah dijadikan bahan olok-olok oleh orang yang 
sama bisunya denganku. Sungguh tak tahan hatiku menderita penghinaan demikian. Maulah 
aku lari dan terjun ke laut karenanya. Dan tak seorang pun yang membelaku. Oh, tak 
seorang pun. Angah malah ikut tertawa, karena Angah pun mengharapkan bantuan laki-laki 
bisu itu untuk mengambilkan ransum kapal. Dan untuk mengharapkan bantuan kecil itu, 
dibiarkannya aku diolok-olok terus.  
 
Kalau Ayah masih hidup, dia tentu akan marah kepada siapa saja yang mengganggu aku. 
Bahkan dia akan marah kepada siapa saja yang memandangku sebagai manusia yang hina. 
Sekarang di geladak kapal yang menuju kampung halamanku sendiri, meskipun aku punya 
pelindung, yaitu kakak ayahku, namun aku telah dihina di depan pelindungku sendiri. Akan 
bagaimanakah hidupku di bawah asuhan Angah di kota kecil Padang Panjang sana? Tentulah 
aku bakal tidak punya pengharapan apa-apa lagi untuk hidup selanjutnya. Hidup tanpa 
pengharapan. O, alangkah ngerinya, Saudaraku.  
 
Engkau, Saudaraku, barangkali pernah mencoba hidup tanpa pengharapan pada suatu masa. 
Engkau barangkali pernah mencoba hidup diolok-olok sepanjang hari. Engkau barangkali 
pernah merasakan hidup berputus asa. Engkau barangkali pernah hidup dalam kesakitan hati 
karena dilecehkan. Namun engkau, Saudaraku, masih beruntung, karena engkau tentu dapat 
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berkata untuk mencegahnya. Tapi aku yang bisu dan sebatang kara, Saudaraku, apakah yang 
dapat aku lakukan selain hanya menangis? Menangisi nasib yang ditimpakan oleh bangsa 
sendiri?  
 
Selama berada di kapal aku merasa dunia yang bertambah  gelap akan kuhadapi di kampung 
kelahiran Ayah. Akan dapatkah aku menempuh hidup yang sama indahnya dengan hidup di 
bawah lindungan ayah dan ibuku di Jakarta dulu? Dapatkah aku memindahkan duniaku yang 
indah dulu ke dunia baru yang serba gelap? Seperti semudah orang berpindah kamar, 
Saudaraku?  
 
Hidup dan menjalani hidup tentulah tidak semudah mengkhayalkannya, Saudaraku. Tetapi 
kenapa tidak aku coba? Mampukah aku mencobanya kelak? Sampai di manakah 
kemampuanku? Apakah aku akan menjadi manusia yang berharga di tengah-tengah manusia 
yang tidak cacat? Kalau seandainya aku bisa mencapainya, bagaimanakah caranya? Siapakah 
yang akan menunjukkan jalan bagiku? Dapatkah kau menunjukkan caranya, Saudaraku?  
 
Itulah yang menggamangkan ketika memikirkan masa depan hidupku selama di kapal. Ketika 
aku telah turun kapal pun, perasaan demikian makin menebal. Di atas mobil dari Teluk Bayur 
hingga ke kota Padang, dan dari Padang langsung ke kota Padang Panjang, perasaanku 
benambah haru biru. Dunia yang aku hadapi kian muram. Hatiku bertambah ciut. Tapi aku 
tidak menangis lagi. Tangisan tak lagi akan mengubah nasibku. Dan kehidupan taklah dapat 
dibangun dengan air mata. Entahlah kalau engkau dapat, Saudaraku.  
 
Memang tidak ada gunanya menangis lagi. Duniaku yang baru, yang terpaksa harus kujalani, 
harus aku tempuh juga meskipun aku menangis atau tertawa sekalipun. Hanya aku sendiri 
yang bisa menjadikan diriku berharga. Tak ada yang lain. Tak ada orang lain, selain diriku 
sendiri. Aku sendirilah yang harus mencari caranya, pikirku.  
 
Mobil kami berhenti tepat di depan rumah Angah. Aku masih ingat rumah itu, karena dulu 
aku sering bertandang ke sana sebelum Ayah pindah ke Jakarta. Rumah itu rumah kayu yang 
dicat hijau. Kecil saja ukurannya. Hanya dua kamarnya. Kamar depan lebih kecil dari kamar 
belakang. Di bagian belakang ada kamar sepen. Letaknya di serambi terbuka yang terpisah 
dari ruang dalam oleh pintu. Rumah Angah berkolong tinggi. Ada tangga kayu untuk naik-
turun.  
 
 
Episode 4 
 
Dulu bila aku bersama Ibu bertamu ke sana, kami tidur di kamar depan yang kecil itu. Dalam 
hawa dingin kota Padang Panjang yang penghujan, baik sekali untuk tidur bersempit-sempit 
agar hawa yang dingin tidak terasa. Halaman rumah Angah luas juga. Barangkali akan dapat 
dibangun empat rumah lagi. Tidak akan sampai berdempet-dempet seperti rumah-rumah di 
Jakarta. Halaman samping-menyamping rumah ditanami sayuran dan ubi-ubian. Pada 
halaman bagian depan sampai ke jalan tidak ditanami apa pun. Dulu kami suka sekali 
bermain-main di sana. Kakak-kakakku main lore*, main tali atau main bola dari limau mawar. 
Di halaman belakang ada rumpun bambu untuk penyangga agar tanah tidak terbang ke 
selokan yang di musim hujan deras benar airnya.  
 
Itulah gambaran rumah Angah yang pernah aku ingat. Tapi sekarang halaman itu sudah 
banyak berubah, hanya rumah Angah tetap seperti dulu, masih berwarna hijau. Hanya catnya 
telah kian kusam karena tuanya. Halaman depan tempat kami dulu suka bermain-main, 
sebagian telah ditanami ubi-ubian. Di halaman samping ada peragat olahraga, seperti untuk 
senam atau dangsu. Aku kira anak laki-laki Angah yang tertua yang menggemari olahraga itu.  
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Anak Angah dua orang. Keduanya laki-laki. Usianya lebih tua dari kedua kakakku. Aku tidak 
banyak mengenalnya dulu. Karena setiap kami bertamu ke rumahnya, kira-kira sepuluh tahun 
yang lalu, mereka asyik dengan kakak-kakakku saja. Tak ada perhatiannya kepadaku. Kini 
tentu mereka telah menjadi pemuda dewasa seperti kakak-kakakku juga. Apakah banyak 
persamaan perangainya dengan kakak-kakakku?  
 
Kami tiba di rumah Angah menjelang tengah hari. Tidak seorang pun di rumah, meski semua 
pintu dan jendela terbuka lebar. Ketika barang-barang kami telah diturunkan dari kap bus, 
barulah ada seseorang muncul dari halaman belakang. Aku menaksir-naksir dia itu tentu anak 
Angah. Tapi aku tidak tahu pasti, apakah dia yang tua atau yang muda. Kedua anak Angah 
banyak miripnya. Menurut firasatku, dia itu anak Angah yang tua. Beberapa masa kemudian 
barulah aku tahu Busra namanya. Adiknya Bisri. Mulai sekarang, aku sebut saja nama-nama 
mereka dalam kisahku ini agar engkau mudah mengerti, Saudaraku.  
 
Busra muncul dari samping rumah. Tak beralas kaki dia. Dia mengenakan celana pendek 
dengan kaos oblong saja. Rambut di kepalanya seperti tidak disisir. Demi melihat kami tiba, 
dia bergegas menyongsong. Dia tersenyum lebar memperlihatkan giginya. Tidak bersalaman 
seperti yang biasa dilakukan kakak-kakakku kepada Ayah dan Ibu sepulang dari perjalanan 
jauh. Lalu perhatiannya beralih kepadaku. Diacungkan tangannya padaku untuk bersalaman. 
Dia memperlihatkan giginya ketika ketawa sambil meletakkan tangan kirinya pada bahuku. 
Aku tersipu malu.  
 
Busra mengangkat semua barang bawaan kami ke rumah. Tak dibiarkannya aku ikut 
mengangkat. Dalam pengamatanku, hampir tidak ada perubahan isi dalam rumah itu. Sama 
seperti sepuluh tahun yang lalu. Hanya beberapa gambar dinding yang berubah. Sekarang 
banyak digantungkan gambar bintang film India.  
 
Setelah semua barang terkumpul di rumah, Busra sekali lagi memandangku. Tampak bibirnya 
bergerak-gerak seperti berbicara. Aku tak tahu apa yang dikatakannya. Namun aku yakin dia 
bicara kepada Angah, meski arah matanya terus kepadaku. Sungguh malu aku dipandang 
terus-menerus begitu. Apalagi oleh seorang laki-laki. Tapi aku senang dengan sikapnya itu. 
Tak terlihat pandangan yang membedakan diriku sebagai gadis bisu-tuli. Ada keramahan, ada 
keprihatinan terhadap kemalangan yang menimpaku. Dan aku berusaha untuk menunjukkan 
kepadanya bahwa aku senang diperlakukan demikian. Aku mencoba menyambut senyumnya, 
tapi rasa malu oleh tatapan itu lebih menguasai aku. Aku lebih banyak memandang lantai 
daripada menatap wajahnya. Bila sekali-sekali aku meliriknya, lalu lirikanku tertangkap 
pandangannya, aku merasa lebih malu lagi, Saudaraku.  
 
Kemudian digerak-gerakkan tangannya. Aku memahami bahwa dia hendak mengatakan mau 
berlalu dan aku disuruhnya menunggu. Ketika aku tinggal sendirian terasa lagi olengan kapal 
menguasai perasaanku. Aku picingkan mataku. Namun rasa oleng itu kian kencang rasanya. 
Angah tampaknya agak pusing juga oleh mabuk laut. Memang selama pelayaran Angah 
mabuk sekali. Pak Angah, ayah Busra, tidak di rumah rupanya. Sejak dulu dia jarang di 
rumah. Dia ulama yang sering berkelana dari satu kampung ke kampung lain memberi 
pengajian. Ini baru kemudian aku ketahui.  
 
Bisri juga tidak tampak. Ke manakah dia, pikirku. Bisri tentu sudah sama dewasanya dengan 
Busra. Aku ingin menanyakan pada Angah, tapi aku tak tahu caranya dengan bahasa gerak 
tanganku. Kalau bisa pun sudah pasti Angah tidak akan mengerti. Menggerak-gerakkan 
tangan untuk berbicara dengan orang yang tidak mengerti artinya akan menimbulkan 
kebingungan atau tertawaan orang saja. Buat apa aku mengorek-ngorek perasaan geli dan 
tawa orang lain kalau aku ingin dipandang sebagai manusia biasa yang bersungguh-sungguh. 
Pengalaman di kapal itu telah membangkitkan keinginan untuk menjadi orang bisu-tuli yang 
hebat. Bahkan lebih hebat dari manusia lainnya, agar orang-orang jangan selamanya 
memandang manusia cacat seperti kami sebagai manusia yang gunanya hanya untuk bahan 
olok-olok atau sebagai orang suruhan semata.  
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Ayah telah memberi pendidikan kepadaku bahwa aku adalah manusia yang sama nilainya 
dengan manusia lain. Pendidikan Ayah dinyatakan dengan sikapnya terhadapku, dengan cara 
dan perhatian yang sama dengan saudara-saudaraku yang lain. Dan pengalaman kecil yang 
aku alami di kapal itu membuatku menentukan sikap hidup agar aku bisa menjadi gadis yang 
berharga di mata siapa pun juga. Aku lebih baik berdiam diri daripada ribut dengan gerakan-
gerakan tanganku. Aku tidak mau dipandang sama dengan laki-laki bisu di kapal itu. Aku 
harus menentukan sikap, karena sekarang aku telah hidup dalam lembaran sejarah baru, 
tanpa orang-orang yang bisa aku harapkan seperti ayahku.  
 
Aku pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan badanku yang sudah beberapa hari tidak 
mandi. Oh, alangkah dinginnya air di kota Padang Panjang. Tak jadi aku mandi. Aku hanya 
cuci muka saja. Ketika keluar dari kamar mandi, barulah aku lihat Busra di kolong rumah. Aku 
intip dia melalui sela-sela pagar kolong. Rupanya dia sedang asyik membersihkan kolong, 
yang rupanya kini telah dijadikan kandang itik. Alangkah banyak ternaknya. Tak dapat 
kuhitung berapa, karena kolong itu cukup gelap dan ternak itu terus bergerak-gerak.  
 
Aku memang menyukai binatang. Di rumah kami di Jakarta kami tidak punya ternak. Kami 
hanya punya seekor anjing. Tapi anjing itu telah lama mati tergilas mobil. Di rumah hanya 
ada tikus-tikus hampir sebesar kucing. Aku senang melihatnya. Aku memeliharanya secara 
diam-diam, dengan menyediakan makanan di balik pintu kamarku malam-malam. Tak lama 
kemudian muncullah tikus-tikus itu seperti orang antre dari ruang tengah melalui pintu 
kamarku yang tidak aku tutup rapat. Tikus-tikus itu sebelum maju ke tempat makanan yang 
aku sediakan, lebih dulu memandang aku yang duduk bersila di ranjang. Setelah aku 
mengangguk kepada mereka, barulah mereka menyerbu makanan yang aku sediakan itu. 
Setelah makanan itu habis, mereka berbaris lagi berkeliling kamar di hadapanku. Dan setelah 
memandangku sekali lagi, mereka pun meluncur keluar dari mana mereka masuk semula.  
 
---------------------------------------------- 
 
* semacam permainan petak umpet 
 
  
 
Episode 5 
 
Di rumah Angah ini sudah tentu aku tidak perlu lagi main-main dengan tikus. Memelihara itik-
itik yang banyak itu tentulah menyenangkan juga. Aku harus belajar dari Busra bagaimana 
memeliharanya. Aku terus mengintip dia yang sedang asyik membersihkan kandang. Hanya 
sekali dia memandangku sambil tersenyum. Dan aku tidak meninggalkannya sampai dia 
selesai.  
 
Ketika senja, Bisri muncul. Rambutnya kusut masai. Di bahunya tersandang sepasang sepatu 
bola. Baju kaosnya yang kuning warnanya basah oleh keringat. Ketika melihatku, mula-mula 
dia tercengang. Tapi kemudian dia tertawa, sehingga rahangnya terbuka lebar. Rupanya dia 
tetap ingat siapa aku. Lalu dia berbicara dengan isyarat tangan. Aku sukar menafsirkan, 
karena demikian cepat gerakannya. Karena aku tidak memahami apa yang dikatakannya, dia 
pun tertawa lagi dengan rahangnya yang terbuka lebar. Lalu didekatinya aku dan 
diacungkannya kedua belah tangannya padaku. Aku memandang malu kepadanya.  
 
Dengan kedua belah tangannya dirabanya kepalaku. Terus menurun ke pipiku. Ke bahuku. 
Lalu ke lenganku dan terus ke pinggangku. Dia terus tertawa. Akhirnya diacungkannya empu 
jarinya seolah hendak menyatakan bahwa aku adalah adiknya yang cantik. Setelah itu dia ke 
kamar Angah. Aku pun masuk untuk mengeluarkan pakaian kotorku selama di kapal dari 
bungkusannya. Aku lihat Bisri membongkar keranjang buah-buahan. Dipilihnya buah salak 
yang besar. Lalu duduk di tepi ranjang Angah. Sambil mengunyah-ngunyah dia terus juga 
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memandangku. Aku menjadi kikuk. Setelah aku selesai mengeluarkan pakaianku yang kotor, 
aku menoleh kepadanya. Diacungkannya lagi empu jarinya ke arahku. Senang hatiku oleh 
pujian itu. Tapi aku bertambah malu oleh perhatiannya yang begitu besar.  
 
Aku lihat tangan Angah mencuil pinggang Bisri. Tampak muka Angah cemberut kepada Bisri. 
Tak tahu aku mengapa Angah begitu kepada anaknya. Bisri malah tertawa sehingga 
rahangnya kelihatan lagi. Tak lama kemudian muncullah para tetangga. Mereka semua 
ramah. Wajah mereka menunjukkan ikut berduka kepadaku dengan menyalami dan 
membarut-barut lenganku. Tidak seorang pun memperlihatkan pandangan kasihan karena 
aku bisu-tuli. Senang hatiku diperlakukan begitu.  
 
Sampai hampir tengah malam, meski perasaan letih dan kantuk menggoda, lamunanku masih 
kepada segala-gala masa lampau. Aku melamunkan juga duniaku yang baru yang belum 
menentu, meski semua orang telah menyambut dengan ramah. Dalam hati timbul harapan 
bahwa aku akan bahagia, karena aku akan tinggal di sekeliling orang yang baik hati. Di 
tengah kakak-kakakku yang tampaknya sayang padaku. Duniaku yang akan datang adalah 
dunia yang penuh simpati. Maka tentulah kehidupanku tidak akan sejelek yang aku 
bayangkan semenjak kehilangan semua orang yang aku cintai.  
 
Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru tidaklah sulit asal kita mau. Apalagi 
kalau keadaan yang baru itu adalah lingkungan keluarga yang paling dekat pula. Di Jakarta, 
aku sudah biasa bangun pagi-pagi, menolong Ibu dan Si Bibi, pembantu rumah kami. Malah 
di Jakarta suasananya lebih repot, karena anggota keluarga lebih ramai dan banyak anak-
anak kecil seperti adik-adikku. Bangun pagi di kota kecil Padang Panjang yang penghujan itu, 
alangkah dingin hawanya. Apalah arti hawa dingin kalau aku sudah tidak patut lagi untuk 
mengeluh. Bangun pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, lantas memasak di dapur yang 
terpisah dari rumah, lalu berdiang di api kayu yang sedang nyala, sesungguhnya enak juga. 
Akan tetapi ketika sedang berdiang demikian, sambil menunggu air mendidih dengan 
berpeluk tangan, selalu timbul kenangan rindu kepada duniaku yang silam. Terbayang-
bayang semua keluarga yang secara tiba-tiba meninggalkan aku seorang diri. Aku lihat Ayah 
di tengah-tengah gejolak api di tungku itu. Aku lihat juga Ibu. Aku lihat kakak-kakakku serta 
adik-adikku, terutama Si Bungsu yang banyak perangai. Aku lihat kebiasaan-kebiasaan 
mereka semua, kegemarannya juga, lalu air mataku jatuh bercucuran. Sering aku kepergok 
Angah ketika air mataku bercucuran, karena aku tidak dapat mengetahui kedatangan orang 
dari belakang. Segera aku hapus air mataku dengan ujung rokku. Sekali Busra yang 
memergoki aku sedang menangis. Dia tercengang memandang air mataku yang meleleh di 
pipi. Diletakkannya tangannya yang besar ke bahuku sambil menggeleng-gelengkan kepala. 
Terobati hatiku oleh perlakuannya yang demikian. Namun aku pikir aku tidak boleh 
memanjakan diri. Tak lagi ada tempat demikian bagiku. Ah, aku yang telah berniat takkan 
menangis, sering juga mengucurkan air mata kerinduan.  
 
Aku telah belajar cara memelihara itik dan cara menggembalakannya. Pagi-pagi sekitar pukul 
sepuluh, aku melepaskan itik-itik itu lalu menghalaunya ke kolam yang telah tak digunakan 
lagi. Agaknya selama ini pekerjaan itu dilakukan oleh Angah, karena pagi-pagi Busra telah 
pergi ke sekolah. Kini akulah yang menyiapkan makanan itik sebelum kandang dibuka. 
Sementara itik-itik menyudu makanannya di dalam pasu yang disediakan, aku mengutip telur-
telurnya di bawah kolong. Mengutip telur termasuk pekerjaan yang menyenangkan. Apalagi 
kalau ternyata telur hari itu lebih banyak dari hari kemarin.  
 
Orang-orang di sekitar kampung kami di Padang Panjang menyukai aku. Mereka ramah. 
Mungkin karena mereka tahu bahwa nasib termalang telah menimpaku tanpa belas kasih. 
Tapi mungkin juga karena aku gadis bisu-tuli. Mereka suka menegurku dengan melambaikan 
tangan atau dengan tawa ramah. Aku hanya membalas dengan senyum, karena aku tidak 
suka menggunakan tangan untuk berbicara. Aku tidak suka berlagak seperti orang bisu-tuli 
lainnya, meskipun aku memang bisu-tuli. Aku tidak suka seperti orang bisu yang membanyol 
seperti laki-laki di kapal itu.  
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Tapi banyak anak kecil yang bertindak tak baik padaku. Mereka suka mengganggu bila 
bertemu denganku seorang diri menggembalakan ternak. Malah kadang-kadang mereka 
melempariku dengan ranting atau batu-batu kecil, atau dengan tanah atau pasir. Lalu mereka 
lari menjauh dengan gembira. Apakah yang harus aku perbuat terhadap kenakalan anak-anak 
itu? Aku pernah berusaha untuk beramah-ramah dengan mereka, menyapanya dengan 
senyum persahabatan. Tapi itu malah menjadikan mereka tambah terangsang mengganggu 
aku. Jika aku diamkan saja apa yang mereka lakukan atas diriku, itu pun tidak mengubah 
keadaan. Akankah aku adukan mereka pada orangtua mereka? Bagaimanakah aku 
mengadukannya? Dengan menggerakkan tanganku seperti laki-laki di kapal itu? Oh, biar saja 
aku diganggu terus. Lagipula pengaduan orang cacat seperti aku taklah akan menimbulkan 
perhatian orang seperti yang aku kehendaki. Mungkin mereka akan tersenyum melihat cara 
aku mengadu. Itu aku tahu betul. Bukan saja pernah aku alami di Jakarta, juga pernah aku 
lihat seorang bisu dijadikan bahan olok-olok semata. Pengaduan orang bisu-tuli tak akan 
mencapai hati sanubari orang tempat kita mengadu, Saudaraku.  
 
Pengalaman pahit yang senantiasa aku terima dari anak-anak itu, menyebabkan aku menjadi 
takut kepada mereka. Senantiasa aku berusaha menghindar dari gerombolan anak-anak itu. 
Tambah banyak mereka bergerombol tambah nakallah mereka. Malah kenakalan itu mereka 
lakukan juga sendiri-sendiri bila berhadapan denganku. Umpamanya ketika berpapasan di 
jalan, lalu setelah aku agak jauh sedikit, aku dilempari dengan apa saja yang ada di 
tangannya. Kadang-kadang juga aku dipukul dengan tangannya yang kecil, lalu dia lari jauh-
jauh. Kalau di Jakarta, hal demikian bisa aku hindarkan, karena aku tidak harus keluar rumah 
setiap hari. Tapi di kampung asalku sendiri aku harus melakukan kewajiban-kewajiban di luar 
rumah. Pengalaman pahit itu tidak mungkin aku hindarkan. Lebih-lebih kalau lagi menjemput 
itik-itik dari tempatnya bermain. Pagi-pagi, umumnya anak-anak pergi ke sekolah. Sore-sore, 
mereka berkeliaran ke mana-mana. Lalu akulah yang jadi sasaran kenakalan mereka. 
Kadang-kadang mereka sampai hati menghalau itikku jauh-jauh, sehingga aku tak mudah 
mencarinya karena tidak bisa mendengar suaranya. Oleh gangguan-gangguan itu aku sering 
terlambat pulang, dan muka Angah tentu masam memandang aku. Apa yang harus aku 
katakan kepadanya dengan bahasa isyarat yang tak mudah aku sampaikan dan takkan 
mudah Angah pahami? Ya, tidak akan ada faedahnya memberikan alasan-alasan atas 
kelambatan itu. Ya, tidak akan ada faedahnya 
 
 
Episode 6 
 
Sekali ketika pulang, kepalaku bercucuran darah. Aku tutup kepalaku dengan tangan kiri dan 
dengan tangan kanan kuhalau itik-itik itu pulang.  
 
Aku halau ternak itu dengan galah. Darah mengucur sampai ke pipiku, telapak tanganku 
basah oleh darah. Baru saja aku melewati jalan kereta api yang selalu aku lintasi bila 
mengembalakan itik, aku jatuh tengkurap di jalan kecil berbatu-batu. Aku tidak tahu apa 
yang terjadi kemudian. Ketika sadar, aku telah terbaring di ranjang. Banyak orang 
menungguiku. Air muka mereka menyatakan keharuan dan perasaan cemas. Itu sudah cukup 
menghibur bagiku. Namun malam-malam ketika semua orang telah tidur, aku merenungkan 
nasibku. Seandainya ayahku masih hidup, aku yakin tidak akan terjadi peristiwa yang 
demikian terhadapku.  
 
Tapi besoknya aku menyesali diriku karena semalam telah menyesali nasib. Memang tidak 
ada gunanya menyesali nasib. Sesuatu takkan berubah oleh sesalan demi sesalan. Soalnya 
adalah bagaimana aku harus belajar menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Segala 
sesalan itu, Saudaraku, akan mendorong kita kepada pikiran-pikiran jahat karena putus asa. 
Setidak-tidaknya akan menimbulkan kemumetan dalam diri sendiri, seolah-olah dunia ini 
memang sengaja disediakan untuk menyiksa diri kita saja. Terutama sesalan itu menjadi 
tidak berguna ketika seorang anak laki-laki diiringi oleh ibunya datang mengulurkan tangan 
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padaku untuk minta maaf. Anak laki-laki itulah yang kemarin melempari aku dengan batu 
sehingga kepalaku berdarah. Anak itu datang dengan pandangan mata yang sukar dipahami. 
Matanya ngeri demi melihat perban di kepalaku. Uluran tangan itu aku sambut dengan ramah 
dan dengan tanganku yang lain aku usap kepalanya. Semenjak itu, tidak seorang pun dari 
anak-anak itu menggodaku lagi. Aku tidak tahu kenapa terjadi perubahan sikap itu. Siapa 
yang memberi pelajaran kepada mereka, aku tidak tahu. Tapi yang terang, sesalan demi 
sesalan terhadap nasibku yang malang sungguh terasa tak berfaedah sama sekali. Orang-
orang itu tidaklah seburuk yang kita sangka apabila mereka diberi pengertian yang patut, 
Saudaraku.  
 
Suatu hari Busra asyik bekerja di halaman belakang. Membuat bangunan kecil dari papan 
usang dan bambu. Aku kira dia sedang membuat kandang lagi. Boleh jadi kandang itik mau 
dipindahkan ke sana nanti. Aku memperhatikannya bekerja. Kadang-kadang aku dimintanya 
membantu. Umpamanya untuk memegang bagian lain dari ujung papan yang sedang 
dipakunya atau mengulurkan atap seng tua yang akan dipasangnya. Bisri tidak di rumah 
waktu itu. Pagi-pagi benar dia sudah berangkat bersama kawan-kawannya.  
 
Busra hanya mengaso ketika waktu makan siang tiba. Kemudian dia bekerja lagi. Menjelang 
magrib siaplah kandang itu. Hanya pintunya yang belum ada. Aku ingin bertanya buat apa 
kandang itu. Tapi harus bagaimanakah aku bertanya kalau aku tidak bisa berbicara? Memang 
aku bisa bertanya dengan memakai bahasa isyarat, tapi itu akan mengganggu Busra yang 
sedang sibuk bekerja. Dia tentu akan menghentikan pekerjaannya untuk menerangkan 
dengan bahasa yang bukan bahasanya. Terasa benar betapa sulitnya jadi orang bisu, 
Saudaraku. Apa pun yang ingin kita ketahui, tak mudah disampaikan agar orang lain 
memahaminya. Kalaupun dapat memahaminya, orang akan sukar pula untuk menjawab. 
Yang sering terjadi, aku yang tidak dapat memahami maksud orang yang mencoba memakai 
bahasa isyarat.  
 
Setelah kandang itu selesai, tidak ada tanda-tanda bahwa kandang itu untuk itik. Kandang itu 
tinggal kosong. Setiap aku menampak kandang itu, senantiasa timbul tanya-tanya dalam 
kepalaku, buat apakah itu dibangun? Lalu pada suatu hari tahulah aku buat apa kandang itu 
dibangun.  
 
Busra kembali dari sekolahnya sedikit lebih lambat sambil menghela empat ekor kambing. Dia 
tertawa-tawa memandangku, seolah dia merasa bangga karena dia berhasil menjajarkan 
kambing yang suka bandel itu. Tapi aku tak dapat ikut tertawa, karena aku merasa bahwa 
kambing-kambing itu tentulah dibeli untuk kugembalakan, di samping itik-itik tentunya. Luka 
benar hatiku. Coba kau rasakan, Saudaraku, aku anak seorang pegawai tinggi yang punya 
mobil dinas di Ibu Kota Negara, kini tiba-tiba menjadi gadis penggembala kambing.  
 
Untuk menjadi penggembala itukah aku harus kehilangan ayah dan ibuku, Saudaraku? Tidak 
bolehkah seorang gadis bisu-tuli mempunyai pekerjaan yang lain sampai akhir hayatnya? 
Sungguh luka hatiku melihat kambing itu. Sungguh. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Akan 
menangiskah aku? Padahal aku tahu, tangis tak akan mengubah keadaan. Cuma terlalu pahit 
rasanya menghadapi tantangan hidup akibat cacat dan kepiatuan. Seandainya ayahku di 
surga tahu bahwa anaknya dijadikan penggembala kambing, apa katanya, Saudaraku?  
 
Jika aku berkewajiban membantu Angah di dapur, itu sudah semestinya. Kalau aku 
mencucikan pakaian seisi rumah, itu tidaklah akan mengecilkan hatiku. Sebab semua itu 
pakaian keluargaku yang telah memberiku tumpangan. Tetapi untuk dijadikan penggembala 
ternak kepunyaan mereka, oh, alangkah terlalunya! Tidak adakah hati nurani mereka untuk 
memberiku suatu kehidupan yang lebih berarti? Sungguh aku tidak bisa menerima pekerjaan 
yang demikian. Aku pun menjadi bertambah murung. Tak seorang pun di antara orang-orang 
kampung itu yang aku sahuti salamnya dengan wajah yang cerah, apalagi dengan senyum. 
Hanya anak-anak kecil yang datang menggapai-gapaiku yang dapat kusambut dengan 
senyum. Lain-lainnya tidak. Orang-orang yang tidak bercacat sudah jelas memandangku 
sebagai manusia yang tidak masuk hitungan.  
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Saudaraku, ketika mula-mula tiba di kota kecil Padang Panjang, aku punya tiga pasang 
sandal. Sekarang tiga-tiganya telah hancur oleh kakiku yang senantiasa menginjak lunau*  
dan lumpur ketika aku menggembalakan ternak. Tapi aku tidak dibelikan sandal baru untuk 
pengganti. Maka ke mana-mana aku selalu pergi dengan kaki telanjang. Kini tepi telapak 
kakiku sudah pecah-pecah. Oh, kakiku yang manja di kala ayah dan ibuku masih hidup, 
sekarang tidak bisa dibanggakan lagi. Untunglah aku masih punya dua pasang sepatu. Tapi, 
dapatkah sepatu itu digunakan untuk menggembalakan itik di tanah berbencah-bencah? 
Sepatu itu tentu akan dapat aku gunakan apabila aku pergi ke pasar nantinya. Tapi semenjak 
aku di Padang Panjang, tidak pernah aku diajak ke pasar atau melihat-lihat kota itu.  
 
Pukulan demi pukulan telah menimpa perasaanku. Sekali lagi aku katakan kepadamu, 
Saudaraku, aku tak pernah menangis lagi meski hatiku telah demikian luluh. Sudahlah, aku 
menjadi penggembala itik dan kambing.  
 
Selanjutnya datang lagi pukulan baru. Pak Angah pulang. Sebelumnya aku tidur di dipan kecil 
di kamar Angah. Tapi sejak dia pulang, tentu aku tak mungkin tidur di kamar itu lagi. Di 
manakah aku akan tidur, pikirku. Apakah aku akan tidur di ruang makan? Berbenah diri juga 
di sana? Tapi tidak demikian rupanya. Aku disuruh Angah membersihkan kamar sepen di 
belakang. Disuruhnya aku mengeluarkan peragat-peragat yang memang sudah buruk dan 
memindahkannya ke kolong. Kamar itu alangkah joroknya. Berdebu demikian tebalnya.  
 
Dengan perasaan pahit, aku kerjakan apa yang disuruh Angah. Aku pindahkan barang-barang 
tua yang berat-berat itu seorang diri ke kolong rumah. Sungguh aku tidak menangis, 
Saudaraku, meski aku ingin sekali. Cuma perasaanku sangatlah getir dan hatiku menjerit-
jerit.  
 
------------------------------------- 
* lumpur yang dibawa banjir 
 
 
Episode 7 
 
Baik aku ceritakan lagi kepadarnu, Saudaraku. Kamar sepen itu terletak di bagian belakang 
rumah. Di serambi terbuka tanpa pintu dan dinding seperti ruangan lain. Kalau malam tiba, 
semua pintu di kunci dari dalam. Karena serambi belakang dan kamar sepen terpisah dari 
ruang dalam oleh pintu yang harus dikunci bila malam, maka untuk selanjutnya aku tidur 
terpisah dari seluruh penghuni rumah itu. Pada hakikatnya, aku tidur di bagian lain rumah itu, 
Saudaraku.  
 
