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BENAR ,  
AKU SEEKOR 

JER APAH?
P A R K  M I N ! G Y U

A R I T M E T I KA K U
Pasti enak jadi penduduk Mars. Musim panas tahun 
itu terlalu panas, membuatku terus berpikir begitu. 
Libur musim panas sekolah kejuruan ternyata lebih 
panjang dari perkiraan, sehingga aku tidak akan sang -
gup melewatinya tanpa setidaknya berpikir seperti 
itu. Musim panas panjang ditambah dengan bebe-
rapa pekerjaan. Pom bensin pada siang hari dan mini 
market pada malam hari. Pasti ada wanita di setiap 
tem pat kerja, tapi karena kehadiran mereka antara ada 
dan tiada, bosan tetap saja terasa. Apakah perasaanku 
mirip sinar matahari ketika melewati Merkurius, Venus, 
dan bintang-bintang lainnya yang antara ada dan tiada 
sampai akhirnya tiba di Bumi? Mars yang tidak terlalu 
panas nun jauh di sana.
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Ketika memiliki lebih dari satu pekerjaan, wajar 
bila seseorang ditimpa berbagai hal. Itulah yang terjadi 
pada musim panas tahun itu. Aku selalu merasa tidak 
puas akibat hanya menerima seribu lima ratus won 
per jam dari pom bensin dan seribu won per jam dari 
mini market. Awalnya memang biasa saja, tapi sekarang 
aku jadi tidak puas. Bos di mini market menyuruhku 
menggunakan kesempatan ini untuk belajar tentang 
dunia. Memangnya tidak bisa belajar sambil diupah dua 
ribu won per jam? Lalu, kenapa upah untuk anak Bos 
berlimpah? Lepas dari pemikiran terakhir itu, aku selalu 
menganggap setidaknya upah yang wajar diberikan 
adalah dua ribu won per jam. Seribu won? Yang ada 
hanya Bumi yang panas dan getir.

Kakak Pelatih datang ke toko pukul satu dini hari. 
Apa kabar? Baik. Aku mendapatkan pekerjaan di mini 
market berkat Kakak Pelatih, sehingga tidak ada alasan 
bagiku untuk tidak menjawab dengan kata baik. Ia 
memiliki semua informasi mengenai pekerjaan di area 
ini dan ia gemar membantu junior-juniornya mencari 
pekerjaan, serta mengajarkan mereka ber bagai hal. Aku 
mengeluarkan sebuah Capri Sun dan menyodorkannya 
ke Kakak Pelatih. Biar kutraktir. Walau sambil ter-
senyum, aku berkata begitu agar Kakak Pelatih tahu 
betul bahwa aku yang membayar, seharga 25 menit 
dalam hidupku. Aku melirik jam sambil berpikir. Bos 
tempat ini, kata Kakak Pelatih, bodoh sekali ... bahkan 
hari ini dia meraba pinggul perempuan lagi ... dasar ... 
dia pikir itu wajar, ya? Kalau mau meraba-raba pinggul, 
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harusnya dia bayar 10 ribu won per jam, pikirku 
setelah berkata begitu. Meraba tidak salah. Yang salah 
adalah hanya memberi seribu won. Setidaknya begitulah 
pendapatku.

Oke, tapi kamu jago push up, tidak? Push up? 
Tahu kan, mendorong badan ke atas saat teng ku rap 
dengan kekuatan tangan. Aku menjawab aku sangat 
mahir push up. Dengan begitu, aku akan mendapat-
kan pekerjaan baru, itu merupakan peraturan paling 
dasar dari peraturan dasar saat itu. Bayarannya tinggi. 
Tiga ribu won per jam ... tapi agak melelahkan secara 
!sik. Tiga ribu won? Kata tiga ribu won se akan sudah 
tertancap di telingaku tanpa perlu men dengar penjelasan 
lebih lanjut. Ternyata di dekatku ada industri semahal 
itu. Aku merasa seakan sud ah berkembang jadi bagian 
kelas masyarakat industri tingkat tinggi hanya dengan 
mendapatkan penawaran itu. Tidak masalah. Apakah 
perasaanku mirip sinar matahari yang akhirnya men-
capai Mars setelah melewati Merkurius, Venus, dan 
Bumi? Antara ada dan tiada, tidak peduli diterima atau 
ditolak, selamat tinggal, Bumi.

Itulah yang akhirnya membuatku menjadi Pen-
dorong Penumpang. Kelebihan pekerjaan ini adalah 
aku bisa naik kereta gratis dan lenganku jadi tam bah 
kuat. Selain itu, pekerjaan ini juga tidak meng hambat 
sama sekali pekerjaan paruh waktuku yang lain. Setelah 
menyelesaikan pekerjaan di sini, aku langsung berjalan 
ke luar stasiun. Rapi. Bayaran pe kerjaan ini terjamin 
karena masih di bawah BUMN, pekerjaan ini juga 
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bisa dihitung sebagai olahraga, sehingga nafsu makan 
pun jadi bertambah dan tidur jadi nyenyak. Pekerjaan 
ini juga memungkinkanku untuk terus bekerja di pom 
bensin ... bantuan tanpa henti Kakak Pelatih memang 
menjadi salah satu alasan, tapi alasan terpenting yang 
membuatku me nyukai pekerjaan ini adalah tiga ribu 
won. Jadi mak sudmu, kerja sebentar dengan upah 
lebih banyak, begitu? Ya ... bisa disimpulkan begitu. 
Kakak Pelatih memasang wajah bingung, tapi aku yakin 
bahwa memang begitulah kenyataannya. Itu adalah 
aritmetikaku. Terserah lucu atau tidak, tapi memang 
ada orang yang harus hidup, terpaksa hidup di dunia 
dengan aritmetika seperti itu.

