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 Takut ditanya emak, kenapa menangis, aku langsung menuju jembatan sebelah 

selatan. Di sana aku bisa memperhatikan perempuan sinting yang sering bergerak-

gerak, menunjuk-nunjuk kolong jembatan dengan sedikit air tersebut. Entah mengapa 

aku sering memikirkan penyebab ia menjadi gila. Mungkin jembatan itu membekaskan 

kenangan tentang peristiwa yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Siapa tahu? 

Pemandangan di sini memang aneh. Ada ketakmasukakalan yang berloncatan ke arah 

pandangku. Kesemrawutan antara kemiskinan dan kemewahan. Dari sana pula dapat 

kulihat lalu lalang kendaraan dari jalan besar yang tempatnya agak rendah. Di situ juga 

terdapat pohon munggur dengan tiga cabang besar, sejajar pangkalnya, dan disebut-

sebut sangat angker oleh orang-orang, menjadi tempatku yang nyaman untuk 

memperhatikan pemandangan sekitarnya. 

 Di awal-awal kesenanganku duduk di ketinggian persimpangan cabang pohon 

tersebut, selalu ada saja yang mengkhawatirkanku.  

 "Turun! Turun, Nak! Jangan duduk di situ! ...!!!" 

 "Kamu mau kena welat, ya? Tak dengarkan kata orang?" 

 "San, nanti kamu bisa ketempelan, lo!" 

 Dan banyak lagi penghuni perkampungan tukang becak itu melarangku. Tetapi 

terus saja kuacuhkan sapaan-sapaan mereka, segusar apa pun itu. Pernah, sebenarnya 

aku betul-betul marah, dan ketika perasaan demikian tak terkeluarkan, seketika 

membuatku lupa diri. Tetapi, lama kelamaan hilang juga, seiring dengan anggapan 

orang-orang perkampungan tersebut bahwa makhluk halus yang menempeliku, 

perlahan keluar dan menjauh. Meskipun tetap ada beberapa yang menaruh perasaan tak 

suka melihatku masih saja duduk di pohon itu. Mereka khawatir aku tertempel lagi dan 



membawa masalah bagi banyak orang. Sekarang, kelihatannya semua baik-baik saja. 

Mereka tak ambil peduli dengan kebiasaanku, sekalipun beberapa kali lagi, dari sana 

aku bersikap seperti orang ketempelan. 

 Juga sekarang. Aku tengah bertengger di pohon tersebut. Perempuan gila yang 

sering di dekat situ masih tetap ada. Tapi tak sedikit pun menarik perhatianku. 

Pemandangan perumahan atas, kira-kira setengah kilo dari tempatku berada itulah yang 

menyita perhatianku. Hampir seluruh jiwaku, beserta mata dan hatiku, selalu dan selalu 

saja ketika aku duduk begini, tumpah ke sana. Rumah-rumah tinggi dengan banyak 

benda bagai irisan bola setengah, mencuat di atas masing-masing atapnya tersebut 

sebenarnya yang senantiasa membuatku marah. Betapa tidak? Ketika pertama kali aku 

duduk di sini, tiba-tiba takjub atas pemandangan dari atas sana, lalu esok paginya aku 

berjalan-jalan melewati deretan rumah-rumah itu, saat itulah keirian membersitkan 

sakit hati.  

Begitu jauh perbedaan kondisi kami. Mereka sangat amat makmur, dan kami 

seringkali kelaparan. Ah, jangankan membayangkan rumah sebesar itu, bahkan 

membayangkan rumah yang bersih terpelihara pun tak kuasa. Jangankan halaman luas, 

tetanaman hiasan, pagar tinggi yang tampak aman, mobil  rumah.... Betapa semua itu 

sekedar impian yang tak sepatutnya diturutkan. Jika tidak berfikir demikian, mungkin 

kami akan jadi gila seperti perempuan itu. Sejenak aku mengalihkan pandangan ke 

arahnya. Mungkinkah ia tak waras karena mengimpikan semua itu? Memikirkannya, 

aku jadi bersyukur bahwa emakku orang yang pintar menjaga kewarasannya. Ia selalu 

menghardikku untuk tak bertanya hal-hal yang tak mungkin dijawabnya. Agaknya itu 

tindakannya yang bijak agar ia dan aku sendiri tak gila.   

 Suatu kali, melewati satu demi satu rumah-rumah mewah tersebut, menyergap 

keinginanku untuk mengetahui, siapa pemiliknya. Aku pernah bertanya pada seorang 



penjaga pintu di sana. "Pak, apakah yang punya rumah ini seorang menteri, pemilik 

perusahaan, atau pemilik toko-toko, atau... ." 

 Orang itu cepat menggeleng. "Tidak. Hanya seorang pembantu letnan," 

jawabnya segera membuka lebar-lebar sebelah pintu besi di depanku, persis ketika 

sebuah sedan putih keluar dari garasi. 

 Sebelum mobil itu keluar dari halaman, sambil menekan keingintahuan, apa itu 

pembantu letnan, aku bertanya lagi. "Apakah dia baik?" 