Tengah hari, ketika aku telah demikian letihnya memindahkan barang-barang tua ke kolong, 
Busra dan Bisri pulang dari sekolah. Aku tidak mempedulikan mereka ketika melongok aku 
sedang bekerja. Mereka toh sama saja dengan Angah. Mereka toh takkan mempunyai 
perasaan apa-apa melihat nasib yang timpa-menimpa ke atas diriku. Sebab siapa tahu, kalau 
nanti ada orang lain yang mau menetap di rumah itu, mungkin kamar sepen itu akan 
diberikan kepadanya. Lalu aku pasti disuruh tidur kalau tidak di kolong rumah, ya di dapur. 
Bukankah aku anak yatim yang bisu-tuli dan hanya seorang penggembala ternak, Saudaraku?  
 
Setelah mereka selesai makan siang, datanglah Busra membantu aku. Ada barang-barang 
yang kami angkat berdua. Ada barang-barang yang diangkatnya sendiri. Dan ketika kamar itu 
telah kosong, Busra mengamhil air dari kamar mandi, lalu disiramnya lantai kamar itu basah-
basah. Diamhilnya sapu. Dibersihkannya dinding-dinding kamar itu dari jaring labah-labah 
dan debu. Kemudian digosoknya lantai itu dengan sabut kelapa. Aku biarkan dia 
menyelesaikannya sendirian. Aku pun mencari meja usang yang telah dibawa ke kolong. 
Meski aku tinggal di kamar sepen, tentu aku membutuhkan juga sebuah meja, bukan? Di 
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kamarku, di Jakarta dulu, aku malah punya sebuah meja hias berkaca hulat. Sebuah lemari 
pakaian, sebuah tempat tidur model kero. Kini apa salahnya kalau aku ingin punya meja 
bekas?  
 
Busra membersihkan kamar, sedang aku memhersihkan peragat untuk peralatan pribadi. 
Malamnya ketika aku hendak memindahkan ranjangku ke kamar sepen itu, Busra melarang. 
Dia menyuruh aku tidur di ruang makan saja. Besoknya, sepulang dari sekolah, dia membawa 
kertas koran bekas yang banyak sekali. Dinding kamar sepen yang telah hitam itu dilapisinya 
dengan kertas koran. Dia mengerjakannya sendiri.  
 
Malam kedua aku masih tidur di ruang makan. Pada hari ketiga kamar itu betul-betul 
dianggap selesai. Dan ketika mula-mula tidur di kamar itu, Saudaraku, air mataku tergenang-
genang tanpa aku sadari. Padahal aku telah berjanji takkan menangis lagi. Tapi apa hendak 
dikata, kalau hati ini iba, maka air mata keluar tanpa disadari. Besoknya mataku sembab. 
Angah hanya sepintas melihat mataku yang sembab. Pak Angah hanya menggeleng-
gelengkan kepala seraya berlalu. Hanya Busra yang menunjukkan perhatiannya. Seperti biasa 
yang dilakukannya, diletakkannya tangannya yang besar itu ke bahuku dan ditatapnya aku 
sambil menggeleng-gelengkan kepala. Itulah caranya menghiburku.  
 
Kambing-kambing itu aku gembalakan di pemakaman, kira-kira lima ratus meter jauhnya dari 
rumah. Di pemakaman itu banyak rumput dan semak belukar yang daunnya dapat dimakan 
kambing. Setelah pagi-pagi aku memberi makan itik, barulah kemudian aku giring kambing-
kambing itu ke pemakaman menyusuri sisi rel kereta api. Sepanjang jalan aku biarkan 
kambing itu mencari makan pada tebing di sisi rel, sambil aku memegang ujung talinya. 
Kambing-kambing itu rupanya binatang yang sukar diatur. Kalau dia ketemu rumput atau 
dedaunan yang disukainya, aku sampai terjajar dihela hewan itu. Kadang-kadang aku 
dijajarkan masuk kebun sayur orang atau ke pagar pekarangan dari pohon ketela.  
 
Kalau tiba di pemakaman biasanya kambing-kambing itu telah separo kenyang. Aku 
sebetulnya sudah dapat mengikat ujung talinya pada rumpun belukar, lalu kembali pulang. 
Kambing itu dapat ditinggalkan sampai sore. Tapi aku lebih senang menemani mereka, 
karena aku akan bebas dari segala tekanan perasaan yang bukan-bukan yang sering 
menyelonong ke hatiku bila aku di rumah. Di pemakaman itu tidak ada orang lain selain 
nisan-nisan yang mencoang di antara semak-semak. Perasaanku akan terhibur waktu 
memperhatikan berbagai hewan kecil yang ada di situ. Aku dapat memandang kupu-kupu 
putih atau kuning atau kurik yang terbang penuh gerak dari bunga ke bunga warna putih, 
merah, kuning dan lembayung. Aku senang melihat permainan alam di sekitarku. Kadang-
kadang ada ulat yang menjalar sambil membungkuk-bungkuk seperti gelombang laut. 
Kadang-kadang perhatianku terpikat pada sepasang burung yang berbulu kuning dan 
berparuh panjang yang melompat dari ranting ke ranting. Kadang-kadang aku mengamati 
seekor burung berkejar-kejaran dengan temannya. Aku dapat juga memandangi awan-
gemawan yang berarak di langit dengan komposisi berubah-ubah, kadang-kadang 
menyerupai orang, kadang-kadang menyerupai domba. Dengan memusatkan perhatian 
kepada berbagai permainan alam itu, aku dapat melupakan pengalaman-pengalaman pedih 
dan pahit semenjak kehilangan semua orang yang aku cintai.  
 
Sekali-sekali aku menyisiri rambutku dengan sikat kutu, karena memang kepalaku berkutu. 
Entah dari mana datangnya. Kadang-kadang aku berbaring selelanya di bawah lindungan 
bayangan pohon nangka. Kadang-kadang kupejamkan mataku selagi berbaring sambil 
mengenang kehidupan paling indah yang pernah aku alami. Aku kenangkan lagi semua 
perangai Si Bungsu, adikku yang suka ngompol di tempat tidur. Di waktu masih kecil, kalau Si 
Bungsu tidak kelihatan dalam beberapa waktu, kucari dia ke balik pintu kamarku. Dia tentu 
akan tegak diam-diam di sana dengan berak dalam celananya. Ibu pernah memukulnya 
karena selalu berak di celana. Namun dia tidak pernah jera. Karena itu kebiasaannya. Aku tak 
mau memukulinya. Aku hanya menjinjingnya pada ketiaknya, lalu kubawa ke kamar mandi 
untuk kuceboki bersih-bersih. Setelah bajunya diganti dia akan pergi bermain-main lagi 
dengan gembira.  
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Si Bungsu adikku itu memang lucu. Sekali dia pernah hilang dari pandangan kami serumah. 
Kami lelah mencarinya dengan perasaan cemas. Kami cari ke balik pintu, ke bawah kolong 
tempat tidur, bahkan ke rumah-rumah tetangga. Dia tak juga ketemu. Ibu telah gelisah 
benar. Tahu-tahu dia muncul entah dari mana dalam keadaan telanjang bulat. Mukanya 
coreng-moreng dengan warna hitam, putih dan merah. Di kepalanya terikat bulu ayam. Ayah 
tertawa melihatnya. Dia main indian-indianan rupanya. Tapi Ibu mencubitnya hingga dia 
menangis kesakitan dan lari ke rangkulanku. Aku segera membawanya ke kamar mandi.  
 
Biasanya aku baru pulang menjelang matahari tepat di ubun-ubun. Kambing-kambing itu aku 
pautkan saja di sana. Nanti sore baru aku jemput. Kambing-kambing itu mengerti juga 
kewajibanku untuk pulang di waktu-waktu tertentu. Kalau aku terlena betul di bawah 
lindungan pohon nangka, sedang waktu pulang sudah tiba, salah seekor kambing itu datang 
mencuil-cuil kakiku dengan kepalanya. Aku tersentak. Lalu aku pindahkan mereka ke tempat 
lain dan aku pun pulang. Kalau pagi-pagi hujan, aku menyabitkan dedaunan untuknya. Ada 
kalanya aku sabitkan daun ubi dari halaman.  
  
 
Episode 8 
 
Dan ... pada suatu malam timbullah perasaan duka melanda sanubariku. Waktu itu mataku 
sukar terlelapkan, Saudaraku. Banyak pikiran timbul berebutan di benakku. Aku yang telah 
mulai serasi dengan lingkungan, aku yang telah mulai pasrah pada kekuatan-kekuatan yang 
tak dapat aku lawan, tiba-tiba saja menjadi kalap. Tiba-tiba saja aku merasa tidak rela 
diperlakukan sebagai orang terlantar, menjadi anak semang oleh keluargaku sendiri. Tiba-tiba 
saja aku ingat bahwa ayahku memiliki harta di Jakarta yang sepatutnya menjadi warisanku. 
Kalau warisan itu dijual, tentu banyak juga hasilnya. Lagi pula, barang perhiasan Ibu yang 
aku bawa, ke mana saja semuanya? Kenapa tidak diserahkan untuk memperbaiki 
kehidupanku? Bukankah warisan itu dapat membebaskan aku dari menjadi seorang 
penggembala? Tapi kenapa aku tidak bisa bebas dari menjadi penggembala oleh warisan 
sebanyak itu? Aku tak suka lagi terus-terusan menjadi penggembala. Aku harus bangkit 
menentang perlakuan yang tidak adil. Aku bangun, dan keluar dari kamarku. Aku akan 
menuntut hak-hakku yang wajar kepada seisi rumah itu.  
 
Aku gedor-gedor pintu belakang sekuat tenagaku. Pintu itu terbuka. Yang membukanya 
Busra. Aku langsung menerobos masuk tanpa menghiraukan dia yang tercengang 
memandangku. Aku terus masuk ke karnar Angah. Aku ingin menanyakan kenapa aku 
dijadikan penggembala ternak di rumah itu. Aku ingin memprotes perlakuannya yang tak adil. 
Aku ingin menanyakan ke mana saja harta warisan orang tuaku. Tapi tak seorang pun ada di 
kamar itu. Aku cari ke ruang depan. Juga tak seorang pun di situ. Busra terus mengiringi ke 
mana aku pergi. Tapi tak aku pedulikan dia. Aku masuk lagi ke kamar Angah. Aku buka 
lemari pakaian tempat semua pakaianku tersimpan. Aku bongkar semua pakaianku yang 
bagus-bagus, serta pakaian Ibu dan perhiasan emasnya. Lalu kutunjukkan ke bawah hidung 
Busra sambil menjerit-jerit. Aku tunjukkan satu demi satu kepadanya, agar dia memahami 
bahwa aku dulu adalah anak seorang yang berkedudukan baik. Lalu aku ambil album besar 
berisi foto keluargaku. Aku tunjukkan padanya foto-fotoku semasa di Jakarta, agar dia tahu 
betapa terpeliharanya hidupku dulu. Aku tunjukkan padanya foto aku di dalam kamar tidurku, 
foto rumah kami di Jakarta, mobil Ayah yang bagus. Maksudku agar dia membandingkan 
perlakuan ibunya padaku sekarang. Busra tercengang-cengang memandang tingkahku. Aku 
tidak tahu apakah dia mengerti apa yang aku mau. Aku tidak peduli. Lalu aku jajarkan dia ke 
kamarku. Aku tunjukkan kepadanya betapa joroknya kamarku sekarang dibandingkan dengan 
kamarku di Jakarta seperti yang tertera di dalam foto-foto itu.  
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Aku kira Busra mulai memahami maksudku, karena dia mengangguk-angguk setiap aku 
menunjukkan perbandingan yang mencolok itu padanya. Namun aku belum puas. Aku 
jajarkan tangannya ke kandang kambing. Lalu aku menjerit-jerit lagi, sehingga terasa getaran 
suara itu di seluruh tubuhku. Aku gerak-gerakkan tanganku dengan kacau agar ia tahu 
betapa segalanya telah menjadi kacau oleh mereka semuanya.  
 
Kemudian dipegangnya tanganku dengan kukuh dan dirangkulnya bahuku dengan tangannya 
yang lain. Dituntunnya aku kembali ke rumah. Dibawanya aku ke ruang tamu. Disuruhnya 
aku duduk di kursi panjang dan dia sendiri duduk di dekatku. Tanganku masih dipegangnya 
dan bahuku masih dalam rangkulannya. Aku tidak ribut lagi, tapi napasku masih menderu di 
dadaku. Aku tatap matanya untuk minta ketegasan. Matanya juga memandang padaku. Sinar 
matanya lembut, tapi jelas menunjukkan suatu pendapat yang tegas. Ketegasan apakah yang 
dimaksudnya? Memang susah sekali, Saudaraku, susah sekali mengetahui apa sebenarnya 
yang ingin dikatakan orang padaku. Lebih susah lagi untuk menyatakan apa sebetulnya yang 
ingin aku katakan kepada orang lain. Itulah celakanya menjadi orang bisu, Saudaraku.  
 
Beberapa saat kemudian setelah menatap mataku terus-menerus, dia bicara dengan 
memakai bahasa isyarat. Mula-mula ditunjuknya dadaku, lalu ditunjuknya dadanya sendiri. 
Kemudian dikembangkannya tangannya ke semua jurusan rumah. Setelah itu disatukannya 
kedua telunjuknya seraya memandangku. Bukan aku tak memahami apa yang dimaksudnya. 
Tapi aku tidak yakin apakah memang demikian penafsiranku, bahwa antara aku dan dia 
beserta seluruh isi rumahnya adalah satu. Aku hanya memandangnya tanpa mengedipkan 
mata. Lalu dia mengulangi apa yang dilakukannya tadi. Tapi kini bukan dengan menyatukan 
kedua telunjuknya, melainkan menggenggamkan kedua telapak tangannya. Kemudian dia 
mengangguk sambil tersenyum. Aku menggeleng, karena aku tidak percaya bahwa apa yang 
dikatakannya itu benar. Lantas air mukanya berubah. Pandangan matanya menunjukkan 
perasaan putus asa. Diulanginya gerakan tangan tadi dengan cara yang lebih tegas. Namun 
aku tetap menggelengkan kepala.  
 
Mungkin karena aku terus menggeleng, Busra jadi termenung. Dipegangnya kepalanya 
dengan kedua tangannya sambil menopangkan siku di atas lutut. Kebingungan dia 
barangkali. Mungkin banyak yang hendak dikatakannya padaku, tapi tak dapat dia 
mengatakan seperti yang dia mau. Mungkin dia mau mengetahui apa yang sesungguhnya 
aku hasratkan. Tapi dia tak dapat menanggapi apa yang aku maksudkan. Itulah yang terjadi 
antara aku dan dia, Saudaraku. Kami sama tidak memahami bagaimana cara menyampaikan 
isi hati masing-masing, karena salah seorang dari kami bisu dan tuli. Dan yang bisu dan tuli 
itu adalah aku, Saudaraku.  
 
Bagaimana mestinya aku menyampaikan segala perasaan hati pada orang lain dengan tepat, 
Saudaraku? Apakah ada alat perantara yang tepat, yang dapat aku pakai di dunia ini? Aku tak 
dapat menyampaikan keinginanku kepada orang lain dan orang lain pun tak dapat 
menyatakan kehendaknya kepadaku. Seolah-olah tak ada hubungan apa-apa antara aku 
dengan orang lain, meski orang lain itu adalah kaumku sendiri. Mestinya orang bisu-tuli 
seperti aku ini diberi alat untuk memahami hasrat orang lain yang ingin disampaikan 
kepadaku. Selama alat itu tidak ada, maka semua orang bisu-tuli tidak akan tertolong 
hidupnya, takkan berubah nasibnya. Dan aku tidak tahu, siapakah seharusnya yang memberi 
aku alat seperti itu, Saudaraku?  
 
Dengan semua pikiran tentang alat yang harus aku miliki itu aku kembali ke kamarku, 
meninggalkan Busra yang masih duduk menggenggam kepala dengan kedua tangannya. Tak 
bergerak dia ketika aku pergi. Sambil memikirkan gagasan untuk memperoleh alat itu, 
akhirnya aku tertidur. Ketika besoknya aku bangun, kehidupan seperti kemarin masih terus 
aku lakukan. Bedanya, sekarang aku senantiasa melamunkan bagaimana caranya 
memperoleh suatu cara, suatu alat yang dapat aku gunakan untuk berhubungan dengan 
manusia lain dan macam apakah alat itu? Itulah sekarang yang menyita pikiranku, 
Saudaraku. Dan waktu pun berlalu hari demi hari.  
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Cobalah pikirkan, Saudaraku, aku memang bisa mengatakan sesuatu dengan memakai 
tangan dan air mukaku, tapi jumlah ungkapan yang dapat aku sampaikan sangatlah terbatas. 
Mungkin juga orang takkan memahaminya seperti yang aku inginkan. Umpamanya saja, 
Saudaraku, untuk menceritakan tentang burung-burung yang aku lihat di pendam pekuburan 
itu, yaitu ada yang melayang-layang di udara, ada yang melompat dari ranting ke ranting, 
dan ada pula yang berbulu kuning, hitam, putih dan sebagainya. Tidaklah mudah aku 
mengatakannya dengan cara yang sederhana. Aku membutuhkan banyak alat bantu yang 
bisa diperagakan untuk menyatakan warna-warna burung itu. Gerakan tanganku hanya dapat 
menirukan perbuatan atau gerakannya, tapi tentang sifat sesuatu, apakah yang dapat 
dinyatakan oleh gerakan tangan? Tidak ada yang dapat, Saudaraku. Itulah salah satu 
kesukaran yang tak mungkin aku atasi sendiri, tapi ingin aku atasi 
 
 
Episode 9 
 
Pada suatu hari, di rumah ada kesibukan kecil. Para tetangga membantu Angah membuat 
beberapa penganan kecil. Seorang gadis tetangga ikut membantu membuat kue-kue. Setiap 
yang hendak diaduknya, senantiasa dia lihat buku terlebih dulu. Hasilnya setelah kue itu 
masak, serupa dengan gambar yang tertera dalam buku itu. Menurut pendapatku, apabila 
aku dapat pula membaca buku itu, tentu aku akan dapat membuat kue-kue yang serupa.  
 
Ya, membaca! Membaca! Membaca! Demikianlah gagasan yang timbul dalam benakku. 
Alangkah baiknya kalau aku pandai membaca. Dengan pandai membaca, tentu aku akan tahu 
lebih banyak lagi tentang dunia dan kehidupan ini. Kenapa aku tidak belajar membaca? 
Kenapa tidak, Saudaraku? Bukankah akan baik sekali kalau aku pandai membaca? Oh, itu 
pikiran yang manis sekali, Saudaraku. Ya, aku harus belajar membaca.  
 
Tapi kemudian, aku kecewa lagi, Saudaraku. Gagasan itu hanya merupakan ilham kosong 
belaka kiranya. Karena siapakah yang akan mengajar aku membaca? Dan bagaimana 
caranya? Bukankah membaca berarti juga harus mengetahui lebih dahulu bahasa yang 
dibaca? Aku tidak tahu bahasa yang ada di dalam bacaan itu. Aku pun kecele lagi. Hatiku 
menjadi sedih. Jalan untuk maju sudah tampak pada mulanya. Tapi rupanya jalan itu bukan 
jalan untuk aku yang bisu-tuli. Kalau sebagai orang bisu aku dapat membaca tentulah Ayah 
yang menyayangiku telah lebih dahulu memberi pelajaran. Namun aku terus juga berpikir-
pikir. Suatu jalan bagiku untuk mengenal dunia yang lebih luas dan lebih indah tentu ada 
ambang pintunya untuk aku masuki. Mesti ada. Karena apabila bagi orang lain banyak 
ambang pintu tersedia, mustahil bagi orang bisu-tuli tidak ada agak sebuah. Mesti ada, 
Saudaraku. Mesti ada ambang pintu untukku.  
 
Malamnya tibalah pesta itu. Banyak orang datang. Semuanya para remaja, teman Busra dan 
Bisri. Ada gadis-gadisnya juga. Semuanya berpakaian indah. Semuanya datang dengan wajah 
riang. Pesta itu diramaikan oleh teman-temannya yang bermain musik. Ada yang membawa 
gitar, biola dan gendang. Semua mereka riang gembira, Saudaraku. Tanpa bermaksud 
membanding-bandingkan diriku yang tak dapat hidup seperti orang lain yang seusia 
denganku, memang aku tidak berarti apa-apa, Saudaraku. Kalau gadis-gadis itu pada 
bersolek untuk datang ke pesta itu, aku hanya berdiri di depan meja di serambi belakang, 
menyediakan makanan untuk mereka. Kalau mereka bernyanyi dan bertepuk tangan, aku 
hanya bernyanyi di dalam hatiku. Menyanyikan perbedaan yang mencolok antara sesama 
manusia. Nyanyianku, nyanyian sunyi yang hanya dapat didengar olehku seorang. Sesunyi 
hari kemarin, sekarang dan nanti.  
 
Busra tiba-tiba mendekat selagi aku asyik menata kue-kue di piring-piring kecil. Bahuku 
ditepuknya. Dan kepadaku diberikannya pakaianku yang bagus, yang dulu pernah dipakai Ibu 
di Jakarta. Aku memandang baju itu, kemudian memandang wajahnya yang tersenyum. Tapi 
aku menggelengkan kepala.  
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Busra terus juga mendesak. Malah Angah turut campur menyuruhku mengganti pakaian. 
Namun aku terus menggeleng. Karena aku terus menggeleng, akhirnya Angah menyuruh 
Busra pergi. Tapi Busra malah menyeret aku ke kamarku. Dipaksanya aku membuka 
pakaianku. O, itu tidak patut dilakukannya. Aku bukan anak kecil lagi yang boleh dilihat orang 
lain waktu berganti baju. Aku ambil saja pakaian itu dari tangannya, agar dia segera berlalu. 
Tapi dalam hatiku, aku tak akan memakainya. Kenapa justru setelah malam tiba dan acara 
telah dimulai, baru dia ingat padaku? Kenapa tidak dari tadi-tadi?  
 
Aku tidak mengganti pakaianku. Setelah lama duduk di kamar, ketika kukira Busra telah pergi 
lagi ke ruang depan, aku pun keluar dari kamar dengan pakaian yang sama. Tapi ternyata 
Busra tidak pergi. Demi melihatku, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu ditariknya 
tanganku dengan kuat. Bukan lagi ke dalam kamarku, melainkan ke luar untuk melihat orang-
orang yang sedang berpesta dengan pakaian yang indah-indah. Dia menunjuk-nunjuk ke 
arah seorang laki-laki yang sedang memainkan akordion. Pemuda itu ternyata seorang buta. 
Sesuatu berdenyut di jantungku. Aku memahami maksud Busra, bahwa dia ingin mengatakan 
padaku, banyak orang cacat lainnya, tapi dapat bergaul dengan semua orang dan mampu 
memainkan alat musik untuk membuat suasana jadi gembira. Tahulah aku maksud Busra, 
bahwa dia ingin mendorong aku untuk memulihkan harga diriku. Tapi kalau memang 
demikian maksudnya, kenapa dia menyuruh aku jadi gadis penggembala kambing? Aku 
lepaskan tanganku dari pegangannya dengan paksa, lalu aku lari kembali ke ruang belakang, 
karena di sanalah tempat yang layak bagi gadis bisu-tuli penggembala kambing.  
 
Busra datang lagi. Diletakkan lagi tangannya di bahuku. Lalu ditatapnya mataku seraya 
menggeleng-gelengkan kepala. Tapi kali ini sikapnya yang demikian tak aku pedulikan. Aku 
terus bekerja tanpa mengacuhkannya, meski pikiranku berkecamuk.  
 
Dan besok paginya aku mulai pemberontakanku yang sungguh-sungguh terhadap nasib yang 
dihumbalangkan manusia secara tak adil terhadapku. Setelah bangun dan sarapan, aku pergi 
dari rumah tanpa diketahui seorang pun. Aku pergi ke tempat yang biasa dapat memberiku 
kebahagiaan dan kenikmatan hidup selama di kota itu, yakni ke pendam pekuburan tempat 
aku menggembalakan kambing. Di tempat aku biasa melamunkan keadaan yang 
menyenangkan sambil berbaring di bawah lindungan pohon nangka. Di tempat itu selama ini 
aku bisa memperhatikan keriangan alam dengan langitnya yang biru dan awannya yang 
berarak sambil bercerita tentang kegaiban. Di mana aku dapat melihat kupu-kupu bermain 
dari bunga ke bunga atau burung-burung kecil melompat dari dahan ke dahan atau melihat 
elang berbegar-begar di angkasa.  
 
Tak aku pedulikan lagi itik-itik yang harus diberi makan. Tak aku pedulikan lagi kambing-
kambing yang kelaparan. Aku tidak mau jadi gadis penggembala kambing terus hanya karena 
aku bisu-tuli. Anak laki-laki yang buta itu telah memperoleh kesempatan untuk menjadi 
sesuatu yang lebih berarti, hingga dia dapat ikut menikmati pergaulan yang merata antara 
sesama manusia. Kenapa dia bisa, tapi aku tidak diberi kesempatan sama sekali. Dia toh tidak 
dengan sendirinya pandai memainkan alat musik itu. Dia toh mendapat pendidikan juga. 
Tetapi kenapa bagi orang bisu-tuli seperti aku hanya disediakan pekerjaan sebagai 
penggembala kambing? Bahagialah orang buta, karena dia masih dapat menyatakan 
hasratnya kepada orang lain, hingga orang lain dapat memahami kehendaknya karena 
mereka mempunyai bahasa yang sama. Sementara aku, orang yang bisu-tuli, harus 
mengatakan kehendak dengan cara yang khusus dan dengan tindakan tegas, yaitu 
pemberontakan.  
 
Lama kemudian Busra muncul sambil menyeret kambing yang semestinya aku gembalakan. 
Aku mau lari dari dia. Digerakkannya tangannya, menyuruhku jangan lari. Tapi aku tidak 
peduli. Aku terus lari menyelinap ke belukar-belukar di tengah pendam pekuburan itu. Dia 
terus memburuku. Aku lihat gerakan-gerakan belukar yang kena landa tubuhnya. Dia makin 
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dekat juga. Aku sungguh membenci dia sekarang. Sekian lama aku berteduh di rumah 
orangtuanya, dia tak pernah memberi aku sesuatu yang lebih dari jadi penggembala 
kambing. Ketika dia telah dekat benar, aku jadi kalap. Aku melompat ke dalam lurah dekat 
situ dengan mata terpicing. Aku tersangkut di belukar yang silang-menyilang di dinding lurah. 
Aku jatuh tak begitu dalam. Dia turun mengambil aku. Aku tidak dapat berpikir banyak. Aku 
biarkan tanganku ditariknya ke atas. Badanku luka-luka dan bajuku sobek-sobek tersangkut 
belukar.  
 
 
Episode 10 
 
Ketika telah sampai di bibir lurah, aku merasa sangat letih. Busra duduk terengah-engah di 
sebelahku dan memandangku dengan pandang menyesali. Aku tidak suka menatap matanya 
lama-lama. Dia boleh menyesaliku, tapi aku sangat kecewa terhadap keluarga dan 
perlakuannya selama ini. Dirapatkannya duduknya ke dekatku. Diraihnya bahuku hingga 
dadaku tersandar ke bahunya. Ditepuk-tepuknya bahuku. Aku mula-mula berkeras hati untuk 
melepaskan raihannya. Tapi rangkulannya demikian kuat. Lalu rambutku diciumnya. Rasa 
degilku runtuhlah. Kini aku merasakan betapa sayangnya dia padaku sebagai adiknya. 
Sekarang terpahamkan olehku, kalau pun dia menyuruhku menjadi penggembala kambing 
selama ini, hal itu mungkin karena dia tidak tahu apa yang harus diberikannya padaku 
sebagai pengisi waktu. Dia bukan hendak menghinaku dengan cara itu. Aku pun menangis di 
bahunya dan tanganku memeluknya erat-erat. Ingin aku takkan melepaskannya, karena 
sekarang, aku ingin teruslah dia menjadi pelindungku dan hidupku senantiasa akan 
tergantung pada kasih sayangnya. Lalu kepalaku diangkat dari bahunya, hingga mata kami 
bertatapan.  
 
Aku tidak tahu apa yang diceritakan Busra kepada Angah dan Pak Angah tentang 
pemberontakanku itu. Tetapi terjadi beberapa perubahan setelah itu. Sore-sore Busra mulai 
lagi mencincang sagu untuk makanan itik dan paginya dicampur dengan dedak dan jagung 
dan ditaruhnya ke dalam pasu. Lalu diletakkannya di pintu kandang. Angah yang menggiring 
itik-itik itu bila dia selesai kerja di dapur. Untuk makanan kambing disediakan Busra semenjak 
sorenya juga. Dengan sebilah sabit dan rajut, ditelusurinya rel kereta api untuk mencari 
rumput. Setelah pulang sekolah, Busra membawa kambing itu ke tanah berumput di dekat 
rumah.  
 
Pada suatu hari, Angah menyuruhku memakai pakaian yang baik. Menyuruhku juga memakai 
sepatu. Tetapi sepatu itu sudah sempit pada kakiku yang sudah kasar. Maka aku memakai 
sandal Ibu yang biasa dipakainya ke luar rumah di Jakarta dulu. Lalu aku dibawa Angah ke 
rumah yang tidak begitu jauh dari rumah kami. Banyak gadis-gadis di sana sedang menjahit 
dan menyulam. Mereka memandangku dengan pandang tercengang.  
 
Mengapa aku dibawa ke sana? Seorang di antara perempuan itu, yang lebih tua dari yang 
lain, menyambut kami. Dan aku disalaminya seraya menepuk-nepuk bahuku dengan ramah. 
Setelah berbicara dengan perempuan itu, Angah pergi dan aku ditinggalkan. Kini aku tahu, 
bahwa aku dititipkan di sana untuk belajar menyulam dan menjahit. Aku senang mendapat 
perubahan itu. Tetapi kenapa baru sekarang mereka ingat memberiku kesempatan untuk 
maju? Kenapa ditunggu sampai terjadi pemberontakan yang menyakitkan hati itu dulu baru 
dilakukan perubahan? Ah, tak ada gunanya memikirkannya hingga berlarut-larut.  
 
Belajar menjahit sebetulnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Lebih-lebih, aku harus 
memegang pensil untuk membuat garis-garis di atas kertas. Terasa sekali kesulitanku, karena 
aku tidak mengenal huruf-huruf yang harus aku tulis. Dan lebih dari segala-segalanya, karena 
aku bisu dan tuli. Itulah pangkal kesulitan dari segala macam kesulitan yang menimpa diriku. 
Guruku sampai tampak putus asa memberikan pelajaran kepadaku, Akhirnya aku diajar 
merenda. Sambil merenda aku gunakan mataku untuk memperhatikan apa yang dibuat orang 
lain. Dengan asyik memperhatikan, sebetulnya lambat laun aku memahami juga apa yang 
harus dibuat apabila seseorang hendak memulai pekerjaan menjahit.  
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Yang paling cepat aku peroleh kemajuan ialah pelajaran menyulam. Seleraku dalam 
menyusun warna lebih baik dari peserta kursus lainnya. Mereka banyak memujiku, malah ada 
yang menanyakan warna apa yang sebaiknya disusun atas bermacam-macam warna dasar 
dari kain yang sudah tersedia. Kepandaian menyusun warna itu tidak aku peroleh dari guru 
kami, melainkan dari cita rasaku sendiri.  
 
Di Jakarta, ibuku punya mesin jahit yang dapat diputar dengan listrik. Alangkah baiknya jika 
mesin jahit itu dapat aku bawa dulu. Bagaimana keadaaan mesin jahit itu sekarang? Tapi 
saat ini aku takkan banyak cincong. Sudah mau Angah memberi kesempatan padaku untuk 
maju, itu sudah mendingan daripada aku dibiarkan terus menjadi gadis gembala.  
 
Mula-mula memang menjengkelkan juga masuk kursus bersama gadis-gadis lain, karena 
mereka terlalu memperhatikan aku sebagai gadis yang bisu-tuli. Mereka mencoba 
menggangguku dengan gerakan tangan dan air muka yang berlebih-lebihan sementara yang 
lainnya tertawa-tawa. Rupanya mereka belum tahu bahwa aku tidak suka diperlakukan 
seperti laki-laki bisu di kapal itu. Karena itu aku tidak melayani kehendak mereka. Aku pura-
pura tidak mengerti apa yang mereka katakan. Lama-lama mereka bosan juga mengganggu 
aku. Dan itu tentu lebih baik bagiku, karena aku ingin setiap orang bersikap wajar kepadaku. 
Wajar seperti sikap mereka terhadap teman-teman yang normal.  
 