Maafkan aku.
Ayah berkata begitu. Kalimat itu lagi. Selalu kalimat 

itu yang dikatakan jika aku terlalu sibuk bekerja. 
Awalnya aku masih bisa mendengarkan kalimat itu, 
tapi sekarang sudah lama sejak aku hanya se tengah hati 
mendengarkannya. Tiga ribu lima ratus won per jam 
pada usia 45 tahun atau singkat nya, itu adalah aritmetika 
Ayah. Ayah bekerja di sebuah kantor, pekerjaan yang 
memang hanya bisa disebut sebagai pekerjaan di Sebuah 
Kantor. Aku hanya pernah sekali berkunjung ke tempat 
itu. Aku disuruh mengantarkan bekal makan waktu 
masih SMP. Petanya salah, ya? Aku mengecek berkali-
kali peta yang digambarkan Ibu sambil berkeliaran dan 
berkeliaran di gang setempat. Kantor Ayah yang hampir 
tidak kutemukan merupakan kantor yang antara ada 
dan tiada di tempat itu. Lorong suram yang sepertinya 
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kerap dilintasi tikus, serta lampu buram, dan pintu 
kayu dengan cat terkelupas. Ini di luar negeri, ya? 
Tempat itu sangat nahas sampai membuatku beberapa 
kali berpikir begitu. Mengejutkan karena kata seperti 
itu sampai bisa terbayang di kepalaku. Walau keluargaku 
tidak berkelebihan, aku suka mendengarkan band-band 
seperti Metallica pada masa itu. Meski begitu, bukankah 
dunia seperti ESP Flying V (nama model gitar yang 
dipakai Metallica)? Pikirku dengan kelam. Aku ber tanya-
tanya sambil membuka pintu untuk masuk, kemudian 
langsung melihat Ayah yang hanya makan bekal rumah 
sedang mengerjakan tugasnya dengan wajah lelah. Ayah, 
ini aku.

Awalnya aku cukup suka bermain, tapi entah 
kenapa sejak hari itu aku berubah menjadi pemuda 
pen diam. Bagaimana menjelaskannya, ya? Mungkin 
karena saat itu pemikiran seperti Aritmetikaku mulai 
muncul walau tidak kusadari. Mungkin begitu, pikirku 
pada masa kini. Itu bukan hal menyenangkan maupun 
menyedihkan, bukan juga sesuatu yang bisa dijadikan 
alasan untuk membenci seseorang. Itu hanya angka. 
Sebagai ganti dari bicaraku yang berkurang, aku mulai 
tekun bekerja paruh waktu dan mengumpulkan uang. 
Hei, hidup hanya sekali. Teman bermainku berkata de-
ngan nada menyayangkan, tapi aku tahu. Tahu akan 
kenyataan bahwa pada akhirnya mereka juga ter paksa 
menggunakan aritmetika yang sama. Kamu mau apa, 
sih? Aku? Entah, tapi belakangan ini sedang memper-
timbangkan dunia hiburan.
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Setiap manusia pasti memiliki aritmetika masing- 
masing. Suatu saat mereka pasti akan me ne mu  kan-
nya. Tentu saja ada kehidupan di dunia yang hanya 
memer lukan sekelas matematika, tapi kebanyakan hidup 
akan ditutup dengan aritmetika. Misalnya memetik 
dan memakan daun dari ranting tertinggi, dengan me-
nyakitkannya kita menambah dan mengurangi tumpukan 
kecil uang kita sampai suatu saat kehidupan pun berakhir, 
tamat. Pokoknya, mungkin hari itu aku menyaksikan 
Aritmetika Ayah, melihat jawaban atas kalkulasinya, 
atau secara perlahan mewarisinya. Intinya seperti itu. 
Aku menyodorkan bekal, aku menerima aritmetika. 
Aku telah menyodorkan bekal, aku telah menerima 
aritmetika. Kemudian, aku menjadi manusia yang tidak 
lagi mengucapkan kalimat seperti, Ayah, aku minta uang.

Dasar, aritmetikaku.
Maafkan aku. Walau Ayah kerap berkata begitu, 

aku berpikir, Ayah, ini aritmetikaku. Tabungan ber-
jangka, tabungan berjangka, dan tabungan lainnya. 
Jika memikirkan tabungan-tabungan dari kumpulan 
upah seribu lima ratus dan seribu won, aku merasa 
seakan dapat menaklukkan segalanya di dunia. Orang 
di sekelilingku semuanya begitu. Kakak Pelatih punya 
lima tabungan. Walau tidak punya ayah, setidaknya 
Kakak Pelatih tidak punya nenek yang sakit-sakitan 
seperti keluargaku. Sebelas dua belas. Ibu Kakak Pelatih 
bekerja di rumah makan, aku hanya tahu itu karena 
ia tidak pernah menceritakan selebihnya. Sepen dengar-
anku, Kakak Pelatih terkenal suka mencium lem waktu 
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masih SMP. Setiap orang pasti hidup dengan aritmetika 
mereka sendiri. Itu maksudku.

Aritmetika-KU.

K E R E TA  T E NG A H  M E M A SU K I  STA SI U N
Para penumpang harap mundur ke belakang garis pe-
ngaman warna kuning, tapi itu tidak pernah terjadi. 
Semua ingin naik kereta yang sudah telanjur penuh. 
Mereka akan terlambat jika tidak naik. Garis pengaman 
kuning adalah garis penyelamat nyawa, tapi gerbong 
kereta merupakan tempat penyelamat kehidupan. Se-
andai nya harus memilih, mana yang kaupilih?

Aku tidak bisa melupakan saat pertama kali ke-
reta masuk. Dibandingkan kereta, ia lebih pantas di -
sebut hewan raksasa mengerikan yang merangkak dan 
menderu, paah, haah, menuju peron, pinggangnya 
dirobek dan ia pun memuntahkan manusia. Aah, 
rintihan keluar dengan sendirinya. Pemandangan itu se-
perti waduk yang runtuh, aku merasa muntahan mem -
buncah me me nuhi kepalaku melalui mata, telinga, dan 
hidung. Hei! Jika Kakak Pelatih tidak berteriak, aku 
mung kin sudah menjadi mangsa hewan raksasa itu. 
Aku me nyadarkan diri, kemudian menyaksikan mun-
tah an yang tadi menggenangi pinggang makhluk itu 
mulai terisap kembali. Kekuatan isapannya mungkin 
bisa membangkitkan tenaga listrik. Yang kuat! Saat 
itu Kakak Pelatih berseru, membuatku mendorong—
hiya, hiya!—apa pun yang berat-berat atau keras-keras, 
hal-hal yang sampai sekarang pun tidak kuingat apa. 

FA ISI Potongan Tubuh.indd   7 5/17/2019   10:23:35 AM



P A R K  M I N ! G Y U

8

Entahlah, apa aku bisa menyebut hal itu dengan 
sebutan umat manusia.

Bangun. Setelah kereta berangkat, Kakak Pelatih 
menghampiri untuk memberi peringatan keras. Baik. 
Aku mengambil napas panjang, tapi kakiku tetap 
saja gemetar. Jangan anggap mereka manusia. Barang, 
ang gap saja mereka sebagai barang. Paham? Paham? 
Paham, jawabku bersamaan dengan datangnya kereta 
selan jut nya, sehingga aku harus menguatkan semangat 
perangku. Paah, haah. Orang dalam jumlah yang se-
perti nya dua kali lipat tumpah ruah dari kereta kedua 
menuju Euijeongbu. Ini juga bukan umat manusia, kan?

