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layouter: hadi

KU bingung dengan gejolak
batinku saat ini. Hatiku
tercabik bagaikan bangkai
ditukik oleh burung gagak
yang gagah berani. Para
tetangga pada ramai ber-
gosip tentang diriku yang

gila lelaki. Perempuan-perempuan
yang tahu tentang diriku, tentu akan
mengernyitkan dahi. Katanya aku ini
perempuan yang tak tau diri. Aku
berempuan yang banyak dosa. Aku
pula perempuan yang harus siap
memakan dosa-dosa itu dari api neraka
kelak ketika aku sudah mati.

Hatiku tak kuat menahan gosip
yang bagaikan suara guntur dan petir
yang menyambar-nyambar berkilatan
di kala hujan turun pada malam hari.
Gelap gulita menyelimuti perasaan
dan hatiku. Tiap aku keluar rumah,
para tetangga dan perempuan dengan
nada mengejek berkata: “Perempuan
jalang!” ada pula yang berkata:
“Perempuan liar!”.

Dengan kata-kata itu aku termarji-
nalkan. Seakan-akan aku diusir dari
kampung halamanku. Atau bahkan
aku diharap cepat-cepat mati. Aku me-
mang mengakui, aku ini memang pe-
rempuan jalang, aku memang perem-
puan liar. Tapi aku tidak terima jika
aku diejek, dihina, diusir dan apalagi
dinistakan. Aku tak terima jika aku
diusir dari kampung halamanku. Pada-
hal aku tak menyakiti dan tak meng-
ganggu kehidupan para tetanggaku.

Aku semakin terpukul dan hatiku
teriris-iris ketika para tetanggaku
bercerita tentang diriku yang punya
banyak suami. Aku akui, aku memang
memiliki banyak suami. Ya, aku punya
banyak suami. Tapi aku tak merebut
suami-suami mereka.

Katanya aku menyalahi aturan dan
fitrah alam. Menyimpang dari ajaran
agama tentang larangan poliandri.
Menerjang adat yang telah menjadi
hukum kehidupan para tetanggaku.
Aku memang tahu, agamaku melarang
poliandri dengan alasan yang cukup
jelas. Secara alamiah, poliandri me-
mang tidak baik dan membawa ben-
cana dalam kehidupan rumahtangga.
Adat pun ikut-ikutan mengharamkan
poliandri dengan alasan senada.

Ada kelainan dalam jiwaku tentang
hasrat seksual dan biologis. Aku hanya
takut melanggar agama jika aku tidak
melakukan poliandri. Batinku dilema de-
ngan agama yang melarang menikah
poliandri, bersuami lebih dari satu. Ke-
bimbangan dan dilema membawaku pada
duniaku sendiri untuk memutuskan ber-
suami dari satu. Itu pun dengan persetu-
juan suamiku sendiri tanpa paksaan.

***
Pernah suatu ketika aku berkon-

sultasi pada seorang dukun ahli man-
tra dan seks. Aku katanya salah satu
dari perempuan si bongkok udang. Iya,
di bawah tengkukku, tepatnya pung-
gungku bagian ke bahu sedikit mem-
bongkok seperti udang. Tapi tidak bong-
kok karena cacat. Bongkokku ini kata-
nya bongkok udang. Perempuan bong-

kok seperti aku ini katanya memiliki
hasrat seksual yang sangat tinggi.

Iya, aku akui pula apa kata dukun
itu. Aku memang memiliki birahi dan
hasrat seksual yang sangat tinggi. Ka-
dang ketika aku berhubungan badan
dengan suamiku, aku sulit mencapai
klimaks padahal sudah satu jam bah-
kan lebih. Sementara suamiku sudah
orgasme setengah jam yang lalu. Aku
bingung ketika demikian. Aku kecewa
dengan kekuatan suamiku.

Berbagai jamu dan obat tradisional
telah kusarankan pada suamiku. Dia
juga banyak bertanya dan belajar ten-
tang ilmu seksual agar tahan lama ke-
tika bergaul denganku. Hingga menge-
luarkan banyak uang untuk usahanya
itu. Obat-obatan herbal dan modern
telah ia konsumsi. Terapi telah men-
jadi pekerjaan sehari-harinya. Tapi
hasilnya masih tetap saja. Aku tidak
mudah terpuaskan.

Itu alasan suamiku agar aku ber-
suami lagi supaya hasratku terpenuhi
dan tidak kecewa lagi. Dengan sepenuh
hati, aku pun mengikuti sarannya,
karena memang aku kecewa. Aku
bersuami lagi. Aku baru sampai
klimaks jika bermain dua kali dengan
suami-suamiku.