Kedua kakakku itu tidak punya saputangan selembar pun. Tidak seperti kedua kakakku yang 
telah meninggal, masing-masing punya setengah lusin saputangan. Lalu aku buatlah bagi 
mereka masing-masing dua helai. Aku suji dengan baik salah satu sudutnya dengan gambar 
bunga yang merah warnanya. Aku membuatnya secara diam-diam di kamarku bila waktu 
luang. Sungguh aneh perasaanku saat menyujinya, Saudaraku. Aku ingin membuatnya sama 
meskipun dengan motif yang berbeda. Tetapi bila aku membuat saputangan yang ingin aku 
untukkan bagi Busra, aku merasa ada kekhianatan dalam diriku. Aku merasakan perasaan 
sayangku yang berlebih-lebihan. Tidak demikian perasaanku bila membuatnya untuk Bisri. 
Aku mencoba membuang perbedaan perasaan itu. Bukankah keduanya sama menjadi 
kakakku? Betapalah aku mencoba tidak membeda-bedakannya, namun perasaanku 
senantiasa mengkhianati kemauanku. Inilah pikiran tidak adil yang harus aku buang jauh. 
Tetapi tidak pernah mampu aku membuangnya. Perasaanku senantiasa lebih mesra bila aku 
membuat saputangan untuk Busra.  
 
Karena aku tidak mampu mengatasi kekhianatan perasaan itu, aku biarkan saja diriku hanyut 
oleh perasaan yang lebih mesra terhadap Busra daripada terhadap Bisri. Enak juga mengikuti 
perasaan yang gila ini, Saudaraku. Memang sepatutnya perasaanku lebih mesra pada Busra, 
karena dialah kakakku yang sejati, yang menyayangiku, yang menghiraukan aku. Dia yang 
lebih memperhatikan kepentinganku, keadaanku, menurut kemampuannya berbuat dan 
berpikir. Bisri tidak begitu mengacuhkan aku. Padahal akulah yang mencuci pakaiannya. 
Akulah yang memasak makanan untuk dimakannya. Ah, jahatlah pikiranku terhadapnya. 
Pikiran yang harus aku buang jauh-jauh.  
 
Setelah keempat saputangan itu selesai, dengan perasaan gugup kutemui kedua kakakku di 
ruang depan. Mereka sedang belajar di malam hari. Busra tampaknya sedang asyik 
menggambar dengan memakai rol dan tinta. Dia membuat garis dengan teliti pada selembar 
kertas. Bisri menulis. Mulutnya mencong-mencong. Aku ingat adikku. Dia pun menulis dengan 
mulut mencong-mencong.  
 
Mereka belajar asyik sekali. Tidak dipedulikannya aku yan sudah berdiri dekat-dekat dengan 
memegang keempat saputangan yang akan kuberikan pada mereka. Akhirnya Bisri yang lebih 
dahulu menyapaku dengan mendongakkan kepala. Kemudian dia menunjuk ke saputangan 
dalam genggamanku. Dari saputangan itu dia menunjuk ke dadanya. Aku mengangguk 
seraya menyodorkan dua helai saputangan kepadanya. Dia bersorak kegirangan. Lalu 
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dikembangkannya untuk mematut-matut hasil kerajinan tanganku. Tersirap darahku karena 
aku telah salah beri. Saputangan yang aku sediakan untuk Busra, yang kubuat dengan 
perasaan mesra telah terberikan ke Bisri. Meski hasilnya sama indahnya, namun kemesraan 
dan kesayangan di kala membuatnya jauh sekali bedanya, Saudaraku 
 
 
Episode 11 
 
Mendengar Bisri bersorak, Busra menghentikan pekerjaannya. Lalu menuntut bagiannya. Aku 
berikan padanya dengan perasaan tidak bahagia, tidak seperti yang aku inginkan. Demi 
melihat dia menyeka muka dengan saputangan itu perasaan kecewaku terobati juga. Tampak 
kegembiraannya tidak kurang dari Bisri, meski tidak sampai bersorak-sorak. Seperti yang 
telah aku katakan dulu padamu, Saudaraku, sikap Busra lebih tenang dari Bisri.  
 
Aku disuruh Busra duduk di kursi di dekatnya. Aku duduk diam, memperhatikan keduanya 
belajar. Mereka lekas tenggelam lagi dalam kesibukan belajar. Akhirnya aku bersandar 
selelanya ke sandaran kursi. Aku melamun lagi. Yang aku lamunkan ialah bagi setiap orang 
yang tidak cacat, cukup tersedia kesempatan untuk mengetahui ilmu. Di mana-mana 
disediakan sekolah. Selesai di satu sekolah disambung ke sekolah yang lebih tinggi. Apakah 
untuk orang cacat jasmani seperti aku ini tidak disediakan sekolah? Kenapa tidak? Kalau ada, 
kenapa tidak seorang pun yang ingat untuk menyekolahkan aku ke sana? Ayah dan ibuku 
saja tak ingat, apalagi orang lain, meski termasuk keluarga dekat. Kemudian sesudut hatiku 
berkata pula, tentu tidak ada sekolah untuk orang bisu-tuli. Nasib orang bisu-tuli telah 
ditentukan semenjak lahir. Dan tak ada jalan keluar untuknya. Tapi kenapa begitu, 
Saudaraku?  
 
Aku ambil salah satu buku yang berserakan di meja. Entah buku apa. Aku balik-balik 
selembar demi selembar halamannya. Ada huruf-huruf berderetan. Setumpuk huruf demi 
setumpuk huruf. Huruf-huruf yang setumpuk ini tentu ada artinya. Itulah bahasa orang 
seumumnya dan dengan bahasa itu mereka dapat saling menyatakan perasaan masing-
masing. Kalau sekiranya kepadaku diajarkan cara memahami arti huruf-huruf itu satu demi 
satu, barangkali aku akan dapat pula mengetahui isi buku ini. Dan yang lebih penting dari itu, 
seandainya aku bisa pula menuliskan apa saja yang aku inginkan pada sehelai kertas, tentu 
orang lain akan mudah memahami apa yang aku maksud. Dengan cara tulis-menulis tentu 
akan mudah terjadi kontak-kontak antara aku dengan semua orang. Membaca mungkin aku 
tidak bisa. Akan tetapi untuk memahami apa arti semua huruf-huruf itu, tentu bisa. Ini suatu 
pikiran saja. Mungkin pikiran itu tidak masuk akal bagi orang yang tidak cacat, orang normal.  
 
Sampai tengah malam, ketika aku berbaring di ranjang dalam kamar sepen itu, pikiran untuk 
belajar mengenal huruf dan kumpulan huruf itu terus mengusik benakku. Kertas koran yang 
melapisi dinding kamarku menjadi perhatianku sepenuh malam itu. Aku lihat macam-macam 
ukuran huruf itu satu demi satu. Aku coba meneliti jenisnya. Tidak banyak. Tidak lebih dari 
empat puluh, kiraku waktu itu.  
 
Untuk mengingat bentuk huruf yang empat puluh buah itu tentulah tidak akan sulit, 
Saudaraku. Ah, kenapa aku tidak minta belajar pada Busra besok? Ya, kenapa tidak? Dengan 
pikiran yang mengandung harapan itu, terlenalah aku. Lama kemudian aku baru tahu, jumlah 
huruf memang tidak sebanyak itu. Aku salah menghitung karena membedakan huruf besar 
dengan huruf kecil.  
 
Kehidupan yang mengandung harapan adalah yang paling menyenangkan. Kalau Busra mau 
mengajari aku mengenal huruf-huruf itu, akan banyak terbuka jalan bagiku untuk memasuki 
dunia yang seindah-indahnya. Bukankah begitu, Saudaraku? Oleh harapan seindah itu di 
dalam hidup yang akan kutempuh kelak, pagi-pagi aku telah bangun. Lebih pagi dari biasa. 
Pekerjaan lamaku aku ambil alih lagi. Aku tegahkan Busra membuat makanan itik. Memang 
dia terlalu buru-buru menyediakan makanan itik karena harus ke sekolah. Kenapa tidak aku 
saja yang mengerjakannya, karena waktuku cukup banyak? Mulai saat itu, dengan perasaan 
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sukarela aku gembalakan ternak itu lagi. Aku tahu Busra akan tercengang-cengang melihat 
tindakanku. Angah juga akan tercengang. Di waktu menjaga kambing merumput, aku tentu 
dapat dengan tenang memperhatikan huruf-huruf pada buku yang kubawa dengan 
sembunyi-sembunyi di balik rokku. Selain itu aku juga membawa kain yang akan kusulam.  
 
Buku yang aku bawa itu, entah kepunyaan siapa, kutemukan di atas rak. Banyak gambar di 
dalamnya. Betapa pun asyiknya aku memperhatikan huruf demi huruf, sekumpulan demi 
sekumpulan huruf, tak sebuah pun yang aku pahami maksudnya. Mungkin huruf-huruf itu 
memberi kisah tentang gigi, tentang mata, tentang laki-laki atau perempuan, tentang anak, 
tentang pohon, tentang rumah, tentang awan dan matahari. Tapi kumpulan huruf yang 
manakah yang memberi isyarat salah satu dari benda itu? Telah aku coba menerka-nerka 
dengan tenaga khayalku, tak sebuah pun yang dapat aku terka. Kemudian, ya, kemudian 
setelah aku penat mencoba, barulah aku ingat bahwa orang yang tidak bisu-tuli pun 
membutuhkan sekolah untuk mengenal huruf-huruf itu. Sekolah itu pun tidak selesai dalam 
sehari dua. Lama sekali waktu yang dibutuhkan. Alangkah tidak mungkinnya aku mengenal 
huruf-huruf itu tanpa guru. Dan oleh pikiran ini, lenyaplah semua pengharapan yang 
semenjak semalam telah kupupuk dengan penuh gairah. Sia-sialah membina suatu 
pengharapan, apabila pengharapan itu hanyalah khayalan belaka. Sungguhlah aku sangat 
kecele, Saudaraku. Gerbang kehidupan yang serba indah yang aku masuki dalam khayal 
pengharapan tadi malam, betul-betul khayal yang tak berguna sama sekali.  
 
Tiba-tiba sepasang kaki telah berada di sampingku. Aku layangkan pandanganku ke atas 
untuk mengetahui milik siapa kaki itu? Ternyata Busra yang datang. Cepat aku sembunyikan 
ke punggungku buku yang sejak tadi menyita perhatianku. Aku malu sekali kedapatan 
berlaku setolol itu dengan sebuah buku yang takkan memberi apa-apa padaku. Pelan-pelan 
dia duduk di sampingku. Diletakkan tangannya di atas lututku dan dengan tangan yang lain 
dimintanya buku yang aku sembunyikan itu. Aku malu memberikan. Tapi dia gigih meminta. 
Akhirnya dengan perasaan yang tidak berada dalam diriku, aku berikan juga buku itu. Lalu 
dia membalik halamannya sehelai demi sehelai dengan pelan. Wajahnya kelihatan sungguh-
sungguh. Kemudian buku itu dikatupkannya lagi. Tak tahu aku apa yang sedang 
dipikirkannya. Aku harap saja dia memikirkan sesuatu seperti yang aku khayalkan semalam. 
Tapi apakah itu mungkin dia lakukan buatku? Mampukah dia mengajariku mengenal huruf-
huruf itu? Mampukah dia memperkenalkan rahasia alam yang ada dalam buku itu kepadaku, 
sementara dia sendiri masih bersekolah?  
 
Akhirnya dia memandangku dengan senyumnya yang aku kenal. Dikembangnya lagi salah 
satu halaman buku itu. Dengan telunjuk ditunjuknya sekumpulan huruf. Kemudian dia 
menunjuk ke dadaku. Aku mengangguk, karena aku mengira dia menanyakan apakah aku 
ingin belajar membaca. Dia tersenyum. Senyuman yang membuka mulutnya sedikit lebar, 
sehingga baris giginya yang kukuh itu terlihat. Sebentar kemudian, dia termenung lagi dan 
digaruk-garuknya kepalanya. Aku menanti apa yang akan dilakukannya lagi sementara 
harapanku menipis. Tapi kemudian dia menunjuk sekumpulan huruf yang terletak di tepi 
salah satu halaman buku itu. Ada enam huruf semuanya. Huruf kedua dan kelima sama 
bentuknya. Setelah agak lama dia menunjuk huruf-huruf itu, dicabutnya segenggam rumput 
dekat kakinya dan diperagakannya padaku. Sebuah lagi kumpulan huruf yang sama 
bentuknya dengan yang ditunjuknya pertama terletak pada bagian bawah halaman itu, 
ditunjukkannya pula persamaannya. Setelah menunjuk huruf-huruf tersebut 
dikembangkannya lagi telapak tangannya yang memegang rumput. Hal itu dilakukannya 
berulang-ulang, sampai aku paham apa yang dimaksud oleh huruf-huruf tersebut. Dibukanya 
halaman lain, lalu ditunjuknya sekumpulan huruf yang sama dengan yang tadi, 
dikembangkannya pula telapak tangannya. Aku mengangguk karena aku telah memahami 
maksudnya. Jadi benarlah buku itu berisikan rahasia-rahasia alam seperti yang aku duga 
semula. Setelah dia buang rumput dalam genggamannya, dibarutnya rumput-rumput yang 
terhampar di sekitar, lalu ditunjuknya kembali kumpulan huruf yang tadi. Itulah 
pengenalanku yang pertama tentang huruf-huruf.  
 
  



Grafity, http://admingroup.vndv.com 

 
Episode 12 
 
Oh, alangkah indahnya. Aku tertawa dan merasa senang sekali karena khayalanku semalam 
bukanlah khayalan kosong. Oh, Busra, alangkah berterima kasihnya aku padamu. Serasa 
maulah aku memeluknya kuat-kuat karena gembira. Tanpa setahuku, air mataku telah 
berlinang-linang karena kegembiraan itu.  
 
Aku ambil buku itu dari tangannya. Aku perhatikan kumpulan huruf-huruf itu dengan lebih 
seksama. Lalu aku tunjuk kumpulan huruf yang panjang. Bursa mengembangkan jari 
tangannya seraya menggoyang-goyangkannya. Aku pun menyimak perbuatannya. Lalu aku 
tunjuk kumpulan huruf lain yang sama bentuknya untuk menyatakan aku memahami bahwa 
kumpulan huruf itu artinya menggoyangkan tangan yang berkembang.  
 
Tapi Bursa menggelengkan kepala. Ia menggeser duduknya lebih dekat, hingga dadanya 
tersandar ke bahuku. Diperhatikannya halaman buku yang terkembang dipangkuanku. 
Kemudian dia menunjuk sekumpulan huruf yang pendek. Huruf pertama dan ketiga sama. 
Dipegangnya kakikau, lalu kakinya. Aku mengangguk tanda paham maksudnya. Seterusnya 
ditunjuk kambing kami, kemudian dikembangkannya empat jarinya. Dan aku mengerti bahwa 
kambing punya empat kaki dan huruf yang empat itu maksudnya “kaki”. Jadi sudah dua 
kumpulan huruf yang aku pahami. Hasrat ingin tahuku semakin menyala.  
 
Sekarang aku tidak menunjuk sekumpulan huruf-huruf itu untuk menanyakan artinya. Yang 
aku tunjuk sekarang adalah tanganku dan tangannya, lalu aku minta macam mana huruf-
huruf untuk “tangan”. Ia membalik-balik halaman buku itu, mencari-cari. Lama dia mencari-
cari. Akhirnya dia temukan sekumpulan huruf yang terdiri dari empat huruf juga. Aku 
mengacungkan tangaku untuk bertanya, apakah kumpulan hurup itu maksudnya “tangan”? 
Bursa menggeleng. Maka ditunjuknya pipiku, kemudian pipinya. Aku menyimak  apa yang 
dilakukannya. Kutunjuk empat huruf itu, lalu kutunjuk pipinya, kemudian pipiku. Dia 
mengangguk dan aku pun mengangguk tanda sudah paham. Ia menunjuk lagi sebuah 
kumpulan yang terdiri dari enam huruf. Aku memperlatikan dengan saksama. Setelah aku 
mengangguk tanda aku nemperhatikan, dipijitnya hidungku kuat-kuat. Ah, Busra yang nakal. 
Tindakan itu aku balas dengan mengulang apa yang dilakukannya. Ah, aku tidak belajar 
membaca jadinya, nelainkan bergelut. Tawanya terkakah hingga anak lidahnya :elihatan.  
 
Kemudian dibalik-baliknya lagi halaman buku di pangkunku. Sekarang dia menunjuk sebuah 
kumpulan yang terdiri lari tujuh huruf. Ketika aku telah mengangguk, cepat tangannya tiba di 
telingaku. Aku dijewernya. Aku pun membalas jewerannya. Ah, Busra kadang-kadang nakal 
juga. Hari ini aku telah mengenal beberapa kumpulan huruf yang menerangkan rumput, kaki, 
hidung, telinga, mata, tangan, dan pipi. Oh, alangkah bahagianya aku. Oh, Busra yang baik, 
kakakku yang aku sayang, bukakanlah isi dunia ini untukku.  
 
Di kamar aku asyik lagi dengan kumpulan-kumpulan huruf yang telah kukenal. Malah aku pun 
meneliti koran yang terkembang di dinding kamarku. Aku menemukan huruf-huruf yang aku 
kenal itu berapa buah, seperti mata, kaki dan tangan. Aku tak lupa lagi pada huruf-huruf 
yang pertama aku kenal. Bahkan sekarang, ketika aku menulis cerita ini, Saudaraku, masih 
kentara dengan jelas semua huruf-huruf yang pertama aku kenal itu. Beberapa hari 
berikutnya Busra mengenalkan aku kepada lebih banyak susunan huruf, sampai aku tahu 
susunan huruf untuk seluruh anggota tubuhku.  
 
Bisri pun ikut-ikutan mengajariku. Tapi dia lebih suka mengacau. Ditunjuknya kumpulan huruf 
mata dan kaki. Lalu dikatakannya bahwa kumpulan huruf itu sama artinya dengan tulang 
yang menonjol di pergelangan kakiku. Gila dia itu, bukan, Saudaraku? Masa tulang itu artinya 
mata yang terletak di kaki. Tentu saja aku tidak percaya. Karena melihat sikapku yang tidak 
mempercayainya, Bisri lalu pergi ke belakang. Ketika dia kembali, di tangannya tergenggam 
alat -alat dapur, seperti kampak, pisau, parang dan kukuran. Lalu ditunjuknya kumpulan 
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huruf yang berarti mata. Kemudian ditunjuknya pula bagian alat-alat dapur yang tajam itu. 
Tentu saja aku tambah tidak percaya padanya.  
 
Tapi ketika Busra datang, dia membenarkan keterangan Bisri. Aneh, bukan Saudaraku? 
Benda-benda itu punya mata meski bukan untuk melihat seperti mata kita, pikirku waktu itu. 
Lalu Bisri muncul lagi. Di tangannya ada tempurung. Sambil tertawa hingga rahangnya 
terbuka, ditunjukkannya padaku tiga buah bintik pada tempurung itu. Katanya, itu sama 
dengan kumpulan huruf mata itu. Terlalu amat dia, Saudaraku. Tentu saja aku tidak percaya. 
Tapi kemudian tanganku ditariknya. Dibawanya aku ke dapur, Saudaraku. Ditunjukkannya 
padaku tempat gantungan kuali dan belanga. Dikatakannya sangkutan itu sama dengan 
telingaku. Mengapa tidak dikatakannya saja sangkutan itu sama dengan hidung atau bibirku, 
karena sama-sama bisa disangkutkan pada paku? Tentu saja aku merasa dipermainkan, 
Saudaraku. Tapi ketika aku tanyakan pada Busra. Dia mengiyakan. Bisri tertawa-tawa melihat 
aku tercengang. Tapi dia tidak tahu, bahwa caranya itu tidak mengajar aku bagaimana aku 
bisa membaca. Dia hanya mengenalkan nama-nama benda itu saja. Padahal itu bukanlah 
yang menjadi kehendakku.  
 
Saudaraku, pusing juga aku jadinya jika harus mengingat semua nama benda itu, di samping 
aku harus pandai membaca. Pandai membaca saja sudah begitu susahnya. Apalagi mengenali 
bermacam-macam nama benda. Bayangkanlah betapa sulitnya membedakan nama masing-
masing benda, gunanya, sifatnya. Misalnya, aku punya mata untuk melihat, tapi mata pisau, 
kampak dan parang untuk memotong. Mata kukuran untuk mengukur. Dan ada lagi mata 
kaki dan mata tempurung yang tidak aku tahu apa gunanya.  
 
Busra menuliskan huruf ibu pada gambar ibuku, bapak pada gambar ayahku, anak pada 
gambar kami bersaudara. Lain lagi ceritanya ketika dia mengenalkan ibu jari padaku. Tidak 
ada bapak jari, juga tidak ada anak jari. Ada anak sekolah, tapi tidak ada bapak atau ibu 
sekolah. Yang ada cuma sekolah saja. Rumit memahaminya bukan, Saudaraku?  
 
Busra pun pusing menerangkannya. Sekali waktu Bisri menuliskan sembilan huruf pada 
selembar kertas. Lalu ditunjuknya aku. Lalu ditulisnya lima huruf. Lalu ditunjuknya dirinya. 
Lima huruf yang hampir mirip ditulisnya, ditunjuknya sebagai Busra. Bagaimana aku bisa 
percaya? Apalagi dia suka sekali berolok-olok. Kertas-kertas itu aku bawa ke Busra. Aku 
tunjukkan kertas yang berisi lima huruf. Busra menunjuk ke dadanya. Aku tunjukkan kertas 
yang berisi sembilan huruf. Busra menunjuk ke arahku. Jadi Bisri bukan memperolok-olok 
aku. Lama kemudian baru aku tahu, kesembilan huruf yang dikatakan sebagai aku itu, 
ternyata namaku, Saraswati, Saudaraku.  
 
Sejak itu aku sangat suka menulis namaku dan nama kedua saudaraku itu. Sebetulnya aku 
tidak menulis, tetapi membuat tiruan tulisan Bisri. Tak ubahnya aku meniru-niru gambar-
gambar benda yang aku lihat di buku-buku. Namun demikian, seringkali aku bertanya-tanya, 
apakah Saraswati itu nama yang bagus diucapkan dan bagus didengarkan?  
 
Kutunjukkan kepada Busra susunan huruf-huruf namaku yang kubuat karena aku ingin tahu 
apakah namaku itu bagus. Busra malah menggeleng-geleng. Diambilnya kertas itu, lalu 
dibuatnya huruf-huruf namaku dengan rapi. Kemudian diacungkannya jempolnya. Menurutku, 
yang dimaksud Busra bagus adalah huruf yang dia buat, bukan namaku 
 
 
Episode 13 
 
Dengan sembunyi-sembunyi, di kamarku aku mencoba belajar meniru susunan huruf-huruf 
setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, yaitu susunan huruf yang artinya 
sama dengan setiap anggota badanku; seperti mata, pipi, gigi, kaki dan sebagainya. Tapi 
yang paling sering aku buat ialah susunan huruf namaku. Aku berusaha membuat sebagus-
bagusnya, Saudaraku. Dan pada suatu hari aku peragakan pada Busra kertas-kertas yang 
penuh oleh tulisanku. Tentu saja tulisan yang terbaik. Aku kira Busra akan mengangguk-
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angguk sambil tersenyum seperti biasa, tapi yang dilakukannya ternyata lain. Dia menunjuk 
suatu kumpulan huruf  lalu menggerakkan bibirnya. Begitu dilakukannya berulang-ulang. Aku 
sungguh tidak mengerti apa yang dia maksud. Tiba-tiba Bisri muncul. Dia melakukan hal yang 
sama dengan Busra. Digerak-gerakkannya mulutnya. Aku disuruh mengikuti gerakan itu 
dengan mulutku. Tapi tiba-tiba dia tertawa, sampai kelihatan rahangnya. Dalam tercengang 
aku menirukan gerak mulutnya yang tertawa itu. Melihat itu, ditepuknya bahuku kuat-kuat 
sampai aku sempoyongan.  
 
Pada suatu hari aku dibawa Busra ke sebuah rumah yang tidak begitu jauh dari rumah kami. 
Di sana telah menanti seorang laki-laki yang semua rambutnya telah putih. Ramah sekali 
orang tua itu. Diulurkannya tangannya untuk bersalaman dan ditepuk-tepuknya bahuku. 
Halus sekali tangan orang tua itu. Halus dan lembut, hingga aku malu mengulurkan tanganku 
yang berbendul-bendul. Aku disuruh duduk di kursi di depannya, sedang Busra duduk di 
samping. Mereka berbicara sambil sebentar-sebentar memandangku. Setiap kali orang tua itu 
memandangku, selalu wajahnya melukiskan senyum. Busra juga memperagakan kertas-
kertas yang aku tulisi. Orang tua itu memperhatikan sambil mengangguk-angguk. Setelah 
selesai, diacungkannya empu jarinya padaku. Baguskah tulisanku itu menurutnya?  
 
Orang tua itu masuk ke ruang tengah. Ketika ia keluar di tangannya tergenggam buku tulis 
dan pensil. Kedua-duanya diserahkan padaku. Aku disuruhnya menulis. Apa yang akan aku 
tulis, pikirku. Dia menunjuk matanya. Kemudian dia memberi isyarat dengan tangan agar aku 
menulis. Aku menulis lambat-lambat agar tulisanku bagus dan agar mereka tercengang. Tapi 
tanganku gemetar, akibatnya tulisanku buruk jadinya. Namun orang tua itu mengangguk. 
Lalu ditunjuknya dadanya. Aku menuliskannya. Ditunjuknya pahanya. Aku pun 
menuliskannya. Dan dia pun mengangguk. Kemudian ditunjuknya huruf-huruf yang serupa 
pada ketiga kata itu. Lalu dingangakannya mulutnya lebar-lebar. Aku pun disuruhnya 
menganga. Dia melakukannya berulang-ulang. Aku pun meniru. Tapi selalu dia menggeleng 
setiap kali aku menganga. Apa yang dia mau, pikirku.  
 
Dia bicara kepada Busra. Busra mengangguk. Setelah itu dia menganga lagi. Telapak 
tanganku dikembangnya dan ditariknya ke dekat mulutnya. Aku rasakan hembusan 
napasnya. Kemudian tanganku itu dihadapkannya ke mulutku. Di suruhnya aku menganga. 
Cara itu berulang-ulang dilakukannya. Akupun mengerti maksudnya. Aku hembuskan 
napasku sambil menganga. Terasa ada hembusan sama seperti yang keluar dari mulutnya. 
Namun orang tua itu masih menggeleng. Sungguh aku kian tidak mengerti apa maksudnya, 
Saudaraku.  
 
Busra mengambil kedua tanganku. Sebelah tanganku diletakkan di lehernya. Sebelah lagi di 
dekat mulutnya. Lalu dia mengangakan mulutnya. Terasa ada hawa yang keluar. Di lehernya 
terasa ada getaran. Itu dilakukannya berulang-ulang. Selanjutnya tanganku yang satu 
diletakkannya di leherku dan yang lain di mulutku. Lalu aku disuruhnya menganga. Ya, aku 
menganga. Tapi tidak terasa ada getaran di leherku. Berulang-ulang aku disuruh 
melakukannya. Namun hasilnya sama saja, Saudaraku. Dan orang tua itu tersenyum saja 
memandang ulah Busra terhadapku.  
 
Lalu Busra berdiri di belakangku. Aku disuruhnya meraba leherku dan meletakkan tanganku 
yang satu ke mulutku. Aku disuruhnya menganga. Tiba-tiba aku berteriak karena pantatku 
ditusuknya dengan pensil. Kedua orang itu tertawa. Apa hubungannya membaca huruf 
dengan menusuk pantatku dengan pensil, pikirku. Tapi ketika berteriak terasa ada getaran di 
leherku. Itulah maksud Busra barangkali. Yakni menyuruh aku mengeluarkan suaraku. 
Alangkah lambatnya aku memahami maksud mereka.  
 
Itulah pelajaran pertama bagaimana membaca dengan mengeluarkan suara, Saudaraku.  
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Kemudian orang tua itu menunjukkan huruf a untuk aku baca dengan bersuara. Disuruhnya 
aku melakukannya berulang-ulang. Setelah dia puas atas kemampuanku, ditulisnya huruf u. 
Dia membaca dengan meruncingkan mulutnya. Aku menirukannya. Berulang-ulang aku 
disuruh melakukannya sampai dia puas. Kemudian aku disuruhnya menulis huruf-huruf 
menurut gerakan mulutnya. Kedua huruf itu dapat aku tulis. Busra mengacungkan ibu jarinya 
padaku. Sedangkan orang tua itu menepuk-nepuk punggung tanganku.  
 
Besok harinya oleh Busra aku dibawa lagi ke rumah orang tua itu. Lagi-lagi aku disuruh 
menyebut a dan u dan menuliskannya. Kemudian aku disuruh menulis huruf o dan 
menyuarakannya dengan memonyongkan mulutku sama seperti menyuarakan huruf u, tapi 
dengan mulut lebih terbuka. Alangkah sulitnya bagiku. Setelah seminggu barulah aku dapat 
menyuarakan kelima huruf hidup itu, Saudaraku.  
 
Rupanya pelajaran yang diberikan kepadaku bukan pelajaran membaca dan menulis, 
Saudaraku. Melainkan pelajaran berbicara dengan cara mengeluarkan bunyi dari mulutku. 
Aku dapat mengeluarkan bunyi itu, tapi aku tidak dapat mendengarnya. Mereka tentu dapat, 
namun aku tidak tahu apakah yang aku ucapkan itu sudah baik. Dua kali seminggu aku ke 
rumah orang tua itu untuk belajar. Lama-lama aku dapat menuliskan beberapa kata, 
menyebutnya dan mengenal maksud gerak-gerak mulutnya. Tentu saja semua itu tidak 
mudah bagiku, meski di rumah aku selalu mengulang-ulangnya, menuliskan apa yang aku 
ucapkan dan menggunakan kaca untuk memahami gerak-gerik mulutku. Memang tidak 
mudah, Saudaraku.  
 
Setiap malam Busra tidak jemu-jemunya mengajar aku. Sekali-sekali Angah ikut 
menyaksikan. Tapi Bisri selalu mengacau pelajaranku. Misalnya dia menggambar seekor 
ayam atau burung atau kucing. Dan di bawahnya dia tuliskan nama-nama hewan itu. Lalu 
digerak-gerakkannya bibirnya setiap menujuk salah satu hewan itu. Aku memang dapat 
memahami apa yang diucapkannya dengan gerakan bibir itu. Tapi bila nakalnya bangkit, 
dilukisnya seekor ayam jantan, lalu digerak-gerakkannya kedua lengannya sejak dari ketiak. 
Seterusnya diangkat kepalanya sambil menguncupkan bibirnya. Setelah itu ditulisnya pada 
kertas huruf-huruf yang aku kira sama artinya dengan apa yang dilakukannya. Setelah dia 
menunjukkan huruf itu padaku, digerakkannya lagi kedua belah tangannya sambil 
menguncupkan bibirnya. Lalu dia tertawa dengan rahang terbuka. Aku disuruh 
menirukannya. Aku merasa dipermainkan. Lalu aku berdiri meninggalkan ruang tengah itu. 
Angah memukul kepala Bisri dengan buku. Angah marah. Tapi tawa Bisri kian menjadi-jadi. 
Namun setelah reda rasa kesal karena dipermainkan itu, aku coba memperhatikan gambar 
ayam yang dibuat Bisri dan aku baca huruf-huruf yang tertulis di bawahnya. Meski aku tahu 
maksudnya Bisri ingin mengenalkan aku pada ayam jantan berkokok, namun aku tidak 
paham akan tulisannya, apalagi mengucapkannya.  
 
Meski aku asyik belajar, pekerjaan yang jadi tugasku sehari-hari tetap aku kerjakan. 
Menolong Angah memasak dan menggembalakan ternak tanpa perasaan dongkol lagi. 
Sementara itu kambing piaraanku melahirkan dua ekor anak. Bukan main senangnya hatiku 
melihat anak-anak kambing itu. Lebih senang lagi hatiku karena penggembalaanku telah 
berhasil. Sedangkan pelajaran menjahit telah kian maju pula. Aku telah dapat membuat 
bajuku sendiri 
 
 
Episode 14 
 
Aku tidak tahu, Saudaraku, apakah suaraku merdu didengar orang lain. Yang aku tahu, aku 
telah mampu mengucapkan beberapa kata yang dapat dipahami orang lain. Aku sudah dapat 
memanggil nama Busra, Bisri dan juga Angah. Dan aku pun telah dapat dengan suaraku 
menyuruh mereka makan atau minum. Asal aku mendapat kesempatan lebih lama untuk 
belajar bersuara, pada suatu masa tentu aku akan lancar berbicara. Yang sulit ialah untuk 
mengetahui apa yang dikatakan orang lain. Memang aku dapat memahami apa yang 
dikatakan orang dengan melihat gerakan bibirnya. Akan tetapi tidaklah semudah aku 
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mengetahui huruf-huruf. Karena gerakan bibir orang berbicara terlalu cepat dan berpanjang-
panjang. Lain dengan Busra yang sengaja berbicara dengan lambat dan sedikit-sedikit, 
sebanyak kata-kata yang aku pahami.  
 