Satu jam berlalu seperti itu. Ketika pikiranku 
mulai jernih, aku baru sadar telah berjongkok di luar 
garis aman atau setidaknya titik Dimohon Mundur. Di 
depan mataku terlihat tiga penjepit dasi, dua kancing, 
dan patahan bingkai kacamata yang bagai korban 
perang. Kacamata berbingkai tebal. Aku baru menyadari 
sekujur tubuhku basah akibat keringat ketika sedang 
membersihkan barang-barang umat manusia yang terce-
cer itu. Itulah yang membuatku iri pada bangsa Mars. 
Pasti di sana sangat enak.

Satu minggu berlalu seperti itu. Aku menyaksi-
kan kondisi menyedihkan seluruh umat manusia pada 
pagi hari, tidur singkat pada pagi menjelang siang, 
serta kerja paruh waktu di pom bensin dan mini 
market pada malam hari yang terus berlanjut. Seharian 
kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki terasa sakit, 
besoknya kepala, pundak, kaki, lutut dan kaki, kepala, 
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pundak, lutut dan telinga, hidung, telinga terasa sakit, 
sekujur tubuhku sakit. Ini ... bukan pekerjaan yang 
seharusnya diupah 3.500 per jam. Walau dicengkeram 
ketidakpuasan lagi, tidak adil rasanya jika harus 
berhenti sekarang. Nasihat Kakak Pelatih sepertinya 
benar, jadi aku mengatupkan rahangku dan terus be-
kerja. Mungkin trik rahasia pembangunan Piramida 
juga ke tidakadilan. Sangat tidak adil kalau harus ber-
henti sekarang. Mungkin ini adalah aritmetika para 
budak.

Anehnya, setelah bekerja sambil mengatupkan ra-
hang, pekerjaan setidaknya jadi terasa asyik. Kepala, 
pundak, lutut dan kaki, lutut dan kaki juga sudah tidak 
terasa sakit atau nyeri. Ini tentu membuatku senang. 
Dini hari pada musim panas terasa sejuk dan biasanya 
Kakak Pelatih berdiri di pintu Stasiun Gaebong sambil 
merokok. Kami akan mendapatkan tiket gratis dari 
Kakak Besar (Kakak Pelatih memanggil petugas loket 
tiket dengan sebutan Kakak Besar). Setelah mendapatkan 
tiket gratis, kami naik ke peron untuk menunggu kereta 
di baris paling depan seakan itu adalah hak istimewa 
kami. Aku yang dulu pasti akan menunggu di garis 
tunggu pintu keluar kedelapan (lokasi menunggu yang 
selalu kuambil karena paling dekat dengan rumah), tapi 
aku adalah Pendorong Penumpang pada musim panas 
tahun itu. Jika aku memberi salam dengan sopan sambil 
mengikuti Kakak Pelatih, para petugas biasanya akan 
membukakan pintu area kursi petugas atau masinis. 
Betapa manisnya hal ini.
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Orang-orang menyebut kami legenda. Aku bahkan 
senang mendengarkan cerita—mungkin bisa disebut 
instruksi atau mungkin ceramah—dari Supervisor di 
ruang piket malam. Umur dan pengalaman, kekuatan 
lengan, etika kerja bagai baja, dan !loso! kotoran 
anjing ... kami memanggilnya Supervisor berkat ke-
unggulannya di segala bidang. Ia bertanggung jawab 
atas para Pendorong Penumpang dan perkataannya 
dianggap cahaya, dianggap nyawa, tidak, tidak sampai 
nyawa, sehingga kami hanya menjawab ah, iya, iya. 
Tentu saja, tentu saja. Isi pembicaraannya selalu—
kita adalah tulang punggung perekonomian negara, si 
Pemuda Belanda yang menahan kekacauan lalu lintas 
(kautahulah, dongeng tentang Pemuda Belanda yang 
menyelamatkan negara karena menyumbat waduk bocor 
dengan jarinya), kita adalah dewa per industrian. Ah, iya, 
iya.

Walau tidak ada yang ingin menjadi Pemuda Belanda 
dengan upah 3.500 won, semuanya meng angguk sambil 
menyambung perkataan Supervisor. Itu membuktikan 
kita adalah ‘100 orang dalam satu tubuh’. Yang paling 
menarik adalah Supervisor selalu berceramah tanpa henti 
tentang siapa yang tidak seharga 100 orang, siapa yang 
tidak layak menjadi Pendorong Penumpang Stasiun 
Shindorim. Ia berbagi cara untuk mendorong orang, 
untuk menolong yang kakinya tersangkut di celah antara 
kereta dengan peron, dan berapa kapasitas sebenarnya 
sebuah kereta. Selain itu, ia juga lihai mengejutkan 
orang dengan mendadak mengatakan ada kue baru 
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merek Oh Yes, rasanya enak, dan kemudian dia bertanya 
apa yang lebih kalian sukai, Choco Pie atau Oh Yes? 
Haha, iya, iya.

Selain itu juga ada banyak kejadian lain. Ada anak 
kecil pingsan akibat terkubur di antara orang dewasa, 
kenapa pula ada orangtua yang menyuruh anaknya 
naik kereta pada jam segini! Emosi, Supervisor mencari 
orangtua anak itu. Namun, orangtua macam begitu 
tidak mungkin naik kereta. Anak itu membuka mata 
di ruang piket malam dan berkata harus mengikuti 
kom petisi matematika, berkata bahwa ibunya akan 
me marahinya sambil meneteskan air mata. Supervisor 
membelikan kola dan ‘Oh Yes’ untuk anak yang datang 
dari Bucheon itu dengan uang pribadinya. Si Bontot 
saja yang jalan untuk beli, ya. Aku mengulurkan tangan 
untuk menerima uang yang setara dengan 30 menit 
hidup Supervisor sambil menjawab pendek ‘ah, ya’ 
tidak seperti biasanya.