Kamar suamiku berbeda-beda dalam
satu rumah. Ketika aku tidak klimaks
di kamar suami satunya dan suamiku

sudah klimaks, aku langsung berlarian
pada suami yang satunya. Lalu baru
aku akan merasakan klimaks dan
orgasme yang tiada tara. Itu pun
suamiku mencapai klimaks dan orgas-
me terlebih dahulu.

Kini suamiku berjumlah dua belas
orang. Tiap malam hasratku harus
terpenuhi. Satu malam aku harus
dilayani oleh dua orang suami, tapi
tidak bersamaan dalam satu kamar.
Jika aku harus mengikuti aturan
agama – bersuami satu ––aku khawa-
tir menjadi perempuan tunasusila.
Atau aku akan menjadi perempuan
pembantah suami. Tidak puas dengan
suami sendiri lalu mencari lelaki
hidung belang meski itu suami te-
tanggaku, atau mencari di pagar-pagar
dengan mata buta dan perasaan kelam.
Ini lebih tak bermoral daripada
poliandri. Itu yang tak kumau.

Banyak para lelaki berpoligami
hanya karena nafsunya belaka. Semen-
tara nafkah lahiriyah bagi istri-istrinya
jarang terpenuhi dengan baik. Per-
tengkaran dalam ruamahtangga lelaki
yang berpoligami sering terjadi. Para
lelaki beristri lagi tanpa izin dari para
istrinya yang hanya menjadi pemuas

nafsu birahi belaka. Perempuan sudah
dipermainkan. Mungkin karena me-
reka tak perkasa, sehingga suaminya
berpoligami

Pertengkaran seperti yang mereka
alami, tidak aku alami. Karena aku
diizinkan bersuami lagi oleh suami-
suamiku. Dan nafkahku terpenuhi
segalanya. Suami-sumaiku rajin
bekerja dan beribadah. Mereka rukun
dalam satu rumah dengan keluarga
besar. Anak-anakku juga tak luput dari
kasih sayangku dan kasih sayangnya.

Aku lebih memilih poliandri dari-
pada mendapat hujatan dari orang
banyak dan mendatangkan masalah
lebih besar lagi. Dengan poliandri aku
tak akan mengganggu dan menggoda
para perjaka, lelaki, dan suami orang
lain. Namun aku masih dilema dengan
aturan yang menghukum perempuan
untuk berpoliandri. Hukum itu bagiku
tidak adil yang terus-terusan menyeru-
kan tentang larangan poliandri.

***
Malam terus memberangus dan

menyusuri di tiap sela-sela batinku.
Waktu meninggalkanku dalam kegeli-
sahan yang tak kunjung usai ini. Saat
malam itu, kemelut dan gulatan
batinku membuncah. Kedilemaan
antara poliandri dan bersuami satu
menyusup ke dalam sel-sel darahku.

Aku pun pamit pada para suamiku
untuk berkunjung ke kiai Samaun.
Aku pun diizinkan dan ditemani oleh
seorang dari suamiku. Aku berharap
dari kiai Samaun mendapat jawaban
yang memuaskan tentang hukum po-
liandriku dalam mengarungi bahtera
kehidupan rumahtangga bersama
suami-suami dan anak-anakku.

Kususuri gelapnya malam dengan
lampu senter yang sengaja kuredupkan
agar tak diketahui oleh para tetangga.
Langkah demi langkah kujalani.
Hingga aku diantarkan ke depan
rumah kiai Samaun yang tampak
begitu indah meski hanya terbangun
dari batang bambu dan atap jerami.

“Selamat malam Pak Kiai”.
Aku menyapa dari luar rumah itu

tanpa salam sebagaimana orang
kebanyakan. Cahaya lampu di dalam
gubuk itu bertambah terang. Tampak-
nya kiai Samaun belum tidur dan dia
menyalakan lampu lagi agar gubuknya
lebih terang dan bercahaya. Pintu
gubuk itu tebuka perlahan. Dengan
tangan terbuka kiai Samaun menyila-
kan aku dan dan suamiku masuk.

“Ada keperluan apa nduk, malam-
malam begini datang ke gubukku?”.

“Saya ingin meminta penjelasan dan
keterangan tentang hukum poliandri
yang saya jalani dalam beberapa tahun
ini pak Kiai”.

“Lantas...?”. Pembicaraannya terpo-
tong oleh celotehku.

Kiai Samaun pun mendengarkan
segala curahan hatiku dengan penuh
saksama. Detak-detak jam di dinding
bambunya menambah keseriusan
curhatanku dan simakan kiai Samaun.
Kiai Samaun hanya mengangguk-
anggukan kepalanya.