Akan halnya Bisri, dia nakal. Dia suka menggodaku dengan menggerakkan bibirnya serta 
dengan pandangan mata yang sungguh-sungguh. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu 
yang penting. Tentu saja aku memperhatikan betul-betul ke arah bibirnya yang bergerak 
komat-kamit. Kemudian barulah aku tahu bahwa dia tidak berkata apa-apa. Hanya bibirnya 
saja yang digerak-gerakkan. Demi dia melihat keningku berkerut-kerut karena sulit 
memahami apa yang dikatakannya, meledaklah tawanya, sehingga terlihat anak lidahnya. 
Bukan sekali dua dia mempermainkan aku demikian. Kalau aku memukulnya, dia malah 
bertambah senang. Kalau aku memburunya, dia lari sejauh tanganku hampir menggapainya 
dan itu membuatku jadi lebih ingin memburunya. Itulah yang dia suka lakukan tanpa 
mempedulikan kedongkolanku.  
 
Saudaraku, aku sering berkhayal jika seandainya pada suatu waktu aku betul-betul telah bisa 
berbicara dan memahami apa yang dikatakan orang lain, alangkah indahnya apabila Ayah 
dan Ibu mengetahuinya di surga. Betapa akan senangnya mereka. Kadang-kadang kalau aku 
memimpikan Ayah dan Ibu, aku peragakan dengan rasa bangga semua yang telah bisa aku 
katakan. Ayah dan Ibu tersenyum. Dadaku serasa akan pecah oleh kegembiraan, meski 
dalam mimpi.  
 
Waktu demi waktu berlalu dalam suasana yang menyenangkan. Kambing yang seekor lagi 
telah melahirkan pula. Anaknya juga dua. Lucu sekali gerak-gerik anak-anak kambing itu. 
Kadang-kadang sampai terlalai aku karena asyik dengan mereka.  
 
Dari famili kami di Jakarta, aku menerima kiriman uang banyak hasil penjualan barang-
barang peninggalan ayah dan ibuku. Dari uang itulah kamarku diperbaiki. Serambi yang 
terpisah dari ruang tengah tidak lagi terpisah. Karena bagian luar serambi itu sudah diberi 
dinding dan jendela serta pintu ke bagian dapur di belakang, sehingga serambi itu menjadi 
seperti ruang belakang rumah. Sebuah tempat tidur, meja dan lemari pakaian dibelikan. 
Sebuah mesin jahit bekas yang masih cukup baru pun dibeli. Aku taruh di ruang depan 
kamarku. Dengan uang itu pula Busra membuat tiga kandang ayam. Masing-masing terpisah 
dalam pekarangan yang berpagar setinggi Busra. Dia tidak menyuruhku memeliharanya. Tapi 
dia selalu mengajak aku menyiapkan makanan dan memberikannya kepada ayam-ayam itu. 
Mulanya aku pikir, dia mengajarkan aku bagaimana beternak ayam, supaya bila dia ke 
sekolah aku dapat melakukannya. Tidak demikian yang dimaksudkan Busra rupanya. Karena 
ketika ayam itu sudah mulai bertelur, telur-telur itu dijual. Uang hasil penjualan telur 
diberikannya padaku. Hasil penjualan dicatatnya pada sebuah buku. Begitu juga setiap 
pembelian bahan makanan yang tidak diperoleh dari sekitar rumah. Lama kemudian aku bisa 
memahami maksud Busra. Rupaya dia ingin aku membuka usaha peternakan ayam dengan 
modal dari uangku sendiri, agar aku mandiri dan tidak bergantung pada belas kasihan orang 
lain.  
 
Beberapa waktu setelah ayam-ayam itu bertelur, Busra membeli sepuluh butir telur. Telur itu 
dierami oleh ayam lain dengan cara mengganti telurnya dengan telur yang dibeli. Setelah 
telur itu menetas, Busra memasukkan sepuluh telur lain untuk dierami ayam yang seekor itu. 
Anak ayam yang kecil-kecil baru menetas itu ditaruhnya pada satu kotak yang di tengahnya 
dipasangi lampu untuk memanaskan udara. Sebuah tempat makanan yang sudah dihaluskan 
dan sebuah tempat air pun ditaruhnya pula. Aku keasyikan melihat anak-anak ayam itu. 
Setiap hari aku memperhatikan pertumbuhan mereka.  
 
Semenjak beternak ayam urusan kambing bukan lagi tugasku. Angah menyerahkan ternak itu 
kepada anak tetangga di ujung jalan untuk memeliharanya dengan sistem sedua atau bagi 
hasil. Maksudnya agar aku tidak perlu keluar rumah lagi untuk menggembala. Itik-itik yang 
dipelihara pun sudah dijual pula, karena tidak lagi menghasilkan telur seperti sebelumnya. 
Tanpa ada ayam ternak itu pun, aku sudah hampir tidak sempat lagi keluar rumah. Karena 
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para tetangga sudah mulai banyak minta aku membuatkan pakaian mereka. Seperti kebaya 
atau baju anak-anak mereka yang laki-laki atau perempuan. Mereka memberi aku uang 
menurut sukanya saja. Uang jahitan itu aku berikan pada Angah untuk membantu biaya 
rumah tangga kami. Akan tetapi hasil dari peternakan ayam disuruh Busra agar aku simpan 
sendiri.  
 
Saudaraku, kini aku mulai sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup ini berarti. Sebagai 
gadis bisu-tuli yang selama ini tersia-sia, yang hidup atas belas kasihan dan yang hanya 
dapat disuruh menjadi gembala, kini aku telah mempunyai kehidupan sebagaimana yang aku 
rindukan. Hidup seperti gadis-gadis lain, karena kekurangan yang ada padaku hampir tidak 
berarti lagi. Apalagi bila suatu waktu aku mendapat kesempatan untuk belajar lebih banyak.  
 
Pada waktu aku masih tinggal di Jakarta, Saudaraku, tidak pernah aku bayangkan bahwa 
orang bisu-tuli masih bisa belajar banyak. Aku selalu merasa pilu, bahkan juga iri bila melihat 
anak-anak seusiaku ke sekolah, sedangkan aku hanya dapat tinggal di rumah saja. Tapi 
ternyata di dunia ini banyak keajaiban-keajaiban yang dapat dicapai kalau kita mau, 
Saudaraku. Kalau aku dapat menulis dan membaca, kalau aku bisa berbicara dan membaca 
gerak bibir orang, meski semuanya masih sangat terbatas, apakah itu bukan suatu keajaiban?  
 
Sehelai demi sehelai tabir kegelapan telah dibuka Busra dan guru Andika yang penuh uban di 
kepalanya itu. Menurutku jauh lebih banyak tabir kegelapan yang masih harus dibuka untuk 
orang-orang seperti aku. Orang-orang yang tidak cacat jasmani memiliki sangat banyak, ya, 
sangat banyak kemungkinan yang dapat mereka lakukan. Seperti tidak ada batas-batasnya. 
Setiap Busra membawa aku ke keramaian atau membawakan buku-buku yang banyak 
gambarnya, yang paling banyak aku amati ialah kemampuan orang-orang perempuan yang 
beragam. Ada guru, ada dokter, ada polisi dan ada yang membawa sendiri mobilnya. Ada 
yang menari, ada yang menyanyi, juga ada yang ikut lomba olahraga.  
 
Lalu aku mengira-ngira, katakanlah berangan-angan, apa saja yang dapat aku lakukan 
sebagai gadis bisu-tuli di antara banyak kemungkinan itu. Siapa yang bisa mengajarku? 
Mengajar aku sebaik Busra dan guru Andika yang kepalanya penuh uban itu. Kalau tidak ada 
yang lebih mampu dari kedua orang itu dalam menambah ilmu dan kecakapanku, tentulah 
paling tinggi aku hanya akan sampai seperti apa yang aku miliki sekarang, Saudaraku. Tapi 
itu bukan berarti aku tidak menghormati dan berterima kasih kepada Busra dan guru Andika. 
Tanpa mereka, aku tidak mempunyai hasrat apa pun dalam hidup ini. Merekalah yang 
membukakan tabir cakrawala kehidupan yang amat luas itu untukku. Tidak pernah aku 
melupakannya, bahkan tidak dapat aku imbali dengan apa pun kebaikan mereka. Sesekali 
terpikir olehku, jika seandainya aku tidak berontak dulu, tentu aku masih menjadi gadis bisu-
tuli penggembala kambing. Menjadi gadis kumal yang lebih suka bermain-main di 
pemakaman agar terhindar dari godaan anak nakal. Mengapa suatu perubahan hidup harus 
dimulai dari pemberontakan, Saudaraku. Tapi, Saudaraku, akan berhasilkah pemberontakan 
itu jika tidak aku tunjukkan kepada orang yang berperasaan halus seperti Angah dan Busra? 
Bagaimana jadinya jika pemberontakan itu aku tunjukkan kepada kebanyakan penumpang 
kapal dari Jakarta dulu? Boleh jadi pemberontakanku akan sia-sia. Boleh jadi aku akan 
ditindas dengan ganas. Apakah tidak begitu, Saudaraku?  
 
 
Episode 15 
 
Sekarang aku betul-betul sibuk. Pekerjaanku bertambah banyak. Tapi semuanya 
menyenangkan hati. Yang menyenangkan dari segala-galanya ialah karena aku telah dapat 
membantu kesukaran orang lain dengan hasil usahaku sendiri. Aku telah dapat membuatkan 
atau mempermak pakaian anak tetangga kami yang miskin. Bukan kepalang gembira mereka 
ketika menerima hasil kerjaku. Namun akulah yang lebih gembira dari mereka karena di 
samping telah memberikan jasaku, aku juga memberi kegembiraan kepada mereka.  
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Tetangga lain ada yang mampu memberi imbalan lumayan bila meminta aku menjahitkan 
pakaiannya. Lebih dari itu, semua orang di kampung tempat kami tinggal sangat bersahabat 
dengan aku. Mereka selalu menyapaku bila aku berpapasan atau lewat di depan rumah 
mereka dengan melambaikan tangan dan tersenyum padaku. Senakal apa pun anak-anak, 
mereka tidak lagi menggoda.  
 
Meski telah mengenal nama-nama hari, bahwa setelah Minggu adalah Senin dan selanjutnya 
Selasa, dan telah mengenal jam serta tanggal-tanggal, namun aku tidak tahu apa-apa 
tentang tanggal atau tahun yang telah terjadi pada masa-masa yang pernah aku lewati. Yang 
aku tahu, seperti yang diterangkan Busra, ialah hari lahirku dan hari kecelakaan yang 
menimpa seluruh keluargaku. Hari-hari yang sibuk tapi menyenangkan itu rupanya tidak 
mengenal waktu. Akhirnya, tidak begitu penting bagiku nama hari dan tanggal-tanggalnya 
itu, Saudaraku.  
 
Tapi rupanya, setiap hari yang telah berlalu juga membuat perubahan bagi dunia di sekitarku. 
Banyak hal yang telah terjadi. Pada suatu hari Bisri tidak kembali setelah berkata bahwa dia 
mau pergi. Mulanya aku pikir dia pamit untuk ke sekolah, seperti biasa dilakukannya. Setelah 
seminggu berlalu, dia belum pulang juga. Aku tanyakan pada Busra. Meski dia menerangkan 
dengan tulisan, aku tetap tidak tahu. Kepergian Bisri selama itu terasa juga pengaruhnya di 
rumah kami. Terasa ada yang hilang di rumah itu. Bukan Bisri. Melainkan perangainya yang 
sering menggodaku, seperti menusuk pinggangku dengan jarinya sehingga aku kegelian. 
Merangkul bahu dan mengusap-usap kepalaku sehingga aku merasa disayangi. Tidak jarang 
aku jengkel karena digelitik selagi aku asyik dengan pekerjaanku. Dan kalau aku marah, jari-
jemarinya digerak-gerakkannya sambil memonyongkan mulutnya. Dia belum akan berhenti 
sebelum aku memburunya. Angah selalu mencela perbuatannya. Tapi Busra hanya tertawa-
tawa saja melihat kelakuan adiknya itu.  
 
Angah dan Busra pun merasakan ketidakhadiran Bisri. Menurut pengamatanku, mereka lebih 
banyak merenung-renung. Apakah ada kenangan terhadap Bisri yang mereka renungkan? 
Entahlah. Aku tidak tahu. Namun aku selalu terkenang padanya bila melihat dua ring besi 
yang tergantung pada sepotong besi yang disangga dua tiang bambu. Pada ring itu dia 
bergayut dan berdangsu dengan kaki lurus ke atas, sejajar tergantung atau meliuk-liuk, 
hingga otot-otot tangan dan dadanya menyembul. Itu dilakukannya setiap pagi dan setiap 
sore sebelum mandi.  
 
Suasana rumah memang terasa lengang. Lebih-lebih Pak Angah, suami Angah yang ulama 
itu, lebih sering pergi berhari-hari. Angah pun selalu keluar rumah. Biasanya setiap sore. 
Kadang-kadang aku berdua dengan Busra yang ada di rumah, tapi lebih sering aku sendirian 
saja.  
 
Pada suatu hari Sabtu, selagi aku menyisir rambutku yang basah sehabis mandi, Bisri yang 
telah sebulan meninggalkan rumah, tiba-tiba muncul. Dia memakai seragam hijau. Warna 
kulitnya lebih hitam dari tembaga. Rambutnya dipotong pendek. Hampir botak. Tubuhnya 
agak kurus dari biasanya. Kegembiraan dan kegesitannya tidak berkurang. Demi melihatnya 
di halaman, cepat-cepat aku bukakan pintu depan. Dia tertawa memandangku. Dirangkulnya 
bahuku sambil kami sama-sama masuk ke dalam rumah. Ketika tidak melihat Angah di 
kamar, dia bertanya padaku.  
 
“Pergi,” kataku.  
 
“Ke mana?” tanyanya.  
 
Karena tidak tahu, aku menggeleng.  
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"Busra?" tanyanya lagi.  
 
"Pergi," jawabku pula.  
 
“Ke mana?” tanyanya.  
 
Aku pun menggeleng.  
 
Aku bergegas ke dapur membuatkan minuman jeruk peras dengan air suam-suam kuku. 
Minuman kesukaannya bila dia habis berdangsu pada ring. Aku panaskan air di periuk yang 
telah kembali dingin setelah dimasak pagi tadi. Aku kaget juga ketika Bisri tiba-tiba berada di 
sisiku. Tangannya diletakkan pada bahuku. Kemudian tangan itu mengusap-usap kepalaku. 
Itu biasa dilakukannya tapi tidak selagi berduaan begitu. Aku memandang matanya. 
Pandangan matanya tidak seperti biasa. Nanap. Aku mengelakkan pandangannya dengan 
mengangkat tutup periuk untuk melihat apakah air sudah cukup panas. Tiba-tiba aku merasa 
tangannya meremas-remas pangkal lenganku yang terbuka. Aku heran oleh perbuatannya itu 
karena selama ini tidak pernah dilakukannya.  
 
Ada sesuatu yang memukul-mukul dalam dadaku. Aku menghindar dengan pura-pura hendak 
mengambil teko di rak piring. Tak dibiarkannya aku pergi dengan mengetatkan rangkulan. 
Lalu kedua tangannya memelukku dengan erat, sehingga seluruh tubuhku merapat ke 
tubuhnya. Kepalanya merunduk. Dia mencium pipiku, mataku, leherku dan bibirku. 
Dan...seluruh tubuhku bergetar. Ketika otakku berkata bahwa perbuatan Bisri itu tidak pantas 
dilakukannya kepadaku, aku tolakkan dia dengan seluruh kekuatanku. Aku pun lari naik ke 
rumah. Terus aku ke kamarku. Aku kunci pintu dari dalam. Aku terduduk lunglai setelah 
tubuhku melorot ke lantai. Tak lama kemudian gagang pintu digerak-gerakkan Bisri dari luar. 
Aku tak benenaga untuk bergerak. Aku biarkan saja gagang pintu digerak-gerakkan, entah 
berapa lamanya.  
 
Tak lama kemudian Angah datang. Disusul oleh Busra. Aku merasa terlepas dari sekatan 
yang menggoncangkan hatiku. Namun perasaanku tak kunjung tenang. Dan semenjak itu 
senantiasa aku usahakan agar tidak tinggal berduaan dengan Bisri. Tatapan matanya selalu 
kuhindari. Tatapan mata yang aneh. Tapi selalu mendenyutkan jantungku. Lebih-lebih pada 
waktu makan siang, dia sengaja memilih duduk persis di depanku, agar dapat sering 
menatapku. Mengapa Bisri bertingkah seaneh itu setelah berpakaian seragam hijau? Apa 
yang telah terjadi pada dirinya, pikirku.  
 
Habis makan Bisri pergi. Tapi menjelang sore dia kembali. Aku segera berkurung di kamarku. 
Aku tak ingin bertemu dia lagi. Berapa lama aku harus berkurung? Apakah selama dia di 
rumah? Berapa lama dia akan di rumah? Aku tak memikirkannya. Pokoknya aku akan terus 
berkurung. Tak berapa lama kemudian gagang pintu diguncang-guncang lagi. Aku pikir itu 
tentu Bisri. Maka aku tidak peduli. Beberapa waktu setelah guncangan gagang pintu berhenti. 
Sehelai kertas muncul di sela bawah pintu. Aku pungut. Aku baca isinya. Sulit aku memahami 
mesti pendek saja isinya. Aku tahu itu dari Bisri. Namun aku tidak keluar.  
 
Selama dalam kamar dan seterusnya pada setiap malam pikiranku melayang-layang pada 
peristiwa di dapur itu. Tidurku gelisah. Tidurku terus membalik ke kiri membalik ke kanan. 
Setiap bangun pagi hari, aku tidak tahu apakah aku sempat tertidur atau tidak pada 
malamnya. Rasanya tidak, karena perasaan badanku seperti meriang. Untuk menghilangkan 
apa pun macam perasaanku, aku kerjakan apa saja. Biasanya aku menyapu rumah setiap 
pagi dan sore, tapi semenjak itu aku menyapu juga di tengah hari. Jaring labah-labah di atas 
pintu atau debu-debu pada rangkanya, yang biasanya sekali sebulan aku bersihkan, aku 
bersihkan setiap hari. Namun setiap malam, masih terasakan betapa bibir Bisri menyentuhku. 
Setiap itu pula ada getaran terasa pada dadaku 
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Episode 16 
 
Pada hari Sabtu sebulan kemudian, Bisri pulang. Dia datang sore. Angah ada di rumah. Aku 
lagi menjahit di ruang belakang. Dia menemuiku. Kulit wajahnya bertambah gelap. Ketika dia 
membuka topinya, kelihatan warna kulit di bekas bawah topinya lebih cerah. Kedua bahuku 
ditepuk-tepuknya dengan kedua belah tangannya. Lalu tanganku ditariknya. Dibawanya aku 
keruang depan. Angah sedang duduk di kursi tempat biasa dia duduk. Dari ransel hijau yang 
terletak di meja dikeluarkannya selembar kain cita berwarna biru laut denganbunga-bunga 
kecil putih bertebaran. Dikembangkannya. Lalu dihamparkannya ke tubuhku sambil meneliti. 
Wajahnya gembira dan ketawanya seperti yang biasa aku kenal. Pandangan matanya ketika 
aku menatapnya dengan mencuri, tidak terlihat jahil seperti setelah peristiwa di dapur dulu. 
Mata Bisri telah seperti mata seorang kakak. Aku merasa tenteram di hati.  
 
Tapi malamnya aku kembali melamun. Melamunkan perubahan sikap Bisri yang kembali 
sebagai kakak seperti dulu.  
 
Mengapa dulu lain, lalu sebulan kemudian lain lagi, tanya hatiku. Akan apakah sikapku 
apabila pandangan matanya seperti sebulan yang lalu tetap terjadi? Tiba-tiba saja aku 
merasa elusan bibirnya lagi. Bagaimana kalau bibirnya itu mengelusku lagi nanti? Tak dapat 
aku menjawabnya. Tak dapat aku menentukan sikap kalau itu terjadi lagi.  
 
Bisri tidak pergi lagi pada hari kedatangannya. Dia bermalam. Waktu makan malam dia tidak 
di rumah. Pagi hari Minggu aku melihatnya sekilas ketika dia keluar dari kamar mandi. 
Selanjutnya pergi lagi. Kerjaku yang terbanyak hari itu mencuci kain kotor, termasuk seprai 
dan sarung bantal. Habis mandi aku mengenakan baju yang bagus dan aku pun berhias. Tak 
mengerti aku mengapa aku berhias dan memakai baju yang bagus, padahal aku tidak akan 
ke mana-mana.  
  
 
Menjelang tengah hari datanglah kawan-kawan Bisri yang sama-sama memakai seragam 
hijau, sama-sama rambut dipotong pendek. Mereka datang bersama beberapa gadis. Semua 
gadis itu bersolek. Cantik sekali, menurutku. Bibir mereka merah menyala. Alis matanya 
bercelak. Aku mencoba menduga-duga siapa dari mereka itu yang menjadi pacar Bisri. 
Apakah yang mengenakan gaun biru yang cantik dan paling genit itu? Timbul rasa tidak 
senangku pada gadis itu. Maka aku kembali ke kamarku. Aku ganti bajuku dengan baju 
rumah. Aku bantingkan badanku ke tempat tidur. Lalu aku berteriak dalam hati, “Apa Bisri 
mencium gadis itu seperti yang dilakukannya padaku?"  
 
Busra muncul di kamarku. Dia menyuruh aku berganti baju lagi. Aku tidak mau. Busra tidak 
peduli. Diambilnya baju yang telah aku tanggalkan tadi. Disuruhnya aku memakai. Aku tetap 
tidak mau. Setelah berulang kali menyuruhku tapi aku tetap tidak mau, Busra pergi. Tak lama 
kemudian dia muncul bersama dua orang gadis. Salah seorangnya gadis genit itu. Aku tidak 
berdaya jadinya, Saudaraku, oleh bujukan kedua gadis itu. Mereka memilihkan baju yang aku 
pakai. Mereka menyisir rambutku yang biasa terurai menjadi seperti buntut kuda. Gadis genit 
itu mengenakan lipstiknya ke bibirku setelah dia membedaki aku dengan bedaknya. Cara 
mereka berbuat terhadapku begitu lembut dan ramah, sehingga aku pasrah saja. Setelah 
semua selesai, aku disuruh berkaca. Alangkah terkejutnya aku melihat wajahku sendiri pada 
kaca itu. Tak kalah cantiknya aku dari gadis genit itu. Tapi aku takkan sama dengannya. Aku 
gadis bisu-tuli tetap bisu-tuli. Tidak akan berubah karena disolek seperti itu. Rasa senang 
yang semula ada pada wajahku rontok dengan sendirinya.  
 
Lalu kedua gadis itu membimbing aku ke ruang depan. Perasaanku menjadi tak menentu. 
Ketika sampai di ruang tamu, aku tidak berani memandang siapa pun juga. Aku malu sekali. 
Terasa ada sesuatu yang naik ke wajahku. Lama aku tertegun di ambang pintu. Seorang 
teman Bisri yang berseragam sama hijaunya, mendekat. Diraihnya tanganku. Dengan lembut 
ditariknya aku ke sebuah kursi, lalu dia duduk di sebelahku. Aku tahu semua mereka bersorak 
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dan bertepuk tangan. Aku bertambah malu. Kepalaku kian merunduk ke dadaku.  
 
Lalu aku ingat Bisri. Apa katanya tentang aku sekarang? ,Tercengang jugakah dia? Aku tahu 
dia berada di depanku agak sebelah kiri. Tapi aku tidak berani memandang kepadanya. Dia 
anak yang ugal-ugalan. Telah berlaku lancang padaku. Ketika aku ingat pada Busra, ingin 
pula aku tahu pendapatnya. Apakah dengan wajahku seperti sekarang aku masih cocok 
sebagai gadis penggembala? Aku ingin sekali tahu reaksi kedua kakak beradik itu. Aku 
mencoba melirik Busra, karena aku tidak takut bertatap pandang dengannya. Dan ketika 
mata kami bertatapan, dia tersenyum. Aku mau membalas senyumnya. Namun aku lebih 
suka menekurkan kepala saja.  
 
Lama-lama aku merasa gelisah duduk di tengah mereka. Aku beranikan diriku berdiri. Sambil 
lalu aku curi pandang kepada Bisri. Dia duduk terkapar di kursi sambil menggigit kuku jarinya. 
Matanya menatap aneh kepadaku. Debaran jantungku kembali memukul. Aku buru-buru ke 
belakang. Aku kira Bisri akan mengikuti. Rupanya tidak. Ketika orang-orang itu hendak pergi 
setelah sore tiba, Bisri pun harus pergi pula, barulah dia menemuiku di ruang belakang. 
Dipegangnya kedua tanganku dengan kedua tangannya. Ditatapnya mataku. Sekali lagi 
terasa ada goncangan di dadaku. Lebih keras terasanya. Angah dan Busra membiarkan 
keadaan itu menurut semaunya waktu. Ketika Bisri melepas tanganku dan melangkah pergi, 
aku merasakan hal yang tak terpahamkan berlalu dari diriku. Buru-buru aku ke kamarku. 
Duduk tercenung di tepi ranjang. Sesuatu yang berlalu dari diriku meninggalkan nganga yang 
lebar di rongga dadaku.  
 
Lama kemudian, kiraku, aku mengangkat kepalaku. Di depanku, dalam sebingkai kaca, 
terpampang wajah seorang gadis cantik. Tapi sorot matanya seperti lelah. Bukan lelah, 
melainkan kosong. Aku memicing. Ketika mataku menatap kaca itu lagi, gadis cantik dalam 
bingkai kaca itu tidak lain daripada aku sendiri. Ya, aku sendiri. Aku pun tercengang 
memandang wajahku sendiri. Seperti itu pula mata Bisri waktu memandang aku tadi. Oh, 
bukan. Ia tidak tercengang, tapi terpesona. Mungkin lebih dari itu, kiraku. Karena tatapannya 
menggoncangkan dadaku. Tiba-tiba seperti ada bisikan dalam diriku, “Kalau kau masuk ke 
dalam diriku secara lembut, Bisri, aku tidak akan lari."  
 
Besok paginya, ketika aku bangun, lebih dulu aku lihat almanak dinding. Aku tandai dengan 
halus tanggal kemarin. Lalu aku hitung-hitung hari minggu sebulan berikutnya. Dua puluh 
delapan hari yang akan datang, barulah Bisri akan pulang. Alangkah lamanya. Boya jam yang 
bergoyang ke kiri dan ke kanan untuk menandai perjalanan waktu ke waktu pun terasa 
lambat benar goyangannya. Aku menjadi alpa pada tugas dan keadaan diriku. Kalau bukan 
Busra yang mengingatkan bahwa aku harus pergi ke rumah Guru Andika yang kepalanya 
penuh uban itu, tentulah aku tidak belajar. Busra juga yang mengingatkan aku pada waktu 
harus ke rumah Uni Ros untuk belajar membuat rancangan jahitan. Aku terlalu sering 
melamun. Melamunkan apa yang dilakukan Bisri terhadapku di dapur dulu. Tatapan matanya 
ketika dia akan pergi. Melamunkan waktu yang berjalan lamban.  
 
Menurut Busra, Bisri pergi belajar. Lama kemudian aku baru tahu bahwa Bisri pergi belajar 
jadi tentara dengan baju seragam hijaunya itu. Namun aku tidak mengerti mengapa dia mau 
jadi tentara. Aku tidak tahu apa gunanya tentara itu sebenarnya. Di kota kecil Padang 
Panjang tempat aku tinggal, memang banyak aku melihat laki-laki yang berbaju hijau seperti 
Bisri. Hilir mudik dengan senapan tersandang di bahu. Aku tidak tahu dan tidak mengerti 
mengapa Bisri belajar menjadi seperti mereka yang hilir mudik sambil menyandang senapan 
itu dengan meninggalkan sekolahnya sendiri. Kalau jadi tentara itu bagus, mengapa Busra 
tidak belajar pula? Mengapa Busra lebih suka bersekolah saja? Menjadi tentara, berarti 
berpisah dengan aku. Mengapa Bisri lebih suka berpisah dengan aku? Begitu banyak 
pertanyaan bergumul dalam pikiranku, Saudaraku 
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Episode 17 
 
Aku akui sekarang, Saudaraku, bahwa aku tidak lagi aku seperti dulu. Buku dan pensil tidak 
lagi menarik hatiku. Secara sembunyi-sembunyi aku membeli alat hias seperti pemerah bibir 
dan penghitam alis. Kalau tidak ada siapa pun di rumah, aku gunakan alat itu dengan 
berkaca di kamar yang aku kunci. Kemudian, setelah selesai berhias, aku pandangi wajahku 
dengan nanap. Alat hias itu betul-betul menjadikan aku cantik, Saudaraku. Jauh lebih cantik 
dari kebanyakan gadis-gadis lain. Cita biru laut yang diberi Bisri telah aku jadikan baju 
seindah contoh dalam majalah mode yang aku pinjam dari Uni Ros. Kalau Bisri pulang nanti, 
dengan baju itulah dia akan akan aku sambut. Akan apa katanya nanti demi melihat aku 
begitu?  
 
Menurut almanak dinding, Bisri akan pulang hari itu. Pagi-pagi telah aku selesaikan 
pekerjaanku lebih cepat dari hari biasa. Lalu aku mandi lebih lama dari biasanya pula. 
Mulanya aku ingin mengenakan baju dari cita pemberian Bisri. Tapi kemudian aku bimbang. 
Aku pikir, sebaiknya baju itu aku pakai setelah Bisri tiba. Memang begitu lebih baik. Namun 
aku harus bersiap dengan menghias wajahku agar Bisri tidak melihat wajahku yang biasa. Dia 
harus melihat wajahku yang mempesonanya. Lama juga aku berhias sambil keasyikan 
melihat wajahku sendiri di kaca. Selesai berhias aku berpakaian. Sungguh gila, Saudaraku. 
Tanpa kusadari aku mengenakan baju biru laut yang mulanya tidak akan aku pakai.  
 
Waktu berjalan terus. Aku berdiri di ambang pintu depan. Memandang ke jalan dari mana 
Bisri biasa datang. Tapi Bisri tidak kelihatan. Aku turun ke halaman. Berdiri di pintu pagar 
menanti kedatangannya. Namun dia tidak kelihatan. Sampai matahari condong ke barat, Bisri 
tidak muncul. Aku pun lusuh. Hatiku luluh. Aku ingin menangis. Aku tahan tangisku agar tidak 
lepas berderai karena siapa tahu dia muncul ketika aku menangis, ketika hiasan wajahku 
porak-poranda. Lalu sore berganti senja. Bisri tidak juga muncul. Aku tak mampu lagi 
menahan airmataku yang mendesak-desak untuk keluar. Aku lari ke kamarku. Aku 
hempaskan badanku dengan telengkup ke ranjang. Tangisku tak terlerai lagi.  
 
Lalu malam pun datang. Aku masih menelungkup. Airmataku telah kering. Tapi isakan belum 
reda. Aku tidak mencoba berpikir atau mengingat apa-apa. Mungkin aku lelah, batinku letih. 
Tiba-tiba terasa ada tangan pada bahuku. Lembut pegangnya. Tangan siapa, tanya hatiku. 
Aku membalikkan badanku dengan harapan itu tangan Bisri. Aku kecewa karena bukan Bisri, 
melainkan Busra yang menatap dengan pandangan iba. Dan isak tangisku tak tertahankan. 
Tangan Busra meraba leher dan keningku. Mungkin dia kira aku demam.  
 
Kemudian Busra menarik bahuku lagi agar aku telentang. Dia tersenyum padaku. Lalu 
diajukannya segelas air dan sebutir tablet. Dia kira aku betul-betul sakit. Mungkin aku betul-
betul sakit, pikirku. Aku bangun. Aku telan tablet itu dan aku minum air yang suam-suam 
kuku itu. Enak sekali rasanya. Lalu Busra menyuruh aku berbaring lagi. Aku diselimutinya, 
seperti Ayah menyelimuti aku semasa dia masih hidup. Aku kira Busra akan meninggalkan 
aku segera. Rupanya tidak. Dia malah duduk di kalang huluku. Dan dia tersenyum ramah 
padaku. Aku lihat mulutnya bergerak-gerak, barangkali dia menanyakan sesuatu. Aku tidak 
dapat melihat bibirnya dengan jelas karena dia duduk membelakangi lampu. Mungkin dia 
menanyakan apakah perasaanku telah segar atau mungkin menanyakan kenapa aku 
menangis. Karena aku diam dirapikannya selimut di kakiku dan bahuku. Dengan kehadiran 
Busra di sampingku, aku merasa duniaku tidak lagi sesunyi tadi.  
 