Kumohon ... aku terlambat. Ada perempuan yang 
seperti itu. Saat itu aku masih canggung untuk men-
dorong perempuan ... hanya bisa mendorong punggung 
atau pundak saja. Akibat keraguanku, ia ketinggalan 
dua kereta. Dia menangis di hadapanku, membuatku 
tidak tahan karena panik. Akhirnya, aku memanggil 
Kakak Pelatih. Saat itu, kereta jurusan Euijeongbu 
masuk, tapi bahkan Kakak Pelatih gagal menaikkan 
perempuan itu ke kereta yang sepertinya terlalu penuh. 
Akhirnya, Supervisor berhasil menaikkan perempuan 
itu. Jangan lihat kereta, lihat saya, saya. Supervisor 
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men dorong perempuan itu di sembarang tempat, ter-
masuk dadanya. Dengar baik-baik. Penum pang lelaki 
bisa masuk dengan mudah jika kita me nyuruh mereka 
melihat ke depan, sementara perem puan baru bisa 
masuk kalau berbalik. Paham? Kenapa begitu? Memang 
begitu.

Seorang Pendorong Penumpang juga pernah ikut 
terdorong masuk ke kereta. Itu terjadi dalam sekejap 
akibat dia terdorong orang di belakangnya. Kejadian itu 
sangat wajar terjadi, tapi masalahnya adalah se lanjutnya. 
Seorang penumpang mencari masalah dan memukul 
kepala Pendorong Penumpang itu. Alasannya sederhana. 
Ia berkata Pendorong Penumpang itu selalu mendo-
rong orang dengan kurang ajar. Pendorong Penumpang 
itu juga temperamental, sehingga masalah membesar. 
Akhirnya, terjadi baku hantam. Pendorong Penumpang 
itu butuh tiga minggu untuk pulih. Tidak ada satu pun 
penumpang yang kabur berhasil ditangkap, sehingga 
Pendorong Penumpang terpaksa menggunakan uangnya 
sendiri untuk memasang gigi depan. Setelah itu, tidak 
ada yang melihatnya lagi.

Aku melihat banyak orang mesum. Walau tidak 
melihat secara langsung, aku bisa menebak keberadaan 
mereka di salah satu sudut gerbong dari jeritan 
perempuan atau sebagainya. Pernah sekali, lelaki berusia 
40-an ditangkap akibat menempelkan sperma ke rok 
perempuan. Memangnya ada ruang untuk tangan 
bergerak? Menurutku, melakukan hal seperti itu dan 
bahkan menangkap manusia seperti itu dalam kondisi 

FA ISI Potongan Tubuh.indd   12 5/17/2019   10:23:35 AM



B E N A R ,  A K U  S E E K O R  J E R A P A H

1 3

begitu merupakan hal yang luar biasa. Banyak, banyak 
sekali. Kakak Pelatih menggelengkan kepala. Tapi, Kak 
... walau mungkin nikmat untuk mereka ... kenapa 
mereka mau naik ke kereta seperti itu? Mana aku 
tahu. Mana mungkin aku tahu pikiran orang mesum? 
Aku punya teman yang baru diangkat jadi polisi. Dia 
bilang suatu hari dia menerima laporan kalau ada lelaki 
berusia 30-an yang memakan bunga di taman sambil 
telanjang. Bunga? Iya, bunga.

Lelaki yang ditangkap akibat bermasturbasi ter-
nyata adalah penjahat kambuhan. Penampilannya ter-
kesan pendiam dengan kulit sangat putih dan wajah 
dipenuhi tahi lalat. Keringat terus menetes mengikuti 
garis keriput di leher gemuknya. Padahal hanya orang 
mesum, tapi dia baru ke Hawaii, ya? Supervisor me-
ngomel, tapi orang mesum itu tidak mengangkat wa-
jahnya sama sekali. Tanpa alasan lain dan hanya karena 
kemeja aloha bermotif bunga-bunganya terlihat sangat 
cantik dibandingkan seragam polisi yang berdiri di 
sampingnya, aku jadi langsung berpikir begini. Apa di 
Hawaii juga ada kereta? Apa di Hawaii juga ada lelaki 
telanjang yang makan bunga di taman? Lalu, apa di 
Hawaii juga ada Pendorong Penumpang? Bumi bulat, 
jadi jika kita terus berjalan, seperti “Aloha, ‘Oe”.

Menurutku, pada akhirnya bukankah semua ma-
nusia memang penjahat kambuhan? Terbiasa naik kereta, 
terbiasa bekerja, terbiasa makan, terbiasa meng hasilkan 
uang, terbiasa main, terbiasa mengusik orang, terbiasa 
berbohong, terbiasa salah sangka, terbiasa ber temu 
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orang, terbiasa bercengkerama, terbiasa meng adakan 
rapat, terbiasa belajar. Terbiasa sakit di kepala, pundak, 
lutut dan kaki, lutut dan kaki, terbiasa kes e pian. 
Terbiasa berhubungan seks, terbiasa tidur. Kemu dian, 
terbiasa mati. Seung Il! Dorong dengan se kujur badan, 
sekujur badan! Aku mulai men dorong para penumpang 
lagi. Dengan sekujur tubuh, dengan terbiasa.

Perlahan aku mulai terbiasa, mulai mahir ketika 
memasuki bulan Agustus. Selain itu, kami juga terus 
kedatangan karyawan baru. Penyebabnya adalah cukup 
banyak yang berhenti akibat kasus pengeroyokan dan 
beban pekerjaan yang terlalu berat. Akhirnya, aku 
terpaksa bergerak ke tengah. Semakin banyak orang, 
semakin kuat pula doronganku. Tentu saja bayaranku 
juga semakin membaik, kesulitanku juga berkurang 
berkat pengakuan orang-orang atas kerja kerasku. 
Namun, tentu saja bukan hanya itu masalahnya. Tentu,

bayarannya memuaskan, tapi
menyaksikan penderitaan begitu banyaknya orang 

setiap pagi perlahan menjadi salah satu sumber stres 
untukku. Aku sering berhadap-hadapan dengan wajah 
seseorang yang menempel di jendela kaca ketika pintu 
ditutup. Kalian pernah melihat balon seperti ini? Pipi 
dan bibir tertekan yang seakan bisa meledak kapan 
saja? Awalnya aku tertawa terpingkal-pingkal ketika 
melihat hidung yang tertekan rata seperti hidung babi, 
tapi semakin lama tawaku pun sirna. Baik, semua 
baik-baik saja, jadi mungkin itu adalah teguran agar 
aku bisa mendeskripsikan wajah umat manusia yang 
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aku ingat. Jika ada orang Mars yang bertanya padaku, 
aku pasti akan merasa tidak enak. Menyedihkan sekali 
menceritakan sosok umat manusia yang seperti itu ke 
makhluk dari planet lain. Kereta tengah memasuki 
stasiun. Paah, paah. Benar, datanglah, wahai kereta. 
Tidak usah pikirkan hal semacam Kereta Galaksi. Jangan 
pada saat seperti ini, saat umat manusia seperti ini.

