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kISAH pALING sEDIH

Kisah Paling Mengharukan

Eko Pratomo Suyatno, siapa yang tidak kenal lelaki bersahaja ini? Namanya
sering muncul di koran, televisi, di buku-buku investasi dan keuangan.
Dialah salah seorang dibalik kemajuan industri reksadana di Indonesia
dan juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana
besar di negeri ini.

Dalam posisinya seperti sekarang ini, boleh jadi kita beranggapan bahwa pria ini pasti super sibuk dengan segudang
jadwal padat. Tapi dalam note ini saya tidak akan menyoroti kesuksesan beliau sebagai eksekutif. Karena ada sisi
kesehariannya yang luar biasa!!!!

Usianya sudah tidak terbilang muda lagi, 60 tahun. Orang bilang sudah senja
bahkan sudah mendekati malam, tapi Pak Suyatno masih bersemangat
merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka menikah sudah lebih 32
tahun. Dikaruniai 4 orang anak.

Dari isinilah awal cobaan itu menerpa, saat istrinya melahirkan anak yang ke
empat. tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Hal itu
terjadi selama 2 tahun, menginjak tahun ke tiga seluruh tubuhnya
menjadi lemah bahkan terasa tidak bertulang, lidahnyapun sudah tidak
bisa digerakkan lagi.

Setiap hari sebelum berangkat kerja Pak Suyatno sendirian memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan
mengangkat istrinya ke tempat tidur. Dia letakkan istrinya di depan TV agar istrinya tidak merasa kesepian. Walau
istrinya sudah tidak dapat bicara tapi selalu terlihat senyum. Untunglah tempat berkantor Pak Suyatno tidak terlalu
jauh dari kediamannya, sehingga siang hari dapat pulang untuk menyuapi istrinya makan siang.

Sorenya adalah jadwal memandikan istrinya, mengganti pakaian dan selepas maghrib dia temani istrinya nonton
televisi sambil menceritakan apa saja yg dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tatapan
matanya, namun begitu bagi Pak Suyatno sudah cukup menyenangkan. Bahkan terkadang diselingi dengan menggoda
istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan penuh kesabaran
dia merawat istrinya bahkan sambil membesarkan ke 4 buah hati mereka. Sekarang anak- anak mereka sudah
dewasa, tinggal si bungsu yg masih kuliah.

Pada suatu hari…saat seluruh anaknya berkumpul di rumah menjenguk ibunya karena setelah anak-anak mereka
menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing Pak Suyatno memutuskan dirinyalah yang merawat ibu mereka
karena yang dia inginkan hanya satu ‘agar semua anaknya dapat
berhasil' .

Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata:

“Pak kami ingin sekali merawat ibu, semenjak kami kecil melihat bapak
merawat ibu tidak ada sedikitpun keluhan keluar dari bibir bapak……bahkan bapak tidak ijinkan kami menjaga ibu.”
Sambil air mata si sulung berlinang.

“Sudah keempat kalinya kami mengijinkan bapak menikah lagi, kami rasa ibupun akan mengijinkannya, kapan bapak
menikmati masa tua bapak, dengan berkorban seperti ini, kami sudah tidak tega melihat bapak, kami janji akan
merawat ibu sebaik-baik secara bergantian”. Si Sulung melanjutkan permohonannya.

”Anak-anakku…Jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin bapak akan menikah lagi, tapi
ketahuilah dengan adanya ibu kalian di sampingku itu sudah lebih dari cukup,dia telah melahirkan
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kalian….*sejenak kerongkongannya tersekat*… kalian yang selalu
kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta yang tidak satupun
dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu apakah dia
menginginkan keadaanya seperti ini ?? Kalian menginginkan bapak
bahagia, apakah bathin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan
keadaanya seperti sekarang, kalian menginginkan bapak yang masih diberi
Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain, bagaimana dengan ibumu yang
masih sakit.” Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga
anak-anaknya

Sejenak meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno, merekapun melihat
butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno..dengan pilu
ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu……

Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta untuk menjadi nara sumber dan
merekapun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat Istrinya
yg sudah tidak bisa apa-apa….disaat itulah meledak tangisnya dengan tamu yang
hadir di studio kebanyakan kaum perempuanpun tidak sanggup menahan haru.

Disitulah Pak Suyatno bercerita : “Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi
tidak mau memberi waktu, tenaga,
pikiran, perhatian itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya
menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat diapun dengan
sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan bathinnya bukan
dengan mata, dan dia memberi saya 4 anak yang lucu-lucu..Sekarang saat
dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama… dan itu merupakan
ujian bagi saya, apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya
apa adanya. Sehatpun belum tentu saya mencari penggantinya apalagi dia
sakit…” Sambil menangis

”Setiap malam saya bersujud dan menangis dan saya hanya dapat bercerita
kepada Allah di atas sajadah..dan saya yakin hanya kepada Allah saya
percaya untuk menyimpan dan mendengar rahasia saya…”BAHWA CINTA SAYA KEPADA ISTRI, SAYA
SERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA ALLAH”.

Itulah cerita / Kisah Paling Mengharukan yang semoga dapat menjadi teladan bagi anda yang sudah menikah
bahwa cinta sejati bukan memandang dari mata, tapi dari hati
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Kisah Mawar Merah

Kisah Yang Menyentuh Hati

Kisah Yang Menyentuh Hati. Dari postingan kata-kata indah, ada komentar yang berisi kisah yang menyentuh
hati, semoga hatimu tersentuh setelah membaca kisah berikut ini.

Suatu Hari burUng jtUh cnta pda mAwAr putIh..
BurUng pUn bRusha mNguNgkApkAn pRasAan' ny…
Tpi mawAr pUtIh bRkAta ” aQ tAk kan bIsa mNcIntaImu ”

BurUng pUn tAk meNyerah, tIap hari dIa dTg uNtUk bRtEmu dGn mAwar pUtIh, mAwar pUn brkata ” aQ aKan
mNcNtaI mu, jiKa kmu dPt mNguBahQ mNjdI mAwAr mErah “…

Dan sUatu hArI bUruNg dtg kMbaLi, dIa mEmOtoNg sayap' ny dAn mEneBarkAn dArah' ny pAda mAwar pUtIh
sEhiNgga mAwar pUtIh pUn bErUbah mNjadI mErah…
AkhIr' ny, mAwar sadar bHwa sBeraPa bEsar bUrUng itU mNcIntaI dirI' ny..
TpI sMua' ny tRlaMbat, kRna bUruNg tAk kAn kMbLi lgi k dUnIa…

JadI hargaI lAh sIapa pUn yG mNcIntaI mu, sBlum dIa pRgI uNtUk mNinggaLkan mU sLama' ny………
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Kisah Mengharukan

Kisah yang mengharukan... ( kisah nyata )

Saya mendapat email bagus :

Cerita di bawah ini mengingatkan kita untuk semakin dan mencintai lebih dalam kepada Tuhan.

Diambil dari cerita nyata..

Ada seorang bocah kelas 4 SD di suatu daerah di Milaor Camarine Sur, Filipina, yang setiap hari mengambil
rute melintasi daerah tanah yang berbatuan dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya dimana banyak
kendaraan yang melaju kencang dan tidak beraturan.

Setiap kali berhasil menyebrangi jalan raya tersebut, bocah ini mampir sebentar ke Gereja tiap pagi hanya untuk
menyapa Tuhan, sahabatnya.
Tindakannya ini selama ini diamati oleh seorang Pendeta yang merasa terharu menjumpai sikap bocah yang lugu
dan beriman tersebut.

"Bagaimana kabarmu, Andy? Apakah kamu akan ke Sekolah?"

"Ya, Bapa Pendeta!" balas Andy dengan senyumnya yang menyentuh hati Pendeta tersebut.

Dia begitu memperhatikan keselamatan Andy sehingga suatu hari dia berkata kepada bocah tersebut, "Jangan
menyebrang jalan raya sendirian, setiap kali pulang sekolah, kamu boleh mampir ke Gereja dan saya akan
memastikan kamu pulang ke rumah dengan selamat."

"Terima kasih, Bapa Pendeta."

"Kenapa kamu tidak pulang sekarang? Apakah kamu tinggal di Gereja setelah pulang sekolah?"

"Aku hanya ingin menyapa kepada Tuhan.. sahabatku."

Dan Pendeta tersebut meninggalkan Andy untuk melewatkan waktunya di depan altar berbicara sendiri, tetapi
pastur tersebut bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan Andy kepada Bapa di
Surga.

"Engkau tahu Tuhan, ujian matematikaku hari ini sangat buruk, tetapi aku tidak mencontek walaupun temanku
melakukannya. Aku makan satu kue dan minum airku. Ayahku mengalami musim paceklik dan yang bisa
kumakan hanya kue ini.
Terima kasih buat kue ini, Tuhan! Tadi aku melihat anak kucing malang yang kelaparan dan aku memberikan
kueku yang terakhir buatnya.. lucunya, aku jadi tidak begitu lapar.

Lihat ini selopku yang terakhir. Aku mungkin harus berjalan tanpa sepatu minggu depan.Engkau tahu sepatu ini
akan rusak, tapi tidak apa-apa..
paling
tidak aku tetap dapatpergi ke sekolah. Orang-orang berbicara bahwa kami akan mengalami musim panen yang
susah bulan ini, bahkan beberapa dari temanku sudah berhenti sekolah, tolong Bantu mereka supaya bisa
bersekolah lagi.
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Tolong Tuhan.

Oh, ya..Engkau tahu kalau Ibu memukulku lagi. Ini memang menyakitkan, tapi aku tahu sakit ini akan hilang,
paling tidak aku masih punya seorang Ibu.
Tuhan, Engkau mau lihat lukaku??? Aku tahu Engkau dapat menyembuhkannya, disini..disini.aku rasa Engkau
tahu yang ini kan....??? Tolong jangan marahi ibuku, ya..?? dia hanya sedang lelah dan kuatir akan kebutuhan
makan dan biaya sekolahku..itulah mengapa dia memukul aku.