Aku betul-betul demam beberapa hari. Mulanya aku kira aku tidak demam, melainkan 
perasaan hatiku yang runtuh. Aku hanya keluar bila hendak ke kamar mandi saja. Pagi-pagi 
Busra senantiasa datang menjenguk aku sebelum dia ke sekolah. Di tangannya ada tablet 
dan air teh segelas. Ketika dia tanya apakah aku mau makan, aku hanya menggeleng. Lalu 
diambilnya nasi dengan telur mata sapi. Seleraku betul-betul patah. Dia meninggikan 
bantalku. Lalu memaksaku dengan menyendokkan nasi ke mulutku.  
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Hari Sabtu berikutnya muncul lagi. Aku sudah mulai sembuh. Tapi aku tidak mau 
dikecewakan seperti Sabtu yang lalu. Aku tetapkan saja dalam hatiku, bahwa Bisri tidak 
muncul. Aku tidak memikirkan untuk berhias. Malah sebaliknya dari berharap, aku menjadi 
benci pada segala-galanya sekarang. Aku lebih suka bersunyi, berlalai dan tidak peduli. Telah 
seminggu aku tak mandi, tidak berganti baju. Buat apa, kalau segala-galanya adalah kesia-
siaan belaka? Tak ada gunanya segala yang telah aku lakukan dan pelajari. Sesungguhnya 
segala-galanya adalah kehidupan yang pahit, yang sakit, yang luluh. Aku merasa mual 
melihat jahitanku yang terbengkalai. Aku merasa kecewa melihat buku pelajaranku. Aku ingin 
menjadi orang yang sejelek-jeleknya sekarang, lalu lenyap ditelan bumi. Terasa sekali, 
Saudaraku, bahwa kebahagiaan dan harapan adalah angan-angan kosong belaka. Ketika hari 
menjelang senja, Busra telah kembali dari mengambil ternak, dia muncul lagi ke kamarku. 
Selimut yang menutup badanku diungkainya. Aku ditariknya supaya berdiri lalu diambilnya 
handukku, sabun dan sikat gigi. "Mandi," katanya.  
 
Aku pura-pura tidak mengerti. Lalu diambilnya kertas dan pensil dan dia menulis: "Mandi. 
Tukar baju. Kita pergi malam.”  
 
Tak mengerti aku apa yang dimaksudnya. Aku ingin tahu mau ke mana aku akan dibawa. 
Sesungguhnya aku lebih ingin tinggal di rumah saja. Karena aku tidak bergerak dari 
tempatku, tanganku dikepitnya. Lalu dijajarnya aku ke kamar mandi seperti menjajarkan 
kambing yang bandel. Tak ada pilihan lain bagiku selain menuruti perintahnya, kalau aku 
tidak sudi dimandikannya. Aku pun mandi. Alangkah segarnya air yang menyiram tubuhku 
yang telah seminggu tidak kena air setetes pun. Setelah mandi aku lihat pakaian Ibu, pakaian 
yang aku sulap dengan merombaknya agar pas pada badanku. Di meja aku lihat lipstik, 
kuteks dan pensil alisku. Rupanya Busra telah mengetahui tempat persembunyian alat riasku. 
Rupanya dia ingin aku secantik waktu lalu. Sekarang aku berpikir-pikir, buat apa aku harus 
bersecantik itu jika bepergian dengannya? Ke manakah aku akan dibawanya? Aku tidak ingin 
pergi. Maka aku tidak mengenakan baju yang telah disediakannya, apalagi menghias diriku. 
Aku hanya mengenakan pakaian rumah yang bersih saja. Kemudian Busra muncul lagi di 
kamarku. Pandangan wajahnya demikian kecewa.  
 
Tiba-tiba didekatinya aku dan dibukanya kancing bajuku.  
 
Tentu saja aku tidak mau. Aku menyuruhnya keluar. Tapi dia tidak mau keluar begitu saja 
sebelum yakin aku akan menukar pakaianku. Diajukannya padaku pakaian yang 
disediakannya tadi. Setelah aku mengangguk, barulah dia keluar. Rupanya Busra tidak 
percaya aku akan menukar pakaianku seperti yang diinginkannya, karena dia muncul lagi tak 
lama kemudian. Waktu itu aku telah menukar pakaianku dan sedang menyisir rambutku. Dia 
tersenyum senang kepadaku. Tapi sebelum dia keluar lagi dari kamarku, dia tunjuk pensil alis 
dan lipstik di meja itu supaya aku gunakan. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku 
tertanya-tanya, buat apa aku harus bersolek kalau bepergian dengannya kali ini? Beberapa 
saat kemudian dia muncul lagi, waktu aku sedang menghitamkan alisku. Melihat itu dia 
kembali lagi keluar sambil tertawa senang. Ketika aku telah betul-betul selesai, dia pun 
muncul lagi. Hatinya senang melihat aku telah mengikuti kehendaknya. Lalu aku ditariknya 
keluar kamar. Dia bicara dengan Angah dan Angah mengangguk. Aku pun dibawa Busra 
keluar rumah. Tapi ketika hendak keluar pintu depan, dia melihat kakiku. Aku belum 
bersepatu waktu itu. Dia menyuruhku memakai sepatu. Semua sepatuku ternyata telah 
sempit. Akhirnya aku hanya memakai sandal bekas Ibu punya 
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Episode 18 
 
Di luar rumah, kulihat bintang-bintang bersinar di langit. Banyak orang keluar rumah. Semua 
menuju arah yang sama dengan kami, ke pusat kota. Rupanya aku dibawa ke bioskop. 
Banyak orang di halaman bioskop itu. Semua memandang kami yang berjalan pelan-pelan. 
Mereka berteguran dan bercakap-cakap sebentar. Di antara mereka juga ada sekelompok 
gadis yang berhias lebih bagus, seperti hendak mengalahkan yang lain. Busra juga 
memperkenalkan aku kepada beberapa temannya, laki-laki maupun perempuan.  
 
Dulu di Jakarta aku juga sering dibawa Ayah ke bioskop. Aku senang nonton film, tapi yang 
sekali ini tidaklah menyenangkan hatiku, Saudaraku. Aku jadi perasa semenjak sakit. Perasa 
karena kecewa sebab Bisri tidak muncul seperti yang aku harapkan. Perasa karena menonton 
film yang menimbulkan kenang-kenangan kepada semua keluargaku yang telah meninggal di 
Jakarta. Lagi pula, beberapa adegan film itu sangat menusuk hatiku.  
 
Ada adegan mobil jatuh masuk jurang. Ada juga adegan seorang laki-laki brewok 
memaksakan ciuman kepada seorang gadis di dapur. Melihat adegan-adegan itu aku ingin 
pulang. Aku merasa tersiksa sekali selama di dalam bioskop. Mengapa justru film demikian 
yang diperlihatkan Busra kepadaku? Tapi aku enggan menganggu kesenangan Busra.  
 
Menurut perasaanku, sejak menonton film itu aku jatuh sakit lagi. Malah kalau tidak jatuh 
sakit, akulah yang menghendaki sakit itu jatuh padaku. Aku ingin sakit, tangisku tersedu-sedu 
dalam hati. Dan tangisku kian menjadi-jadi. Adegan film itu betul-betul melukai hatiku. 
Terutama perangai laki-laki brewok yang memaksakan ciuman secara kasar dan memperkosa 
gadis itu. Aku jadi lesu. Semangat hidupku patah, selera jiwaku menghambar. Busra sering 
memergoki aku sedang melamunkan hal-hal yang mengecewakan hatiku. Dia senantiasa 
meletakkan tangannya ke bahuku, dan menatap mataku dengan pandangan yang tak dapat 
aku tantang. Lalu dia menggeleng-geleng lagi.  
 
Hari pun berganti hari. Tapi perasaan tak menentu masih tinggal dalam diriku. Aku jadi 
enggan pergi ke rumah Guru Andika yang rambutnya telah putih semua itu untuk belajar. 
Perhatianku kepada pelajaran sudah habis sama sekali. Busra senantiasa mencoba 
mengajakku untuk belajar lagi. Aku hanya menggeleng terus. Dia pasti tahu aku sedang 
diliputi duka. Tapi pasti dia tidak tahu apa sebabnya. Angah ikut campur dengan membelikan 
aku sehelai kain untuk bajuku sendiri. Tapi itu pun tidak menarik hatiku. Kain itu tergeletak 
saja di atas mesin jahit.  
 
Kemudian aku dibawa Angah ke dokter. Tapi obat dokter itu tidak aku jamah. Malah aku 
membuangnya. Aku ingin sakit. Dengan sakit itu aku ingin segala-galanya di dalam diriku 
hancur luluh. Bila Angah tidak di rumah dan Busra ke sekolah, perasaanku menjadi lebih 
bersatu dengan sunyi. Aku hanya berbaring di ranjangku dengan kepala tergolek di bantal 
yang aku gandakan. Airmataku meleleh di pipi. Aku menangisi kesedihanku sendiri.  
 
Sekali hari, Angah pergi dan Busra ke sekolahnya pula. Aku bosan berbaring di ranjangku. 
Aku ingin mengalai di kursi ruang tamu. Aku keluar dengan langkah lesu dan semangat 
pudar. Waktu aku sedang di ruang tengah tertatih-tatih, tiba-tiba aku lihat Bisri berada di 
ambang pintu. Dadaku berdebar kencang sekali, sehingga aku merasa diriku akan betul-betul 
lumpuh. Dan ketika dia telah menampak aku, taklah aku sadari apa yang terjadi. Aku telah 
tiba saja dalam pelukannya dan kepalaku menyandar ke dadanya. Dan aku merasa betapa 
indah segala-galanya ketika aku rasakan pelukan erat Bisri dan ciumannya di rambutku. Aku 
memagutnya kuat-kuat, karena aku ingin hatiku masuk ke tubuhnya.  
 
Lalu dia mengangkat mukaku hingga matanya jatuh ke dalam mataku. Dia tersenyum dan 
aku pun tersenyum. Dan bahagia menyelusup berdesak-desakan ke dalam diriku. Terasa 
jalarannya sampai ke ujung kakiku. Dan kemudian aku hanya mampu memicingkan mata 
ketika dia mencium mataku, pipiku, kemudian bibirku. Meskipun seluruh tubuhku bergetar 
kencang, aku tidak berontak seperti waktu di dapur dulu. Aku biarkan dia dengan 
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kemauannya. Aku mencoba menikmati perasaan cintanya, seraya dalam hatiku aku 
memanggil-manggil namanya.  
 
Sorenya Bisri pergi lagi. Aku ingin melepasnya dengan berduaan saja. Tapi waktu itu Busra 
dan Angah pun di rumah. Kami mengantarnya bersama sampai ke pintu pagar. Bisri 
menyalami semua orang. Aku pun disalaminya seraya menepuk-nepuk tanganku di 
genggamannya. Aku cari matanya dengan pandangan penuh dambaan hati. Kemudian 
dikeluarkannya sehelai kertas dari sakunya. Dikembangkannya di hadapan mataku hingga 
aku tahu apa isinya. Pada kertas itu tertulis huruf besar-besar. "Kamu tidak boleh sakit. 
Belajar terus. Bisri sayang Saraswati." Kemudian kertas itu diberikannya padaku. Aku 
menyimpannya di dalam kutangku agar merasakan bahwa dia senantiasa bersamaku, meski 
ke mana pun dia pergi.  
 
Aku tidak berduka lagi, Saudaraku. Dunia sekitarku menari-nari. Awan di langit, burung di 
ranting, rama-rama di rumpun bunga, saling berdansa seolah ikut memeriahkan hatiku yang 
riang dan senang. Tapi kini Angah yang berduka. Busra lebih banyak membisu. Mengapa? 
Tahukah mereka kalau aku dan Bisri telah saling mencinta, tapi mereka tidak menyukainya? 
Mengapa mereka tidak suka? Apakah karena aku seorang gadis bisu-tuli, lalu dipandang tak 
berharga, meskipun aku termasuk keluarganya yang paling dekat? Oleh pikiran itu, nikmat 
bercintaan yang baru saja mengelus hati memburam jiwaku kembali, Saudaraku.  
 
Tapi aku tidak melihat pandangan kecewa pada mata Angah dan Busra jika mereka 
memandang aku. Karena itu aku kira perubahan sikapnya semenjak Bisri pergi bukanlah 
karena aku telah bercintaan dengan Bisri. Tapi karena apakah itu? Pada suatu kesempatan 
aku mencoba menanyakannya pada Busra kenapa dia berubah semenjak Bisri pergi. Aku 
tanyakan dengan bahasaku setelah lama berpikir-pikir apa dan bagaimana aku 
mengucapkannya. Lalu aku tulis pada kertas. "Bisri pergi. Busra sedih."  
 
Dia mengangguk. Tapi kenapa dia bermenung karena Bisri pergi? Ah, alangkah susahnya 
menemukan cara bagaimana aku harus bertanya lebih lanjut, karena perbendaharaan kata-
kataku tidak cukup untuk menanyakannya. Lalu aku tanya lagi setelah aku mencoba memilih 
kata apa yang tepat guna mengutarakan pikiranku. "Bisri pergi buruk? Bisri pergi baik?"  
 
Busra menulis pada kertas yang aku berikan. "Bisri pergi perang.”  
 
Tapi aku tidak tahu apa itu perang. Aku menggeleng-geleng. Busra pergi ke kamarnya. Ketika 
keluar di tangannya ada majalah. Dia memperlihatkan tentara yang bertempur di medan 
perang. Dan aku ingat sebuah film yang pernah aku tonton di Jakarta bersama Ayah. Dan 
aku tahu, bahwa peperangan itu suatu kekejaman berlaga dengan kekejaman. Perasaanku 
ngeri mendadak muncul di hatiku, karena tahu itulah yang ditempuh Bisri selama 
kepergiannya. Dan itu berarti, Saudaraku, kalau Bisri tidak membunuh tentulah akan 
terbunuh. Kalau dia terbunuh, itu artinya aku akan kehilangan lagi. Kenapa aku harus 
kehilangan semua orang yang aku cintai. Mengapa kekejaman-kekejaman dilakukan terus 
oleh manusia terhadap manusia lainnya. Buaskah orang yang suka berperang? Siapakah 
lawan Bisri berperang? Tahukah Bisri bahwa perang itu untuk saling membunuh? Kalau tahu, 
mengapa dia mau berperang? Apakah yang akan diperolehnya di dalam perang itu? Adakah 
cinta setulus cintaku akan didapatinya di sana? Apakah perang lebih nikmat daripada 
percintaan? 
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Episode 19 
 
Tambah banyak aku berpikir, tambah tak mengertilah aku apa yang sebenarnya diinginkan 
manusia datam kehidupannya. Kenapa Angah membiarkan anaknya pergi berperang, karena 
perang itu untuk orang saling berbunuh-bunuhan? Kenapa Busra tidak disuruh Angah untuk 
menjaga adiknya dalam peperangan itu agar jangan sampai terbunuh? Sungguh aku tidak 
bisa mengerti. Dan bagaimanakah caranya aku menanyakan masalah yang menjadi pikiranku 
ini? Pikiranku menjadi buncah, Saudaraku. Kepadaku telah diperkenalkan cinta dan dicintai. 
Tapi datam tempo secepat itu pula, kepadaku diperkenalkan hasrat saling ingin membunuh 
yang akan menghancurkan cinta itu.  
 
Semenjak Bisri pergi dengan baju hijaunya, aku sering melihat dari jendela rumah Angah 
banyak tentara hilir mudik dengan menyandang bedil di bahunya. Banyak mobil lewat, penuh 
dengan orang-orang yang berbaju hijau. Tapi tak sekalipun aku melihat wajah mereka yang 
seram. Bahkan mereka melambaikan tangan kepada setiap orang. Ada mobil menarik 
meriam, ada senapang di bahu, tapi tak ada senjata yang meletus.  
 
Sekali hari aku menjadi bingung, jalan-jalan tiba-tiba lengang. Tidak ada lagi tentara yang 
lewat sambil melambai-lambaikan tangan. Tapi kemudian, setelah keadaan lama menyepi, 
muncullah banyak mobil dengan jalannya yang kencang. Tentara di mobil itu tidak 
melambaikan tangannya kepada kami. Mereka memandang dengan bungkam. Semua wajah 
orang di kampung kami menjadi muram. Kota seperti mati. Banyak rumah ditinggalkan 
kosong. Kalau masih ada orang, umumnya mereka itu perempuan atau laki-laki tua dan anak-
anak kecil. Busra tidak lagi ke sekolah. Namun hampir setiap pagi ia keluar rumah seperti 
laki-laki lainnya. Pergi membawa pacul dan sapu lidi. Lama kemudian aku baru tahu, Busra 
pergi bergotong-royong membersihkan pasar, bendar atau jalan karena tidak ada lagi 
petugas yang mesti melakukannya.  
 
Tak perlu lama aku harus bertanya-tanya pada diriku sendiri. Karena hari-hari berikutnya aku 
telah merasakan macam apa akibat perang yang melanda kehidupan kami. Tentara sudah 
mulai banyak hilir mudik dengan bedil di genggamannya. Mereka yang berseragam hijau tapi 
tidak bersenjata meminta ayam kami yang gemuk-gemuk. Minta telurnya juga. Sehingga 
akhirnya semua ayam kami habis dimintai.  
 
Busra dan Angah tidak pernah tertawa atau tersenyum lagi. Mereka lebih banyak merenung 
di ruangan dekat kamarku.  
 
Bisri tidak pula muncul-muncul. Sejak itu banyak sekali hal-hal yang tidak sedap untuk dilihat, 
apalagi untuk diceritakan. Aku telah melihat orang-orang kampung digebuki sampai babak-
belur, bahkan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Mereka itu mengganggu 
perempuan yang lewat di jalan. Apakah Bisri juga bertingkah seperti demikian setelah 
berseragam hijau? Menggebuki orang tua sampai babak belur, menggoda anak-anak gadis 
yang ketemu di jalan? Kalau Bisri juga melakukannya, sungguh, aku lebih suka mati daripada 
bertemu dia nanti. Tapi mereka yang bersama Bisri tidak seorang pun yang berlaku tidak 
senonoh. Setidaknya aku tidak pernah lihat. Tidak ada yang menggebuki orang kampung. 
Tidak pernah ada seorang pun yang meminta ayam atau telur kepada kami. Mereka waktu itu 
lebih suka tertawa atau melambai-lambaikan tangan dari mobil bila lewat. Tapi mereka yang 
datang sekarang menakutkan aku.  
 
Pada suatu hari datanglah mereka ramai-ramai ke rumah kami. Ada yang bersenjata, ada 
yang tidak. Senjatanya siap tembak. Beberapa orang mengepung rumah kami di halaman. 
Umumnya mereka tidak bersenjata. Salah seorang dari mereka aku kenal. Dulu dia sering 
datang ke rumah. Dia kawan Busra. Yang bersenjata naik ke rumah. Wajah mereka pitam 
ketika berbicara pada Angah dan Busra. Mereka menggeledah isi rumah, sehingga semua 
terbusai-busai dari tempatnya, tak karuan. Salah seorang memandangku dengan sinar mata 
yang mengecutkan hati. Gemetar aku karenanya. Lalu dia mendekat. Tangannya diulurkan ke 
dadaku. Ketika aku mengelak dan hendak menyingkir, aku didesaknya ke dinding. Sehingga 
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aku tergencet dan menjerit-jerit. Tiba-tiba saja dia melepaskan gencetannya. Temannya yang 
melihat peristiwa itu tertawa terbahak-bahak. Dengan tiba-tiba pula tawa mereka berhenti. 
Dan aku lihat Busra tergeletak di lantai. Aku tidak tahu kenapa. Salah seorang menginjak 
kepala Busra dan yang lain menyepak pinggangnya. Angah menyerbu hendak mencegah 
penganiayaan itu berlanjut. Tapi Angah pun terpental karena didorong dengan popor 
senapang. Aku tidak tahan hati melihat peristiwa itu. Aku melompat dan memukul-mukul 
orang yang menendang Busra. Lalu, aku tidak tahu apa yang kemudian terjadi, karena 
semuanya tiba-tiba gelap.  
 
Ketika aku tersadar, aku lihat beberapa perempuan tetangga di sekelilingku. Ternyata aku 
terbaring di ranjang Angah. Sedang Angah di dipan bekas tempat aku tidur dulu. Busra duduk 
di lantai, bersandar pada dinding. Dia tidak berbaju. Hampir sekujur tubuh dan mukanya 
lebam-lebam dan berlumur obat luka yang merah warnanya.  
 
Yang aku tidak habis pikir, mengapa orang-orang itu datang mengobrak-abrik rumah kami, 
menendang Busra dan mendorong Angah dengan kasar? Mereka itu orang, seperti kami. 
Manusia seperti kami. Bukan bangsa asing, melainkan bangsa seperti kami. Tapi mengapa 
mereka berlaku kejam dan jahat, padahal kami tidak berbuat apa pun terhadap mereka? 
Apakah mereka tidak tahu, bahwa Bisri tentara juga, yang sepatutnya tidak berlaku ganas 
terhadap keluarga dari yang sama hijau bajunya? Apakah mereka itu bukan teman Bisri? 
Kalau bukan teman Bisri, apakah mereka lawan Bisri? Kalau lawan Bisri, untuk apa mereka 
berlawanan? Apakah mereka yang sama berbaju hijau sudah saling berperang, perang 
seperti yang aku lihat dalam film itu, yang mengisahkan tentara saling bunuh? Jika memang 
demikian, mampukah Bisri menandingi mereka? Apakah Bisri menjadi sama ganasnya 
terhadap orang-orang seperti kami?  
 
Akan bagaimanakah kehidupan ini apabila orang berseragam suka mengganasi bangsanya 
sendiri? Buat apakah mereka itu sebenarnya? Jika Bisri juga jadi tentara, apa yang jadi 
ditujunya? Jika dia jadi tentara untuk berperang, apakah dia berperang melawan tentara 
bangsanya sendiri pula? Inilah malangnya orang seperti aku, Saudaraku. Aku ingin tahu 
tentang segalanya, ingin menanyakan tentang banyak hal, tapi aku tidak mampu 
mewujudkannya. Seandainya aku mampu menggunakan bahasa yang sempurna, aku akan 
tahu juga, bahwa aku takkan dapat memahami apa dan mengapa segalanya itu bisa terjadi. 
Aku hanya dapat merangka-rangka dalam pikiran sendiri sampai batas tertentu yang aku 
namakan dinding hitam.  
 
Semenjak peristiwa itu aku senantiasa ketakutan. Aku takut tinggal sendirian di rumah. Takut 
sendirian tidur di kamarku. Aku merasa cemas setiap Busra tidak di rumah. Malah aku pun 
takut, bila melihat orang-orang berbaju seragam itu lewat di depan rumah. Bahkan aku 
merasa kehilangan nyawa apabila mereka memandangku.  
 
Sekali waktu, Saudaraku, di kala aku menyapu halaman depan, seorang tentara lewat dan 
memandangku dengan tawa. Sapu lidi di tanganku lepas karena kecut. Segera aku lari ke 
belakang. Terus menemui Angah yang lagi di dapur. Tentara itu pun muncul. Aku sembunyi 
ke balik badan Angah. Aku tak tahu apa yang dikatakan Angah kepadanya, karena tak lama 
kemudian tentara itu pergi setelah mengangguk-angguk. Mungkin Angah mengatakan aku 
gadis cacat yang bisu-tuli. Seperti halnya dulu, demi mengetahui aku cacat mereka berhenti 
menggerayangi sambil tersipu-sipu 
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Episode 20 
 
Saudaraku, mungkin kau kira aku beruntung karena bisu-tuli itu, yang menyebabkan laki-laki 
kehilangan selera untuk terus menggoda. Pada saat itu aku memang merasa beruntung, 
Saudaraku. Akan tetapi ketika aku renung-renungkan kemudian, hatiku malah kecut jadinya. 
Karena menurut pikiranku, mereka yang dapat semena-mena memukul siapa pun, semena-
mena menggerayangi tubuhku, segera saja berpaling demi mengetahui aku gadis bisu-tuli. 
Laki-laki biasa yang tidak beringas, tentulah akan lebih tidak mengacuhkan aku sama sekali. 
Namun ketika aku ingat perlakuan Bisri di dapur dulu, aku pun bingung. Sama sekali tak 
terjangkau oleh pikiranku.  
 
Saudaraku, setiap peristiwa datang dan pergi begitu saja secara tak terduga. Seperti 
mendadak saja. Tak diketahui sebab musababnya lebih dahulu atau kemudiannya. Mau 
bertanya tidak dapat, apalagi untuk memahaminya. Yang dapat aku pahami ialah kejadian-
kejadian. Seperti ayam berasal dari telur dan telur itu berasal dari ayam. Telur melahirkan 
ayam kecil. Setelah ayam kecil jadi ayam besar, ayam besar itu melahirkan telur. Tapi kenapa 
ayam melahirkan telur dulu dan kemudian telur itulah yang melahirkan anak? Kenapa tidak 
sama dengan anjing atau kucing yang langsung melahirkan anak? Seperti juga halnya dengan 
anjing dan kucing, manusia pun langsung melahirkan anak. Tapi kenapa anak manusia ada 
yang lahir seperti aku yang bisu-tuli? Atau seperti mereka ada yang jahat, ada yang baik. 
Engkau tentu dapat segera memahaminya, karena engkau bisa bertanya dan ada orang yang 
bisa menerangkannya. Tapi aku?  
 
Pada suatu hari seorang perempuan datang menemui Angah. Meski tidak ada siapa-siapa di 
rumah selain aku, Angah membawanya ke kamar. Lama juga mereka dalam kamar itu. Ketika 
pergi, perempuan itu lewat pintu belakang. Lalu terus menyeberangi bendar yang berair bila 
musim hujan. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, kenapa perempuan itu begitu.  
 
Tapi pagi besoknya selagi sinar matahari masih bersembunyi di balik bukit, aku dibangunkan 
Angah. Aku dibawa Angah lewat pintu belakang dan terus melintasi bendar yang berair bila 
musim hujan itu. Busra mengantar kami hanya sampai di situ. Angah dan aku menyelusup ke 
sela-sela rumpun pisang. Masing-masing kami menjinjing bungkusan pakaian dan beberapa 
bungkus nasi. Dalam kepalaku selalu tertanya-tanya: hendak ke mana Angah membawa aku 
di pagi yang masih gelap itu?  
 
Kemudian ketika sinar matahari mulai terang temaram kami sampai ke suatu sungai yang 
airnya mengatir deras. Kami menyeberang dengan berpegang tangan. Adakalanya melompati 
batu besar demi batu besar yang membelingkang. Ketika fajar mulai menyingit kami telah 
sampai ke kaki bukit yang rimbun ditumbuhi rumpun tebu. Melalui sela-sela rumpun tebu itu 
kami terus berjalan. Tidak seorang pun yang kami jumpai sampai sepenggal matahari naik.  
 
Orang pertama yang kami jumpai ialah beberapa anak muda yang seragam hijaunya tidak 
lagi lengkap. Senapang tersandang di punggung. Aku segera berpegang erat ke Angah oleh 
rasa takut demi melihat mereka. Tapi mereka bersikap ramah pada kami. Pandangan mata 
mereka padaku meredakan ketakutanku. Kami dibawa ke pondok yang beratap dan 
berdinding daun tebu dan puar. Tak ubahnya seperti kandang sapi Mak Pekok di sebelah 
rumah kami layaknya. Di sana Angah ditanyai oleh seseorang yang kelihatannya lebih tua dan 
mengenakan seragam yang lengkap dengan tanda pangkatnya. Juga telah pudar warnanya. 
Aku tidak tahu apa yang dipercakapkan Angah dengan mereka. Aku juga tidak tahu mengapa 
mereka yang tinggal di kota berbeda sikapnya dengan tentara yang tinggal di pondok daun 
itu? Apakah disebabkan perbedaan tempat hidup mereka? Kalau ya, mengapa?  
 
Dalam film yang pernah aku tonton dulu satu pasukan berperang dengan pasukan yang lain. 
Apakah pasukan di kota saling berperang pula dengan tentara di desa ini? Mengapa dan 
untuk apa? Jika yang di kota pada beringas kenapa mereka yang di rumpun tebu itu ramah. 
Mengapa yang beringas berperang melawan yang ramah? Jika yang ramah berperang 
melawan yang beringas masuk akal, menurutku. Karena, jika misalnya aku bersenjata pula, 
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pasti aku akan berperang melawan tentara yang tidak senonoh terhadapku. Demikianlah 
dalam kepalaku lahir pertanyaan kacau-balau yang tak kunjung dapat aku cari jawabnya. 
Dengan pikiran itulah aku berjalan mengikuti Angah setelah meninggalkan pondok itu. Kami 
diantar oleh seorang tentara seusia dengan Bisri.  
 
Saudaraku, lama kemudian aku baru tahu, bahwa yang berperang di masa itu ialah tentara 
PRRI dengan tentara pemerintah. Kata Busra, kalau tentara pemerintah tidak beringas, 
pastilah tentara PRRI akan cepat menyerah, karena peperangan itu tidak ada gunanya. Akan 
tetapi karena pada diri tentara itu telah ditumbuhkan perasaan membenci, mereka didorong 
menjadi beringas, meski kepada bangsa sendiri. Sangat rumit aku cernakan, Saudaraku. 
Namun aku berdoa semoga tidak ada lagi peperangan agar tidak ada lagi orang-orang yang 
beringas dan sewenang-wenang pada bangsanya sendiri.  
 
Setelah menuruni dan mendaki beberapa lereng bukit, kami sampai ke sebuah kampung. 
Waktu itu telah menjelang senja. Ada beberapa rumah beratap seng di situ. Lebih kecil dari 
rumah Angah. Tapi banyak pondok-pondok berdinding kayu yang dibangun secara kasar, 
beratap dedaunan. Banyak juga orang di sana. Beberapa di antaranya perempuan. Pakaian 
mereka boleh dikatakan rada lusuh juga. Tidak banyak yang berseragam hijau. Kami 
bermalam pada salah satu rumah yang beratap seng. Seorang perempuan lebih muda dari 
Angah dan seorang anak perempuan yang sebaya denganku bersikap ramah kepada kami.  
 
Besoknya, pagi-pagi sekali kami berangkat lagi. Kami tidak lagi diiringi tentara seperti 
kemarin. Mungkin karena perjalanan kami telah menjadi suatu rombongan yang besar juga. 
Ada tiga orang perempuan selain kami yang menyertai. Dua di antaranya ialah pedagang 
yang banyak membawa barang di kepalanya. Arah perjalanan kami menuju utara. Aku tahu, 
karena matahari di pagi itu berada di sebelah kanan kami. Kami berjalan menyusuri kaki bukit 
yang ditumbuhi hutan belukar. Jalan yang kami tempuh sebetulnya bukan seruas jalan, 
melainkan semacam jalan rintisan karena begitu sering dilalui. Pada suatu anak air, kami 
berhenti untuk mengaso dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Segar rasanya 
merendamkan kaki yang telah penat oleh perjalanan bagai tak henti-hentinya. Lama juga 
rasanya kami berhenti. Waktu sedang merendam kaki, aku bertanya-tanya pada diriku, 
hendak ke mana kami sebenarnya? Buat apa perjalanan sejauh ini? Ya, aku hanya dapat 
bertanya pada diriku seorang. Dan diriku tak dapat menjawabnya.  
 
Pada waktu matahari mulai condong jauh ke barat, kami berangkat lagi mengikuti aliran anak 
air itu. Akhirnya kami sampai ke dataran yang dihampari sawah yang menguning sampai ke 
kaki bukit lain. Beberapa kampung berpencaran seperti pulau-pulau di tengah samudra. 
Masing-masing dihijaui oleh pohon-pohonan. Ternyata kami tidak menuju salah satu 
kampung itu. Melainkan melintasi hamparan sawah tersebut melalui pematang demi 
pematang. Hampir senja kami sampai ke ujung persawahan yang luas itu. Persis di 
pertemuan dua kaki bukit yang tampak bagai awalnya sebuah lembah, di sana ada lagi 
kampung. Kami bermalam di sebuah mesjid. Aku tidur nyenyak sekali setelah makan 
perbekalan yang kami bawa.  
 