Posisiku terdorong lagi oleh seorang pegawai 
baru, membuatku harus memegang gerbong nomor 
delapan. “8”. Aku menunduk memandangi angka yang 
dicat kuning ketika tiba-tiba teringat Aritmetikaku. 
Kenapa aku harus hidup seperti ini? Untuk seketika 
pikiran bodoh itu muncul, walau akhirnya aku berpikir 
bahwa aritmetika memang hanya sekadar angka. Aku 
menghibur diri sendiri. Pagi itu kepala, pundak, lutut 
dan kaki, lutut dan kaki masih terasa berat. Paah, paah. 
Kereta juga masih terus mendekat, pintu terbuka, dan 
seseorang terpental akibat dorongan penumpang lain:

Ayah.
Bagaimana cara menggambarkannya, ya? Aku me rasa 

seperti melepas semua pakaian seusai jam kerja, kemudian 
pergi ke taman terdekat untuk memakan bunga. Ah, 
Ayah ... aku tidak terlalu ingat apakah pernah berkata 
begitu atau tidak. Mendorong tubuh Ayah yang ingin 
pergi ke Stasiun Shinseol mirip pengalaman mendorong 
tubuh perempuan pada awal masa kerja, singkatnya 
adalah tidak tega mendorongnya walau tetap didorong, 
sehingga Ayah tidak bisa masuk kereta. Pintu kereta 
tertutup. Paah. Haah. Aku membungkuk menahan 
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tanganku di lutut sambil mengambil napas dalam. Paah, 
haah. Ayah sedang berdiri dengan wajah canggung sambil 
memperbaiki posisi dasinya yang menjadi canggung juga. 
Kami bersama pada waktu yang cukup panjang untuk 
merapikan posisi dasi, tapi juga terlalu pendek karena 
tidak cukup untuk sampai melepaskan ikatan dasi. Itu 
merupakan pengalaman yang sangat aneh. Dunia luar 
sangat riuh, tapi jarak di antara aku dan Ayah digenangi 
kesunyian bagai di luar angkasa. Pengumuman mengalir 
lagi di antara kami yang berdiri di dalam kesunyian 
tanpa sanggup melewati batas untuk bertatapan.

Kereta tengah memasuki stasiun.

SE BUA H  ATA P  YA NG  T I DA K  
T E R L A LU  JAU H
Ada masa ketika aku menyadari bahwa bumi benar-
benar berputar. Terlebih ketika aku duduk bersebelah an 
dengan Kakak Pelatih di bangku stasiun selesai jam 
kerja. Aku bisa melihat awan yang bergerak jika men-
do ngak kan kepala sambil meluruskan kaki. Posisi itu 
memang membuatku agak pusing, tapi inilah yang 
membuatku tersadar bahwa, ternyata bumi memang 
ber putar. Aku suka perasaan itu. Karenanya, aku sering 
berbaring di bangku. Begitu pula pada hari pertemuan-
ku dengan Ayah.

Seung Il ... kali ini Ayah harus naik. Kereta ketiga 
masuk. Supervisor membantuku ketika melihat arus 
penumpang tidak bagus. Dorong! Dorong! Super visor 
tentu tidak tahu bahwa benda itu adalah ayahku, tapi 
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tetap saja tekanan Supervisor di kepala ayahku, tusukan 
sikunya di punggung ayahku, serta dorongannya di 
sem barang tempat kuanggap terlalu kasar. Masuk. 
Sudah masuk. Suara bagai rintihan lemah keluar dari 
dada Ayah saat itu. Paah, haah. Namun, kereta me-
nutup dadanya dan mengunci suara Ayah di dalam 
paru-parunya. Tidak ada cara bagiku untuk memastikan 
keberadaan suara itu. Itu mungkin hanya suara ke-
kesalan, suara helaan napas, atau suara pecahnya ge-
lembung udara yang terkurung di paru-paru kereta 
pada jam sibuk—sesak.

Musim panas yang panjang dan aneh. Kak, bumi 
sedang berputar, lho. Begitu, ya? Aku ingin bercerita 
tentang Ayah, tapi yang keluar hanya kalimat-kalimat 
tak terduga. Mau minum? Semua berakhir begitu saja 
dengan aku meminum segelas Mirinda pemberian 
Kakak Pelatih. Sejak itu, aku jadi sering bertemu Ayah. 
Semacam kekebalan diri perlahan muncul pada diri 
kami. Walau begitu, pertemuan itu tetap saja bukan 
sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya, kadang aku bisa 
mendorong Ayah dengan benar ketika libur semester 
menjelang berakhir. Pada saat seperti itu, aku selalu 
mem beli soda. Awan bergerak di kejauhan, teng go-
rokan ku kering.

Musim panas berlalu seperti itu. Seiring dengan 
berakhirnya libur semester, keseharian sebagai Pendo-
rong Penumpang pun berakhir dan aku harus kembali 
ke sekolah. Keadaan sangat kacau di sekolah yang 
memasuki semester dua. Semua senior setuju bahwa 
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tidak ada pekerjaan di luar sana. Walau tidak semua 
berkata begitu, setidaknya mereka tahu mengenai 
perlambatan ekonomi global. Serti!kat keahlian tidak 
ada gunanya, pendapat bahwa meng ubah nama sekolah 
menjadi SMK Informasi Teknologi dapat meningkatkan 
angka rekrutmen juga tidak lebih dari sebuah rumor. 
Para senior menyerah, awan terus bergerak, dan aku 
haus. Dunia adalah sebuah kereta. Satu rangkaiannya 
hanya bisa dinaiki 180 orang, tapi sekarang ada 400 
orang di dalamnya—sesak dan

musim panas yang panjang dan aneh sudah 
berakhir, tapi kemudian musim gugur yang panjang 
dan aneh dimulai. Singkat nya, saat itu pada akhir 
bulan September. Ibu tumbang. Ibu sudah lama bekerja 
sebagai petugas kebersihan di pusat perbelanjaan, 
entah ia tumbang karena kelelahan atau karena hal 
lain. Untung Ibu segera dibawa ke rumah sakit, tapi 
penyebab tumbang tetap tidak ditemukan. Pertama, 
dokter berkata bahwa sarafnya sudah sangat memburuk. 
Kita harus melanjutkan pemeriksaan. Orang yang 
disebut dokter itu berkata begitu. Pemeriksaan memang 
tetap harus dilakukan. Itu karena orang yang disebut 
dokter itu berkata begitu.

