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Tokek-Tokek Togar

Thok...othok...othok...thok..tokek...tokek...tokek!

Sudah beberapa hari bunyi hewan tokek itu membikin

ramai rumah Togar. Entah di mana lokasi keberadaannya, yang
jelas, Togar dibikin pusing dengan suara tokek itu, yang
berbunyi tak kenal waktu. Rasa-rasanya waktu dulu Togar
masih kecil, hewan yang bentuknya antara cicak, dan kadal itu,
hanya berbunyi saat malam pekat tiba. Biasanya juga, bunyi
tokek itu merupakan penanda rumah tempat dia mengeluarkan
suara, tak ada penghuninya. Akan tetapi, tidak dengan rumah
Togar saat ini. Istrinya yang tengah hamil muda, adalah bakal
melahirkan anak ke-lima. Empat anak sebelumnya, sudah
cukup membuat suasana rumah menjadi seperti taman
bermain. Bagaimana tidak, jarak usia masing-masing anak, ratarata hanya terpaut setahun atau dua tahun. Banyak yang
menyalahkan Togar atas hal itu, sebagai tak bisa

mengendalikan nafsu. Tapi, Togar berkilah, kenapa dia harus
disalahkan? Melia istrinya, tak mengeluh hamil beberapa kali.
Pun, dirinya juga tak berasa keberatan dengan jumlah anak
yang hampir lima ini. Maklum, Togar memang sangat
mengharapkan kehadiran anak laki-laki dalam rumah
tangganya. Apalagi kalau bukan sebagai penerus marga.
"Itu kan adat dulu. Harus punya anak laki-laki sebagai
penerus marga. Sekarang zaman nano teknologi bung! Anak
laki-laki, anak perempuan, sama saja!" kata bapak mertuanya
kepada Togar suatu siang.
"Ah itu karena bapak orang Jawa yang tak perlu
merasa meneruskan marga atau nama keluarga, kalau bukan
keluarga kerajaan atau kesultanan," jawab Togar.
"Jadi, kau dari Kerajaan Batak mana Gar?" sewot
Martoharjo menimpali jawaban menantunya itu. Sebagai bapak
dari Melia, Martoharjo memang tak tega putrinya itu bolakbalik mengandung, dan dua yang terakhir ini, sudah mengalami
operasi sesar. Bukan soal biaya operasinya, tetapi sebagai
bapak yang baik, dia tak tega membayangkan putrinya itu
disayat pisau bedah beberapa kali. Di mana-mana, seorang
bapak akan selalu menganggap putrinya itu, sebagai anak kecil
yang harus dilindungi, tanpa sadar bahwa putri kecilnya itu
sudah beranjak dewasa, pun sudah pula menjadi orangtua
seperti dirinya.
Mungkin itu pula yang orang Jawa dulu, selalu
berpesan dan menerapkan kriteria, bibit, bebet dan bobot
dalam menentukan menantu. Nah, si Togar itu, adalah
menantu karena kepepet! Bagaimana tidak kepepet? Karena
Melia putri sulungnya itu, saat itu sudah berusia kepala 3 dan
belum juga memberinya seorang cucu pun! Ah, apa ini juga