Pagi-pagi ketika kami bersiap-siap hendak berangkat, tiba-tiba ada sesuatu yang berdenyut-
denyut mencapai isi kepalaku, sama seperti ketika seorang anak memukul-mukul tiang listrik 
di dekatku. Denyutan itu banyak dan lama berturutan. Lama kemudian baru aku tahu bahwa 
denyutan itu sama dengan bunyi letusan senapang. Bunyi irulah yang menyebabkan seluruh 
anggota rombongan kami panik dan lari kocar-kacir. Ada yang lari ke bukit di kanan. Ada 
yang lari menyusuri anak air yang mengalir ke lembah itu. Aku pun mengikuti arah lari 
Angah. Kami tertarung-tarung oleh belukar dan Angah berkali-kali terjatuh 
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Episode 21 
 
Ketika sampai di suatu lekuk bukit kami berhenti dengan napas terengah-engah. Ada yang 
terduduk dan ada yang terbaring karena sangat kelelahan. Angah terbaring diam di pangkal 
sebatang rumpun belukar. Rombongan kami tidak ada lagi separo dari jumlahnya tadi. Aku 
merasa sangat haus dan ingin minum. Tapi tidak ada yang dapat diminum karena semua 
perbekalan tertinggal di mesjid tempat kami bermalam. Kami menuju anak air di sela bukit 
itu. Aku minum sepuas-puasnya. Kemudian aku berbaring selelanya. Sambil berbaring 
pikiranku menerawang mempertanyakan apa yang telah terjadi. Mengapa kami tiba-tiba lari 
di pagi itu. Hendak ke mana kami sebenarnya? Ketika timbul dugaanku, bahwa Angah 
membawaku mencari Bisri yang sudah sekian lama tak pulang karena perang itu, betapa 
ingin hatiku hendak melanjutkan perjalanan.  
 
Rasanya lama juga aku sudah berbaring ketika seorang laki-laki dari rombongan mendekati 
aku. Dia menarik aku ke tempat kami berkumpul tadi. Ketika kami sampai, aku melihat 
mereka memandangku dengan mata yang tak aku pahami. Aku tidak melihat Angah. Di mana 
Angah, tanyaku pada diri sendiri. Seorang perempuan mendekati aku, lalu merangkul seraya 
membarut-barut punggungku. Aku tidak mengerti mengapa aku mendapat perlakuan 
demikian. Sedangkan mataku terus mencari-cari di mana Angah. Aku melepaskan rangkulan 
itu. Lalu menanyakan Angah kepada semua orang di rombongan itu. Aku bersuara 
memanggil Angah, tapi tak ada yang memahaminya.  
 
Seorang laki-laki baya memegang tanganku. Seraya menepuk-nepuk punggung tanganku dia 
seperti berbicara. Sedangkan pandang matanya seperti sayu. Pandang mata itu, cara 
bicaranya mengingatkan aku pada waktu masih di Jakarta dulu ketika orang-orang 
mengabarkan kecelakaan yang menimpa ayah bundaku. Tiba-tiba seperti ada firasat 
merasuki aku, bahwa Angah pun telah tiada. Angah pergi karena daya tahan usianya yang 
tua telah habis karena lari mendaki dan menuruni bukit tanpa hentinya tadi. Aku menjerit-
jerit menyeru Angah. Aku berlari sekitar tempat yang sempit itu sambil terus menjerit-jerit 
memanggil Angah.  
 
Kemudian, ya, kemudian sekali, setelah aku menjerit-jerit sambil berlari hilir-mudik aku 
melihat seonggok tanah, yang panjangnya sepanjang tubuh manusia, ditutupi oleh dedaunan 
dan ranting kayu. Aku serbu onggokan tanah itu, karena yakin di sana jenazah Angah 
ditimbuni. Tapi laki-laki baya tadi segera mencegat dan memelukku dengan kukuhnya. Aku 
meronta-ronta seraya terus menjerit-jerit lebih kuat lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku 
berlaku demikian, Saudaraku.  
 
Lama kemudian, ya, lama kemudian, setelah aku memahami segala-galanya seperti engkau, 
Saudaraku. Barulah aku tahu peristiwa apa yang telah menimpa Angah waktu itu. Ketika kami 
akan berangkat, tiba-tiba ada tembakan gencar yang mengarah ke kampung itu. Konon 
kampung itu adalah tempat teman-teman Pak Angah berkumpul. Konon juga, banyak orang 
terbunuh waktu itu, Saudaraku.  
 
Saudaraku, mengapa semalang ini benar nasib yang menimpa diriku. Adakah kehidupan yang 
lebih jahat dan lebih pahit selain yang aku alami ini? Mengapa semua orang yang menjadi 
pelindungku harus hilang dengan cara yang sengsara? Buat apa segala derita hidup seperti 
ini ditimpakan kepadaku? Apa salahku maka hidupku harus terdera? Jika segalanya ini 
merupakan cobaan, cobaan hidup apa lagi yang harus aku jalani dan buat apa aku harus 
dicoba? Bukankah aku hanya seorang gadis bisu-tuli yang harus bergantung hidup pada belas 
kasihan orang lain? Aku hanyalah seorang penderita cacat, ya, seorang penderita hidup 
karena cacat yang aku bawa sejak lahir. Mungkin ada orang lain yang sama menderitanya 
denganku, karena ditinggalkan oleh semua orang yang dikasihi dan mengasihinya. Namun 
mereka bukan penderita cacat. Dengan segala kelengkapan jasmani yang dimiliki, mereka 
bisa berbuat untuk mengatasi hidupnya, bahkan tampil sebagai manusia yang tinggi nilainya. 
Setidak-tidaknya mereka masih bisa menyatakan perasaan, menyatakan kemauan dan 
pikirannya. Mereka masih bisa mendengar apa yang dikatakan orang sebagai petunjuk untuk 
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hidup, sebagai hiburan dalam kedukaan. Sesungguhnya, betapapun penderitaan orang lain 
itu, tidaklah akan lebih daripada yang aku derita. Sama pun tidak.  
 
Pikiranku berpulun-pulun seperti benang kusut di dalam kedukaan dan tangis karena 
perasaanku tak dapat aku ceritakan kepada seseorang. Dalam pikiran seperti itu, dalam 
kedukaan yang tak terhibur, rombongan kami berangkat lagi meninggalkan Angah yang 
dikubur di bawah dedauan busuk dan ranting tua kayu rimba di lereng bukit. “Angah," kataku 
dalam hati ketika aku pamit, "tinggallah Angah dengan tenang. Penderitaan telah berakhir 
bagi Angah. Relakanlah diri Angah sebagai penebus derita lain yang bakal aku hadang di 
tengah-tengah hutan ini, di tengah-tengah perang manusia sebangsa ini. Kalau penderitaan 
masih akan datang bagiku, doakanlah aku, Angah."  
 
Rombongan kami, meneruskan perjalanan lagi dengan terseok-seok karena keletihan, 
kelaparan dan kehilangan kepercayaan diri. Kami mendaki bukit ilalang. Kemudian menyusuri 
puncaknya ke arah timur. Angin yang bertiup membuat ilalang seperti ombak di lautan, 
mengeringkan keringat di sekujur badanku, juga mengibas-ngibas rokku yang robek. Aku 
ingin menahan kibasan rok itu, tapi aku tak berdaya lagi. Kepalaku mulai berdenyut-denyut 
oleh sengatan sinar matahari. Aku kira, mungkin aku tak akan mampu meneruskan 
perjalanan yang aku tak tahu ke mana tujuannya. Tapi aku tidak mau mati, lalu jenazahku 
ditinggalkan di puncak bukit, dan mengering karena sengatan matahari berkepanjangan.  
 
Aku tidak mau mati terlantar seperti matinya Angah. Aku mau kalau aku mati, matiku akan 
diketahui kuburnya. Supaya Bisri dapat ziarah setiap dia ingat padaku dan setiap aku 
menyeru namanya dari kuburku. Jika dapat, aku mau mati setelah ketemu Bisri. Supaya aku 
dapat menceritakan bagaimana Angah meninggal di lereng bukit berhutan itu. Lebih dari itu 
aku ingin mati dalam pelukan Bisri. Pelukan cinta yang akan aku bawa bersama rohku 
terbang ke awang-awang yang tinggi.  
 
Menjelang sore, kami bertemu dengan rombongan yang sama terseoknya dengan kami. Ada 
yang duduk mengalai sambil bersandar pada pohon, ada juga yang tergeletak di dedaunan 
yang gugur di tanah. Di antara mereka ada beberapa anak muda berbaju hijau lusuh. 
Senapang berada dekat masing-masing. Ketika mereka tahu kami belum makan apa pun 
sedari pagi, beberapa orang melepaskan bungkusan nasi dari pinggangnya. Nasi itu 
dibungkus dengan daun pisang yang telah disangai supaya lentur. Padat sekali bungkusnya. 
Di dalamnya juga ada rebus daun singkong dan sambal dari cabe muda yang hijau serta 
sepotong ikan sepat yang asin sekali rasanya. Tapi aku tidak punya selera karena mulutku 
kering sehingga nasi itu pahit dan kersang rasanya. Seorang anak muda berbaju hijau itu 
memberiku termos air. Aku mereguk air itu sedikit demi sedikit. Tanpa setahuku isi termos itu 
habis aku minum. Dia tertawa melihat aku begitu rakus, barangkali. Lalu aku tersipu malu. 
Kemudian aku merasa wajahnya kukenal. Samar sekali. Kuduga dia adalah teman Bisri. Kalau 
benar dia teman Bisri, di mana Bisri sekarang? Kenapa tidak bersamanya lagi, tanya hatiku. 
Aku ingin tahu di mana Bisri. Ingin sekali. Tapi aku tidak dapat menanyakan karena tidak 
tahu caranya. Kemudian aku pikir, hanya ilusi diriku yang membuatku merasa kenal 
wajahnya, padahal sebenarnya tidak.  
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Episode 22 
 
Kami terpaksa tidur lagi malam itu di bawah naungan langit di lereng bukit itu. Seseorang 
meminjamkan kain sarung kepadaku. Mungkin karena melihat kakiku terbuka dibalik rok yang 
compang-camping. Kami tidur berbaur dan rapat berdesakan untuk menghalau hawa dingin 
malam. Aku sulit tertidur karena pikiranku kepada Bisri. Ada pikiran buruk merasuki pikiranku 
oleh ingatan setelah ketemu temannya, karena Bisri tidak bersamanya. Mengapa mereka 
berpisah, sedangkan dulu sering datang bersama ke rumah Angah?  
 
Apakah Bisri tertangkap musuh atau mati dalam perang? Pertanyaan itu sangat 
menggangguku, sehingga aku tersenak menahan tangis. Tangis oleh rasa kehilangan seorang 
lagi sanak keluargaku. Tangis karena kehilangan Bisri yang aku rindukan cintanya.  
 
Akhirnya aku terlelap juga rupanya. Tapi ketika aku bangun pagi rasa kecut di hatiku timbul. 
Karena mengira akan ada lagi seseorang terbaring membujur tanpa nyawa, kemudian 
dikubur dengan timbunan dedaun tua yang telah membusuk. Karena nyawa pada waktu itu 
demikian rapuhnya, giliran siapa yang akan menemui akhir hidupnya pagi itu? Aku 
mengedarkan pandanganku dari seseorang ke yang lain. Ternyata tidak ada orang berduka. 
Juga tidak ada seseorang yang terbujur tanpa nyawa. Oh, alangkah leganya hatiku. Semoga 
cukuplah sekian saja aku menemukan kematian yang menusuk hati, Saudaraku.  
 
Rombongan kami dan rombongan mereka berjalan beriringan dengan tujuan yang searah 
rupanya. Aku berjalan di tengah. Sarung yang semalam masih terus aku pakai setelah 
disuruh oleh yang punya. Tidak tega dia melihat aku berjalan dengan rok yang robek-robek. 
Tak lama perjalanan, kami bertemu dengan sepasukan prajurit yang pakaiannya sama 
lusuhnya. Di antaranya ada yang sama usianya dengan Bisri. Dan aku berharap di antara 
mereka ada yang mengenalku dan menceritakan kabar Bisri padaku. Namun tak seorang pun 
yang mengenalku, meski mereka lama menatapku. Aku kecewa. Lalu aku berteriak dalam 
hati: "Tidak adakah di kalian yang tahu di mana Bisri?"  
 
Ketika salah seorang dari mereka mendekatiku sambil tertawa seperti seorang teman yang 
lama tak ketemu, aku memalingkan muka. Karena aku takut oleh ilusiku sendiri seperti 
sebelumnya. Ilusi yang ditimbulkan oleh harapan yang terlalu besat untu bertemu Bisri. 
Dengan tangan kiri bahuku dipegangnya. Namun aku terus melengos. Lalu kedua tangannya 
memegang bahuku dan menggoncangnya ketika aku masih tak hendak menatapnya. Ketika 
menatapnya, telunjuknya mengetok-ngetok keningnya lalu berganti menunjuk diriku. Itu 
dilakukannya berulang-ulang. Aku maklum maksudnya, bahwa dia ingat padaku. Kemudian 
telunjuk mengarah ke keningku lalu mengarah kepada dirinya. Tapi aku tidak ingat. Aku 
menggeleng. Kemudian dia menunjuk dirinya, lalu memperagakan orang bermain gitar sambil 
bernyanyi.  
 
Aku mulai ingat pada kunjungan teman-teman Bisri ke rumah Angah dulu. Ada seseorang 
yang bermain gitar dan bernyanyi. Namun ingatanku tak dapat menyamakan wajahnya, kalau 
memang dia adalah dia yang dulu itu. Dulu, teman-teman Bisri yang datang berambut 
pendek seperti hampir botak. Pakaiannya rapi dengan gesper ikat pinggang yang mengkilat. 
Tapi anak muda di hadapanku ini, rambutnya seperti ijuk sapu yang terungkai. Kulit wajah 
yang gelap membaluti tulang rahangnya yang kekar. Pakaiannya pun lusuh seperti berminggu 
tidak dicuci. Meskipun demikian, aku gembira sekali bertemu dengan orang yang 
mengenalku. Dan yang lebih penting lagi karena dia mengenal Bisri. Lalu aku berseru seperti 
biasanya aku memanggil Bisri. "Bisri," kataku dengan bahasaku. Dia mengangguk. Jadi dia 
memahami apa yang aku katakan.  
 
Sekali lagi aku berseru menyebut nama Bisri. Dengan wajahnya yang cerah dia menunjuk ke 
arah sekelompok pohon di suatu lekuk bukit. Jadi, aku sekarang berada di suatu tempat yang 
tidak jauh dari tempat Bisri berdiam. Oh, Saudaraku, rasanya maulah aku berlari 
menemuinya. Tapi kemudian terpikir olehku, kenapa Bisri tidak bersama temannya ini? 
Sakitkah dia? Atau apa? Bagaimana caranya aku menanyakan perihal Bisri? Namun aku coba 
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juga menyebut nama Bisri berulang-ulang seraya menggerak-gerakkan tanganku dengan 
maksud menanyakan bagaimana keadaannya. Ternyata dia tidak memahami. Kelihatan 
wajahnya seperti bingung. Aku tidaklah begitu kecewa. Karena aku sudah tahu, bahwa Bisri 
ada. Bahwa dia berada tidak jauh dari tempatku sekarang.  
 
Dalam perjalanan selanjutnya, kami sering bertemu dengan banyak orang. Ada prajurit 
dengan senjata di punggung, ada orang-orang dengan pakaian lebih bersih dan ada juga 
pedagang. Di antara pedagang itu adalah perempuan yang meletakkan bungkusan barang 
dagangannya di atas kepala. Ada pula di antara mereka yang mengenal anggota rombongan 
kami. Mereka saling berangkulan. Berbicara dengan wajah yang ceria. Ketika melihat orang-
orang itu bertemu, pikiranku menjalar, bagaimana jika nanti aku ketemu dengan Bisri? Akan 
dirangkulkah aku di hadapan orang ramai. Ah, malu aku mengingatnya. Meski aku 
mengharapkan itu akan terjadi.  
 
Aku dibawa ke sebuah rumah yang hampir sebesar rumah Angah. Rumah kayu beratap seng. 
Dindingnya tidak dicat, melainkan seperti dilaburi minyak tanah. Atapnya berkarat di sana-
sini. Ada getaran di dadaku yang memberi tahu bahwa di sanalah Bisri tinggal. Maulah 
rasanya aku berlari memasuki rumah itu, lalu membenamkan diriku dalam pelukannya. Tapi 
itu hanya hasrat hati yang tak mungkin aku lakukan.  
 
Seorang perempuan muncul di ambang pintu. Tergesa-gesa turun ke halaman. Lalu 
menuntunku naik ke rumah, seperti menuntun orang sakit. Timbul curiga dalam hatiku oleh 
perlakuannya itu. Adakah cerita duka baru yang akan aku temui lagi di sini, tanya hatiku. Aku 
tatap mata perempuan yang baru pertama kali bertemu itu. Matanya, seperti orang prihatin 
memandangku. Maka aku yakin ada berita duka tersimpan dalam hatinya. Aku ingin berteriak 
agar segera mengatakan cerita duka itu. Tapi sesudut hatiku mencegah, karena aku tidak 
ingin ada cerita duka lagi yang akan aku temui.  
 
Aku diberi makan. Aku betul-betul kelaparan. Nasi di cambung itu baru saja disendok dari 
periuk hingga uap panasnya masih mengepul-ngepul. Sepiring tumis bayam yang hangat dan 
sepiring sambal cabe hijau yang diaduk dengan bawang dihidangkan. Tapi aku kehilangan 
selera makan. Aku hanya minum teh manis yang airnya suam-suam kuku.  
 
Kemudian aku dibawa perempuan itu. Aku kira dia membawa aku pergi mandi, karena ia 
menyandang handuk, sabun serta beberapa helai pakaian. Aku memang ingin sekali mandi. 
Sudah beberapa hari dalam perjalanan yang penuh sengsara itu aku tidak pernah mandi. Oh, 
alangkah nikmatnya mandi di kali kecil itu, Saudaraku. Aku lama berendam, bersabun dan 
berendam lagi. Badanku jadi segar rasanya. Hatiku menjadi tenteram. Habis mandi diberinya 
aku sehelai baju dan kain sarung yang telah agak tua. Lalu aku mencuci pakaianku yang 
telah robek di sana-sini. Kini perutku benar-benar lapar. Aku pikir, apabila sampai di rumah 
lagi, nasi panas tadi akan habis aku lahap 
 
 
Episode 23 
 
Malamnya banyak orang mendatangiku. Semuanya laki-laki. Mereka menyalamiku dengan 
erat seraya menepuk-nepuk bahuku. Wajah mereka tidaklah mengandung kedukaan dan 
pandangan mata mereka tidak memancarkan belas kasihan. Mereka memandang ramah 
dengan senyum yang menyenangkan. Aku juga merasa senang oleh perlakuan demikian. 
Mereka laki-laki semua. Ada yang muda, ada yang tua. Ada yang botak, ada pula yang lebat 
brewoknya. Maka hatiku bolehlah merasa lapang sebagai pertanda tidak ada berita buruk 
menyambut kami di desa terpencil itu. Mereka tentu sudah tahu siapa aku dan siapa yang 
akan kami temui di pedalaman itu. Namun sampai mataku terpicing ketika kepalaku sampai di 
bantal yang empuk pada malamnya, aku masih tidak dapat menerka apakah yang berada di 
belakang keramahan dan kehangatan sambutan itu. Adakah semua itu punya sangkut-paut 
dengan Bisri atau Pak Angah? Di manakah Bisri sekarang? Di manakah Pak Angah? Apakah 
mereka tidak berada di sekitar desa itu? Bepergian? Ke mana? Apakah sikap mereka itu 
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sebagai pernyataan ikut berduka secara lain agar aku tidak tenggelam dalam kedukaan baru 
setelah sekian hari tersiksa dalam perjalanan itu?  
 
Hari-hari berlalu. Aku tidak ingat sudah berapa lamanya itu. Hari-hari itu sangat 
membosankan karena aku tidak punya pekerjaan apa pun. Malah aku merasa tersiksa karena 
rinduku pada Bisri tidak kunjung terpenuhi. Setiap pagi aku bangun dengan penuh harapan 
akan ketemu Bisri. Maka setiap malam, ketika kepala sudah di bantal lagi, aku tindih rasa 
kecewaku dengan harapan baru bahwa besok Bisri pasti aku jumpai. Setiap hari aku lebih 
suka tegak di ambang pintu depan memandang ke kejauhan dari mana Bisri mungkin datang. 
Tapi hal itu ternyata sesuatu yang sia-sia.  
 
Menanti adalah waktu yang paling mengesalkan, Saudaraku. Apalagi menanti seseorang yang 
sangat dirindukan tapi tidak diketahui kapan datangnya. Apa yang dapat aku lakukan untuk 
menggilas perasaan pada saat penantian yang maha panjang itu? Hanya dengan kesabaran. 
Namun sampai di mana batas kesabaran itu bisa bertahan pada diri orang yang tidak bisa 
berbuat apa-apa seperti aku ini? Seandainya aku seperti engkau, Saudaraku, hari-hari kosong 
itu tentu saja bisa kuisi dengan berkisah tentang pengalaman selama masa peperangan yang 
melanda kampung halaman kita. Atau mendengar pengalaman orang lain yang mungkin lebih 
manis atau mungkin juga lebih pahit.  
 
Nasib perempuan-perempuan dalam rumah itu mungkin lebih buruk daripada nasibku, tapi 
tampaknya hidup mereka lebih menyenangkan. Mereka bisa berbicara dengan sesamanya. 
Mereka tahu untuk apa dan mengapa mereka di situ. Kalau sedang menanti, mereka tahu 
sampai kapan dan berapa lamanya. Yang lebih indah lagi, mereka tahu masa depan apa yang 
akan mereka temui nanti. Mereka bisa mengangan-angankan suatu kehidupan masa depan 
yang dapat dipegang. Tapi aku tidak bisa mengangan-angankan masa depan bagaimanapun 
macamnya nanti. Masa depanku tidak bisa bebas dari ketergantungan pada orang lain. 
Sekarang aku tidak punya siapa-siapa tempat aku bergantung selain Bisri. Tapi aku tidak tahu 
di mana dia berada. Kian lama kian terasa betapa sakitnya menjadi gadis bisu-tuli, 
Saudaraku.  
 
Pada suatu senja muncullah ke rumah kami serombongan orang yang baru datang dari 
perjalanan jauh. Banyak juga jumlah mereka. Di antaranya ada suatu keluarga, seorang laki-
laki yang rambutnya semua sudah putih, tapi belum setua Guru Andika, istrinya yang 
berkacamata tebal dan seorang gadis sebayaku. Rambutnya hitam lebam, berjalin dua dan 
ujungnya menjilat-jilat betisnya jika dia berjalan. Kalau dia tersenyum kelihatan sebaris 
giginya yang putih kecil. Alis matanya tebal dan melengkung seperti bulan sabit. Tak puas-
puasnya aku memandangnya. Aku dan dia akhirnya bersahabat. Kami senantiasa bersama ke 
tepi sungai untuk mandi atau mencuci. Kami berjemur di sinar matahari atau berlalai-lalai di 
bawah lindungan pohon sampai kain cucian kami kering. Di saat-saat seperti itu, dia selalu 
membaca buku yang tebal. Banyak bagian pinggirnya yang dicoreng-moreng. Aku tidak tahu 
buku apa itu. Tidak ada sepotong kata yang aku pahami. Bila di rumah, dengan ayahnya dia 
sering membicarakan isi buku itu.  
 
Di kala melihat dia dengan ayahnya asyik dengan buku itu aku teringat pada Busra. Sedang 
apakah dia sekarang? Apa saja yang dilakukannya dalam kesendirian di rumah? Tahukah dia 
kalau Angah telah tiada? Apa tentara yang dulu itu masih datang mengeroyoknya lagi? 
Apakah ternak kami masih ada? Ingat pada Busra, aku ingat  pada kelalaianku sendiri karena 
selalu suka bermenung dan memikirkan hal-hal yang tak terjangkau oleh otakku. Kenapa aku 
tidak mengulang pelajaran membaca agar ketrampilanku bertambah dan agar waktu-waktu 
menanti bisa terisi dengan sesuatu yang berguna?  
 
Sekali waktu aku mendekati gadis temanku itu selagi dia asyik membaca buku dengan 
bersandar ke dinding dan melunjurkan kakinya yang panjang. Aku ambil pensilnya yang 
terletak di lantai. Aku tulis namaku pada selembar kertas kecil. Aku peragakan kepadanya 
seraya menunjuk dadaku. Tercengang dia memandangku. Lalu aku berikan pensil kepadanya 
dan menunjuk dadanya pula. Dia mengerti, lalu menulis namanya di bawah namaku. TATI. 
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Aku mengangguk karena mengerti. Dia berbicara pada perempuan yang duduk di dekat 
ambang pintu. Perempuan itu berdiri dan menghilang ke arah dapur. Kemudian beberapa 
perempuan muncul dari dapur. Mereka seperti berebut membaca namaku pada kertas tadi. 
Mereka sama memandang kagum padaku. Oh, alangkah bangganya aku. Semenjak itu, aku 
mulai lagi belajar dengan asyiknya. Kini guruku ayah Tati. Kepada ayah dan ibu Tati, telah 
aku minta agar menuliskan namanya pada selembar kertas. Aku simak gerak bibir mereka 
ketika membaca apa yang mereka tulis.  
 
Semenjak itu, kesibukan orang-orang di rumah itu bertambah dengan mengajar aku 
menuliskan sesuatu nama benda dan kemudian membacanya. Aku menyimak gerak bibir 
mereka. Kalau aku dapat membaca gerak bibir mereka dan menuliskannya dengan benar, 
mereka bertepuk tangan gembira. Tentu saja tidak selalu yang aku tulis itu benar ejaannya. 
Ada saja huruf yang tertinggal. Ayah Tati banyak membantuku bila dia tidak kedatangan 
tamu. Tamu yang berdatangan silih berganti sepanjang hari. Ayah Tati menerangkan kepada 
semua orang cara memberi pelajaran padaku.  
 
Dengan menyibukkan diri demikian, kekesalan menanti kedatangan Bisri mulai dapat aku 
atasi. Perempuan-perempuan di rumah itu pun dapat pula mengisi waktunya dengan 
mengajak aku mengucapkan kata-kata. Memang tidak mudah belajar memahami gerak bibir 
mereka, tapi aku bersemangat sekali. Mereka tidak bosan-bosannya mengajarku sepanjang 
hari. Kalau di Padang Panjang dulu hanya Busra dan Guru Andika saja yang dapat berbicara 
kepadaku, maka sekarang hampir semua orang yang sering datang ke rumah itu. Kalau aku 
ketemu Busra dan Guru Andika nanti, alangkah akan tercengangnya mereka.  
 
Sekali hari, ketika aku sedang menyapu rumah, aku lihat Tati berlari ke halaman. Aku ikuti 
dengan mataku ke arah dia berlari membawa wajahnya yang riang. Sekitar rumah itu banyak 
pohon dan tumbuhan kacang rambat sehingga Tati luput dari pandanganku. Aku menyelinap 
ke arah dia berlari tadi. Aku melihat Tati sedang berpegangan tangan dengan seorang 
pemuda yang menyandang bedil di bahunya. Mereka menuju ke arah kali. Lalu tangan 
mereka saling melingkar pinggang dan kepala Tati bersandar ke bahu pemuda itu 
 
 
Episode 24 
 
Aku ikut bahagia melihat kebahagiaan Tati bertemu pemuda pujaannya di hutan pedalaman. 
Seandainya aku ketemu dengan Bisri, tentu aku akan sama bahagianya dengan Tati. 
Tanganku akan melingkar pinggangnya, tangan Bisri melingkar pinggangku. Kepalaku akan 
aku sandarkan ke bahu Bisri. Oh, alangkah nikmatnya bertemu dengan orang yang 
dirindukan. Tapi mungkin juga aku tidak akan seperti Tati dengan pacarnya. Mungkin aku 
akan tenggelam dalam pelukan Bisri dan tetap demikian sampai waktu yang tak berujung. 
Mungkin saja aku hanya tegak terpaku di depannya menahan tangis kerinduaan, kedukaan 
dan kesengsaraan yang tak berimbang meletup demikian dahsyatnya. Bisri mungkin juga 
akan tegak terpaku karena tidak menyangka akan ketemu aku di sebuah desa di hutan 
belantara. Mungkin juga dia akan memelukku sambil sama menikmati debaran jantung kami. 
Tapi mungkin juga dia akan mencium seluruh wajahku lagi. Dengan kenangan seindah itu 
aku kembali ke rumah dan menyapu lagi. Namun pikiranku tertumpah kepada kebahagiaanku 
dan kebahagiaan yang tengah diregup Tati.  
 
Menjelang senja, selagi aku duduk berlalai-lalai di batu di halaman rumah, muncullah Tati 
dengan wajah cerahnya. Dia tersenyum riang padaku dan aku pun tersenyum padanya. Akan 
tetapi senyumku tiba-tiba terhenyak demi menampak pemuda yang melingkarkan tangan ke 
pinggang Tati waktu menuju ke kali tadi. Oh, Saudaraku, tiba-tiba semuanya jadi gelap. 
Semua jadi galau dalam pikiranku dan gemuruh seperti gempa pada jantungku. Semuanya 
jadi longsor dari gunung harapanku. Pemuda itu tidak lain adalah Bisri! Dia tertegun demi 
melihatku. Ketika dia mendekati aku, aku mengelak menjauhinya. Hatiku sakit. Aku 
membencinya sekarang. Tanganku dipegangnya ketika aku hendak lari. Aku menggeletang 
untuk melepaskan diri. Tati pun datang. Dia merangkulku. Tapi kini aku melihat dia bukan 
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sebagai sahabatku yang cantik, melainkan seperti pencuri yang terkutuk. Kenapa pula dia 
ikut-ikut membujuk aku? Apakah dia tidak tahu bahwa Bisri adalah laki-laki yang aku 
rindukan? Aku ingin mengatakan padanya bahwa aku telah dikhianati, kekasihku telah dicuri. 
Aku ingin mengatakan padanya bahwa aku membenci dia, membenci Bisri, bahkan membenci 
semuanya.  
 
Malanglah nasibku, Saudaraku. Aku tak dapat mengatakan apa-apa tentang nasibku. Aku 
hanya bisa menangisi diriku. Tangisku takkan terbujuk lagi. Aku lepaskan diriku dari 
pegangan mereka. Aku berlari menjauhi mereka. Mereka mengejarku, tapi aku tidak sudi 
berada di dekat mereka lagi. Aku lari terus. Terus. Lari membawa luka dan duka. Aku kira 
mereka terus memburuku. Aku tidak mau menoleh ke belakang karena aku tidak sudi melihat 
mereka lagi. Aku terus lari. Sungai kecil tempat kami biasa mandi dan mencuci, aku seberangi 
dengan buru-buru, sehingga berkali-kali aku jatuh tertelungkup dan seluruh pakaianku kuyup. 
Aku segera bangkit dan berlari lagi. Ketika tiba di seberang aku menyusur ke hulu sungai itu, 
kemudian membelok ke jalan kecil di sebelah kanan. Aku tidak peduli jalan itu ke arah mana.  
 
Senja telah turun. Hampir sampai ke ujungnya. Namun aku terus-terusan berlari menyelusuri 
jalan kecil yang berbelok-belok itu. Dalam lelah karena berlari masih aku rasakan betapa 
pedihnya jeritan hatiku. Akhirnya aku sampai ke jalan yang bersibak dua. Yang satu 
membelok ke kanan. Aku memilih jalan ke kanan dengan harapan akan bertambah jauh lagi 
dari mereka. Bersamaan dengan gelap malam yang mulai tiba, aku sampai di kaki bukit. 
Sebuah anak air membelintangi jalan setapak itu. Aku menyusuri anak sungai ke arah 
hulunya.  
 
Aku ingin mengaso dari keletihan yang sangat. Namun karena terpikirkan pada orang-orang 
yang masih mencari, aku terus menelusuri anak air itu. Lalu bulan muncul dari balik awan 
yang berarak tinggi. Sehingga aku dapat melihat serasah jatuh menghalangi perjalananku. 
Percikan air yang halus jatuh menyiram tipis ke tubuh. Nyaman sekali rasanya bagai 
penangkal kelelahan. Aku berbaring telentang. Kedua belah tangan aku rentangkan.  
 
Tiba-tiba aku tersadar. Aku lihat bulan telah berada jauh di sebelah yang lain. Dia seperti 
memandang duka padaku. Aku tidak tahu, di mana aku dalam alam luas antara bumi dan 
langit ini. Kini aku benar-benar merasa diri sendirian. Terpencil entah di mana dan tidak tahu 
mau ke mana.  
 