Seakan-akan mencari jawaban
tentang pembolehan poliandri. Namun,
aku masih tetap kecewa dengan
jawaban kiai Samaun yang paling alim
di daerahku itu.

“Nduk, dalam aturan agama dan adat,
poliandri tetap tak diperbolehkan”.

Pak kiai lebih lanjut dengan pen-
jelasan dan alasannya tetap melarang
poliandri. Aku hanya tertunduk tersipu
kecewa dengan larangan itu. Haram
katanya. Ya, haram. Katanya perem-
puan itu akan jadi rebutan para sua-
minya lalu terjadi pertengkaran di
antara mereka jika poliandri terjadi.
Katanya pula perempuan tak akan
mampu melayani para suaminya.
Padahal aku tidak menjadi rebutan.
Malah aku yang kecewa pada suamiku
di kala malam menyelimuti tubuhku
dengan aroma ketidakpuasan.

Lalu aku pamit pulang bersama
beribu kekecewaan dengan suamiku.
Aku akan melawan arus kehidupan
ini untuk menjalani behtera rumah-
tanggaku. Poliandriku tak akan
sama seperti yang dibayangkan oleh
adat dan agama. Aku perempuan
yang tak sama dengan perempuan-
perempuan pada umumnya. Aku
perempuan yang lebih tangguh dan
keranjingan kebutuhan biologis yang
tak cukup dilayani oleh satu orang
suami dalam satu kali main. (*)

Oleh :

JUNAIDI KHAB*
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Si Bongkok Udang

SEBUAH SERANGGA
PALING BATU
Kaki sayap sedang hinggap
di beranda putih di balkon megah
telah menipu anak gembala yang
masih mentah roh di belakang kursi
beranda, haus darah air pancuran
sumber dari segala lelucon tanpa hati
di kambing-kambing kami.

Sedangkan di mata pengasuh
kambing balkon itu berupa cahaya
halimun  bersih dari getaran hantu
dan nafsu diantara bukit celah jari
jari tangan kanan yang mampir untuk
sekedar meminta minum sembari
menukar warna padang rumput,
menjadi pelangi di keningmu.

Namun, janganlah engkau mengira
tetesan air gemintang yang mendarat
dari mulut ke tenggorokan
dari tenggorokan ke saluran darah
lalu menyatu ke kantung kemih
akan meluruskan usus, meminang
lambung dan mematahkan tulang
jari telunjuk sebelah kanan.

Ibarat kata jelata jikalau tangan kiri
tak mengetahui ukir cangkir marmer
belang itu tentulah tetap memegangi
telunjuknya, kala tersayat belati
mata ungu oh, mulutpun akan
metintih kesakitan, sembari menge-
luarkan ludah untuk penawar darah,
terlanjur jatuh ke cawan.

Lantas apakah ini mirip seperti teh
rosella yang diseduh orang kaya
yang tak pernah habis perbandingan
kurang asam-gulanya?
atau lebih mirip sebagai roti gabus
yang menyamar menjadi bolu kukus?

Betapapun begitu; telunjuk, jempol,
manis, kelingking dan kaki
bukanlah bahan sop yang dihidang-

kan di meja balkon putih disana
tangan gembala masih utuh, dan
tidak terbeli oleh air minum
lebih bijak membayar dawai merah
hati  yang terlanjur diseduh hanya
air minum  tidak akan mungkin
memecah belah trombosit, leukosit,
hemoglobin tulang, jaringan dan
serat kayu yang memapah kelahiran
kami serupa jantung yang tak pernah
kau tanyai tentang ijin hinggapnya
kaki atau di bilik mana tempat
tendamu berdiri disana hanya ada
liang lahat air abadi yang menjadi
pemilik mutlak perasaan aneh
dan akhirnya lagu pujian yang
digubah setiap malam akan
kunyanyikan bersama pagi dengan
himne altar langit raya diwarnai
kekhawatiran menahun membekas di
sayap, mata binomial, dan segmen
perut ekor yang tak surut,  walau
kaki berbulumu berlutut.

PUSA RELIEF
UJUNG BANTAL
Satu diskoid buih perak menutup
rapat serpihan mata
berwarna air mata langit di dekat
kecupan sang Nendra
mengayunkan anyaman sesam pada
ujung bantal tidur mengikat malam
afotik, menyulam nikmat
mendengkur.