Setelah masuk ke kamar rumah sakit, aku lang-
sung melihat Ayah sedang memegang tangan Ibu. 
Bagaimana keadaan Ibu? Ayah tidak menjawab dan 
hanya memandangiku. Wajahnya kosong dan muram—
bagai burung unta yang mendadak tidak bisa meng-
guna kan sebelah kakinya di padang rumput. Sebenar nya 
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aku mengira bahwa Ayah berjalan, tidak, berlari dengan 
cukup baik selama ini. Gaji Ibu akan lenyap, biaya 
obat Nenek masih harus dibayarkan, biaya berobat Ibu 
akan muncul ... baru kali ini aku menyadari mata Ayah 
yang terlihat kelabu. Bagaimana mendeskripsikannya, 
ya? Warna kelabu seperti di layar kalkulator mati yang 
baterainya sudah habis. Sekarang hitungannya sudah 
tidak keluar. Aku juga tidak bisa menghitung. Aku 
menelepon Kakak Pelatih di tangga darurat rumah sakit 
yang gelap.

Wali kelasku, yang juga harus bekerja saat masih 
sekolah, merupakan sosok yang pengertian. Kamu 
harus semangat, biar Bapak yang urus. Setelah itu, 
aku men jadi siswa yang melewatkan jam pelajaran 
pertama. Berkat itu, aku bisa bekerja sebagai Pendo-
rong Penumpang lagi. Aku harus menahan arus umat 
manusia lagi. Dalam keseharian itu, aku sering ber-
pa pas an dengan Ayah yang seperti rumput laut ter-
ombang-ambing. Benar, coba lihat isi kepalaku. Bagai-
mana dengan makan siang Ayah selama ini? Apa ia 
kelaparan? Aku mendorong dan mendorong Ayah yang 
tubuhnya menjadi lebih ringan, seringan beban bekal 
yang hilang. Aku merasa Ayah yang kudorong dengan 
tanganku di antara deburan angin dingin musim gugur 
itu kadang me ringkuk, kadang gontai, dan kadang 
goyah. Tiba-tiba aku ingat lagu anak-anak: angin pagi, 
angin dingin, angsa liar menangis, lalu terbang tinggi.

Kakak Pelatih tanpa henti menawariku berbagai 
lowongan pekerjaan paruh waktu. Terima kasih, Kak. 
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Aku mengucapkan terima kasih dengan kaku bagai 
boneka angsa dari kayu, tapi sebenarnya aku ingin 
menangis. Hari demi hari diisi dengan angka-angka kecil 
baru yang berkedip-kedip di layar kalkulator dengan 
baterai baru. Aku merasa seperti itu. Saat bercermin 
pada suatu hari, sepasang bola mata kelabu menatapku. 
Dua bola mata yang warnanya mirip Ayah, akhirnya 
hitunganku sama dengan Ayah. 3.1415926535897 ... 
kemudian

muncul masalah dengan Bos di mini market. Aku 
meminta gajiku karena dia belum memberikannya, 
tapi kemudian akal-akalannya semakin terlihat. Aku 
mendorongnya ketika kami berdebat, ia terbang mela-
yang jauh sampai membuatku terkejut. Ia ribut ingin 
menuntutku karena pinggangnya cedera, sampai akhir-
nya Kakak Pelatih membantu menyelesaikan masa-
lah. Mereka hanya berbicara pelan sebentar sebelum 
Bos mini market memberikan uang. Tidak, melem-
parkannya. Pungut saja. Seandainya Kakak Pelatih yang 
sangat tenang tidak ada, aku pasti sudah mendorongnya 
lagi. Jumlahnya benar, kan? Kurang seribu won. Hei, 
kurang seribu won! Kakak Pelatih berteriak keras.

Anehnya, pagi itu aku mendorong Ayah dengan 
sangat kasar. Aku merasa malu. Mungkin karena aku 
harus memungut selembar demi selembar uang di 
tanah, pasti karena itu. Aku mencoba menghibur diri, 
tapi pe rasaanku tidak kunjung membaik. Seung Il, 
tunggu ... tunggu. Aku mendengar rintihan Ayah dalam 
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waktu sangat singkat di telingaku, tapi anehnya aku 
tidak merasakan apa-apa. Ayah, hati-hati.

Setelah pulang, Ayah bercerita macam-macam ke-
padaku malam itu. Hal-hal yang berhubungan de ngan 
aritmetika. Perusahaan Ayah semakin sulit. Ayah sedang 
mencari pekerjaan lain. Maaf, tapi kita harus menderita 
bersama untuk sementara. Aku berkata aku sama sekali 
tidak merasa kesusahan. Aku berpapasan lagi dengan 
Ayah yang merasa bersalah besoknya—dan aku tidak 
bisa mendorongnya dengan benar karena ikut merasa 
bersalah. Ayah, hati-hati.

Aku meluruskan kaki dan mendongakkan kepala 
untuk melihat awan yang bergerak sambil berbicara. 
Kak, bumi sedang berputar. Begitu, ya? Saat aku me-
rasa bahwa bumi sedang berputar, pikiran seperti itu 
akan tiba-tiba datang. Pikiran apa? Maksudku ... di 
luar angkasa ... kita benar-benar hidup di atas sebuah 
planet. Lalu? Kenapa kita hanya hidup seperti ini ... 
di tempat seperti ini. Kakak Pelatih terdiam sejenak 
sebelum akhirnya bangkit sambil mengajak minum. 
Se telah aku menarik kaki dan menegakkan leherku 
atau singkatnya setelah bumi berhenti, segelas Mirinda 
yang jumlahnya lebih banyak karena tombol Tanpa Es 
ditekan, sudah ada di depan mataku. Di atas bumi 
yang berhenti berputar, sekali lagi, kereta masuk ke 
stasiun. Mau kuceritakan sesuatu yang lucu?