Waktu aku tersentak dari tidur pulas, malam telah berlalu. Badanku dielus-elus percikan air 
sarasah, tapi aku terlalu penat untuk bangkit. Hanya mata kulayangkan ke sekitar. Pada 
pohon yang daunnya tipis, beberapa ekor kera mencangkung. Anak-anaknya melompat-
lompat dari dahan ke dahan. Aku pun bangkit. Perasaan dan pikiranku tak karuan lagi. 
Pakaianku telah compang-camping tergaet belukar. Banyak luka di tubuhku dan luka itu 
mengangkut rasa nyeri. Lama aku tercenung tanpa mampu berpikir dan mengenang apa pun 
juga. Air yang menghilir dengan kencang di sela-sela batu demikian jernihnya aku pandang 
tanpa kesudahan. Tiba-tiba aku ingat lagi Bisri dan Tati. Hatiku berteriak gusar, benci dan 
mendendam. Jangan-jangan sekarang orang terus mencariku karena aku tak pulang 
semalam. Kalau mereka menemuiku, mereka pasti membawaku kembali. Aku akan melihat 
kebahagiaan sejoli yang telah mengkhianati harapanku. Aku segera berdiri lagi. Aku takkan 
kembali ke bawah, karena aku tak suka berjumpa dengan mereka untuk selama-lamanya. 
Biar aku mati di hutan belantara itu asal jangan ketemu mereka.  
 
Aku memanjat tebing bukit yang curam sambil bergayut pada akar kayu-kayuan. Aku harus 
memanjat bukit sampai ke puncaknya. Dan dari sana aku akan dapat melihat ke arah mana 
aku akan pergi. Akhirnya aku tiba di pintu sarasah. Di situ airnya tergenang, lalu dari 
hempangan batu air terjun jatuh ke bawah. Perasaanku agak tenteram sedikit. Kalau mereka 
masih terus memburu, aku akan dapat melihat mereka di bawah. Maka aku tidak perlu 
tergesa-gesa. Aku harus menyegarkan diri. Mandi dan berendam selelanya di air yang jernih. 
Aku mulai membuka baju pelan-pelan agar tidak bertambah robek. Akan tetapi tiba-tiba saja, 
ketika bajuku telah lepas semua, di seberang anak sungai aku lihat seekor ular bergelung 
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pada sebatang dahan dengan kepala mengarah padaku. Sinar mata jahatnya bagai 
memukau. Tubuhku terasa kejang seketika. Tapi aku tidak mau menjadi korban kejahatan 
matanya. Aku harus melawan.  
 
Aku pungut segera semua pakaian, lalu lari menjauhinya. Aku panjat bukit sambil berpegang 
pada akar-akar kayu. Memanjat dengan perasaan takut dan dengan pakaian di bawah 
kepitan, sangatlah sulit. Tapi aku harus cepat berlalu dari situ. Sebuah dahan yang kupijak 
tiba-tiba patah, aku hampir jatuh kalau tidak kuat berpegang pada dahan yang lain. Aku 
terpaksa turun lagi untuk memungut pakaianku, karena aku tidak mau berkelana di hutan 
tanpa pakaian sehelai pun. Untunglah pakaianku tersangkut pada semak-semak, hingga aku 
tidak perlu jauh-jauh turun lagi. Tapi aku tidak mau memikul risiko seperti itu lagi. Pakaian 
kukenakan, kemudian aku memanjat lagi tanpa berhenti. Akhirnya sampai juga aku di suatu 
dataran sempit di pinggang bukit. Sebelum duduk untuk melepaskan lelah, aku meneliti ke 
sekeliling dulu, apakah di tempat itu tidak ada ular bersarang atau bahaya lain mengancam.  
 
Oh, betapa leganya hatiku, Saudaraku. Di tempat itu aku lihat bekas manusia sampai di situ. 
Ada daun pisang bekas bungkus nasi. Ada sisa bungkus rokok dan puntungnya yang 
kelihatan masih baru. Semangatku seolah pulih dengan membawa kekuatan yanp baru. 
Kelelahan pun lenyap. Aku menyusuri jalan setapak lain di lereng bukit itu.  
 
 
Episode 25 
 
Kemudian aku menemukan sebuah gua yang rendah tapi cukup lebar. Nyata bagiku, gua itu 
sering digunakan orang untuk beristirahat atau mungkin juga untuk tidur di malam hari. 
Apakah yang ada di dalam gua itu, pikirku. Aku pun masuk ke dalamnya sambil 
membungkuk-bungkuk. Gua itu basah oleh air yang menetes terus di dindingnya. Tidak 
begitu gelap di dalamnya. Aku dapat melihat setiap pelosoknya meskipun dengan samar-
samar. Tambah ke dalam gua itu bertambah lebar dan tinggi. Tak ada apa-apa yang aku 
temui selain bekas-bekas daun bungkus nasi, bungkus rokok dan selongsong peluru. Tentu 
manusia sering tinggal atau bersembunyi di situ. Aku terus memasuki gua itu lebih dalam lagi 
sambil meneliti lantainya, kalau-kalau aku bisa menemukan sesuatu yang berguna bagiku. 
Tak sesuatu pun yang aku jumpai. Lambat laun bagian ke ujung gua itu makin menyempit. 
Namun aku terus maju. Dan kini keadaannya kian gelap karena biasan cahaya dari pintu gua 
itu tak menolong keadaan di dalam. Tambah lama aku masuk ke dalam, tambah aku ragu 
untuk meneruskan. Aku pikir aku lebih baik kembali saja.  
 
Akan tetapi ketika aku sudah ingin kembali, aku lihat sebias cahaya pada sebuah ceruk. Aku 
terus mendekati ceruk itu. Cahaya itu datang dari seberang mulut gua. Aku pun tak ingin 
kembali. Aku maju terus. Dan kini lubang gua itu kian menyempit juga. Aku tidak bisa lewat 
dengan menegakkan kepalaku. Aku membungkuk-bungkuk terus menempuh gua itu. Dari 
lubang di seberang aku dapat melihat langit lagi. Maka aku yakin aku akan sampai ke balik 
bukit itu tanpa perlu memanjat puncaknya. Keluar dari mulut gua di seberang itu tidaklah 
mudah. Lantainya tidak lagi merupakan dasar gua, melainkan merupakan rengkahan batu-
batu. Aku melangkah dengan hati-hati sambil berpijak pada tekukan-tekukan di kedua 
dinding gua yang telah menyempit dengan mengangkangkan kakiku lebar-lebar. Akhirnya, 
aku sampai juga di mulut seberang gua itu.  
 
Alam di bawah indah sekali. Sesayup mata memandang aku lihat persawahan membentang 
sampai ke kaki gunung yang puncaknya diliputi awan. Kaki gunung itu bersalaman dengan 
kaki gunung di sebelahnya yang puncaknya tidak berawan. Di tengah-tengah persawahan 
yang luas itu, banyak kampung-kampung berserakan. Atap seng rumah kelihatan di sela-sela 
pohon-pohon yang rindang dan pohon nyiur. Hari sudah tinggi sekali dan aku tidak dapat 
melihat matahari yang berada di atas kepalaku, karena kelindungan oleh bibir gua. Aku teliti 
setiap kampung-kampung yang terdekat. Aku melihat petani-petani di sawah. Aku juga 
melihat kerbau, anak-anak, dan bendi di jalan-jalan kampung-kampung itu.  
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Aku duduk dengan diam-diam. Angin meniup-meniup anak rambutku. Sekarang aku 
merasakan diriku telah terbebas dari orang-orang yang mengejarku. Terbebas dari peristiwa 
yang menyakitkan hati, yang melusuhkan perasaan dan memukul jantungku. Kesakitan-
kesakitan karena melarikan diri, keletihan memanjat bukit dan bergayut pada akar dan 
dahan-dahan kayu seolah tidaklah berarti apa-apa setelah aku bebas dari lingkungan orang 
yang kubenci.  
 
Ah, kenapa aku mendustai diriku, Sahabatku. Jika aku ingat kepada Bisri lagi, betapa 
kecewanya aku setelah mendambakannya dengan sepenuh pengharapan yang bergelimang 
kesengsaraan. Aku mengaku bahwa aku menangis. Waktu aku duduk sambil bersandar di 
mulut gua, aku pun sebenarnya menangis, Saudaraku. Kubiarkan saja air mataku meleleh. 
Aku biarkan angan-anganku merayap ke segala yang menyayat hati. Aku biarkan arus duka 
melanda lekuk-lekuk sanubariku, semaunya sampai porak-poranda. Kemudian, duka itu akan 
membiarkanku menempuh hidup tanpa air mata dan kedukaan.  
 
Ketika dukaku telah mereda, dengan hati-hati aku bangkit, lalu menuruni bukit dan 
meninggalkan batas hidup yang mengecewakan. Aku menyelatkan diriku menuruni 
rengkahan batu-batu yang curam di mulut gua, hingga aku sampai di sebuah dataran sempit. 
Aku menyelatkan badanku dengan bertumpu pada kakiku dan punggungku, hingga kakiku 
luka-luka dan punggungku tergores. Pedih rasanya. Tiba-tiba aku tergelincir. Tak ada 
pegangan pada batu-batu itu. Badanku terhempas. Untunglah badanku terhempas ke 
belukar-belukar. Kalau tidak aku pasti terguling terus ke bawahnya lagi. Aku tidak tahu 
sedalam apa tanah yang akan menyambut tubuhku. Aku kira diriku pingsan. Ketika aku 
sadar, rasa sakit sekujur tubuhku tak terderitakan. Tapi aku mau hidup terus. Jika aku harus 
mati, bukan waktu itulah saatnya. Bukan di saat aku telah sampai ke seberang bukit yang 
menjadi batas kepiluan hati karena cintaku dikhianati. Jikapun aku harus mati, aku minta 
hanya satu, jangan tak ada orang yang tahu aku telah mati. Tapi, ya, untuk apakah 
sebenarnya orang perlu tahu kalau aku mati? Agar orang bisa menyampaikan berita 
kematianku kepada Bisri? Lalu Bisri merasa terbebas dari rasa khianatnya padaku?  
 
Aku bangkit lagi dan mencoba menuruni bukit yang terjal dengan berpegangan pada akar-
akar kayu. Pakaianku bertambah koyak juga. Sepotong-sepotong kainnya tertinggal pada 
ranting-ranting yang menyangkutnya. Akhirnya aku tiba juga di kaki bukit. Dinding bukit telah 
lebih melandai. Pohon-pohon tumbuh berdesakan di tanahnya. Sekujur tubuhku tidak 
bertenaga lagi. Aku berbaring terkapar di rerumputan di bawah sebatang pohon. Aku 
kembangkan tanganku dan aku picingkan mataku. Aku ingin melepaskan semua kepegalan 
dan kelelahan. Aku merasa perutku lapar sekali, aku haus dan nyeri-nyeri menusuki seluruh 
kulitku, pada lututku, pahaku dan punggungku. Aku kira secara berangsur-angsur aku akan 
mencapai kematianku. Beginilah rupanya setiap orang yang akan mati, pikirku. Terkapar tak 
berdaya, haus, lapar dan nyeri seluruh tubuhnya. Dan lambat laun segalanya lenyap.  
 
Ajalku belum sampai, Saudaraku. Aku kembali siuman dengan perlahan-lahan. Mula-mula 
semua mengabur dan berputar-putar di sekitarku. Lalu aku memicing lagi untuk beberapa 
lama. Kemudian aku kembangkan lagi mataku, alam sekitarku masih mengabur juga. Aku 
memicing lagi selelanya. Demikianlah aku lakukan berulang-ulang. Ketika telah merasa lebih 
baik, aku heran mendapati diriku terbaring di atas dipan beralaskan tikar. Di manakah aku 
berada sekarang? Di rumah siapakah ini? Kepalaku kembali nanar. Aku picingkan lagi mataku. 
Ketika membuka mataku lagi, setelah rasa pusing hilang aku lihat beberapa orang di 
sekitarku. Seseorang tampaknya bertanya kepadaku. Rupanya mereka tidak tahu bahwa aku 
tidak bisa mendengar suara mereka. Aku menggelengkan kepala sebagai isyarat bahwa aku 
tidak memahami mereka. Kepalaku terasa nanar lagi dan aku terpaksa memicing pula.  
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Lambat-lambat aku nyalangkan mataku lagi, orang-orang itu tidak bertanya lagi. Mereka kini 
mengamatiku. Aku pandangi wajah mereka satu per satu. Apakah aku betul-betul akan mati 
sekarang, karena pandangan orang-orang itu demikian aneh tampaknya? Aku picingkan lagi 
mataku. Perasaan nyeri di seluruh tubuhku terasa menghentak-hentak lagi. Aku meraha 
bagian badanku yang terasa amat nyeri. Rupanya pakaianku telah dilepas mereka semua dan 
aku diselubungi dengan sepotong kain tua. Kenapa bajuku dilepas orang? Aku kaget dan aku 
mau duduk, tapi kepalaku menghentak-hentak lagi. Sekitarku serasa bergoyang-goyang 
seperti layang-layang putus.  
 
Ketika aku siuman lagi, seorang perempuan duduk di kalang huluku. Dia memandang ramah 
kepadaku. Aku memang lapar sekali. Aku diberi kuah sayur yang masih panas. Aku mencicipi 
lambat-lambat. Enak sekali rasanya.  
 
  
Episode 26 
 
Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berbaring di situ. Tapi secara berangsur aku mulai 
sembuh. Tubuhku telah dikenakan baju lain. Dan aku tahu kini kenapa aku ditelanjangi 
beberapa waktu yang lalu. Rupanya luka sekujur tubuhku diolesi dengan obat. Namun aku 
tidak tahu, di mana sebenarnya aku berada. Rumah siapakah rumah ini? Tak seorang pun 
dari mereka yang aku kenal. Mereka itu orang-orang desa yang sederhana. Semua mereka 
rupanya telah tahu bahwa aku gadis yang bisu-tuli. Dan karenanya mereka tidak berusaha 
lagi untuk berbicara denganku. Mereka tentu ingin mengetahui segala-galanya tentang diriku. 
Dan aku tentu ingin juga mengatakan siapa aku dan bagaimana aku bisa terpasah ke tempat 
mereka. Tapi keinginan seorang bisu untuk berbicara hanya tinggal sebagai keinginan belaka.  
 
Demikian banyak kesukaran yang telah aku alami dengan berbagai macam bentuk dan 
sifatnya, namun rupanya ajalku belum tiba. Aku terus hidup. Tapi buat apa aku mesti hidup 
terus? Kalau aku sudah harus mati, barangkli satu-satunya kesempatan untuk itu ialah ketika 
aku terkapar sendirian di bawah serumpun belukar itu. Tapi rupanya belum ditakdirkan aku 
mati, karena ada orang yang menemukanku, membawa dan merawatku sampai sembuh. Aku 
merenung-renungkan kesukaran demi kesukaran yang aku lalui. Adakah kesukaran yang lebih 
pahit dari kesukaran yang aku alami semenjak kehilangan Ayah dan Ibu? Kalau amsih ada, 
aku harus menempuhnya dengan perkasa. Dan jika tidak ada lagi kesukaran itu, aku harus 
menempuh hidupku sebagai manusia, yang meski bisu-tuli bisa juga berguna memberi arti 
bagi kehidupan orang lain. Kalau tidak demikian, tentu aku akan tetap mejadi gadis bisu-tuli 
yang selalu akan membebani orang lain. Akan menjadi orang suruhan, babu atau tukang 
cuci. Sedang keluargaku sendiri, seperti Angah, hanya mampu memberi aku hidup sebagai 
penggembala kambing dan Bisri secara gampang membunuh harapan-harapan yang 
diberikannya kepadaku. Karena aku cuma seorang gadis yang tak lebih berarti dari seorang 
bisu-tuli yang hanya cocok untuk menggembala kambing mereka.  
 
Ayah dan ibuku serta sauadaraku telah mati oleh suatu kecelakaan. Beragam kecelakaan 
yang menimpaku semenjak mereka mati, namun aku masih hidup. Karenanya aku harus 
hidup. Hidup yang berarti. Aku harus hidup sebagai gadis yang berarti meski bisu-tuli. Agar 
arwah ayah dan ibuku akan merasa bahagia di langit. Aku pun harus menjadi gadis bisu-tuli 
yang berarti, agar Bisri sadar bahwa aku bukanlah gadis bisu-tuli sembarangan. Aku harus 
mampu mengalahkan kecantikan Tati dengan kehidupanku yang baru yang mempunyai nilai-
nilai yang tinggi. Dengan demikian dendamku terhadapnya dapat aku puaskan. Aku tahu 
pikiranku ini gila. Tapi kegilaan ini tak ingin aku hapus begitu saja. Kehidupan yang sesakit 
hidupku, harus menjadi pelajaran bagi hidupku yang akan datang. Menangisi kedukaan dan 
kesakitan hidup yang lalu, hanyalah akan menyakiti diri sendiri, Saudaraku.  
 
Dan pada suatu pagi, ketika beberapa orang laki-laki sedang minum kopi dan makan ubi 
rebus, telingaku menangkap sesuatu rentetan letusan yang lama sekali. Bunyinya halus, tapi 
menusuk-nusuk telingaku rasanya. Semua orang secara serentak berhamburan ke luar. Aku, 
ketika itu sedang di dapur bersama perempuan yang memberiku kuah sayur dulu. Perempuan 
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itu segera lari seraya menyeret tanganku ke luar dari dapur. Tapi belum sempat keluar dia 
roboh di ambang pintu. Tangannya menekan dadanya dan disela-sela jarinya kulihat darah 
membersit. Kakinya membanting-banting di lantai. Aku cepat merahapinya dan meletakkan 
kepalanya di pangkuanku. Kemudian kakinya berhenti membanting-banting dan tangan yang 
memegang dadanya terlepas ke samping. Mulutnya membuka, bola matanya yang hitam 
membalik naik ke atas. Dia mati di pangkuanku, Saudaraku. Aku ingin menangisinya. Tapi 
aku tidak dapat menangis lagi waktu itu. Aku hanya terpana memandang darah yang telah 
berhenti mengalir dan wajahnya yang membeku.  
 
Kemudian seorang yang berseragam loreng datang dan mengacungkan bedilnya kepadaku. 
Dari atas rumah muncullah yang lain, juga mengacungkan bedilnya kepadaku. Melihat itu aku 
tidak berbuat apa-apa. Merekalah yang telah menembak-nembak, dan mereka akan 
menembakku pula. Aku menanti peluru-peluru menembus bagian-bagian tubuhku. Aku tidak 
berpikir dan tidak mengenang apa pun juga. Mungkin di telingaku akan tertangkap bunyi 
letusan sayup-sayup dan kemudian aku akan roboh berlumuran darah. Tapi ternyata bukan 
peluru yang membentur kepalaku, Saudaraku, melainkan pangkal bedil yang dihantamkan ke 
kepalaku, hingga aku terjerongkang. Aku berteriak-teriak dan memaki-maki. Kepalaku 
berdarah dan darahnya mengalir menutupi mataku. Segera kututup kepalaku dengan 
tanganku sambil terus memaki-maki mereka. Dan aku tahu, bahwa orang yang bersenjata ini 
sama dengan mereka yang memukulku di rumah dulu. Meski bukan orangnya, tapi 
pasukannya. Mungkin karena mereka tahu aku bisu-tuli dan tidak bisa mereka tanyai, aku 
pun ditinggalkan. Tapi aku tidak berani beranjak sedikit pun dari tempatku terduduk. 
Sungguh aku tidak menangis, Saudaraku. Ketika aku duduk membeku di tempat itu, hanya 
satu yang aku ingat, Saudaraku, bahwa perang sangat kejam dan jahat. Kalau kau punya 
anak kelak, punya cucu nantinya, cegahlah mereka berperang. Sekurang-kurangnya cegah 
mereka menghasut perang. Apalagi perang sesama bangsa sendiri. Karena perang juga akan 
menghancurkan semua orang yang tidak ikut berperang. Perang tidak mempunyai mata yang 
jernih, sama seperti peluru yang digunakannya.  
 
Tak seorang pun muncul setelah beberapa waktu peristiwa itu berlalu. Air di periuk yang 
dimasak tadi kukira telah dingin lagi, karena api di tungkunya telah padam. Mayat perempuan 
di ambang pintu itu tergeletak dengan mulut menganga, seperti melolongkan nasibnya yang 
ditimpa kekejaman perang. Lalat merubungi lukanya. Darahnya yang merah telah 
menghitam. Mayat itu sudah harus dipindahkan ke tempat yang layak. Aku harus mencari 
bantuan. Aku naik ke rumah. Semuanya centang perenang. Gelas dan piring sarapan pagi 
tergeletak dan pecah-pecah di lantai. Kamar-kamar porak poranda isinya. Kasur terbusai oleh 
tusukan pisau. Kain-kain dalam lemari tertumpah ruah ke lantai. Aku pun turun ke tangga 
depan. Di halaman kujumpai lagi dua mayat laki-laki yang tadi sarapan di rumah. Yang 
seorang tengkurap. Aku melewati kedua mayat itu dengan perasaan ngeri. Adakah korban-
korban lainnya? Aku mencari-cari dengan mataku, tapi tak kutemui mayat lain. Tapi ke 
manakah orang-orang lain? Kalau mereka masih hidup, tentu mereka sudah kembali lagi. 
Berlima orang mereka pagi tadi. Kalau mereka sudah mati, di manakah mayatnya tergeletak? 
Tidak adakah orang-orang desa lainnya di tempat itu? Memang rumah kami agak terpencil 
sedikit dari rumah-rumah lainnya di desa itu. Maka aku menyusuri jalan kecil yang menuju 
tengah ke desa. Alangkah lengangnya. Tidak ada seorang pun. Hanya ayam dan itik aku 
temui. Seekor kerbau dan tiga kambing pun telah mati. Empat buah rumah yang bergandeng 
rapat hangus terbakar. Asapnya masih mengepul dari bawah abu puingnya.  
 
Seekor kucing merenungi rumah yang terbakar itu dari atas batu. Di dekat itu aku lihat 
seorang wanita, duduk bersandar pada pohon manggis. Aku mendekatinya. Perempuan itu 
telah menjadi mayat. Darah telah menghitam pada kebayanya. Dan di sampingnya seorang 
bayi kecil tertidur. Ya, memang bayi itu tertidur, dia tidak mati. Aku tidak mau 
mengganggunya, meski perasaan iba mendera-dera hatiku. Aku segera berlalu mencari 
orang-orang untuk meminta bantuan.  
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Episode 27 
 
Akhirnya aku sampai ke ujung dataran. Jalan sekarang menurun. Kalau jalan itu aku tempuh 
terus, akan sampai ke desa yang lebih ramai. Di sana ada pasar kecil dan kantor kepala desa. 
Lebih dari sejam perjalanan ke desa sana. Mungkin di sana banyak orang. Ketika aku hendak 
menuruni jalan itu, di bawah sana aku melihat seseorang berjalan mendaki jalan yang akan 
kutempuh. Orang itu memakai topi pandan yang telah lusuh dan memakai tongkat. Orang itu 
melihatku ketika dia mendongakkan kepalanya. Dia mulai berjalan lebih cepat setelah aku 
melambai-lambaikan tanganku. Menjelang dia mendekat aku mulai berpikir bagaimana aku 
harus mengatakan bahwa di rumah ada mayat tergeletak dan seorang bayi perlu 
pertolongan. Orang itu kian dekat juga.  
 
Dan, Saudaraku, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, aku mengenal orang itu dan dia pun 
berlari ke arahku. Di tengah pendakian itu kami bertemu dan aku tenggelam dalam 
tangannya. Aku menangis tersedu sambil memeluknya kuat-kuat. Tak ingin aku 
melepaskannya dan lebih tak ingin aku hidup sebatang kara. Banyak sekali yang ingin aku 
katakan padanya dan lebih banyak lagi yang aku harapkan darinya. Tapi itu tak bisa 
kuucapkan, Saudaraku. Aku hanya mampu menyebut namanya di dalam hatiku: "Busra. 
Busra. Busra." Lainnya tak dapat aku ucapkan.  
 
Ketika pelukan kami saling melonggar, mata kami bertatapan. Aku lihat air matanya 
tergenang. Dan aku kembali merebahkan kepalaku ke dadanya sambil mempererat 
pelukanku. Kemudian dia menjarakkan kepalaku dari dadanya. Sehelai kertas 
diperlihatkannya padaku. Rupanya ia yakin akan menemui aku, telah disiapkannya apa yang 
ingin dikatakannya padaku. Tidak banyak isi kertas itu. Isinya tak lain hanya: “Aku cari 
engkau.”  
 
Sekali lagi aku memeluknya, Saudaraku. Kini aku betul-betul tak ingin melepaskannya untuk 
selama-lamanya. Tak ingin, Saudaraku. Tak lama kemudian orang-orang pun muncul dari 
bawah pendakian itu. Bala bantuan telah tiba.  
 
Dan ketika aku menulis kisahku ini, aku telah belajar menulis dan membaca pada Pusat 
Rehabilitasi yang dirintis Dr. Suharso di Solo. Sebetulnya itu semacam rumah sakit untuk 
korban perang yang menderita cacat tubuh. Terutama bagi tentara yang kehilangan kaki atau 
tangan. Di sana mereka diberi tangan atau kaki palsu dan dilatih untuk menggunakannya. 
Jadi, bukan untuk tempat pendidikan orang bisu-tuli seperti aku. Karena itu akulah satu-
satunya orang bisu-tuli yang dididik di sana. Hampir empat tahun lamanya. Aku kira, aku 
salah masuk ke sana. Namun demikian, aku diterima atas usaha Kapten Hendro teman 
sekolah ayahku. Aku ketemu dia ketika aku dan Busra ditahan sekembali kami dari 
pedalaman.  
 
Namun kadang-kadang, Saudaraku, selama tinggal bersama penderita cacat akibat perang itu 
aku putar perjalanan hidupku sendiri, aku pun seorang korban perang juga, Saudaraku. Ayah, 
Ibu dan saudara-saudaraku mati oleh akibat perang juga. Angah, kakak ayahku, dan Pak 
Angah juga. Aku tidak tahu di mana mereka dikuburkan. Aku sendiri sebenarnya juga 
seorang korban perang. Meski tidak kehilangan nyawa, aku kehilangan nyawa orang-orang 
yang aku kasihi.  
 
Selama hidup dalam perang, di samping melihat banyak kesengsaraan, aku juga melihat 
banyak korban yang mati, yang luka, banyak rumah yang hangus dan hancur. Jika aku 
kenang itu semua, terasa sekali betapa dunia ini begitu kelabu, begitu gelap. Kenangan itu 
selalu mengusik sanubariku, Saudaraku.  
 
Tapi di atas segala-galanya, hatiku merasa begitu perih oleh kehilangan cinta. Cintaku yang 
pertama. Mungkin banyak orang mengalami kasih tak sampai. Tapi aku, mengalami kasih 
pertama yang dikhianati. Ada luka yang menganga demikian dalam pada kenanganku. Luka 
itu memang tidak membunuh, tapi bekas luka itu masih terasa sakitnya. Dengan segala 
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ketegaran hati aku selalu berusaha membuangnya jauh-jauh dari dalam diriku. Kadang-
kadang aku merasa beruntung juga karena tuli telingaku, sehingga aku tidak mendengar 
nama Bisri diucapkan orang. Namun sekali-sekali timbul juga tanya-tanya pada diriku: di 
mana dia sekarang.  
 
Aku belajar menulis dan membaca. Membaca tulisan dan juga membaca gerak bibir orang 
yang berbicara. Namun aku kesulitan belajar berbicara. Kata pelatih, aku terlambat belajar 
berbicara, sehingga lidahku kaku dan suaraku sangat sengau. Orang akan sulit memahami 
apa yang aku katakan. Menurutnya, aku lebih baik belajar bicara menggunakan tangan. Tapi, 
selain tidak ada guru, juga perlu ada orang yang pandai menerjemahkannya. Belajar menulis 
dan membaca tidaklah begitu berat. Yang berat ialah mengenal arti setiap kata dan makna 
dari kalimat yang merangkai kata-kata itu.  
 
Kemahiran menulis diperlancar oleh keasyikan saling berkirim surat dengan Busra. Bahasa 
surat Busra sederhana dan gamblang. Dia selalu mencoba menyesuaikan bahasanya dengan 
bahasaku, sehingga aku mudah memahaminya. Sedikit demi sedikit dia pun memperbaiki 
bahasaku dalam surat-surat yang aku kirim kepadanya, yaitu dengan menempatkan awalan 
dan akhiran. Yang menarik dalam surat-suratnya ialah tentang kegiatannya dan keadaan kota 
Padang Panjang, terutama tentang orang-orang yang aku kenal, hingga aku merasa berada 
di sana.  
 
Katanya, dia tidak melanjutkan sekolahnya. Dia sudah harus menghidupi dirinya sendiri dan 
membangun masa depannya. Pelajaran sekolah tidak ada sangkut-pautnya dengan apa yang 
diusahakannya. Katanya, dia mulai lagi beternak ayam. Ayam ras yang petelur dan pedaging. 
Lebih tiga ratus ekor jumlahnya. Juga dia beternak kambing. Tapi tidak digembalakan seperti 
dulu. Kandang kambing itu bertingkat dua. Makanannya dia ambil dari sisa sayur yang tidak 
terjual di pasar. Kulit pisang pun bagus untuk makanan kambing. Ilmu peternakan banyak 
diperolehnya dari buku-buku dan bertanya pada sesama peternak. Katanya juga, hasil 
usahanya dapat menghidupi lima sampai delapan orang.  
 
Aku gembira membaca kalimat itu. Tapi karena kalimat itu diberi garis di bawahnya, aku 
ulang-ulang membacanya. Ingin tahu aku apa yang sesungguhnya dimauinya dalam kalimat 
bergaris itu. Aku ingin menanyakannya dalam surat balasanku. Tapi ketika menulis surat 
balasan aku batalkan menanyakannya. Aku tidak tahu, kenapa aku batal menanyakannya, 
Saudaraku.  
 
Saudaraku, pernah sekali surat Busra mengabarkan perihal Bisri yang telah menyelesaikan 
kuliahnya pada sebuah akademi di Jakarta. Terus terang aku sampaikan padamu, sekali-
sekali aku teringat juga padanya dan ingin tahu bagaimana keadaannya. Secepatnya aku 
buang ingatan itu. Tapi ketika aku baca nama Bisri dalam surat Busra, aku remas-remas surat 
itu. Lalu aku bakar. Itulah satu-satunya surat Busra yang tidak aku simpan dalam kotak 
khusus. Dan surat Busra yang itu tidak aku balas.  
 
Dalam susulan suratnya yang tak aku balas itu, dia menyatakan betapa khawatirnya dia 
karena aku tidak membalas suratnya. Setiap hari dia menunggu pak pos lewat. Dan setiap 
pak pos lewat tapi tidak membawa suratku, sangat kecewalah hatinya. "Syukurlah kalau kau 
tidak sempat membalas suratku oleh karena kesibukan. Tapi seandainya engkau sakit, aku 
sangat cemas.”  
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Episode 28 
 
"Ya, aku memang sakit. Sakit hati oleh suratmu menulis nama Bisri. Bisri yang ingin aku 
lupakan," kataku dalam hati. “Aku tidak peduli dia. Aku hanya peduli engkau."  
 
Rupanya Busra maklum mengapa aku tidak membalas suratnya. Karena sejak itu tidak 
pernah lagi ia menulis tentang Bisri.  
 
Memang banyak kesibukanku. Di samping belajar membaca dan menulis, aku pun belajar 
menjahit berbagai mode pakaian perempuan. Seperti yang ditulis Busra, pandai membaca 
dan menulis saja tidak akan membantu keperluan hidup. Setiap orang harus mampu 
mendirikan hidupnya sendiri. Tidak ada jenis pekerjaan membaca dan menulis setiap hari 
kalau tidak memiliki kepandaian yang khusus. Pekerjaan membaca dan menulis hanyalah bagi 
mereka yang melakukan studi ilmu pengetahuan yang tinggi. Keperluan membaca dan 
menulis bagi orang biasa ialah untuk mengisi perbendaharaan batin. Orang yang tidak biasa 
membaca, pandangan hidupnya kerdil. Sedangkan untuk hidup orang memerlukan 
keterampilan tangan.  
 
Memang ada benarnya, Saudaraku, kemauan membaca dan menulis bagi aku yang bisu-tuli 
tidak sebesar ketika aku ingin tahu kata-kata yang tertulis pada kertas-kertas yang aku 
jumpai dulu. Keperluan membaca bagiku hanya untuk mengetahui apa yang ingin aku 
ketahui. Yang ingin aku ketahui tidaklah banyak. Cukup untuk mengetahui hal-hal yang 
berguna dalam hidupku sehari-hari atau sebagai pengisi waktu senggang. Membaca koran 
bagiku tidak ubahnya seperti racun yang menimbulkan kenang-kenangan pahit masa lalu 
karena sebagian besar isinya ialah berita-berita kejahatan dan kekacauan hidup manusia. Isi 
majalah atau buku sulit aku cernakan, karena tidak terjangkau oleh perbendaharaan 
pengetahuanku. Misalnya, apa arti dan faedah musik dan penyanyi bagiku. Arti 
telekomunikasi. Arti pidato pemimpin.  
 