 Orang itu mengangguk. 

 Lalu kutunggu mobil itu hingga melintas di hadapanku. Dan ketika hal tersebut 

terjadi, tak ada sesuatu yang membuatku senang. Mobil berkaca hitam itu melesat 

begitu saja, sedangkan penjaga pintu menutup gerbang segera setelah tuannya keluar. 

Aku masih berdiri memegang jeruji besi pintu dan bertanya, "Bagaimana 

kebaikannya?" 

 Sayang, orang itu hanya tersenyum, menyambar pemangkas rumput dan masuk 

menutup garasi dari dalam.  

 Aku menelan ludah, teringat tempat tinggal kami. Setiap keluarga hanya sebesar 

kurang dari luas halaman mereka. Genting-genting terbuat dari kardus atau serpihan 

seng, berlantai tanah dan kugambarkan pemandangan tempat tinggal itu persis seperti 

tempat pembuangan sampah. Barang-barang rongsokan teronggok di sana-sini. Bau 

busuk membuatku bernafas panjang-panjang manakala berada di tempat sejuk. Karena 

itulah, aku bisa membedakan, bahwa jika seseorang memencet hidung sambil 

berjingkat jijik ketika melintasi jalan gang kami, pastilah ia bukan tetangga kami. 

 Seingatku, keluargaku senantiasa hidup susah. Pernah kami hidup wajar seperti 

yang lain sewaktu menempati tempat tinggal kecil, bersebelahan dengan keluarga 

seorang penjual sayur, tetangga kami yang sama-sama mengontrak. Ingatan itu hanya 



samar-samar di benakku karena kejadiannya persis sewaktu aku baru direncanakan 

emak untuk masuk TK. Mas Imam hampir masuk SMP, dan emak juga berencana akan 

kerja segera setelah aku benar-benar menjadi murid TK dan Mas Imam murid SMP. 

Bapak kerja di pabrik, dan sekalipun sebenarnya gajinya hanya cukup untuk makan, 

emak begitu cermat sehingga Mas Imam bisa sekolah dan beaya itu akan membengkak 

setelah dia masuk SMP dan aku ke TK. 

 Tapi, sejak terjadi cekcok antara ia dan bapak, segalanya kacau balau. Bapak 

jarang pulang. Emak sering tak memiliki uang. Mas Imam tak jadi masuk SMP, begitu 

pula aku gagal sekolah TK. Pada saat genting demikian, emak menjual apa saja yang 

kami miliki. Lalu kami pindah ke kontrakan yang lebih murah. Dalam keadaan 

demikian, bahkan Mas Imam tak berhak menanyakan kesedihan. Emak tak pernah 

berhenti mencoba peruntungan. Ia kemudian sangat sibuk mempertahankan hidup 

kami. Ia berusaha agar sekurangnya kami tak kelaparan.    

 Emak mulai berjualan makanan dekat perkantoran dan kucing-kucingan dengan 

petugas. Lalu berganti berjualan buah-buahan di pinggir jalan dekat pasar. Suatu hari 

datang beberapa polisi mengangkut barang dagangan milik semua pedagang di situ. 

Para pedagang diangkut pakai truk. Semua orang kalang kabut, tetapi aku sempat 

menyambar jas hujan milik seorang polisi. Emak berlari, dan tas yang biasa digunakan 

untuk menaruh uang, hilang entah ke mana. Sejak itu, aku mulai sering digendongnya, 

tetapi tidak lagi bisa makan sesering dulu. Kami sempat menggelandang. 

 Lalu emak menjadi buruh gendong. Mas Imam menjadi tukang parkir. Dan 

kami bertempat tinggal tak jauh dari pasar, beratap seng dan dinding kardus. Tak lupa 

mantel polisi itu kami pasang. Ketika gerimis datang, aku memandanginya, 

mengingatkan kembali peristiwa saat para polisi itu membuat hidup kami lebih 

terpuruk. Perlahan emak dan Mas Imam menabung. Suatu hari bapak datang sekali, lalu 



ia mulai datang mengunjungi kami kedua kali dan seterusnya. Awalnya aku sempat 

kaget melihat perubahannya. Ia tampak sangat tua dan tak lagi rapi. Penampilannya 

membuatku takut untuk mendekat.  

 Aku bertanya kepadanya, "Ke mana Bapak selama ini?" 

 "Mencari uang," jawabnya singkat dan lesu.  

 "Ke mana? Bapak tidak lagi bekerja di pabrik itu?" 

 Ia menggeleng. 

 "Kenapa?" 

 Ia hanya menggeleng lagi. 

 Aku tidak puas dan menanyakannya kepada emak. Ia pun demikian. Tak pernah 

menjawabnya sampai usiaku sepuluh tahun. Sampai sekarang, bahkan aku tetap ingin 

tahu sekedarnya. Apakah pabrik itu bangkrut atau bapak melakukan kesalahan yang 

membuatnya dikeluarkan? Tetapi seiring dengan sikap bapak yang kian lama kian tak 

peduli dengan kami, aku juga tak lagi banyak memikirkannya. Mulai kulupakan tentang 

bapak, dan kendati tak bisa sekolah, aku mulai merasa seperti anak-anak lain, tak sering 

digendong emak dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku biasa ketemu emak hanya 

ketika senja menjelang atau bahkan waktu telah menjadi malam.  