Setelah kereta yang masuk berangkat lagi, Kakak 
Pelatih tiba-tiba melontarkan pertanyaan tersebut. 
Pada hari ketika aku memutuskan untuk sekaligus 
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melewatkan jam pelajaran kedua, biasanya aku duduk 
setengah berbaring di bangku. Cerita itu lebih terdengar 
aneh ketimbang lucu. Ini kejadian waktu aku masih 
suka mencium lem. Seperti biasa, aku bertekad untuk 
mencoba sampai batas maksimalku dan tanpa sadar aku 
sudah melayang di atas atap. Luar biasanya, aku bisa 
melihat diriku yang sedang menunduk di bawah. Aku 
yang sedang memandangi diriku sendiri memancarkan 
cahaya aneh. Aku sudah mati, ya? Pikirku saat itu. 
Aku ketakutan. Aku melihat ke sekeliling, saat itu di 
kejauhan seorang lelaki kenalanku dari Oryu-dong juga 
melayang sepertiku. Namanya Jin Ho. Anak itu juga 
suka mencium lem ... Lalu aku berpikir, dia juga mati, 
ya? Beberapa waktu berlalu. Kesadaranku kembali dan 
aku pun terbangun. Tidak, waktu itu aku berpikir aku 
selamat. Aku menghela napas sambil mengelus dada. 
Namun, kejadian mengejutkan terjadi siang itu. Anak 
bernama Jin Ho itu menemuiku. Kemudian dia bertanya, 
kemarin malam mencium lem, ya? Aku menjawab iya. 
Kemu dian, dia bertanya apakah aku melihat dirinya yang 
sedang melayang, karena dia melihat aku. Aku sangat 
terkejut.

Setelah kejadian itu, aku berubah total. Berhenti 
mencium lem, walau tidak tahu alasannya. Bagaimana 
kalau aku meninggalkan tubuhku dan melayang di atap 
sekitar sini? Aku juga berpikir apakah ada cara lain 
untuk menjalani hidup dengan maksimal. Sebuah atap 
yang tidak terlalu jauh? Iya,

sebuah atap yang tidak terlalu jauh.
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B E NA R ,  A K U  SE E KOR  J E R A PA H ?
Pasti enak jadi penduduk Venus. Aku terus berpikir 
begitu karena musim dingin tahun itu sangat parah. 
Libur musim dingin sekolah kejuruan lebih parah dari 
perkiraan, sehingga aku tidak mungkin bisa bertahan 
tanpa setidaknya berpikir begitu. Aku masih bekerja 
di beberapa tempat pada musim dingin yang panjang. 
Dari pagi buta di stasiun kereta sampai larut malam 
di dapur restoran iga, kemudian memutari apartemen 
di tiga daerah pada dini hari untuk mengantarkan 
koran. Paah, haah. Uap menguar dari dalam mulut dan 
keringat merembes di balik baju. Kalau dipikir-pikir, 
aku merasa seperti sedang memandangi sosokku sendiri 
dari atas sebuah atap di sekitar sini. Seakan dari sudut 
pandang penduduk Venus.

Aku selalu menganggap kereta pagi seperti kereta 
galaksi. Boleh tidak kalau kugambarkan seperti itu? 
Aku bisa menjawab seperti itu jika diinterogasi oleh 
seseorang dari Venus. Pagi hari sangat gelap dan 
mencekam, udara dingin selalu membuat kondisi jadi 
lebih berat. Sesuai !ousand Character Classic1, “Dunia 
(ᆷᇉ) memang luas (⍚) dan liar (㦂)”, sementara 
aku sendirian. Orang-orang pasti masih tidur, orang-
orang pasti baik-baik saja. Aku selalu berpikir sambil 
berguncang di dalam kegelapan rel yang terhubung 
ke Shindorim setelah melewati Guil dan Guro. Kereta 

1 Dikenal juga sebagai !ousand Character Text adalah puisi klasik Tiongkok yang 
dipergunakan untuk materi ajar karakter huruf Cina sejak abad ke-16—peny.
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berguncang, hatiku pun berguncang sedikit demi se-
dikit. Hidup dan dunia selalu berguncang.

Tidak ada yang menjalani hidup dengan baik-
baik saja. Kakak Pelatih berhenti bekerja paruh waktu 
untuk menjadi pegawai penjual apartemen, seseorang 
bisa berubah hanya dalam sebulan. Dia membeli se-
buah mobil walau bekas, serta menghabiskan uang 
yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Kami tanpa 
sengaja bertemu di jalan, tapi aku hanya mendapat se-
dikit kesan bahwa orang itu agak mirip dengan Kakak 
Pelatih yang dulu kukenal. Terlihat aman bukan ber-
arti hidupnya baik-baik saja. Supervisor masih sama 
seperti dulu, tapi belum tentu hidupnya baik-baik saja. 
Kabarnya dia dibohongi dengan kedok pernikah an. 
Sejak itu, dia membolos kerja selama 10 hari, sampai 
akhirnya dia kembali bekerja tiba-tiba. Dia ti dak meng-
ucapkan apa-apa dan begitu pula dengan kami. Manusia 
harus belajar. Dia mendadak berkata begitu pada suatu 
hari, membuatku menjawab ‘ah, iya’ dengan pendek. 
Kemudian, tanpa alasan jelas dia bertanya apakah aku 
sudah mencoba Chic Choc yang baru keluar. Dia 
bertanya mana yang lebih enak, Chic Choc atau Oh 
Yes, membuatku menjawab—ah, iya. Kemu dian

suatu hari pada musim dingin itu.
Ayah menghilang.
Ayah benar-benar menghilang. Ayah tidak me-

ning galkan kesan akan pergi, dan aku tidak menduga 
sama sekali. Awalnya aku berlarian ke sana kemari 
karena mengira Ayah tertimpa kecelakaan, tapi tidak 
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ada kecelakaan yang terjadi. Bisa jelaskan keberadaan 
terakhirnya? Orang yang terakhir melihat Ayah adalah 
aku, sehingga tentu saja aku menjelaskan sesuatu 
tentang itu. Aku bertemu Ayah pagi itu di stasiun. 
Stasiun? Iya, Ayah sedang berangkat kerja dan aku 
sedang bekerja paruh waktu di stasiun. Kami cukup 
sering berpapasan dan aku mendorong Ayah pada hari 
itu seperti biasa. Ada yang aneh, tidak? Entah ... Ayah 
sekali menghindar sambil berkata, “Sebentar, naik yang 
selanjutnya saja.” Dia baru sekali begitu? Iya, sepertinya. 
Lalu, apa yang kamu lakukan? Aku hanya berpikir 
sederhana bahwa Ayah mungkin kelelahan. Oleh karena 
itu, aku menaikkan Ayah ke kereta selanjutnya. Dia 
naik begitu saja? Iya, seperti biasa.