Oh, Tuhan..aku rasa, aku sedang jatuh cinta saat ini. Ada seorang gadis yang sangat cantik dikelasku, namanya
Anita. menurut Engkau, apakah dia akan menyukaiku??? Bagaimanapun juga paling tidak aku tahu Engkau
tetap menyukaiku karena aku tidak usah menjadi siapapun hanya untuk menyenangkanMu. Engkau adalah
sahabatku.

Hei.ulang tahunMu tinggal dua hari lagi, apakah Engkau gembira??? Tunggu saja sampai Engkau lihat, aku
punya hadiah untukMu. Tapi ini kejutan bagiMu.
Aku berharap Engkau menyukainya. Oooops..aku harus pergi sekarang."

Kemudian Andy segera berdiri dan memanggil Pendeta .

"Bapa Pendeta..Bapa Pendeta..aku sudah selesai bicara dengan sahabatku, anda bisa menemaniku menyebrang
jalan sekarang!"

Kegiatan tersebut berlangsung setiaphari, Andy tidak pernah absen sekalipun.

Pendeta Agaton berbagi cerita ini kepada jemaat di Gerejanya setiap hari Minggu karena dia belum pernah
melihat suatu iman dan kepercayaan yang murni kepada Tuhan.. suatu pandangan positif dalam situasi yang
negatif.

Pada hari Natal, Pendeta Agaton jatuh sakit sehingga tidak bisa memimpin gereja dan dirawat di rumah sakit.
Gereja tersebut diserahkan kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum dan selalu menyalahkan segala
sesuatu yang orang lain perbuat. Mereka juga mengutuki orang yang menyinggung mereka.

Ketika mereka sedang berdoa, Andypun tiba di Gereja tersebut usai menghadiri pesta Natal di sekolahnya, dan
menyapa "Halo Tuhan..Aku.."

"Kurang ajar kamu, bocah!!!tidakkah kamu lihat kalau kami sedang berdoa???!!! Keluar, kamu!!!!!"

Andy begitu terkejut,"Dimana Bapa Pendeta Agaton..??Seharusnya dia membantuku menyeberangi jalan raya.
dia selalu menyuruhku untuk mampir lewat pintu belakang Gereja. Tidak hanya itu, aku juga harus menyapa
Tuhan Yesus, karena hari ini hari ulang tahunNya, akupun punya hadiah untukNya.."

Ketika Andy mau mengambil hadiah tersebut dari dalam bajunya, seorang dari keempat wanita itu menarik
kerahnya dan mendorongnya keluar Gereja.

"Keluar kamu, bocah!..kamu akan mendapatkannya!!!"

Andy tidak punya pilihan lain kecuali sendirian menyebrangi jalan raya yang berbahaya tersebut di depan
Gereja. Lalu dia menyeberang, tiba-tiba sebuah bus datang melaju dengan kencang - disitu ada tikungan yang
tidak terlihat pandangan. Andy melindungi hadiah tersebut didalam saku bajunya, sehingga dia tidak melihat
datangnya bus tersebut. Waktunya hanya sedikit untuk menghindar.dan Andypun tewas seketika. Orang-orang
disekitarnya berlarian dan mengelilingi tubuh bocah malang tersebut yang sudah tidak bernyawa lagi.
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Tiba-tiba, entah muncul darimana ada seorang pria berjubah putih dengan wajah yang halus dan lembut, namun
dengan penuh airmata dating dan memeluk bocah malang tersebut. Dia menangis.

Orang-orang penasaran dengan dirinya dan bertanya,"Maaf tuan..apakah anda keluarga dari bocah yang
malang ini? Apakah anda mengenalnya?"

Tetapi pria tersebut dengan hati yang berduka karena penderitaan yang begitu dalam berkata,"Dia adalah
sahabatku." Hanya itulah yang dikatakan.

Dia mengambil bungkusan hadiah dari dalam saku baju bocah malang tersebut dan menaruhnya didadanya. Dia
lalu berdiri dan membawa pergi tubuh bocah tersebut, kemudian keduanya menghilang. Orang-orang yang ada
disekitar tersebut semakin penasaran dan takjub..

Di malam Natal, Pendeta Agaton menerima berita yang sangat mengejutkan.

Diapun berkunjung ke rumah Andy untuk memastikan pria misterius berjubah putih tersebut. Pendeta itu
bertemu dengan kedua orang tua Andy.

"Bagaimana anda mengetahui putra anda telah meninggal?"

"Seorang pria berjubah putih yang membawanya kemari." Ucap ibu Andy terisak.

"Apa katanya?"

Ayah Andy berkata,"Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia sangat berduka. Kami tidak mengenalnya
namun dia terlihat sangat kesepian atas meninggalnya Andy, sepertinya Dia begitu mengenal Andy dengan baik.
Tapi ada suatu kedamaian yang sulit untuk dijelaskan mengenai dirinya. Dia menyerahkan anak kami dan
tersenyum lembut. Dia menyibakkan rambut Andy dari wajahnya dan memberikan kecupan dikeningnya,
kemudian Dia membisikkan sesuatu.

"Apa yang dikatakan?"

"Dia berkata kepada putraku.." Ujar sang Ayah. "Terima kasih buat kadonya.
Aku akan berjumpa denganmu. Engkau akan bersamaku." Dan sang ayah melanjutkan, "Anda tahu kemudian
semuanya itu terasa begitu indah.. aku menangis tapi tidak tahu mengapa bisa demikian. Yang aku tahu.aku
menangis karena bahagia..aku tidak dapat menjelaskannya Bapa Pendeta, tetapi ketika dia meninggalkan kami,
ada suatu kedamaian yang memenuhi hati kami, aku merasakan kasihnya yang begitu dalam di hatiku.. Aku
tidak dapat melukiskan sukacita dalam hatiku. aku tahu, putraku sudah berada di Surga sekarang.
Tapi tolong Bapa Pendeta .. Siapakah pria ini yang selalu bicara dengan putraku setiap hari di Gerejamu? Anda
seharusnya mengetahui karena anda selalu di sana setiap hari, kecuali pada saat putraku meninggal.

Pendeta Agaton tiba-tiba merasa air matanya menetes dipipinya, dengan lutut gemetar dia berbisik,"Dia tidak
berbicara kepada siapa-siapa... kecuali dengan Tuhan."
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Kisah Kakak Dan Adik

 Cerita Mengharukan (kisah seorang kakak dan adik)

Sebuah Kisah untuk kita renungkan dan jadikan motivasi.

Aku dilahirkan di sebuah dusun pegunungan yang sangat terpencil. Hari demi hari, orang tuaku membajak tanah
kering kuning, dan punggung mereka menghadap ke langit. Aku mempunyai seorang adik, tiga tahun lebih muda
dariku. Suatu ketika, untuk membeli sebuah sapu tangan yang mana semua gadis di sekelilingku kelihatannya
membawanya, aku mencuri lima puluh sen dari laci ayahku. Ayah segera menyadarinya. Beliau membuat adikku dan
aku berlutut di depan tembok, dengan sebuah tongkat bambu ditangannya. "Siapa yang mencuri uang itu?" Beliau
bertanya. Aku terpaku, terlalu takut untuk berbicara. Ayah tidak mendengar siapa pun mengaku, jadi Beliau
mengatakan, "Baiklah, kalau begitu, kalian berdua layak dipukul!"
Dia mengangkat tongkat bambu itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba, adikku mencengkeram tangannya dan berkata, "Ayah, aku
yang melakukannya!"

Tongkat panjang itu menghantam punggung adikku bertubi-tubi. Ayah begitu marahnya sehingga ia terus-menerus
mencambukinya sampai Beliau kehabisan nafas.

Sesudahnya, Beliau duduk di atas ranjang batu bata kami dan memarahi, "Kamu sudah belajar mencuri dari rumah
sekarang, hal
memalukan apa lagi yang akan kamu lakukan di masa mendatang? Kamu layak dipukul sampai mati! Kamu pencuri
tidak tahu malu!" Malam itu, ibu dan aku memeluk adikku dalam pelukan kami. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi
ia tidak menitikkan air mata setetes pun. Di pertengahan malam itu, saya tiba-tiba mulai menangis meraung-raung.
Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata, "Kak, jangan menangis lagi sekarang. Semuanya
sudah terjadi."

Aku masih selalu membenci diriku karena tidak memiliki cukup keberanian untuk maju mengaku. Bertahun-tahun
telah lewat, tapi insiden tersebut masih kelihatan seperti baru kemarin. Aku tidak pernah akan lupa tampang adikku
ketika ia melindungiku. Waktu itu, adikku berusia 8 tahun. Aku berusia 11.

Ketika adikku berada pada tahun terakhirnya di SMP, ia lulus untuk masuk ke SMA di pusat kabupaten. Pada saat
yang sama, saya diterima untuk masuk ke sebuah universitas propinsi. Malam itu, ayah berjongkok di halaman,
menghisap rokok tembakaunya, bungkus demi bungkus.
Saya mendengarnya memberengut, "Kedua anak kita memberikan hasil yang begitu baik... hasil yang begitu baik..."
Ibu mengusap air matanya yang mengalir dan menghela nafas, "Apa gunanya? Bagaimana mungkin kita bisa
membiayai keduanya sekaligus?" Saat itu juga, adikku berjalan keluar ke hadapan ayah dan berkata, "Ayah, saya
tidak mau melanjutkan sekolah lagi, telah cukup membaca banyak buku. " Ayah mengayunkan tangannya dan
memukul adikku pada wajahnya. "Mengapa kau mempunyai jiwa yang begitu keparat lemahnya? Bahkan jika berarti
saya mesti mengemis di jalanan saya akan menyekolahkan kamu berdua sampai selesai!" Dan begitu kemudian ia
mengetuk setiap rumah di dusun itu untuk meminjam uang. Aku menjulurkan tanganku selembut yang aku bisa ke
muka adikku yang membengkak, dan berkata, "Seorang anak laki-laki harus meneruskan sekolahnya; kalau tidak ia
tidak akan pernah meninggalkan jurang kemiskinan ini."

