
Sensualita: Pengantin Langit 

 

Wanitaku ini bukanlah sebagaimana seorang nabi 

yang diutus oleh Tuhan. Masing-masing tangannya 

memegang dua benda, di kanannya adalah sebuah 

kitab suci yang dia dekap dengan erat di depan 

dadanya. Pada tangan kiri dia pegang – sebutlah 

berhala – yang seringkali dia angkat hingga ke atas 

kepala. 

Aku bertanya padanya tentang apa yang dia 

maksudkan dengan kedua benda itu, namun 

jawabannya malah begitu dalam dan menghentak 

hatiku. 

“mestinya engkaulah yang dapat lebih 

menjelaskannya kepadaku”, dan hampir saja dia 

pergi, tapi ternyata tertahan oleh kemungkinan sebab 

yang sama denganku – tentang benih yang 

dibenamkan ke dalam kami berdua. 

Ketika kusadari bahwa dia mempasrahkan diri, maka 

kucumbui dia dan dia pun melaksanakan dua syarat, 

perilaku yang sepertinya menjadi keharusan baginya 

– yang seharusnya bagi manusia wanita. Pertama dia 

letakkan kitab sucinya sebagai sandaran kepala dan 

yang kedua, dibantingnya berhala itu atas namaku 

hingga hancur berkeping, serpihannya terbawa angin 

sebagai kabar. 

Hembusan angin utara yang menerpa wanita ini 

hampir saja menerbangkan kerudungnya, sedikit 
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menyingkap kilau indah rambut hitamnya. Lebih 

indah bersamaan dengan gerak kepalanya yang 

berpaling untuk menghindari debu yang mungkin 

terbawa bersama angin. 

“lalu mengapa engkau mempersulit dirimu sendiri?” 

Keanggunan gerak dari ruas-ruas tubuh yang teramat 

indah, memang tampak begitu lamban, namun 

bukanlah tanpa sebab. Ia penuh dengan kepastian, 

sadar dan mengetahui apa yang dilakukan. 

“diantara banyaknya daya tarik, hanya engkaulah 

yang berarti cantik. Indah berbaur dengan 

keanggunan. Jelaskanlah kepadaku mengenai 

perihalmu itu hai wanita yang menyita kesadaran 

dan perhatianku” 

“itu karena engkau mencintaiku” 

“bagaimana hingga engkau menyebutku 

mencintaimu?” 

“karena engkau adalah orang yang sendiri” 

“banyak sahabat, kerabat dan handai-taulan dise-

kelilingku, bagaimana bisa kau sebut aku sendiri?” 

“bukankah kerinduan masih menguasaimu? Dan 

mereka bukan pereda rindumu itu” 

“engkau benar, tapi apa yang membuatku rindu?” 

Ini adalah suatu keadaan yang baru, tidak semestinya 

aku menempatkan diri sebagaimana yang orang 

inginkan dariku untuk mereka saksikan, kemudian 
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membenarkan apa yang mereka perkirakan. Aku 

harus kembali pada ketenangan yang kosong, karena 

yang kubutuhkan saat ini adalah untuk memahami 

bagaimana keadaan berlaku di sini.  

“ternyata selama ini aku belum mengenalmu”, 

dadaku mulai terguncang. 

“apa lagi yang mesti kuketahui?” 

“bahwa bukan sekedar kepercayaan, akan tetapi kau 

tahu aku memang utuh” 

“bagaimana bila telah hilang serpihan halusnya? 

Terbawa angin dan menjadi berita bagi orang lain” 

“maka ikhlaskanlah keistimewaan yang ada padamu 

sebagai gantinya, ketetapanmu tentangku, kepastian 

untuk memiliki diriku – dan itu sangat layak untuk 

tiap serpihan yang hilang. Engkau menjadi 

kebanggaan bagi sebagian orang dan keseganan 

bagi sebagian lainnya” 

“mengapa aku begitu menyayangimu?', tanyaku 

memancing kalbunya. 

“karena mengenali aku, karena engkau mempunyai 

pengetahuan tentangku” 

“mengapa aku begitu mencintaimu?” 

Takdir begitu terasa, oleh karena itulah banyak yang 

berusaha meredamnya, sementara mereka sadar 

bahwa ini hanyalah bumi. Biarlah kami berikan 

kepuasan yang tak berharga itu kepada mereka, 

karena yang kami maksudkan bukanlah sepenuhnya 
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tentang bumi yang terukur. 

“apakah yang kau maksud adalah tentang sebuah 

lingkaran?”, pertanyaanku adalah untuk memastikan 

bahwa dia tidak terjebak dalam pernyataan keduniaan 

belaka. 

Isteriku menangis, airmatanya seperti intan permata, 

seumpama berlian yang memantulkan beragam 

kilauan warna saat tertimpa cahaya matahari sore. 

“lihatlah, airmata yang menetes dari tempat kau 

beranjak menuju pelukku. Mereka melebur bersama 

kepingan-kepingan itu, kepingan benih yang kini 

telah tumbuh sebagai tetanaman”, kini akulah yang 

tegak demi ketetapan. 