Pada mimpi gamang,
kau menghidupkan ruh bayaran
menyelinap pada dinding delinkuen
tanpa tirai pintu menitipkan kecupan
berkedip, di tengah denyar keningku

SEMIOTIKA HIJAU
Raja nasib diteguhkan oleh hutan
saat ruang gerak napas berulang
disucikan hidung masa depan telah
direncanakan menjaga telapak

nikmat telah diresmikan
adalahrimba menjaga adat
kebudayaan asli tempat untuk
memuliakan tempat akal budi
di telapak kaki, tunas syukur
tumbuh subur bersama pusaka
budaya yang kian mengucur.

Hutan dan rimba adalah senapan
cinta baka bergelimang kelembutan
mengolah kehidupan
dan kebudayaan
menjadi ragi kemanusiaan,
berwangi kesucian.
Sementara menjelma hara bermesra-
mesraan berharum keimanan,
memupuk keselamatan.

ANOMALI
Perangai cuaca di luar norma
mempermainkan tanda alam semesta
asap mengelak embun penuh makna
akal pikiran luput, diterkam petaka
memang tabiat musim sukar terbaca
gemar mengingkari adat langit raya
memamerkan kelakuan tanpa pola
bersama manusia lalai untuk berjaga.

Barangkali kitab musim telah
kadaluarsa atau mungkin telah lama
buram terbaca maka, kota-kota
digenangi air mata ketika mendamba
kemarau, paripurna saat
lumbung desa dibakar api baskara di
tengahnya lahan diguyuri asam
celaka ditaburi dua bersaudara,
karbon-silika menuai cipta,
ketetapan ingkar janjinya.

EKSHIBISIONISME
SEHARI
Pukul sebelas siang tadi
seorang petinggi merasa berjuang
demi negeri dibuntuti bulu-bulu
setan yang dihujani kerikil
bersamarenik jentik menuju kursi

cakil kanan kiri dikawal pengacara
anti mati.

Sebelumpukul sembilan malam ini
senja bayangan dipelintir tak berarti
di dalam lubang kleptokrasi dan
demokrasi  berbumbu rasionalisasi
seberkas senyum belati
memakai ayat kebal jeruji, di sorot
lampu televisi.

Tepatpukul lima fajar nanti
seorang mantan kursi telah resmi
gantung diri di tengah dekapan
hangat pias jeruji besi hingga
tak bisa didekati ataupun diadili
lidah tergigit gigi dan sperma
keluar mandiri.

BELATUNG GILA YANG
DIPELIHARA OLEH PENYAIR
Padaawalnya aku menjadi bunga
kaca piring  dan kau menjadi buku
suram di atas meja disana ada sais
kereta kuda puisi kita
bergantian membacakan tanganku-
mulutmu di tengah tumbuh
subur daun yang berlayar
di sungai harapan depan pintu.

Seketika aku merasakan denyar
darah luruh setelah menegak
wine paling merah,
milikmu aku masih membacakan
puisi di potret berjajar tapi
perapianku malah menjerit
nyanyian serangga.

Botolku mengkerut dan membuat
catatanku lusuh percayalah,
aku hanya ingin menyampaikan
pinangan mawar dalam gelas
seketika itu, mataku keringkuhan
ada rambatan rumput yang bosan
jadi kupu-kupu asin, asam, retak
dalam tubuh segmen putih mungil
tumpah dari gelas,

belasan belatung bermunculan dari
diksiku mereka berhamburan menuju
arah hujan pergi menemuimu.

BERDAGU JENDELA
Singgah di pelataran dunia yang
begitu menawan
memperbaiki akhlak pada titik
mendung berawan
semoga selalu dilimpahkan segala
kemudahan untuk tetap berbaik
sangka menjalani kehidupan.
Berdiri tegar menghadapi rupa
gelombang ujian semakin
memperkuat syukur dan
kuatnya iman bertahan pada tidur
malam yang bercahaya bulan
membasuh paras di tengah syukur
berkecukupan.

Seringkali mengingat diri jika
esok nafas ini berhenti
mungkin sujud hari ini begitu berarti
untuk penyesalan tak mungkin
ditangisi sementara badanku
dibasahi embun nan rupawan
bersanding pohon tua yang telah
dibangkitkan sebelum fajar turun
meninggalkan kesunyian
menggemakan pemujaan bagi kitab
kesayangan

selang aku menyaksikan pohon
menyusu pada bumi
saat mimpinya tak sampai menyusu
pada matahari di antara kepulan
asap jendela berdanau kemangi
berwarna hijau semanggi yang
kulihat setiap pagi

PENDARAHAN
Nyale kecil terbawa
badai pemangsa cahaya
melingkari langit dengan tangan
berbelah mata saat kepak burung
bermata hijau menghadiri
upacara ranjau
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