Aku, sebaliknya, telah memutuskan untuk tidak lagi meneruskan ke universitas.Siapa sangka keesokan harinya,
sebelum subuh datang, adikku meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit kacang yang
sudah mengering. Dia menyelinap ke samping ranjangku dan meninggalkan secarik kertas di atas bantalku: "Kak,
masuk ke universitas tidaklah mudah. Saya akan pergi mencari kerja dan mengirimimu uang." Aku memegang kertas
tersebut di atas tempat tidurku, dan menangis dengan air mata bercucuran sampai suaraku hilang. Tahun itu, adikku
berusia 17 tahun. Aku 20. Dengan uang yang ayahku pinjam dari seluruh dusun, dan uang yang adikku hasilkan dari
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mengangkut semen pada punggungnya di lokasi konstruksi, aku akhirnya sampai
ke tahun ketiga (di universitas).

Suatu hari, aku sedang belajar di kamarku, ketika teman sekamarku masuk dan memberitahukan, "Ada seorang
penduduk dusun menunggumu di luar sana! "Mengapa ada seorang penduduk dusun mencariku? Aku berjalan keluar,
dan melihat adikku dari jauh, seluruh badannya kotor tertutup debu semen dan pasir. Aku menanyakannya,
"Mengapa kamu tidak bilang pada teman sekamarku kamu adalah adikku?" Dia menjawab, tersenyum, "Lihat
bagaimana penampilanku. Apa yang akan mereka pikir jika mereka tahu saya adalah adikmu? Apa mereka tidak
akan menertawakanmu?" Aku merasa terenyuh, dan air mata memenuhi mataku. Aku menyapu debu-debu dari
adikku semuanya, dan tersekat-sekat dalam kata-kataku, "Aku tidak perduli omongan siapa pun! Kamu adalah
adikku apa pun juga!

Kamu adalah adikku bagaimana pun penampilanmu..." Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk
kupu-kupu. Ia memakaikannya kepadaku, dan terus menjelaskan, "Saya melihat semua gadis kota memakainya. Jadi
saya pikir kamu juga harus memiliki satu." Aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Aku menarik adikku ke
dalam pelukanku dan menangis dan menangis. Tahun itu, ia berusia 20. Aku 23.

Kali pertama aku membawa pacarku ke rumah, kaca jendela yang pecah telah diganti, dan kelihatan bersih di
mana-mana. Setelah pacarku pulang, aku menari seperti gadis kecil di depan ibuku. "Bu, ibu tidak perlu
menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan rumah kita!"

Tetapi katanya, sambil tersenyum, "Itu adalah adikmu yang pulang awal untuk membersihkan rumah ini. Tidakkah
kamu melihat luka pada tangannya? Ia terluka ketika memasang kaca jendela baru itu.."
Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku. Melihat mukanya yang kurus, seratus jarum terasa menusukku. Aku
mengoleskan
sedikit saleb pada lukanya dan mebalut lukanya. "Apakah itu sakit?" Aku menanyakannya. "Tidak, tidak sakit. Kamu
tahu, ketika saya bekerja di lokasi konstruksi, batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap waktu. Bahkan itu tidak
menghentikanku bekerja dan..." Ditengah kalimat itu ia berhenti. Aku membalikkan tubuhku memunggunginya, dan air
mata mengalir deras turun ke wajahku.

Tahun itu, adikku 23. Aku berusia 26.
Ketika aku menikah, aku tinggal di kota. Banyak kali suamiku dan aku mengundang orang tuaku untuk datang dan
tinggal bersama kami, tetapi mereka tidak pernah mau. Mereka mengatakan, sekali meninggalkan dusun, mereka
tidak akan tahu harus mengerjakan apa. Adikku tidak setuju juga, mengatakan, "Kak, jagalah mertuamu aja. Saya
akan menjaga ibu dan ayah di sini." Suamiku menjadi direktur pabriknya. Kami menginginkan adikku mendapatkan
pekerjaan sebagai manajer pada departemen pemeliharaan. Tetapi adikku menolak tawaran tersebut.

Ia bersikeras memulai bekerja sebagai pekerja reparasi. Suatu hari, adikku di atas sebuah tangga untuk memperbaiki
sebuah kabel, ketika ia mendapat sengatan listrik, dan masuk rumah sakit. Suamiku dan aku pergi menjenguknya.
Melihat gips putih pada kakinya, saya menggerutu, "Mengapa kamu menolak menjadi manajer? Manajer tidak akan
pernah harus melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini. Lihat kamu sekarang, luka yang begitu serius. Mengapa
kamu tidak mau mendengar kami sebelumnya?"

Dengan tampang yang serius pada wajahnya, ia membela keputusannya. "Pikirkan kakak ipar--ia baru saja jadi
direktur, dan saya hampir tidak berpendidikan. Jika saya menjadi manajer seperti itu, berita seperti apa yang akan
dikirimkan?" Mata suamiku dipenuhi air mata, dan kemudian keluar kata-kataku yang sepatah-sepatah, "Tapi kamu
kurang pendidikan juga karena aku!"
"Mengapa membicarakan masa lalu?" Adikku menggenggam tanganku. Tahun itu, ia berusia 26 dan aku 29. Adikku
kemudian berusia 30 ketika ia menikahi seorang gadis petani dari dusun itu. Dalam acara pernikahannya, pembawa
acara perayaan itu bertanya kepadanya, "Siapa yang paling kamu hormati dan kasihi?" Tanpa bahkan berpikir ia
menjawab, "Kakakku."
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Ia melanjutkan dengan menceritakan kembali sebuah kisah yang bahkan tidak dapat kuingat. "Ketika saya pergi
sekolah SD, ia berada pada dusun yang berbeda. Setiap hari kakakku dan saya berjalan selama dua jam untuk pergi
ke sekolah dan pulang ke rumah. Suatu hari, saya kehilangan satu dari sarung tanganku. Kakakku memberikan satu
dari kepunyaannya. Ia hanya memakai satu saja dan berjalan sejauh itu. Ketika kami tiba di rumah, tangannya begitu
gemetaran karena cuaca yang begitu dingin sampai ia tidak dapat memegang sendoknya. Sejak hari itu, saya
bersumpah, selama saya masih hidup, saya akan menjaga kakakku dan baik kepadanya."

Tepuk tangan membanjiri ruangan itu. Semua tamu memalingkan perhatiannya kepadaku. Kata-kata begitu susah
kuucapkan keluar bibirku, "Dalam hidupku, orang yang paling aku berterima kasih adalah adikku." Dan dalam
kesempatan yang paling berbahagia ini, di depan kerumunan perayaan ini, air mata bercucuran turun dari wajahku
seperti sungai.

Bisakah kita memiliki jiwa besar seperti si adik yang seperti dalam cerita, ... tapi bagaimanapun, yang
namanya Saudara patut kita jaga dan kita hormati, apakah itu seorang adik atau seorang kakak. Karena
apa arti hidup kalau tidak bisa membahagiakan sodara dan keluarga kita
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Cerita Cinta Mengharukan

Cerita Cinta yang mengharukan….

Namaku Linda dan aku memiliki sebuah kisah cinta yang memberikanku sebuah pengajaran tentangnya. Ini bukanlah
sebuah kisah cinta hebat dan mengagumkan seperti dalam novel-novel romantis, tetapi tetap bagiku ia adalah kisah
yang jauh lebih mengagumkan dari semua novela tersebut.

Ini adalah kisah cinta ayahku, Mohammed Huda Alhabsyi dan ibuku, Yasmine Ghauri. Mereka bertemu di sebuah
majlis resepsi pernikahan dan kata ayahku dia jatuh cinta pada pandangan pertama ketika ibuku masuk ke dalam
ruangan. Saat itu dia tahu, inilah wanita yang akan dikahwininya. Ia menjadi kenyataan dan mereka telah bernikah
selama 40 tahun dengan tiga orang anak. Aku anak sulung, telah berkahwin dan memberikan mereka dua orang cucu.
Ibu bapaku hidup bahagia dan selama bertahun-tahun telah menjadi ibu bapa yang sangat baik bagi kami,
membimbing kami dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan.

Aku teringat suatu hari ketika aku masih berusia belasan tahun. Beberapa jiran kami mengajak ibuku pergi ke
pembukaan pasaraya yang menjual alat-alat keperluan rumah tangga. Mereka mengatakan hari pembukaan adalah
waktu terbaik untuk berbelanja barang keperluan kerana barang sangat murah dengan kualiti yang berpatutan.

Tapi ibuku menolaknya kerana ayahku sebentar lagi akan pulang dari kerja. Kata ibuku,”Ibu tak akan pernah
meninggalkan ayahmu sendirian”.
Perkara itu yang selalu ditegaskan oleh ibuku kepadaku. Apapun yang terjadi, sebagai seorang wanita, aku wajib
bersikap baik terhadap suamiku dan selalu menemaninya dalam keadaan apapun, baik miskin, kaya, sihat mahupun
sakit. Seorang wanita harus menjadi teman hidup suaminya. Banyak orang tertawa mendengar hal itu. Menurut
mereka, itu hanyalah lafaz janji pernikahan, omongan kosong belaka. Tapi aku tetap mempercayai nasihat ibuku.

Sampai suatu hari, bertahun-tahun kemudian, kami sekeluarga mengalami berita duka. Setelah ulang tahun ibuku yang
ke-59, ibuku terjatuh di kamar mandi dan menjadi lumpuh. Doktor mengatakan kalau saraf tulang belakang ibuku
tidak berfungsi lagi, dia harus menghabiskan sisa hidupnya di pembaringan.

Ayahku, seorang lelaki yang masih sihat di usia tuanya. Tetapi dia tetap setia merawat ibuku, menyuapinya, bercerita
segala hal dan membisikkan kata-kata cinta pada ibu. Ayahku tak pernah meninggalkannya. Selama bertahun-tahun,
hampir setiap hari ayahku selalu menemaninya. Ayahku pernah mengilatkan kuku tangan ibuku, dan ketika ibuku
bertanya ,”Untuk apa kau lakukan itu? Aku sudah sangat tua dan hodoh sekali”.
Ayahku menjawab, “Aku ingin kau tetap merasa cantik”.
Begitulah pekerjaan ayahku sehari-hari, merawat ibuku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Suatu hari ibu berkata padaku sambil tersenyum,”Kau tahu, Linda. Ayahmu tak akan pernah meninggalkan aku…kau
tahu kenapa?”