 Tapi, suatu hari, ketika aku di rumah sendiri, polisi-polisi dan dua tiga tentara 

datang membongkar semua tempat tinggal di situ. Banyak orang menangis meraung-

raung. Ada pula yang berkacak pinggang mencaci maki petugas. Aku ketakutan. Tapi 

masih sempat kukemasi tabungan tanahku, semua baju dan alat-alat memasak. Tak 

ketinggalan mantel polisi itu kukemas juga. Jika Mas Imam tidak segera datang 

tergopoh, aku tidak kuat membawa tiga buntalan besar itu sendirian. 

 Mas Imam setengah menyeretku karena rasanya sangat tidak rela meninggalkan 

tempat itu. Bahkan sempat kuhentakkan tanganku agar lepas dari cengkeramannya. 



Perhatianku tumpah pada empat kelompok petugas, masing-masing di setiap penjuru 

arah, sibuk menancapkan sebuah papan. 

 "Apa tulisan itu melarang kita mendirikan rumah di situ?" tanyaku 

membelakanginya. 

 "Bunyi tulisan itu, ‘tanah ini milik kesatuan Angkatan Darat wilayah Bekasi 

Timur’," jawabnya sambil menarik tanganku. 

 "Tidak ada larangan?" 

 "Artinya sama dengan itu. Kalimatnya saja yang lain." 

 Aku mengangguk tak mengerti.  

 Sore hari kami menemui emak di pasar, dan ia tidak mengucapkan apa-apa 

kecuali mengusap lelehan air mata yang mengalir di kedua pipinya. Satu minggu kami 

menumpang di kios milik langganan emak. Malam hari untuk kami tiduri, siang untuk 

jualan pemiliknya. Mas Imam tidak pernah tidur bersama kami kecuali sekali-sekali 

menemui untuk memberi uang. Sampai tibalah dia menunjukkan tempat tinggal untuk 

kami. Katanya sudah dibeli, jadi milik kami selamanya. Emak tak menanyakan dari 

mana uang itu ia dapat, begitu pula tak pernah menanyakan kenapa dia tidak lagi jadi 

tukang parkir, sampai kemudian menghilang entah ke mana. 

 Keadaan kembali berubah ketika kaki emak terkilir. Ia tidak bisa lagi menjadi 

buruh gendong. Mas Imam belum juga pulang. Pada saat demikian, bapak lebih kerap 

datang, dan selang satu bulan setelah kepulangam Mas Imam, adik lahir. Lalu giliran 

bapak yang tak pernah pulang lagi. 

 Dan sekarang ini, di saat harga-harga naik, adik sakit, emak tidak bisa menjual 

barang-barang rongsokan kami, terpaksa ia mencopet. Tentu saja kami hanya butuh 

uangnya dan kurasa aku sudah berbuat baik dengan mengembalikan dompet dan surat-

suratnya. Tapi bahkan selain menghardikku sebagai keluarga pencopet, pemilik itu 



meminta kembali uangnya. Betapa sakit hatiku menghujam ke ulu hati. Betapa 

terhinanya aku. Pulang dari rumah Pak Haji Amin, aku seperti sedang mimpi buruk 

dalam tidur tak tentram. Gelisahku menggumpal kian tebal.  

 Kuseka airmata yang kembali menetes, tapi bukannya berhenti, malahan 

menderas membasahi wajah. Kuseka lagi, keluar lagi dan kali ini tangisku menggugu. 

Tiba-tiba, kulihat perempuan sinting itu menunjukku sambil tertawa. Aku terperanjat. 

Tangisku sedikit mereda dan air mata berhenti begitu saja, segera turun dan 

mendekatinya. Dengan masih tersengal menahan kesakithatian, aku berteriak-teriak 

padanya. 

 "Apa? Kamu tertawai aku, ya? Kamu menunjuk aku, ya? Kamu hina kami? 

Kamu tahu, betapa sakitnya aku!" Kudorong-dorong dia hingga tubuhnya merapat ke 

tembok jembatan. Sesekali juga kutonjoki. Dia tidak melawan. Tetapi tawanya masih 

saja berderai. Itu membuatku semakin kalap. "Kamu tak ubahnya seperti si pemilik 

dompet itu! Ustad pelit... !!!" 

 "San! Iksan! Dicari emakmu!" 

 Aku menengok. Rupanya tukang becak yang kenal baik dengan emak telah 

berada di belakangku. Di sekitarnya ada lima anak kecil sedang cekikikan 

mentertawaiku. 

 Aku celingukan. Ternyata orang gila itu menjadi sasaran kemarahanku. Duh, 

betapa malunya aku! 

 "Sekarang juga disuruh pulang, San!" katanya lagi 

 Aku langsung ngibrit menahan gusar, benci, sakit hati, terhina... .*** 