“'sekarang engkaulah yang menjelaskan perihalnya 

padaku” 

“benihku telah tertanam” 

“bahkan aku sendiri tak menyadarinya, dimana 

gejala itu?” 

“kearahku engkau melangkah, jejaknya menuju pada 

kebenaran, kakimu menapak pada surga. Sedang 

kepingan-kepingan itu telah bertumbuh dengan 

airmatamu, engkau sedang menghasilkan air susu” 

“benarkah begitu adanya?” 

“wanitaku, aku menyimpan rasa yang berlebih, 

sekali waktu atau mungkin seringkali aku 

menginginkan apa yang belum kukuasai atau ingin 

merasakan apa yang mereka alami. Segenap 
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perasaan yang muncul saat berhadapan dengan para 

perempuan, perasaan-perasaan itu seperti mewakili 

suatu daya berlebih sehingga membutuhkan wadah” 

“getaran yang berbeda, dan aku tidak menyukainya 

sekarang” 

“Dinda, tahukah engkau betapa inginnya aku men-

cumbumu?”, demikian aku berkata. “duh pria yang 

telah mengenali langitnya, mandilah saja… 

bergegaslah untuk menghadap Sang Raja”, jawab 

wanitaku yang kemudian aku tanggapi, “bukankah 

ini bukan saatnya untuk menghadap kepada Sang 

Raja? mestinya engkau tahu itu, Dinda”. 

Dia, sang wanita selalu dapat membunuh iblis di 

hatiku, demikian bisiknya, “bukankah ini juga bukan 

waktu yang tepat bagi kita untuk bercumbu? Belum 

ada ijin yang tersampaikan meski restu tergenggam”. 

Entah siapa yang melindungi wanita ini, anggun 

sekali dan tampaklah ia selalu dalam pakaian 

kebesarannya lengkap dengan mahkota dari kerajaan 

langit. Siapapun Sang Penjaga itu, bahkan aku tak 

merasakan keterpaksaan atau bahkan merasa 

terganggu dan tak terlintas bahwa ia telah 

mempengaruhi lisan dan perbuatanku… tidak – 

malah sepakat bahwa kami mesti menjaga wanita ini. 

Aku sendirilah yang melumpuhkan naluri hewan di 

dalam diriku, hingga bersujud ia kepadaku yang 

manusia, dengan itu maka kusebut wanita ini sebagai 

penghulunya para bidadari, permaisuri istana langit. 
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Jika manusia menempati derajat tertinggi, jika 

manusia disebut sebagai mahluk yang paling 

sempurna diantara yang lain, maka rahim adalah 

kemuliaan. 

Apa yang tidak ada di sana? Kebesaran dunia yang 

tidak tercakup oleh indera dan tidak terumuskan oleh 

akal-pikiran, terangkum di sana. Adalah karena 

mahluk yang paling sempurna mengalami 

pembentukan kejadian awal dirinya di sana. 

Pertemuan kedua air kotor itu mesti disucikan, mereka 

telah melalui benang merahnya antara syarat dan syahwat, 

tuntaskanlah ia dengan kelahiran wahai wanita, penuhilah 

kehidupannya wahai pria, bantu ketundukannya olehmu 
sekalian, hingga suatu saat lunturlah nista yang pernah 

melekat, nafsu yang diberkati. 

Tuhan membuat dinding antara manusia dengan hatinya 
sendiri, tajam, terjal dan curam. Tapi, sulit untuk 

dimengerti bahwa aku sekarang ini sedang berada di 

puncak gunung hatiku sendiri tanpa terasa telah berpayah 
mendaki. Mungkin keharuan yang membawaku, juga 

tetang nafsu yang diberkati yang mengisi pundi 

semangatku. 

Inilah nafsu itu, kukenali sebagai hasrat untuk menerima 
gadis ini sebagai yang satu-satunya di dalam dada dan 

pikiranku untuk mendandani hari-hariku, untuk merawat 

waktuku. Dinda sang isteri tersayang, gadis cantik dari 
kampung langit. 

Inilah bekal bumi yang membuatku mendapatkan 

ketenangan, demikianlah kejadian tentang bagaimana 
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penghulu bidadari-NYA menyingkapkan rahasia dan 

membuka mata bahwa aku mempunyai kekuatan langit. 

Sementara isteriku mendengarkan dan terus men-

dengarkan bersama getaran yang kurasakan dari tubuhnya, 

diapun mengenaliku. 

Cepat atau lambat sang isteri memang akan menempuh 

kejadian-kejadian yang sama denganku di saat menuju 

masa depan. 

Dalam remang cahaya kamar pengantin kami selimuti 

tubuh telanjang kami dengan selembar kain sutera 

berwarna merah terang untuk menghalau birahi dari 
mencampuri kami, birahi yang semerah api gentar 

terhadap warnanya sendiri, dia memiliki tempat di dalam 

fitnah. 

Airmatanya menetes ke bumi hingga salah satu tetesannya 

menembus tanah dataran dengan cepat menuju pusat 

bumi, membuat laharnya bergejolak keras, dan satu 
getaran terakhir mengguncang bumi, dan berhenti. 


