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ebuah patung raksasa yang menjorok 
ke laut, aku mengenalnya dengan 
nama Patung Liberty. Seorang pria dari 

ras Hispanik menatap patung itu serius, sesekali 
tangannya melambai, entah siapa yang dia lambai 
karena aku tak melihat siapapun. 

" Kamu tahu bagaimana patung ini dibuat?" 
tanya pria itu padaku. 

Aku menggeleng, kutatap pria itu lebih dekat, 
tubuhnya cukup tinggi dan berambut hitam pekat, 
ada bulir air mata menetes. Dia berusaha 
mengusapnya tapi menangis lagi, sepertinya dia 
sedih tapi aku tak tahu hal apa yang membuatnya 
sedih. 

" Namaku Thomas, begitu aku biasa 
dipanggil. Akulah yang membuat dan mendesain 
Patung Liberty ini", katanya. 

Pria itu mencari tempat untuk duduk di atas 
pasir dan aku ikutan duduk di sampingnya sambil 
memandangi Patung besar itu. 

Dia memulai ceritanya," Dulu, ada seorang 
pemimpin di Amerika ini yang aku ingat namanya 
Abraham Lincoln, dia memesan patung yang bisa 
menggantikan mercusuar di tengah laut. Presiden itu 
ingin bentuknya tidak hanya serupa dengan 
mercusuar tapi ketika kapal laut melihat, maka akan 
tahu kalau mereka sudah sampai di Amerika". 

" Jaman dulu hanya kapal laut satu-satunya 
menjadi sarana transportasi yang paling cepat untuk 
menghubungkan satu negara ke negara lain melalui 
laut". 

S 
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" Ada banyak desain yang aku ajukan tapi 
patung Liberty ini yang diterimanya, Liberty itu 
artinya Keabadian". 

" Aku membuatnya hampir 20 tahun, dengan 
dibantu 600 pekerja yang kesemuanya ahli dalam 
membuat patung". 

" Bagian kerangkanya dibuat dari baja yang 
sangat kuat dan besar untuk menopang besarnya 
patung". 

" Bahannya dari tanah yang biasanya dibuat 
untuk keramik dan semen, sempat terjadi 
pembuatan ulang karena dibagian bawahnya yang 
sudah selesai ternyata pecah karena terlalu banyak 
bahan keramiknya, jadi harus diulang lagi dari awal". 

" Hebat sekali!" kataku spontan terkagum 

Dia kembali menangis dan dengan terisak dia 
bercerita," Tidak, tak ada hebatnya sama sekali. 
Hampir 60 pekerja meninggal saat pembuatan 
patung itu, terutama saat mengerjakan pada bagian 
obor api, buku yang dipegang dan mahkotanya". 

"Kereta katrol yang dipergunakan untuk 
menaikkan pekerja terputus karena tiupan angin dan 
kini aku harus menebus kesalahanku yang telah 
membuat pekerja-pekerjaku mati", Thomas menarik 
nafas dalam-dalam dengan sesalnya yang 
mendalam. 

" Adakah pesan yang ingin kamu sampaikan 
Thomas?" tanyaku. 

Thomas bangkit sambil berkata," Katakan 
pada semua orang bahwa membangun patung itu 
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sama sekali tak ada gunanya. Patung hanyalah 
simbol keangkuhan dan kesombongan manusia 
yang merasa bahwa dirinya, kotanya atau negaranya 
adalah yang terbaik". 

" Aku hanya membuat kesia-siaan meski dulu 
aku bangga dianggap orang hebat. Apa yang bisa 
dimanfaatkan dari patung yang telah aku buat ini, 
tidak ada sama sekali. Bentuk obor yang dipegang 
patung itu juga tidak memberikan nyala atau sinar 
sendiri, hanya kebodohan yang aku banggakan. Aku 
pikir masih lebih bermanfaat mercusuar dari pada 
patung buatanku ini.  Apa hanya karena aku lahir di 
Amerika kemudian biar orang Amerika bangga 
dengan Amerikanya dan hanya orang Amerika yang 
bisa menghuni Amerika? Bumi ini milik semua 
manusia dan bukan hanya orang-orang dengan ras 
tertentu". 

" Aku bukan dari Ras Kulit putih, aku orang 
Hispanik dan tak pernah sedikitpun orang Hispanik 
dianggap bagian dari orang Amerika dan 
namakupun tak disebutkan, yang disebutkan 
hanyalah orang yang telah membiayai pembuatan 
Patung Liberty ini dan dia orang Perancis". 

" Patung ini dibangun di sini, di negara 
bagian Amerika yang paling padat penduduknya dan 
bukan dari Perancis. Aku yang membuatnya dan aku 
orang New York ini sendiri". 

Pria itupun berlalu, dia menaiki Patung 
Liberty itu dalam gaib dengan derai air mata," 
Sampaikan Pesanku saudaraku, tak perlu 
mengarang cerita yang tak mungkin dan seharusnya 
semua orang tahu itu". 