Aku menggeleng, dan ibuku berkata, “Kerana aku tak pernah meninggalkannya…”

Itulah kisah cinta ayahku, Mohammed Huda Alhabsyi dan Ibuku, Yasmine Ghauri, mereka memberikan kami
anak-anaknya pelajaran tentang tanggungjawab, kesetiaan, rasa hormat, saling menghargai, kebersamaan, dan cinta
kasih. Bukan dengan kata-kata, tapi mereka memberikan contoh dari kehidupannya.
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Cerita Gadis kecil

Kisah yang benar-benar mengharukan. ..

Kisah tentang seorang gadis kecil yang cantik yang memiliki sepasang bola mata yang indah dan hati yang lugu polos.
Dia adalah seorang yatim piatu dan hanya sempat hidup di dunia ini selama delapan tahun. Satu kata terakhir yang ia
tinggalkan adalah saya pernah datang dan saya sangat penurut.

Anak ini rela melepasakan pengobatan, padahal sebelumnya dia telah memiliki dana pengobatan sebanyak 540.000
dolar yang didapat dari perkumpulan orang Chinese seluruh dunia. Dan membagi dana tersebut menjadi tujuh bagian,
yang dibagikan kepada tujuh anak kecil yang juga sedang berjuang menghadapi kematian. Dan dia rela melepaskan
pengobatannya.

Begitu lahir dia sudah tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Dia hanya memiliki seorang papa yang
mengadopsinya. Papanya berumur 30 tahun yang bertempat tinggal di provinsi She Cuan kecamatan Suang Liu, kota
Sang Xin Zhen Yun Ya Chun Er Cu.

Karena miskin, maka selama ini ia tidak menemukan pasangan hidupnya. Kalau masih harus mengadopsi anak kecil
ini, mungkin tidak ada lagi orang yang mau dilamar olehnya.

Pada tanggal 30 November 1996, tgl 20 bln 10 imlek, adalah saat dimana papanya menemukan anak kecil tersebut
diatas hamparan rumput, disanalah papanya menemukan seorang bayi kecil yang sedang kedinginanPada saat
menemukan anak ini, di dadanya terdapat selembar kartu kecil tertulis, 20 November jam 12. Melihat anak kecil ini
menangis dengan suara tangisannya sudah mulai melemah. Papanya berpikir kalau tidak ada orang yang
memperhatikannya, maka kapan saja bayi ini bisa meninggal. Dengan berat hati papanya memeluk bayi tersebut,
dengan menghela nafas dan berkata, "saya makan apa, maka kamu juga ikut apa yang saya makan". Kemudian
papanya memberikan dia nama Yu Yan.

Ini adalah kisah seorang pemuda yang belum menikah yang membesarkan seorang anak, tidak ada Asi dan juga tidak
mampu membeli susu bubuk, hanya mampu memberi makan bayi tersebut dengan air tajin (air beras). Maka dari
kecil anak ini tumbuh menjadi lemah dan sakit-sakitan. Tetapi anak ini sangat penurut dan sangat patuh.

Musim silih berganti, Yu Yuan pun tumbuh dan bertambah besar serta memiliki kepintaran yang luar biasa. Para
tetangga sering memuji Yu Yuan sangat pintar, walaupun dari kecil sering sakit-sakitan dan mereka sangat menyukai
Yu Yuan. Ditengah ketakutan dan kecemasan papanya, Yu Yuan pelan pelan tumbuh dewasa.

Yu Yuan yang hidup dalam kesusahan memang luar biasa, mulai dari umur lima tahun, dia sudah membantu papa
mengerjakan pekerjaan rumah. Mencuci baju, memasak nasi dan memotong rumput. Setiap hal dia kerjakan dengan
baik. Dia sadar dia berbeda dengan anak-anak lain. Anak-anak lain memiliki sepasang orang tua, sedangkan dia
hanya memiliki seorang papa. Keluarga ini hanya mengandalkan dia dan papa yang saling menopang. Dia harus
menjadi seorang anak yang penurut dan tidak boleh membuat papa menjadi sedih dan marah. Pada saat dia masuk
sekolah dasar, dia sendiri sudah sangat mengerti, harus giat belajar dan menjadi juara di sekolah. Inilah yang bisa
membuat papanya yang tidak berpendidikan menjadi bangga di desanya. Dia tidak pernah mengecewakan papanya,
dia pun bernyanyi untuk papanya. Setiap hal yang lucu yang terjadi di sekolahnya di ceritakan kepada papanya.
Kadang-kadang dia bisa nakal dengan mengeluarkan soal-soal yang susah untuk menguji papanya. Setiap kali melihat
senyuman papanya, dia merasa puas dan bahagia. Walaupun tidak seperti anak-anak lain yang memiliki mama, tetapi
bisa hidup bahagia dengan papa, ia sudah sangat berbahagia.

Mulai dari bulan Mei 2005 Yu Yuan mulai mengalami mimisan. Pada suatu pagi saat Yu Yuan sedang mencuci muka,
ia menyadari bahwa air cuci mukanya sudah penuh dengan darah yang ternyata berasal dari hidungnya. Dengan
berbagai cara tidak bisa menghentikan pendarahan tersebut. Sehingga papanya membawa Yu Yuan ke puskesmas
desa untuk disuntik. Tetapi sayangnya dari bekas suntikan itu juga mengerluarkan darah dan tidak mau berhenti. Di
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pahanya mulai bermunculan bintik-bintik merah. Dokter tersebut menyarankan papanya untuk membawa Yu Yuan ke
rumah sakit untuk diperiksa. Begitu tiba di rumah sakit, Yu Yuan tidak mendapatkan nomor karena antrian sudah
panjang. Yu Yuan hanya bisa duduk sendiri dikursi yang panjang untuk menutupi hidungnya. Darah yang keluar dari
hidungnya bagaikan air yang terus mengalir dan memerahi lantai. Karena papanya merasa tidak enak kemudian
mengambil sebuah baskom kecil untuk menampung darah yang keluar dari hidung Yu Yuan. Tidak sampai sepuluh
menit, baskom yang kecil tersebut sudah penuh berisi darah yang keluar dari hidung Yu Yuan. Dokter yang melihat
keadaaan ini cepat-cepat membawa Yu Yuan untuk diperiksa. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Yu
Yuan terkena Leukimia ganas. Pengobatan penyakit tersebut sangat mahal yang memerlukan biaya sebesar
300.000$.

Papanya mulai cemas melihat anaknya yang terbaring lemah di ranjang. Papanya hanya memiliki satu niat yaitu
menyelamatkan anaknya. Dengan berbagai cara meminjam uang kesanak saudara dan teman dan ternyata, uang yang
terkumpul sangatlah sedikit. Papanya akhirnya mengambil keputusan untuk menjual rumahnya yang merupakan harta
satu satunya. Tapi karena rumahnya terlalu kumuh, dalam waktu yang singkat tidak bisa menemukan seorang
pembeli. Melihat mata papanya yang sedih dan pipi yang kian hari kian kurus. Dalam hati Yu Yuan merasa sedih.

Pada suatu hari Yu Yuan menarik tangan papanya, airmata pun mengalir dikala kata-kata belum sempat terlontar.
"Papa saya ingin mati". Papanya dengan pandangan yang kaget melihat Yu Yuan, "Kamu baru berumur 8 tahun
kenapa mau mati". "Saya adalah anak yang dipungut, semua orang berkata nyawa saya tak berharga, tidaklah cocok
dengan penyakit ini, biarlah saya keluar dari rumah sakit ini."

Pada tanggal 18 juni, Yu Yuan mewakili papanya yang tidak mengenal huruf, menandatangani surat keterangan
pelepasan perawatan. Anak yang berumur delapan tahun itu pun mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan
pemakamannya sendiri. Hari itu juga setelah pulang kerumah, Yu Yuan yang sejak kecil tidak pernah memiliki
permintaan, hari itu meminta dua permohonan kepada papanya. Dia ingin memakai baju baru dan berfoto. Yu Yuan
berkata kepada papanya: "Setelah saya tidak ada, kalau papa merindukan saya lihatlah melihat foto ini".

Hari kedua, papanya menyuruh bibi menemani Yu Yuan pergi ke kota dan membeli baju baru. Yu Yuan sendirilah
yang memilih baju yang dibelinya. Bibinya memilihkan satu rok yang berwarna putih dengan corak bintik-bintik
merah. Begitu mencoba dan tidak rela melepaskannya. Kemudian mereka bertiga tiba di sebuah studio foto. Yu
Yuan kemudia memakai baju barunya dengan pose secantik mungkin berjuang untuk tersenyum. Bagaimanapun ia
berusaha tersenyum, pada akhirnya juga tidak bisa menahan air matanya yang mengalir keluar. Kalau bukan karena
seorang wartawan Chuan Yuan yang bekerja di surat kabar Cheng Du Wan Bao, Yu Yuan akan seperti selembar
daun yang lepas dari pohon dan hilang ditiup angin.

Setelah mengetahui keadaan Yu Yuan dari rumah sakit, Chuan Yuan kemudian menuliskan sebuah laporan,
menceritakan kisah Yu Yuan secara detail. Cerita tentang anak yg berumur 8 tahun mengatur pemakamakannya
sendiri dan akhirnya menyebar keseluruh kota Rong Cheng. Banyak orang-orang yang tergugah oleh seorang anak
kecil yang sakit ini, dari ibu kota sampai satu Negara bahkan sampai keseluruh dunia.

Mereka mengirim email ke seluruh dunia untuk menggalang dana bagi anak ini". Dunia yang damai ini menjadi suara
panggilan yang sangat kuat bagi setiap orang. Hanya dalam waktu sepuluh hari, dari perkumpulan orang Chinese
didunia saja telah mengumpulkan 560.000 dolar. Biaya operasi pun telah tercukupi. Titik kehidupan Yu Yuan sekali
lagi dihidupkan oleh cinta kasih semua orang. Setelah itu, pengumuman penggalangan dana dihentikan tetapi dana
terus mengalir dari seluruh dunia. Dana pun telah tersedia dan para dokter ada untuk mengobati Yu Yuan. gerbang
kesulitan pengobatan juga telah dilewati. Semua orang menunggu hari suksesnya Yu Yuan. Ada seorang teman
di-email bahkan menulis: "Yu Yuan anakku yang tercinta saya mengharapkan kesembuhanmu dan keluar dari rumah
sakit. Saya mendoakanmu cepat kembali ke sekolah. Saya mendambakanmu bisa tumbuh besar dan sehat. Yu Yuan
anakku tercinta."