Itu adalah terakhir kalinya aku melihat Ayah. 
Ayah tidak ke kantor dan tidak pulang ke rumah. 
Singkatnya, Ayah hilang. Polisi menenangkanku dengan 
berkata banyak orang yang seperti itu belakangan 
ini. Walau banyak yang begitu, kenyataan itu tidak 
menenangkanku sama sekali. Ingatanku sejak saat itu 
... tidak terlalu rapi. Aku menerima dua bulan gaji 
Ayah yang tertunda dari kantor. Kemudian, ini bukan 
pekerjaan sulit biasa, aku menyiapkan berbagai macam 
dokumen untuk mengirim Nenek ke panti jompo, 
Rumah Kasih. Selain itu juga ada pekerjaan yang 
sangat sensitif dan melelahkan, aku rajin mendatangi 
kantor polisi dan rumah sakit sambil terus bekerja, 
harus bekerja. Kadang, ketika aku naik kereta dengan 
tubuh lelahku pada dini hari, aku merasa seakan ada 
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seseorang sedang mendorong tubuhku ke dalam ke-
gelapan. Jangan dorong aku, jangan dorong. Kenapa 
seisi dunia mendorongku? Kenapa hanya ada Pendorong 
Penumpang dan tidak ada Penarik Penumpang di 
dunia? Lalu, kenapa kereta ini,

kehidupan ini, dan dunia ini selalu berguncang? 
Dengan caranya,

musim dingin yang berguncang telah berlalu dan 
musim semi pun tiba. Musim semi itu sangat manis, 
sampai bisa membuat penduduk Mars dan Venus 
iri. Ayah tidak pernah kembali, tapi kesa daran Ibu 
akhirnya kembali bagai keajaiban. Aku menangis karena 
lebih bahagia ketika mendengar Ibu bisa keluar dari 
rumah sakit dibandingkan ketika mendengar bahwa Ibu 
sudah sadar. Memang siapa yang tidak akan menangis 
dengan alasan semenyedihkan itu? Sekarang hanya perlu 
rehabilitasi sampai pulih. Orang yang disebut dokter 
itu berkata begitu. Berarti harus rehabilitasi agar pulih. 
Memang harus begitu karena orang yang disebut dokter 
itu telah berkata itu.

Akhirnya rumah kami bisa bernapas lagi. Walau 
Ayah hilang, setidaknya bisa bernapas lagi berkat 
berkurangnya beban bernama Nenek, serta berkat Ibu 
yang bisa mencari uang untuk biaya berobatnya sendiri. 
Mungkin sosok kami akan mirip seperti tunas rumput 
kecil yang baru tumbuh jika dilihat dari atap sekitar. 
Walau tidak dalam kondisi baik-baik saja, setidaknya 
hidup dengan aritmetika yang terlihat aman sudah 
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merupakan berkah besar dalam kehidupan. Sebelum 
kami menghilang, sebelum kami menghilang.

Musim semi merupakan hari-hari yang sempurna. 
Selesai bekerja, aku duduk mengantuk di bangku sta-
siun, sampai akhirnya tertidur pulas dan dalam. Kemu-
dian, aku membuka mata. Haus. Aku minum segelas 
Mirinda seperti biasa, kemudian aku merasa seakan 
cahaya matahari musim semi menusuk kulitku se perti 
soda. Udara terasa hangat karena tentu saja cahaya 
matahari musim semi, Tanpa Es. Aah, aku meluruskan 
kaki sambil mendongakkan kepala seakan sedang 
melemaskan badan. Awan masih bergerak dan bumi 
berputar. Aku kemudian mengangkat kepala dan me -
lihat wajah aneh yang sedang melayang di atap peron 
seberang. Mustahil

jerapah, ya? Itu benar-benar se ekor jerapah. Jerapah 
itu mengenakan setelan rapi sam bil berjalan ke sana 
kemari dengan perlahan di peron. Stasiun kereta pada 
pagi menjelang siang tergo long lengang, orang-orang 
yang ada sepertinya tidak meme dulikan hal itu dan 
hanya memasang wajah se akan semua wajar terjadi. 
Dasar, bukankah seseorang harus nya panik, ya? Aku 
berpikir sambil memperhatikan jerapah itu. Jerapah 
yang berjalan dengan leher ber goyang mengangguk-
angguk berhenti di depan bangku di pojok. Kemudian, 
ia DUDUK di sana. Aku harus mengatakannya, “Ia 
DUDUK”. Pokoknya gerakannya bisa dianggap sebagai 
sedang duduk, sebuah gerakan yang sangat besar. 
Anehnya, saat itu aku menganggap jerapah itu sebagai 
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Ayah. Entah apa alasannya, tapi aku meyakini hal itu. 
Tanpa sadar aku sudah berlari di lorong. Sebelum ia 
menghilang, sebelum ia menghilang.

Untungnya jerapah itu duduk tak bergerak. Aku 
menghampirinya dengan ragu-ragu, kemudian duduk 
dengan hati-hati dan penuh keraguan di samping 
jerapah itu. Setelah duduk, aku merasa jerapah itu 
ti dak memedulikan hal-hal kecil karena ukurannya 
yang sangat besar. Jerapah itu tidak melirik sama 
sekali ketika aku menangis sendirian. Aneh, air mata 
terus mengalir. Ayah ... aku langsung mengeluarkan 
isi hatiku sambil meletakkan tanganku di lutut jerapah 
itu. Aku merasakan tekstur setelan yang kuingat ketika 
mendorong orang-orang dengan telapak tanganku yang 
gemetar. Bayangan awan melintas cepat. Jerapah itu 
masih tidak bereaksi apa-apa. Ayah, ini Ayah, kan?

Apa yang terjadi? Aku mengguncang-guncangkan 
lutut jerapah itu sebelum akhirnya menyerah untuk 
mendapat reaksi apa pun darinya sambil terus men-
ceritakan kondisi rumah. Kabar tentang Nenek dan 
Ibu yang sudah pulih. Aku juga bisa belajar bekerja 
di agen properti. Seniorku terus mengajakku bekerja 
bersama, katanya ada lowongan, lowongan di sana. Aku 
juga berkata perekonomian perlahan akan membaik. 
Moody atau siapa itu telah menaikkan kredit kita satu 
peringkat, sudah membaik. Jadi kembalilah. Sekarang 
Ayah tidak perlu khawatir. Bayangan awan melintas 
cepat lagi. Ayah, katakanlah sesuatu. Ya? Ini Ayah, kan? 
Setidaknya jawab itu.
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Mata kelabu tanpa ekspresi itu terus memandangi-
ku lekat-lekat. Jerapah itu melipat kaki depannya ke 
atas tanganku sambil berkata perlahan.

Benar, aku seekor jerapah?
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