Namun membaca surat Busra dan menulis surat kepadanya telah menjadi bagian dari 
hidupku. Kalau surat Busra datang, berhari-hari dan berulang-ulang aku baca. Kalau suratnya 
lambat tiba, aku gelisah sekali. Hidup seperti tidak ada gunanya. Bagaimana nanti, jika Busra 
tidak lagi berkirim surat padaku? Misalnya apabila dia punya kesibukan dan minat yang lain. 
Umpamanya bila dia punya istri dan anak-anak yang jadi mainan hatinya. Apa? Busra punya 
istri dan dapat anak dari istrinya itu? Oh, itu tidak boleh terjadi, Saudaraku. Kalau itu terjadi, 
tidak ada lagi seorang pun tempat hatiku terpaut. Kau ingat Bisri? Ketika ia bertemu Tati, ia 
lupa padaku, pada cintaku dan pada cintanya sendiri.  
 
Lalu Busra hadir dalam kenanganku. Terkenang akan segala yang ada pada dirinya, segala 
perlakuannya terhadapku. Ketika di pemakaman, ketika di rumahnya, ketika merawatku 
setelah aku terdampar dalam kemelut perang. Pokoknya segala-galanya. Dalam mengenang-
ngenangnya aku baca lagi surat-suratnya. Ketika mataku terpaut pada kalimat yang bergaris 
di bawahnya: "Sekarang usahaku dapat menghidupi lima sampai delapan orang," aku 
tersentak. Aku tiba-tiba memahami maksudnya yang tersirat. Bahwa dia telah siap hidup 
bersamaku.  
 
Lalu aku kirim telegram kepadanya supaya cepat sampai. “Busra. Aku mau pulang." Enam 
hari kemudian tiba telegram balasannya. Isinya: "Tunggu. Aku akan jemput kau. "  
 
Ketika aku menyelesaikan surat ini, aku sedang menunggu Busra, Saudaraku.  
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Episode 25 
 
Kemudian aku menemukan sebuah gua yang rendah tapi cukup lebar. Nyata bagiku, gua itu 
sering digunakan orang untuk beristirahat atau mungkin juga untuk tidur di malam hari. 
Apakah yang ada di dalam gua itu, pikirku. Aku pun masuk ke dalamnya sambil 
membungkuk-bungkuk. Gua itu basah oleh air yang menetes terus di dindingnya. Tidak 
begitu gelap di dalamnya. Aku dapat melihat setiap pelosoknya meskipun dengan samar-
samar. Tambah ke dalam gua itu bertambah lebar dan tinggi. Tak ada apa-apa yang aku 
temui selain bekas-bekas daun bungkus nasi, bungkus rokok dan selongsong peluru. Tentu 
manusia sering tinggal atau bersembunyi di situ. Aku terus memasuki gua itu lebih dalam lagi 
sambil meneliti lantainya, kalau-kalau aku bisa menemukan sesuatu yang berguna bagiku. 
Tak sesuatu pun yang aku jumpai. Lambat laun bagian ke ujung gua itu makin menyempit. 
Namun aku terus maju. Dan kini keadaannya kian gelap karena biasan cahaya dari pintu gua 
itu tak menolong keadaan di dalam. Tambah lama aku masuk ke dalam, tambah aku ragu 
untuk meneruskan. Aku pikir aku lebih baik kembali saja.  
 
Akan tetapi ketika aku sudah ingin kembali, aku lihat sebias cahaya pada sebuah ceruk. Aku 
terus mendekati ceruk itu. Cahaya itu datang dari seberang mulut gua. Aku pun tak ingin 
kembali. Aku maju terus. Dan kini lubang gua itu kian menyempit juga. Aku tidak bisa lewat 
dengan menegakkan kepalaku. Aku membungkuk-bungkuk terus menempuh gua itu. Dari 
lubang di seberang aku dapat melihat langit lagi. Maka aku yakin aku akan sampai ke balik 
bukit itu tanpa perlu memanjat puncaknya. Keluar dari mulut gua di seberang itu tidaklah 
mudah. Lantainya tidak lagi merupakan dasar gua, melainkan merupakan rengkahan batu-
batu. Aku melangkah dengan hati-hati sambil berpijak pada tekukan-tekukan di kedua 
dinding gua yang telah menyempit dengan mengangkangkan kakiku lebar-lebar. Akhirnya, 
aku sampai juga di mulut seberang gua itu.  
 
Alam di bawah indah sekali. Sesayup mata memandang aku lihat persawahan membentang 
sampai ke kaki gunung yang puncaknya diliputi awan. Kaki gunung itu bersalaman dengan 
kaki gunung di sebelahnya yang puncaknya tidak berawan. Di tengah-tengah persawahan 
yang luas itu, banyak kampung-kampung berserakan. Atap seng rumah kelihatan di sela-sela 
pohon-pohon yang rindang dan pohon nyiur. Hari sudah tinggi sekali dan aku tidak dapat 
melihat matahari yang berada di atas kepalaku, karena kelindungan oleh bibir gua. Aku teliti 
setiap kampung-kampung yang terdekat. Aku melihat petani-petani di sawah. Aku juga 
melihat kerbau, anak-anak, dan bendi di jalan-jalan kampung-kampung itu.  
 
Aku duduk dengan diam-diam. Angin meniup-meniup anak rambutku. Sekarang aku 
merasakan diriku telah terbebas dari orang-orang yang mengejarku. Terbebas dari peristiwa 
yang menyakitkan hati, yang melusuhkan perasaan dan memukul jantungku. Kesakitan-
kesakitan karena melarikan diri, keletihan memanjat bukit dan bergayut pada akar dan 
dahan-dahan kayu seolah tidaklah berarti apa-apa setelah aku bebas dari lingkungan orang 
yang kubenci.  
 
Ah, kenapa aku mendustai diriku, Sahabatku. Jika aku ingat kepada Bisri lagi, betapa 
kecewanya aku setelah mendambakannya dengan sepenuh pengharapan yang bergelimang 
kesengsaraan. Aku mengaku bahwa aku menangis. Waktu aku duduk sambil bersandar di 
mulut gua, aku pun sebenarnya menangis, Saudaraku. Kubiarkan saja air mataku meleleh. 
Aku biarkan angan-anganku merayap ke segala yang menyayat hati. Aku biarkan arus duka 
melanda lekuk-lekuk sanubariku, semaunya sampai porak-poranda. Kemudian, duka itu akan 
membiarkanku menempuh hidup tanpa air mata dan kedukaan.  
 
Ketika dukaku telah mereda, dengan hati-hati aku bangkit, lalu menuruni bukit dan 
meninggalkan batas hidup yang mengecewakan. Aku menyelatkan diriku menuruni 
rengkahan batu-batu yang curam di mulut gua, hingga aku sampai di sebuah dataran sempit. 
Aku menyelatkan badanku dengan bertumpu pada kakiku dan punggungku, hingga kakiku 
luka-luka dan punggungku tergores. Pedih rasanya. Tiba-tiba aku tergelincir. Tak ada 
pegangan pada batu-batu itu. Badanku terhempas. Untunglah badanku terhempas ke 
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belukar-belukar. Kalau tidak aku pasti terguling terus ke bawahnya lagi. Aku tidak tahu 
sedalam apa tanah yang akan menyambut tubuhku. Aku kira diriku pingsan. Ketika aku 
sadar, rasa sakit sekujur tubuhku tak terderitakan. Tapi aku mau hidup terus. Jika aku harus 
mati, bukan waktu itulah saatnya. Bukan di saat aku telah sampai ke seberang bukit yang 
menjadi batas kepiluan hati karena cintaku dikhianati. Jikapun aku harus mati, aku minta 
hanya satu, jangan tak ada orang yang tahu aku telah mati. Tapi, ya, untuk apakah 
sebenarnya orang perlu tahu kalau aku mati? Agar orang bisa menyampaikan berita 
kematianku kepada Bisri? Lalu Bisri merasa terbebas dari rasa khianatnya padaku?  
 
Aku bangkit lagi dan mencoba menuruni bukit yang terjal dengan berpegangan pada akar-
akar kayu. Pakaianku bertambah koyak juga. Sepotong-sepotong kainnya tertinggal pada 
ranting-ranting yang menyangkutnya. Akhirnya aku tiba juga di kaki bukit. Dinding bukit telah 
lebih melandai. Pohon-pohon tumbuh berdesakan di tanahnya. Sekujur tubuhku tidak 
bertenaga lagi. Aku berbaring terkapar di rerumputan di bawah sebatang pohon. Aku 
kembangkan tanganku dan aku picingkan mataku. Aku ingin melepaskan semua kepegalan 
dan kelelahan. Aku merasa perutku lapar sekali, aku haus dan nyeri-nyeri menusuki seluruh 
kulitku, pada lututku, pahaku dan punggungku. Aku kira secara berangsur-angsur aku akan 
mencapai kematianku. Beginilah rupanya setiap orang yang akan mati, pikirku. Terkapar tak 
berdaya, haus, lapar dan nyeri seluruh tubuhnya. Dan lambat laun segalanya lenyap.  
 
Ajalku belum sampai, Saudaraku. Aku kembali siuman dengan perlahan-lahan. Mula-mula 
semua mengabur dan berputar-putar di sekitarku. Lalu aku memicing lagi untuk beberapa 
lama. Kemudian aku kembangkan lagi mataku, alam sekitarku masih mengabur juga. Aku 
memicing lagi selelanya. Demikianlah aku lakukan berulang-ulang. Ketika telah merasa lebih 
baik, aku heran mendapati diriku terbaring di atas dipan beralaskan tikar. Di manakah aku 
berada sekarang? Di rumah siapakah ini? Kepalaku kembali nanar. Aku picingkan lagi mataku. 
Ketika membuka mataku lagi, setelah rasa pusing hilang aku lihat beberapa orang di 
sekitarku. Seseorang tampaknya bertanya kepadaku. Rupanya mereka tidak tahu bahwa aku 
tidak bisa mendengar suara mereka. Aku menggelengkan kepala sebagai isyarat bahwa aku 
tidak memahami mereka. Kepalaku terasa nanar lagi dan aku terpaksa memicing pula.  
 
Lambat-lambat aku nyalangkan mataku lagi, orang-orang itu tidak bertanya lagi. Mereka kini 
mengamatiku. Aku pandangi wajah mereka satu per satu. Apakah aku betul-betul akan mati 
sekarang, karena pandangan orang-orang itu demikian aneh tampaknya? Aku picingkan lagi 
mataku. Perasaan nyeri di seluruh tubuhku terasa menghentak-hentak lagi. Aku meraha 
bagian badanku yang terasa amat nyeri. Rupanya pakaianku telah dilepas mereka semua dan 
aku diselubungi dengan sepotong kain tua. Kenapa bajuku dilepas orang? Aku kaget dan aku 
mau duduk, tapi kepalaku menghentak-hentak lagi. Sekitarku serasa bergoyang-goyang 
seperti layang-layang putus.  
 
Ketika aku siuman lagi, seorang perempuan duduk di kalang huluku. Dia memandang ramah 
kepadaku. Aku memang lapar sekali. Aku diberi kuah sayur yang masih panas. Aku mencicipi 
lambat-lambat. Enak sekali rasanya.  
 
 
Episode 26 
 
Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berbaring di situ. Tapi secara berangsur aku mulai 
sembuh. Tubuhku telah dikenakan baju lain. Dan aku tahu kini kenapa aku ditelanjangi 
beberapa waktu yang lalu. Rupanya luka sekujur tubuhku diolesi dengan obat. Namun aku 
tidak tahu, di mana sebenarnya aku berada. Rumah siapakah rumah ini? Tak seorang pun 
dari mereka yang aku kenal. Mereka itu orang-orang desa yang sederhana. Semua mereka 
rupanya telah tahu bahwa aku gadis yang bisu-tuli. Dan karenanya mereka tidak berusaha 
lagi untuk berbicara denganku. Mereka tentu ingin mengetahui segala-galanya tentang diriku. 
Dan aku tentu ingin juga mengatakan siapa aku dan bagaimana aku bisa terpasah ke tempat 
mereka. Tapi keinginan seorang bisu untuk berbicara hanya tinggal sebagai keinginan belaka.  
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Demikian banyak kesukaran yang telah aku alami dengan berbagai macam bentuk dan 
sifatnya, namun rupanya ajalku belum tiba. Aku terus hidup. Tapi buat apa aku mesti hidup 
terus? Kalau aku sudah harus mati, barangkli satu-satunya kesempatan untuk itu ialah ketika 
aku terkapar sendirian di bawah serumpun belukar itu. Tapi rupanya belum ditakdirkan aku 
mati, karena ada orang yang menemukanku, membawa dan merawatku sampai sembuh. Aku 
merenung-renungkan kesukaran demi kesukaran yang aku lalui. Adakah kesukaran yang lebih 
pahit dari kesukaran yang aku alami semenjak kehilangan Ayah dan Ibu? Kalau amsih ada, 
aku harus menempuhnya dengan perkasa. Dan jika tidak ada lagi kesukaran itu, aku harus 
menempuh hidupku sebagai manusia, yang meski bisu-tuli bisa juga berguna memberi arti 
bagi kehidupan orang lain. Kalau tidak demikian, tentu aku akan tetap mejadi gadis bisu-tuli 
yang selalu akan membebani orang lain. Akan menjadi orang suruhan, babu atau tukang 
cuci. Sedang keluargaku sendiri, seperti Angah, hanya mampu memberi aku hidup sebagai 
penggembala kambing dan Bisri secara gampang membunuh harapan-harapan yang 
diberikannya kepadaku. Karena aku cuma seorang gadis yang tak lebih berarti dari seorang 
bisu-tuli yang hanya cocok untuk menggembala kambing mereka.  
 
Ayah dan ibuku serta sauadaraku telah mati oleh suatu kecelakaan. Beragam kecelakaan 
yang menimpaku semenjak mereka mati, namun aku masih hidup. Karenanya aku harus 
hidup. Hidup yang berarti. Aku harus hidup sebagai gadis yang berarti meski bisu-tuli. Agar 
arwah ayah dan ibuku akan merasa bahagia di langit. Aku pun harus menjadi gadis bisu-tuli 
yang berarti, agar Bisri sadar bahwa aku bukanlah gadis bisu-tuli sembarangan. Aku harus 
mampu mengalahkan kecantikan Tati dengan kehidupanku yang baru yang mempunyai nilai-
nilai yang tinggi. Dengan demikian dendamku terhadapnya dapat aku puaskan. Aku tahu 
pikiranku ini gila. Tapi kegilaan ini tak ingin aku hapus begitu saja. Kehidupan yang sesakit 
hidupku, harus menjadi pelajaran bagi hidupku yang akan datang. Menangisi kedukaan dan 
kesakitan hidup yang lalu, hanyalah akan menyakiti diri sendiri, Saudaraku.  
 
Dan pada suatu pagi, ketika beberapa orang laki-laki sedang minum kopi dan makan ubi 
rebus, telingaku menangkap sesuatu rentetan letusan yang lama sekali. Bunyinya halus, tapi 
menusuk-nusuk telingaku rasanya. Semua orang secara serentak berhamburan ke luar. Aku, 
ketika itu sedang di dapur bersama perempuan yang memberiku kuah sayur dulu. Perempuan 
itu segera lari seraya menyeret tanganku ke luar dari dapur. Tapi belum sempat keluar dia 
roboh di ambang pintu. Tangannya menekan dadanya dan disela-sela jarinya kulihat darah 
membersit. Kakinya membanting-banting di lantai. Aku cepat merahapinya dan meletakkan 
kepalanya di pangkuanku. Kemudian kakinya berhenti membanting-banting dan tangan yang 
memegang dadanya terlepas ke samping. Mulutnya membuka, bola matanya yang hitam 
membalik naik ke atas. Dia mati di pangkuanku, Saudaraku. Aku ingin menangisinya. Tapi 
aku tidak dapat menangis lagi waktu itu. Aku hanya terpana memandang darah yang telah 
berhenti mengalir dan wajahnya yang membeku.  
 
Kemudian seorang yang berseragam loreng datang dan mengacungkan bedilnya kepadaku. 
Dari atas rumah muncullah yang lain, juga mengacungkan bedilnya kepadaku. Melihat itu aku 
tidak berbuat apa-apa. Merekalah yang telah menembak-nembak, dan mereka akan 
menembakku pula. Aku menanti peluru-peluru menembus bagian-bagian tubuhku. Aku tidak 
berpikir dan tidak mengenang apa pun juga. Mungkin di telingaku akan tertangkap bunyi 
letusan sayup-sayup dan kemudian aku akan roboh berlumuran darah. Tapi ternyata bukan 
peluru yang membentur kepalaku, Saudaraku, melainkan pangkal bedil yang dihantamkan ke 
kepalaku, hingga aku terjerongkang. Aku berteriak-teriak dan memaki-maki. Kepalaku 
berdarah dan darahnya mengalir menutupi mataku. Segera kututup kepalaku dengan 
tanganku sambil terus memaki-maki mereka. Dan aku tahu, bahwa orang yang bersenjata ini 
sama dengan mereka yang memukulku di rumah dulu. Meski bukan orangnya, tapi 
pasukannya. Mungkin karena mereka tahu aku bisu-tuli dan tidak bisa mereka tanyai, aku 
pun ditinggalkan. Tapi aku tidak berani beranjak sedikit pun dari tempatku terduduk. 
Sungguh aku tidak menangis, Saudaraku. Ketika aku duduk membeku di tempat itu, hanya 
satu yang aku ingat, Saudaraku, bahwa perang sangat kejam dan jahat. Kalau kau punya 
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anak kelak, punya cucu nantinya, cegahlah mereka berperang. Sekurang-kurangnya cegah 
mereka menghasut perang. Apalagi perang sesama bangsa sendiri. Karena perang juga akan 
menghancurkan semua orang yang tidak ikut berperang. Perang tidak mempunyai mata yang 
jernih, sama seperti peluru yang digunakannya.  
 
Tak seorang pun muncul setelah beberapa waktu peristiwa itu berlalu. Air di periuk yang 
dimasak tadi kukira telah dingin lagi, karena api di tungkunya telah padam. Mayat perempuan 
di ambang pintu itu tergeletak dengan mulut menganga, seperti melolongkan nasibnya yang 
ditimpa kekejaman perang. Lalat merubungi lukanya. Darahnya yang merah telah 
menghitam. Mayat itu sudah harus dipindahkan ke tempat yang layak. Aku harus mencari 
bantuan. Aku naik ke rumah. Semuanya centang perenang. Gelas dan piring sarapan pagi 
tergeletak dan pecah-pecah di lantai. Kamar-kamar porak poranda isinya. Kasur terbusai oleh 
tusukan pisau. Kain-kain dalam lemari tertumpah ruah ke lantai. Aku pun turun ke tangga 
depan. Di halaman kujumpai lagi dua mayat laki-laki yang tadi sarapan di rumah. Yang 
seorang tengkurap. Aku melewati kedua mayat itu dengan perasaan ngeri. Adakah korban-
korban lainnya? Aku mencari-cari dengan mataku, tapi tak kutemui mayat lain. Tapi ke 
manakah orang-orang lain? Kalau mereka masih hidup, tentu mereka sudah kembali lagi. 
Berlima orang mereka pagi tadi. Kalau mereka sudah mati, di manakah mayatnya tergeletak? 
Tidak adakah orang-orang desa lainnya di tempat itu? Memang rumah kami agak terpencil 
sedikit dari rumah-rumah lainnya di desa itu. Maka aku menyusuri jalan kecil yang menuju 
tengah ke desa. Alangkah lengangnya. Tidak ada seorang pun. Hanya ayam dan itik aku 
temui. Seekor kerbau dan tiga kambing pun telah mati. Empat buah rumah yang bergandeng 
rapat hangus terbakar. Asapnya masih mengepul dari bawah abu puingnya.  
 
Seekor kucing merenungi rumah yang terbakar itu dari atas batu. Di dekat itu aku lihat 
seorang wanita, duduk bersandar pada pohon manggis. Aku mendekatinya. Perempuan itu 
telah menjadi mayat. Darah telah menghitam pada kebayanya. Dan di sampingnya seorang 
bayi kecil tertidur. Ya, memang bayi itu tertidur, dia tidak mati. Aku tidak mau 
mengganggunya, meski perasaan iba mendera-dera hatiku. Aku segera berlalu mencari 
orang-orang untuk meminta bantuan 
 
 
Episode 27 
 
Akhirnya aku sampai ke ujung dataran. Jalan sekarang menurun. Kalau jalan itu aku tempuh 
terus, akan sampai ke desa yang lebih ramai. Di sana ada pasar kecil dan kantor kepala desa. 
Lebih dari sejam perjalanan ke desa sana. Mungkin di sana banyak orang. Ketika aku hendak 
menuruni jalan itu, di bawah sana aku melihat seseorang berjalan mendaki jalan yang akan 
kutempuh. Orang itu memakai topi pandan yang telah lusuh dan memakai tongkat. Orang itu 
melihatku ketika dia mendongakkan kepalanya. Dia mulai berjalan lebih cepat setelah aku 
melambai-lambaikan tanganku. Menjelang dia mendekat aku mulai berpikir bagaimana aku 
harus mengatakan bahwa di rumah ada mayat tergeletak dan seorang bayi perlu 
pertolongan. Orang itu kian dekat juga.  
 
Dan, Saudaraku, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, aku mengenal orang itu dan dia pun 
berlari ke arahku. Di tengah pendakian itu kami bertemu dan aku tenggelam dalam 
tangannya. Aku menangis tersedu sambil memeluknya kuat-kuat. Tak ingin aku 
melepaskannya dan lebih tak ingin aku hidup sebatang kara. Banyak sekali yang ingin aku 
katakan padanya dan lebih banyak lagi yang aku harapkan darinya. Tapi itu tak bisa 
kuucapkan, Saudaraku. Aku hanya mampu menyebut namanya di dalam hatiku: "Busra. 
Busra. Busra." Lainnya tak dapat aku ucapkan.  
 
Ketika pelukan kami saling melonggar, mata kami bertatapan. Aku lihat air matanya 
tergenang. Dan aku kembali merebahkan kepalaku ke dadanya sambil mempererat 
pelukanku. Kemudian dia menjarakkan kepalaku dari dadanya. Sehelai kertas 
diperlihatkannya padaku. Rupanya ia yakin akan menemui aku, telah disiapkannya apa yang 
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ingin dikatakannya padaku. Tidak banyak isi kertas itu. Isinya tak lain hanya: “Aku cari 
engkau.”  
 
Sekali lagi aku memeluknya, Saudaraku. Kini aku betul-betul tak ingin melepaskannya untuk 
selama-lamanya. Tak ingin, Saudaraku. Tak lama kemudian orang-orang pun muncul dari 
bawah pendakian itu. Bala bantuan telah tiba.  
 
Dan ketika aku menulis kisahku ini, aku telah belajar menulis dan membaca pada Pusat 
Rehabilitasi yang dirintis Dr. Suharso di Solo. Sebetulnya itu semacam rumah sakit untuk 
korban perang yang menderita cacat tubuh. Terutama bagi tentara yang kehilangan kaki atau 
tangan. Di sana mereka diberi tangan atau kaki palsu dan dilatih untuk menggunakannya. 
Jadi, bukan untuk tempat pendidikan orang bisu-tuli seperti aku. Karena itu akulah satu-
satunya orang bisu-tuli yang dididik di sana. Hampir empat tahun lamanya. Aku kira, aku 
salah masuk ke sana. Namun demikian, aku diterima atas usaha Kapten Hendro teman 
sekolah ayahku. Aku ketemu dia ketika aku dan Busra ditahan sekembali kami dari 
pedalaman.  
 
Namun kadang-kadang, Saudaraku, selama tinggal bersama penderita cacat akibat perang itu 
aku putar perjalanan hidupku sendiri, aku pun seorang korban perang juga, Saudaraku. Ayah, 
Ibu dan saudara-saudaraku mati oleh akibat perang juga. Angah, kakak ayahku, dan Pak 
Angah juga. Aku tidak tahu di mana mereka dikuburkan. Aku sendiri sebenarnya juga 
seorang korban perang. Meski tidak kehilangan nyawa, aku kehilangan nyawa orang-orang 
yang aku kasihi.  
 
Selama hidup dalam perang, di samping melihat banyak kesengsaraan, aku juga melihat 
banyak korban yang mati, yang luka, banyak rumah yang hangus dan hancur. Jika aku 
kenang itu semua, terasa sekali betapa dunia ini begitu kelabu, begitu gelap. Kenangan itu 
selalu mengusik sanubariku, Saudaraku.  
 
Tapi di atas segala-galanya, hatiku merasa begitu perih oleh kehilangan cinta. Cintaku yang 
pertama. Mungkin banyak orang mengalami kasih tak sampai. Tapi aku, mengalami kasih 
pertama yang dikhianati. Ada luka yang menganga demikian dalam pada kenanganku. Luka 
itu memang tidak membunuh, tapi bekas luka itu masih terasa sakitnya. Dengan segala 
ketegaran hati aku selalu berusaha membuangnya jauh-jauh dari dalam diriku. Kadang-
kadang aku merasa beruntung juga karena tuli telingaku, sehingga aku tidak mendengar 
nama Bisri diucapkan orang. Namun sekali-sekali timbul juga tanya-tanya pada diriku: di 
mana dia sekarang.  
 
Aku belajar menulis dan membaca. Membaca tulisan dan juga membaca gerak bibir orang 
yang berbicara. Namun aku kesulitan belajar berbicara. Kata pelatih, aku terlambat belajar 
berbicara, sehingga lidahku kaku dan suaraku sangat sengau. Orang akan sulit memahami 
apa yang aku katakan. Menurutnya, aku lebih baik belajar bicara menggunakan tangan. Tapi, 
selain tidak ada guru, juga perlu ada orang yang pandai menerjemahkannya. Belajar menulis 
dan membaca tidaklah begitu berat. Yang berat ialah mengenal arti setiap kata dan makna 
dari kalimat yang merangkai kata-kata itu.  
 
Kemahiran menulis diperlancar oleh keasyikan saling berkirim surat dengan Busra. Bahasa 
surat Busra sederhana dan gamblang. Dia selalu mencoba menyesuaikan bahasanya dengan 
bahasaku, sehingga aku mudah memahaminya. Sedikit demi sedikit dia pun memperbaiki 
bahasaku dalam surat-surat yang aku kirim kepadanya, yaitu dengan menempatkan awalan 
dan akhiran. Yang menarik dalam surat-suratnya ialah tentang kegiatannya dan keadaan kota 
Padang Panjang, terutama tentang orang-orang yang aku kenal, hingga aku merasa berada 
di sana.  
 
Katanya, dia tidak melanjutkan sekolahnya. Dia sudah harus menghidupi dirinya sendiri dan 
membangun masa depannya. Pelajaran sekolah tidak ada sangkut-pautnya dengan apa yang 
diusahakannya. Katanya, dia mulai lagi beternak ayam. Ayam ras yang petelur dan pedaging. 
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Lebih tiga ratus ekor jumlahnya. Juga dia beternak kambing. Tapi tidak digembalakan seperti 
dulu. Kandang kambing itu bertingkat dua. Makanannya dia ambil dari sisa sayur yang tidak 
terjual di pasar. Kulit pisang pun bagus untuk makanan kambing. Ilmu peternakan banyak 
diperolehnya dari buku-buku dan bertanya pada sesama peternak. Katanya juga, hasil 
usahanya dapat menghidupi lima sampai delapan orang.  
 
Aku gembira membaca kalimat itu. Tapi karena kalimat itu diberi garis di bawahnya, aku 
ulang-ulang membacanya. Ingin tahu aku apa yang sesungguhnya dimauinya dalam kalimat 
bergaris itu. Aku ingin menanyakannya dalam surat balasanku. Tapi ketika menulis surat 
balasan aku batalkan menanyakannya. Aku tidak tahu, kenapa aku batal menanyakannya, 
Saudaraku.  
 
Saudaraku, pernah sekali surat Busra mengabarkan perihal Bisri yang telah menyelesaikan 
kuliahnya pada sebuah akademi di Jakarta. Terus terang aku sampaikan padamu, sekali-
sekali aku teringat juga padanya dan ingin tahu bagaimana keadaannya. Secepatnya aku 
buang ingatan itu. Tapi ketika aku baca nama Bisri dalam surat Busra, aku remas-remas surat 
itu. Lalu aku bakar. Itulah satu-satunya surat Busra yang tidak aku simpan dalam kotak 
khusus. Dan surat Busra yang itu tidak aku balas.  
 
Dalam susulan suratnya yang tak aku balas itu, dia menyatakan betapa khawatirnya dia 
karena aku tidak membalas suratnya. Setiap hari dia menunggu pak pos lewat. Dan setiap 
pak pos lewat tapi tidak membawa suratku, sangat kecewalah hatinya. "Syukurlah kalau kau 
tidak sempat membalas suratku oleh karena kesibukan. Tapi seandainya engkau sakit, aku 
sangat cemas. 
 
 
Episode 28 
 
"Ya, aku memang sakit. Sakit hati oleh suratmu menulis nama Bisri. Bisri yang ingin aku 
lupakan," kataku dalam hati. “Aku tidak peduli dia. Aku hanya peduli engkau."  
 
Rupanya Busra maklum mengapa aku tidak membalas suratnya. Karena sejak itu tidak 
pernah lagi ia menulis tentang Bisri.  
 
Memang banyak kesibukanku. Di samping belajar membaca dan menulis, aku pun belajar 
menjahit berbagai mode pakaian perempuan. Seperti yang ditulis Busra, pandai membaca 
dan menulis saja tidak akan membantu keperluan hidup. Setiap orang harus mampu 
mendirikan hidupnya sendiri. Tidak ada jenis pekerjaan membaca dan menulis setiap hari 
kalau tidak memiliki kepandaian yang khusus. Pekerjaan membaca dan menulis hanyalah bagi 
mereka yang melakukan studi ilmu pengetahuan yang tinggi. Keperluan membaca dan 
menulis bagi orang biasa ialah untuk mengisi perbendaharaan batin. Orang yang tidak biasa 
membaca, pandangan hidupnya kerdil. Sedangkan untuk hidup orang memerlukan 
keterampilan tangan.  
 
Memang ada benarnya, Saudaraku, kemauan membaca dan menulis bagi aku yang bisu-tuli 
tidak sebesar ketika aku ingin tahu kata-kata yang tertulis pada kertas-kertas yang aku 
jumpai dulu. Keperluan membaca bagiku hanya untuk mengetahui apa yang ingin aku 
ketahui. Yang ingin aku ketahui tidaklah banyak. Cukup untuk mengetahui hal-hal yang 
berguna dalam hidupku sehari-hari atau sebagai pengisi waktu senggang. Membaca koran 
bagiku tidak ubahnya seperti racun yang menimbulkan kenang-kenangan pahit masa lalu 
karena sebagian besar isinya ialah berita-berita kejahatan dan kekacauan hidup manusia. Isi 
majalah atau buku sulit aku cernakan, karena tidak terjangkau oleh perbendaharaan 
pengetahuanku. Misalnya, apa arti dan faedah musik dan penyanyi bagiku. Arti 
telekomunikasi. Arti pidato pemimpin.  
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Namun membaca surat Busra dan menulis surat kepadanya telah menjadi bagian dari 
hidupku. Kalau surat Busra datang, berhari-hari dan berulang-ulang aku baca. Kalau suratnya 
lambat tiba, aku gelisah sekali. Hidup seperti tidak ada gunanya. Bagaimana nanti, jika Busra 
tidak lagi berkirim surat padaku? Misalnya apabila dia punya kesibukan dan minat yang lain. 
Umpamanya bila dia punya istri dan anak-anak yang jadi mainan hatinya. Apa? Busra punya 
istri dan dapat anak dari istrinya itu? Oh, itu tidak boleh terjadi, Saudaraku. Kalau itu terjadi, 
tidak ada lagi seorang pun tempat hatiku terpaut. Kau ingat Bisri? Ketika ia bertemu Tati, ia 
lupa padaku, pada cintaku dan pada cintanya sendiri.  
 
Lalu Busra hadir dalam kenanganku. Terkenang akan segala yang ada pada dirinya, segala 
perlakuannya terhadapku. Ketika di pemakaman, ketika di rumahnya, ketika merawatku 
setelah aku terdampar dalam kemelut perang. Pokoknya segala-galanya. Dalam mengenang-
ngenangnya aku baca lagi surat-suratnya. Ketika mataku terpaut pada kalimat yang bergaris 
di bawahnya: "Sekarang usahaku dapat menghidupi lima sampai delapan orang," aku 
tersentak. Aku tiba-tiba memahami maksudnya yang tersirat. Bahwa dia telah siap hidup 
bersamaku.  
 
Lalu aku kirim telegram kepadanya supaya cepat sampai. “Busra. Aku mau pulang." Enam 
hari kemudian tiba telegram balasannya. Isinya: "Tunggu. Aku akan jemput kau. "  
 
Ketika aku menyelesaikan surat ini, aku sedang menunggu Busra, Saudaraku.  
 
 
Tamat 