Pada tanggal 21 Juni, Yu Yuan yang telah melepaskan pengobatan dan menunggu kematian akhirnya dibawa kembali
ke ibu kota. Dana yang sudah terkumpul, membuat memiliki harapan dan alasan untuk terus bertahan hidup. Yu Yuan
akhirnya pengobatan dia sangat menderita didalam sebuah pintu kaca tempat dia berobat. Yu Yuan kemudian di
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ranjang untuk diinfus. Ketegaran anak kecil ini membuat semua orang kagum padanya menangani dia, Shii Min
berkata, dalam perjalanan proses terapi akan mendatangkan yang sangat hebat. Pada permulaan terapi YuYuan
sering sekali muntah. Tetapi Yu Yuan mengeluh.

Pada saat pertama kali melakukan pemeriksaan sumsum tulang belakang, ditusukkan dari depan dadanya, tetapi Yu
Yuan tidak menangis dan juga tidak berteriak, bahkan tidak meneteskan air mata. Yu yuan yang dari dari lahir sampai
maut menjemput pernah mendapat kasih sayang seorang ibu. Pada saat dokter Shii Min menawarkan Yu menjadi
anak perermpuannya. Air mata Yu Yuan pun mengalir tak terbendung. Hari dokter Shii Min datang, Yu Yuan dengan
malu-malu memanggil dengan sebutan Shii Mama Pertama kalinya mendengar suara itu, Shii Min kaget, dan
kemudian dengan tersenyum dan menjawab, "Anak yang baik". Semua orang mendambakan sebuah keajaiban dan
menunggu momen dimana Yu Yuan hidup dan sembuh kembali. Banyak masyarakat datang untuk menjenguk Yu
Yuan dan banyak kabar Yu email Selama dua bulan Yu Yuan melakukanterapi dan telah berjuang menerobos
sembilan maut Pernah mengalami pendarahan dipencernaan dan selalu selamat dari bencana. akhirnya darah dari
tubuh Yu Yuan sudah bisa terkontrol.

Semua orang-orang pun menunggu kabar baik kesembuhan Yu Yuan. Tetapi efek samping yang dikeluarkan oleh
obat-obat terapi sangatlah menakutkan, apalagi dibandingkan dengan anak-anak leukemia yang lain. Fisik Yu lemah
Setelah melewati operasi tersebut fisik Yu Yuan semakin lemah. Pada tanggal 20 agustus Yuan bertanya kepada
wartawan Fu Yuan: "Tante kenapa mereka mau menyumbang dana untuk saya? Tanya Yu Yuan kepada wartawan
tersebut. Wartawan tersebut menjawab semua adalah orang yang baik hati". Yu Yuan kemudia berkata : "Tante saya
juga mau orang yang baik hati". Wartawan itupun menjawab, "Kamu memang orang yang baik. Orang baik saling
membantu agar bisa berubah menjadi semakin baik". Yu yuan dari bawah bantal tidurnya mengambil sebuah buku,
dan diberikan kepada ke Fu Yuan. "Tante adalah surat wasiat saya. Fu yuan kaget, sekali membuka dan melihat
surat tersebut ternyata Yuan telah pemakamannya sendiri. Ini anak yang berumur delapan tahun yang sedang sebuah
wasiat dibagi menjadi bagian dengan pembukaan, tante Fu Yuan, dan diakhiri dengan selamat tante Fu Yuan Dalam
satu artikel itu nama Fu Yuan muncul tujuh kali dan masih sembilan wartawan. Dibelakang ada enam sebutan dan ini
adalah kata setelah Yu Yuan meninggal Tolong,..... ..dia juga ingin menyatakan terima kasih serta selamat tinggal
kepada orang memperhatikan dia lewat surat kabar. "Sampai tante berjumpa lagi dalam mimpi. Tolong jaga papa
saya. Dan sedikit dari dana pengobatan ini bisa dibagikan kepada sekolah saya. Dan katakan ini pemimpin palang
merah. Setelah saya meninggal, biaya pengobatan orang-orang yang sakit seperti saya. Biar mereka lekas sembuh"
Surat wasiat ini membuat Fu Yuan tidak bisa menahan tangis yang membasahi pipinya. Saya pernah datang, saya
sangat patuh, demikianlah kata-kata yang keluar dari bibir Yu Yuan.

Pada tanggal 22 agustus, karena pendarahan dipencernaan hampir satu bulan, Yu Yuan tidak bisa makan dan hanya
bisa mengandalkan infus untuk bertahan hidup. Mula mulanya berusaha mencuri makan, Yu Yuan mengambil mie
instant dan memakannya. Hal ini membuat pendarahan di pencernaan Yu Yuan semakin parah. Dokter dan perawat
pun secepatnya memberikan pertolongan darurat dan memberi infus dan transfer darah setelah melihat pendarahan
Yu Yuan yang sangat hebat. Dokter dan para perawat pun ikut menangis. Semua orang ingin membantu meringankan
pederitaannya. Tetapi tetap tidak bisa membantunya. Yu Yuan yang telah menderita karena penyakit tersebut
akhirnya meninggal dengan tenang. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini melihat malaikat kecil yang cantik
yang suci bagaikan air. Sungguh telah pergi kedunia lain Dikecamatan She Chuan, sebuah email pun dipenuhi tangisan
menghantar kepergian Yu Yuan.

Banyak yang mengirimkan ucapan turut berduka cita dengan karangan bunga yang ditumupuk setinggi gunung. Ada
seorang pemuda berkata dengan pelan "Anak kecil, kamu sebenarnya adalah malaikat kecil diatas langit, kepakanlah
kedua sayapmu. Terbanglah.. ......... ...." demikian kata-kata dari seorang pemuda tersebut. Pada tanggal 26
Agustus, pemakaman Yu Yuan dilaksanakan saat hujan gerimis. Didepan rumah duka, banyak orang-orang berdiri
dan menangis mengantar Yu Yuan. Mereka adalah papa mama Yu Yuan yang tidak dikenal oleh Yu Yuan semasa
hidupnya. Demi Yu Yuan yang menderita karena leukemia dan melepaskan pengobatan demi orang lain, maka
datanglah papa mama dari berbagai daerah yang diam-diam mengantarkan kepergian Yu Yuan. Didepan kuburannya
terdapat selembar foto Yu Yuan yang sedang tertawa. Diatas batu nisannya tertulis, "Aku pernah datang dan aku
sangat patuh (30 nov 1996- 22 agus 2005). Dan dibelakangnya terukir perjalanan singkat riwayat hidup Yu Yuan.
Dua kalimat terakhir adalah disaat dia masih hidup telah menerima kehangatan dari dunia. Beristirahatlah gadis
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kecilku, nirwana akan menjadi lebih ceria dengan adanya dirimu. Sesuai pesan dari Yu Yuan, sisa dana 540.000
dolar tersebut disumbangkan kepada anak-anak penderita luekimia lainnya. Tujuh anak yang menerima bantuan Yu
Yuan itu adalah : Shii Li, Huang Zhi Qiang, Liu Ling Lu, Zhang Yu Jie, Gao Jian, Wang Jie. Tujuh anak kecil yang
kasihan ini semua berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka adalah anak-anak miskin yang berjuang melawan
kematian. Pada tanggal 24 September, anak pertama yang menerima bantuan dari Yu Yuan di rumah sakit Hua Xi
berhasil melakukan operasi. Senyuman yang mengambang pun terlukis diraut wajah anak tersebut. "Saya telah
menerima bantuan dari kehidupan Anda, terima kasih adik Yu Yuan kamu pasti sedang melihat kami diatas sana.
Jangan risau, kelak di batu nisan, kami juga akan mengukirnya dengan kata-kata "Aku pernah datang dan aku sangat
patuh". Kesimpulan: Demikianlah sebuah kisah yang sangat menggugah hati kita. Seorang anak kecil yang berjuang
bertahan hidup dan akhirnya harus menghadapi kematian akibat sakit yang dideritanya. Dengan kepolosan dan
ketulusan serta baktinya kepada orang tuanya, akhirnya mendapatkan respon yang luar biasa dari kalangan Dunia.
Walaupun hidup serba kekuarangan, Dia bisa memberikan kasihnya terhadap sesama. Inilah contoh yang seharusnya
kita pun mampu melakukan hal yang sama, berbuat sesuatu yang bermakna bagi sesama, memberikan sedikit
kehangatan dan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Pribadi dan hati seperti inilah yang dinamakan pribadi
seorang Pengasih.
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Berjuang Sampai Akhir

Berjuang Sampai Akhir

15 Mei 2008. Che Jian, seorang pengemudi truk ditemukan tertimbun selama 73 jam tanpa makanan dan minuman.
Che Jian berusia 28 tahun. Tubuhnya tertimbun di tengah reruntuhan tanpa menyisakan sedikitpun ruang untuk
bergerak

Seorang tim SAR menemukannya dan berusaha menjaganya tetap sadar dengan mengajaknya berbincang..

Tim SAR : hei Bung bertahanlah... Kamu bisa, kamu pria yang kuat
Che Jian : Tenang saja. Aku kuat koq.

Che Jian masih dalam mood yang baik ketika itu
Che Jian : Wow, setelah ini pasti aku akan memecahkan rekor bertahan di papan plastik paling lama
Tim SAR : Ha3. benar sekali, kau bisa saja..

(sang penyelamat tak sampai hati untuk memberitahu diatasnya ada segunung reruntuhan)

Beberapa kali Che Jian berpikir untuk menyerah
Che Jian : Aku harus kuat, Istriku hamil.. Aku tidak mau anakku jadi yatim

Pada pukul 6.12 Am, operasi penyelamatan dimulai, gerakan2 yang timbul akibat proses itu makin menyiksa Che
Jian
Tim SAR : Ayolah sedikit lagi, jangan tidur, menyanyilah

Che Jian yang merasa tidak memiliki bakat menyanyi memilih menghitung angka

Che Jian : 1,2,3,4,5,6,

Tiap kali dia menyebut angka dia merasakan sakit akibat paru2nya yang tergencet

2 Jam kemudian, para penyelamat berhasil mengeluarkannya diiringi sorak sorai

Che Jian yang ditandu kemudian mengingat 3 hal :
"Aku terkubur selama 78 jam"
"Aku sudah menikah selama setahun"
"Istriku sedang hamil 3 bulan"

Dan kemudian hanya ada kesunyian dan isak tangis para penyelamat

"Brengsek, jangan menyerah sekarang, kau sudah sampai sejauh ini"

80 jam dengan rasa sakit yang amat sangat, Che Jian merasa terlalu lelah. Namun perlu diingat, dia
berjuang sampai akhir
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Anak yang Mencoret Mobil

Kisah Mengharukan Anak Yang Mencoret Mobil Ayahnya

Sepasang suami isteri - seperti pasangan lain di kota-kota besar meninggalkan anak-anak diasuh
pembantu rumah sewaktu bekerja. Anak tunggal pasangan ini, perempuan cantik berusia tiga
setengah tahun. Sendirian ia di rumah dan kerap kali dibiarkan pembantunya karena sibuk bekerja di
dapur. Bermainlah dia bersama ayun-ayunan di atas buaian yang dibeli ayahnya, ataupun memetik
bunga dan lain-lain di halaman rumahnya.

Suatu hari dia melihat sebatang paku karat. Dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya
diparkirkan mobil1.jpg, tetapi karena lantainya terbuat dari marmer maka coretan tidak kelihatan.
Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya. Ya… karena mobil itu bewarna gelap, maka coretannya
tampak jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya.

Hari itu ayah dan ibunya bermotor ke tempat kerja motor.jpgkarena ingin menghindari macet. Setelah
sebelah kanan mobil sudah penuh coretan maka ia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar
ibu dan ayahnya, gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing dan lain sebagainya mengikut
imaginasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah.

Saat pulang petang, terkejutlah pasangan suami istri itu melihat mobil yang baru setahun dibeli
dengan bayaran angsuran yang masih lama lunasnya. Si bapak yang belum lagi masuk ke rumah ini
pun terus menjerit, “Kerjaan siapa ini !!!” …. Pembantu rumah yang tersentak engan jeritan itu berlari
keluar. Dia juga beristighfar. Mukanya merah adam ketakutan lebih-lebih melihat wajah bengis
tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya, dia terus mengatakan ‘ Saya tidak
tahu..tuan.” “Kamu dirumah sepanjang hari, apa saja yg kau lakukan?” hardik si isteri lagi.

Si anak yang mendengar suara ayahnya, tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja
dia berkata “Dita yg membuat gambar itu ayahhh.. cantik …kan!” katanya sambil memeluk ayahnya
sambil bermanja seperti biasa.. Si ayah yang sudah hilang kesabaran mengambil sebatang ranting
kecil dari pohon di depan rumahnya, terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya . Si
anak yang tak mengerti apa apa menagis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. Puas memukul
telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya.

Sedangkan Si ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang
dikenakan. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus berbuat apa… Si ayah cukup lama
memukul-mukul tangan kanan dan kemudian ganti tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke
rumah diikuti si ibu, pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil itu, membawanya ke kamar.

Dia terperanjat melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil luka-luka dan berdarah.
Pembantu rumah memandikan anak kecil itu. Sambil menyiramnya dengan air, dia ikut menangis.
Anak kecil itu juga menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukanya itu terkena air. Lalu si pembantu
rumah menidurkan anak kecil itu. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu
rumah. Keesokkan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu ke
majikannya. “Oleskan obat saja!” jawab bapak si anak.

Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar
pembantu. Si ayah konon mau memberi pelajaran pada anaknya. Tiga hari berlalu, si ayah tidak
pernah menjenguk anaknya sementara si ibu juga begitu, meski setiap hari bertanya kepada
pembantu rumah. “Dita demam, Bu”…jawab pembantunya ringkas. “Kasih minum panadol aja ,” jawab
si ibu. Sebelum si ibu masuk kamar tidur dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya
Dita dalam pelukan pembantu rumah, dia menutup lagi pintu kamar pembantunya.
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Masuk hari keempat, pembantu rumah memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Dita terlalu
panas. “Sore nanti kita bawa ke klinik.. Pukul 5.00 sudah siap” kata majikannya itu. Sampai saatnya si
anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar ia dibawa ke rumah sakit karena
keadaannya susah serius. Setelah beberapa hari di rawat inap dokter memanggil bapak dan ibu anak
itu. “Tidak ada pilihan..” kata dokter tersebut yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong
karena sakitnya sudah terlalu parah dan infeksi akut…”Ini sudah bernanah, demi menyelamatkan
nyawanya maka kedua tangannya harus dipotong dari siku ke bawah” kata dokter itu. Si bapak dan
ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar, tapi apa yg
dapat dikatakan lagi.

Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata isterinya, si ayah bergetar
tangannya menandatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari ruang bedah, selepas obat
bius yang disuntikkan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua
tangannya berbalut kasa putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya. Kemudian ke wajah pembantu
rumah. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, si
anak bersuara dalam linangan air mata. “Ayah.. ibu… Dita tidak akan melakukannya lagi…. Dita tak
mau lagi ayah pukul. Dita tak mau jahat lagi… Dita sayang ayah..sayang ibu.”, katanya berulang kali
membuatkan si ibu gagal menahan rasa sedihnya. “Dita juga sayang Mbok Narti..” katanya
memandang wajah pembantu rumah, sekaligus membuat wanita itu meraung histeris.

“Ayah.. kembalikan tangan Dita. Untuk apa diambil.. Dita janji tidak akan mengulanginya lagi!
Bagaimana caranya Dita mau makan nanti ?… Bagaimana Dita mau bermain nanti ?… Dita janji
tidak akan mencoret-coret mobil lagi, ” katanya berulang-ulang. Serasa hancur hati si ibu mendengar
kata-kata anaknya. Meraung-raung dia sekuat hati namun takdir yang sudah terjadi tiada manusia
dapat menahannya. Nasi sudah jadi bubur. Pada akhirnya si anak cantik itu meneruskan hidupnya
tanpa kedua tangan dan ia masih belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong meski
sudah minta maaf…Tahun demi tahun kedua orang tua tersebut menahan kepedihan dan kehancuran
bathin sampai suatu saat Sang Ayah tak kuat lagi menahan kepedihannya dan wafat diiringi tangis
penyesalannya yg tak bertepi…, Namun…., si Anak dengan segala keterbatasan dan kekurangannya
tersebut tetap hidup tegar bahkan sangat sayang dan selalu merindukan ayahnya..
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Pendonor dan pemerkosa

Cerita Mengharukan

Dibalik cerita Pedonor sumsum tulang belakang dan pelaku pemerkosaan

Di suatu Koran Itali, muncullah berita pencarian orang yang istimewa 17 Mei
1992 di parkiran mobil ke 5 Wayeli (nama kota, tak tahu aku bener engga
nulisnya), seorang wanita kulit putih diperkosa oleh seorang kulit hitam.
Tak lama kemudian,sang wanita melahirkan seorang bayi perempuan berkulit
hitam. Ia dan suaminya tiba-tiba saja menanggung tanggung jawab untuk
memelihara anak ini. Sayangnya,sang bayi kini menderita leukemia (kanker
darah). Dan ia memerlukan transfer sumsum tulang belakang segera.

Ayah kandungnyamerupakan satu-satunya penyambung harapan hidupnya. Berharap
agar pelaku pada waktu itu saat melihat berita ini, bersedia menghubungi
Dr. Adely di RS Elisabeth.

Berita pencarian orang ini membuat seluruh masyarakat gempar.Setiap orang
membicarakannya.Masalahnya adalah apakah orang hitam ini berani muncul
Padahal jelas ia akan menghadapi kesulitan besar, Jika ia berani muncul, ia
akan menghadapi masalah hukum, dan ada kemungkinan merusak kehidupan rumah
tangganya sendiri. Jika iatetap bersikeras untuk diam, ia sekali lagi
membuat dosa yang tak terampuni. Kisah ini akanberakhir bagaimanakah ?

Seorang anak perempuan yang menderita leukimia ternyata menyimpan suatu
kisah yang memalukan di suatu perkampungan Itali.Martha, 35 thn, adalah
wanita yang menjadi pembicaraan semua orang.

Ia dan suaminya Peterson adalah warga kulit putih, tetapi diantara kedua
anaknya, ternyata terdapat satu yang berkulit hitam. Hal ini menarik
perhatian setiaporang disekitar mereka untuk bertanya, Martha hanya
tersenyum kecil berkata pada mereka bahwa nenek berkulit hitam, dan kakeknya
berkulit putih, maka anaknya Monika mendapat kemungkinan seperti ini

Musim gugur 2002, Monika yang berkulit hitam terus menerus mengalami demam
tinggi. Terakhir ,Dr.Adely memvonis Monika menderita leukimia. Harapan
satu-satunya hanyalah mencari pedonor sumsum tulang belakang yang paling
cocok untuknya.Dokter menjelaskan lebih lanjut.

Diantara mereka yang ada hubungan darah dengan Monika merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan
pedonor tercocok. Harap seluruh anggota
keluarga kalian berkumpul untuk menjalani pemeriksaan sumsum tulang
belakang. Raut wajah Martha berubah, tapi tetap saja seluruh keluarga menjalani
pemeriksaan.Hasilnya tak satupun yang cocok.Dokter memberitahu mereka, dalam kasus seperti Monika ini, mencari
pedonor yang cocok sangatlah kecil
kemungkinannya. Sekarang hanya ada satu carayang paling manjur, yaitu Martha dan suaminya kembali mengandung
anak lagi. Dan mendonorkan darah anak untuk Monika.Mendengar usul ini Martha tiba-tiba menjadi panik, dan
berkata tanpa
suara Tuhan..kenapa menjadi begini ?
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Ia menatap suaminya, sinar matanya dipenuhi ketakutan dan putus asa.
Peterson mengerutkan keningnya berpikir.Dr. Adely berusaha menjelaskan pada mereka, saat ini banyak orang yang
menggunakan cara ini untuk menolong nyawa
para penderita leukimia, lagi pula cara ini terhadap bayi yang baru
dilahirkan sama sekali tak ada pengaruhnya. Hal ini hanya didengarkan oleh
pasangan suami istri tersebut, dan termenung begitu lama. Terakhir mereka
hanya berkata, Biarkan kami memikirkannya kembali.

Malam kedua, Dr. Adely tengah bergiliran tugas, tiba-tiba pintu ruang
kerjanya terbuka, pasangan suami-istri tersebut.Martha menggigit bibirnya
keras, suaminya Peterson, menggenggam tangannya, dan berkata serius pada
dokter. Kami ada suatu hal yang perlu memberitahumu. Tapi harap Anda
berjanji untuk menjaga kerahasiaan ini, karena ini merupakan rahasia kami
suami-istri selama beberapa tahun.Dr.Adely menganggukkan kepalanya.

Itu adalah 10 tahun lalu, bulan 5 1992.Waktu itu anak kami yang pertama,
Eleana telah berusia 2 tahun. Martha bekerja di sebuah restoran fast
food.Setiap hari pukul 10 malam baru pulang kerja. Malam itu, turun hujan
lebat. Saat Martha pulang kerja, seluruh jalanan telah tiada orang satupun.
Saat melalui suatu parkiran yang tak terpakai lagi.

Martha mendengan suara langkah kaki, dengan ketakutan memutar kepala untuk melihat, seorang remaja berkulit
hitam tengah berdiri di belakang
tubuhnya.Orang tersebut menggunakan sepotong kayu, memukulnya hingga
pingsan, dan memperkosanya. Saat Martha sadar, dan pulang ke rumah dengan tergesa-gesa, waktu telah
menunjukkan pukul 1 malam.Waktu itu aku bagaikan gila keluar rumah mencari orang hitam itu untuk membuat
perhitungan.Tapi telah tak ada bayangan orang satupun. Malam itu kami hanya dapat memeluk
kepala masing-masing menahan kepedihan.Sepertinya seluruh langit runtuh.

Bicara sampai sini, Peterson telah dibanjiri air mata, Ia melanjutkan
kembali . Tak lama kemudian Martha mendapati dirinya hamil. Kami merasa
sangat ketakutan, kuatir bila anak yang dikandungnya merupakan milik orang
hitam tersebut. Martha berencana untuk menggugurkannya, tapi aku masih
mengharapkan keberuntungan, mungkin anak yang dikandungnya adalah bayi
kami.Begitulah, kami ketakutan menunggu beberapa bulan.Maret 1993, Martha
melahirkan bayi perempuan, dan ia berkulit hitam. Kami begitu putus asa,
pernah terpikir untuk mengirim sang anak ke panti asuhan. Tapi mendengar
suara tangisnya, kami sungguh tak tega.Terlebih lagi bagaimanapun Martha
telah mengandungnya, ia juga merupakan sebuah nyawa.

Aku dan Martha merupakan warga Kristen yang taat, pada akhirnya kami
memutuskan untuk memeliharanya, dan memberinya namaMonika.

Mata Dr.Adely juga digenangi air mata, pada akhirnya iamemahami kenapa bagi
kedua suami istri tersebut kembali mengandung anak merupakan hal yang sangat mengkuatirkan. Ia berpikir sambil
mengangguk-anggukkan kepala berkata Memang jika demikian, kalian melahirkan 10 anak sekalipun akan sulit untuk
mendapatkan donor yang cocok untuk Monika.

Beberapa lama kemudian, ia memandang Martha dan berkata Kelihatannya,
kalian harus mencari ayah kandung Monika. Barangkali sumsum tulangnya, atau sumsum tulang belakang anaknya
ada yang cocok untuk Monika.Tetapi, apakah kalian bersedia membiarkan ia kembali muncul dalam kehidupan
kalian ?
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Martha berkata : "Demi anak, aku bersedia berlapang dada memaafkannya. Bila ia bersedia muncul
menyelamatkannya. Aku tak akan memperkarakannya. Dr.Adely merasa terkejut akan kedalaman cinta sang ibu.
Berita pencarian yang istimewa ini mengakibatkan banjir pedonor sumsum tulang belakang.

Terlebih lagi lewat waktu begitu lama, mau mencari sang pemerkosa dimana
Martha dan Peterson mempertimbangkannya baik-baik, sebelum akhirnya
memutuskan memuat berita pencarian ini di koran dengan menggunakan nama
samaran. November 2002, di koranWayeli termuat berita pencarian ini, seperti
yang digambarkan sebelumnya. Berita ini memohon sang pelaku pemerkosaan
waktu itu berani muncul, demi untuk menolong sebuah nyawa seorang anak
perempuan penderita leukimia !

Begitu berita ini keluar, tanggapan masyarakat begitu menggemparkan.Kotak
suratdan telepon Dr. Adely bagaikan meledak saja, kebanjiran suratmasuk dan
telepon, orang-orang terus >bertanya siapakah wanita ini Merekaingin
bertemu dengannya, berharap dapat >memberikan bantuan padanya. >Tetapi
Martha menolak semua perhatian mereka, iatak ingin mengungkapkan identitas
sebenarnya, lebih tak ingin lagi identitas Monika sebagai anak hasil
pemerkosaan terungkap.

Saat ini juga seluruh media penuh dengan diskusi tentang bagaimana cerita
ini berakhir.(suratkabar Roma) Komentar dengan topik : Orang hitam itu akan
munculkah ? Jika orang hitam ini berani muncul, akan bagaimanakah masyarakat kita sekarang menilainya Akankah
menggunakan hukum yang berlaku untuk menghakiminya Haruskah ia menerima hukuman dan cacian untuk masa
lalunya,
ataukah ia harus menerima pujian karena keberaniannya hari ini ? (Surat
kabar Wayeli) manulis topik Bila Anda orang berkulit hitam itu, apa tindakan
yang Anda lakukan? sebagai bahan diskusi. Dan menarik berbagai pendapat akan sulitnya berada di dua pilihan ini.
Bagian penjara setempat terus berupaya membantu Martha, memberikan laporan terpidana hukuman pada tahun
1992 pada RS.Dikarenakan jumlah orang berkulit hitam di kota ini hanya sedikit, maka dalam 10 tahun terakhir ini
juga hanya sedikit jumlah terhukum berkulit hitam.Mereka berkata pada Martha :Sekalipun beberapa orang bukanlah
terhukum karena tindak perkosaan, tapi mungkin beberapa juga menemui hal seperti ini.

Beberapa orang ini juga sebagian telah keluar penjara, sebagian lainnya
masih berada di dalam penjara.Martha dan Peterson menghubungi beberapa orang ini, begitu banyak terpidana
waktu itu yang bersungguh-sungguh dan antusias untuk memberikan petunjuk.

Tapi sayangnya, mereka semua bukanlah orang hitam yang memperkosanya waktu itu.Tak lama kemudian, kisah
Martha menyebar ke seluruh rumah tahanan, tak sedikit terpidana yang tergerak karena kasih ibu ini, tak peduli
mereka berkulit hitam maupun berkulit putih, mereka semua bersukarela mendaftar untuk menjalani pemeriksaan
sumsum tulang belakang, berharap dapat mendonorkannya untuk Monika. Tapi tak satupun pedonor yang memenuhi
kriteria di antara mereka.
Berita pencarian ini mengharukan banyak orang, tak sedikit orang yang
bersukarela untuk menjalani pemeriksaan sumsum tulang belakang, untuk
mengetahui apakah dirinya memenuhi kriteria.Para sukarelawan semakin lama
semakin bertambah, di Wayeli timbullah wabah untuk mendonorkan sumsum tulang belakang.

Hal yang mengejutkan adalah kesediaan para sukarelawan ini menyelamatkan
banyak penderita leukimia lainnya, sayangnya Monika tak termasuk diantara
mereka yang beruntung.Martha dan Peterson menantikan dengan panik kemunculan si kulit hitam.Akhirnya dua bulan
telah lewat, orang ini tak muncul-muncul juga.Dengan tidak tenang, mereka mulai berpikir, mungkin orang hitam itu
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sudah telah meninggalkan dunia ini Mungkin ia telah meninggalkan jauh-jauh kampung halamannya. Sudah sejak lama
tak berada di Itali.Mungkin ia tak bersedia merusak kehidupannya sendiri, tak ingin muncul

Tapi tak peduli bagaimanapun, asalkan Monika hidup sehari lagi, mereka tak
rela untuk melepaskan harapan untuk mencari orang hitam itu.Disaat sebuah
jiwa merana tak menentu, harapan selalu disaat keputusasaan melanda kembali muncul. Saat itu berita pencarian juga
muncul di Napulese,
memporakporandakan perasaan seorang pengelola toko minuman keras berusia 30 tahun.Iaseorang kulit hitam,
bernama Ajili. 17 Mei 1992 waktu itu,
iamemiliki lembaran tergelam merupakan mimpi terburuknya di malam berhujan
itu. Ia adalah sang peran utama dalam kisah ini. Tak seorangpun menyangka,
Ajili yang sangat kaya raya itu, pernah bekerja sebagai pencuci piring
panggilan.Dikarenakan orang tuanya telah meninggal sejak iamasih muda, ia
yang tak pernah mengenyam dunia pendidikan terpaksa bekerja sejak dini. Ia
yang begitu pandai dan cekatan, berharap dirinya sendiri bekerja dengan giat
demi mendapatkan sedikit uang dan penghargaan dari orang lain. Tapi sialnya,
bosnya merupakan seorang rasialis, yang selalu mendiskriminasikannya.Tak
peduli segiat apapun dirinya, selalu memukul dan memakinya.17 Mei 1992,
merupakan ulang tahunnya ke 20, ia berencana untuk pulang kerja lebih awal
merayakan hari ulang tahunnya. Siapa menyangka, ditengah kesibukan ia
memecahkan sebuah piring. Sang bos menahan kepalanya, memaksanya untuk
menelan pecahan piring. Ajili begitu marah dan memukul sang bos, lalu
berlari keluar meninggalkan restoran. Ditengah kemarahannya ia bertekad
untuk membalas dendam pada si kulit putih. Malam berhujan lebat, tiada
seorangpun lewat, dan di parkiran ia bertemu Martha. Untuk membalaskan
dendamnya akibat pendiskriminasian, ia pun memperkosa sang wanita yang tak
berdosa ini.

Tapi selesai melakukannya, Ajili mulai panik dan ketakutan.Malam itu juga ia
menggunakan uang ulang tahunnya untuk membeli tiket KA menuju Napulese,
meninggalkan kota ini.Di Napulese, ia bertemu keberuntungannya.Ajili
mendapatkan pekerjaan dengan lancar di restoran milik orang Amerika.Kedua
pasangan Amerika ini sangatlah mengagumi kemampuannya, dan menikahkannya
dengan anak perempuan merka, Lina, dan pada akhirnya juga mempercayainya
untuk mengelola toko mereka.Beberapa tahun ini, iayang begitu tangkas, tak
hanya memajukan bisnis toko minuman keras ini, ia juga memiliki 3 anak yang
lucu.

Dimata pekerja lainnya dan seluruh anggota keluarga, Ajili merupakan bos
yang baik, suami yang baik, ayah yang baik.Tapi hati nuraninya tetap
membuatnya tak melupakan dosa yang pernah diperbuatnya.

Ia selalu memohon ampun pada Tuhan dan berharap Tuhan melindungi wanita
yang pernah diperkosanya, berharap ia selalu hidup damai dan tentram. Tapi
ia menyimpan rahasianya rapat-rapat, tak memberitahu seorangpun. Pagi hari
itu, Ajili berkali-kali membolak-balik koran, ia terus mempertimbangkan
kemungkinan dirinyalah pelaku yang dimaksud. Sedikitpun ia tak pernah
membayangkan bahwa wanita malangitu mengandung anaknya, bahkan menanggung tanggung jawab untuk
memelihara dan menjaga anak yang awalnya bukanlah miliknya.

Hari itu, Ajili beberapa kali mencoba menghubungi no.Telepon Dr.Adely.Tapi
setiap kali, belum sempat menekan habis tombol telepon, iatelah menutupnya
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kembali. Hatinya terus bertentangan, bila ia bersedia mengakui semuanya,
setiap orang kelak akan mengetahui sisi terburuknya ini, anak-anaknya tak
akan lagi mencintainya, ia akan kehilangan keluarganya yang bahagia dan
istrinya yang cantik. Juga akan kehilangan penghormatan masyarakat
disekitarnya. Semua yang ia dapatkan dengan ditukar kerja kerasnya
bertahun-tahun. Malam itu, saat makan bersama, seluruh keluarga
mendiskusikan kasus Martha.Sang istri, Lina berkata : : "Aku sangat
mengagumi Martha. Bila aku diposisinya, aku tak akan memiliki keberanian
untuk memelihara anak hasil perkosaan hingga dewasa. Aku lebih mengagumi
lagi suami Martha, ia sungguh pria yang patut dihormati, tak disangka ia
dapat menerima anak yang demikian". Ajili termenung mendengarkan pendapat
istrinya, dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan :Kalau begitu, bagaimana
kau memandang pelaku pemerkosaan itu ?

Sedikitpun aku tak akan memaafkannya !!! Waktu itu ia sudah membuat
kesalahan, kali ini juga hanya dapat meringkuk menyelingkupi dirinya
sendiri, ia benar-benar begitu rendah, begitu egois, begitu pengecut ! Ia
benar-benar seorang pengecut ! demikian istrinya menjawab dengan dipenuhi
api kemarahan.Ajili mendengarkan saja, tak berani mengatakan kenyataan pada istrinya.Malam itu, anaknya yang
baru berusia 5 tahun begitu rewel tak
bersedia tidur, untuk pertama kalinya Ajili kehilangan kesabaran dan
menamparnya.Sang anak sambil menangis berkata :"Kau ayah yang jahat, aku tak mau peduli kamu lagi. Aku tak
ingin kau menjadi ayahku".Hati Ajili bagai
terpukul keras mendengarnya, ia pun memeluk erat-erat sang anak dan berkata : "Maaf, ayah tak akan memukulmu
lagi. Ayah yang salah, maafkan papa ya".

Sampai sini, Ajili pun tiba-tiba menangis. Sang anak terkejut dibuatnya, dan
buru-buru berkata padanya untuk menenangkan ayahnya : "Baiklah, kumaafkan.Guru TK ku bilang, anak yang baik
adalah anak yang mau memperbaiki kesalahannya.Malam itu, Ajili tak dapat terlelap, merasa dirinya bagaikan
terbakar dalam neraka.Dimatanya selalu terbayang kejadian malam berhujan deras itu, dan bayangan sang wanita. Ia
sepertinya dapat mendengarkan jerit tangis wanita itu. Tak henti-hentinya ia bertanya pada dirinya sendiri : "Aku ini
sebenarnya orang baik, atau orang jahat ?" Mendengar bunyi napas istrinya yang teratur, ia pun kehilangan seluruh
keberaniannya untuk berdiri. Hari kedua, ia hampir tak tahan lagi rasanya. Istrinya mulai merasakan adanya
ketidakberesan pada dirinya, memberikan perhatian padanya dengan menanyakan apakah ada masalah Dan ia
mencari alasan tak enak badan untuk meloloskan dirinya. Pagi hari di jam kerja, sang karyawan menyapanya ramah :
"Selamat pagi, manager !" Mendengar
itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi, dalam hati dipenuhi perasaan
tak menentu dan rasa malu.Ia merasa dirinya hampir menjadi gila saja
rasanya.

Setelah berhari-hari memeriksa >hati nuraninya, Ajili tak dapat lagi terus
diam saja, iapun menelepon Dr. Adely. Ia berusaha sekuat tenaga menjaga
suaranya supaya tetap tenang : "Aku ingin mengetahui keadaan anak malang
itu. Dr. Adely memberitahunya, keadaan sang anak sangat parah. Dr.Adely
menambahkan kalimat terakhirnya berkata :"Entah apa ia dapat menunggu hari
kemunculan ayah kandungnya. Kalimat terakhir ini menyentuh hati Ajili yang
paling dalam, suatu perasaan hangat sebagai sang ayah mengalir keluar,
bagaimanapun anak itu juga merupakan darah dagingnya sendiri ! Ia pun
membulatkan tekad untuk menolong Monika. Ia telah melakukan kesalahan
sekali, tak boleh kembali membiarkan dirinya meneruskan kesalahan ini. Malam
hari itu juga, ia pun mengobarkan keberaniannya sendiri untuk memberitahu
sang istri tentang segala rahasianya. Terakhir ia berkata : "Sangatlah
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mungkin bahwa aku adalah ayah Monika Aku harus menyelamatkannya Lina sangat terkejut, marah dan terluka,
mendengar semuanya, ia berteriak marah :"Kau PEMBOHONG !" Malam itu juga iamembawa ketiga anak mereka,
dan lari pulang ke rumah ayah ibunya. Ketika ia memberitahu mereka tentang kisah Ajili, kemarahan kedua
suami-istri tersebut
dengan segera mereda.Mereka adalah dua orang tua yang penuh pengalaman
hidup, mereka menasehatinya :"Memang benar, kita patut marah terhadap segala tingkah laku Ajili di masa lalu. Tapi
pernahkah kamu memikirkan, ia dapat mengulurkan dirinya untuk muncul, perlu berapa banyak keberanian besar.
Hal ini membuktikan bahwa hati nuraninya belum sepenuhnya terkubur. Apakah kau mengharapkan seorang suami
yang pernah melakukan kesalahan tapi kini bersedia memperbaiki dirinya Ataukah seornag suami yang selamanya
menyimpan kebusukan ini didalamnya ?" Mendengar ini Lina terpekur beberapa lama.
Pagi-pagi di hari keuda, ia langsung kembali ke sisi Ajili, menatap mata
sang suami yang dipenuhi penderitaan, Lina menetapkan hatinya berkata
:"Ajili, pergilah menemui Dr. Adely ! Aku akan menemanimu !"

3 Februari 2003, suami istri Ajili, menghubungi Dr. Adely.8 Februari,
pasangan tersebut tiba di RS Elisabeth, demi untuk pemeriksaan DNA
Ajili.Hasilnya Ajili benar-benar adalah ayah Monika.Ketika Martha mengetahui
bahwa orang hitam pemerkosanya itu pada akhirnya berani memunculkan dirinya,ia pun tak dapat menahan air
matanya. Sepuluh tahun ini ia terus memendam dendam kesumat terhadap Ajili, namun saat ini ia hanya dipenuhi
perasaan terharu. Segalanya berlangsung dalam keheningan.Demi untuk melindungi pasangan Ajili dan pasangan
Martha, pihak RS tidak mengungkapkan dengan jelas identitas mereka semua pada media, dan juga tak bersedia
mengungkapkan
keadaan sebenarnya, mereka hanya memberitahu media bahwa ayah kandung Monika telah ditemukan.

Berita ini mengejutkan seluruh pemerhati berita ini. Mereka terus-menerus
menelepon, menulis suratpada Dr. Adely, memohon untuk dapat menyampaikan
kemarahan mereka pada orang hitam ini, sekaligus penghormatan mereka
padanya. Mereka berpendapat :"Barangkali ia pernah melakukan tindak pidana,
namun saat ini ia seorang pahlawan !"

10 Februari, kedua pasangan Martha dan suami memohon untuk dapat bertemu muka langsung dengan Ajili.Awalnya
Ajili tak berani untuk menemui mereka, namun pada permohonan ketiga Martha, iapun menyetujui hal ini. 18
Februari, dalam ruang tertutup dan dirahasiakan di RS, Martha bertemu langsung dengan Ajili.

Ajili baru saja memangkas rambutnya, saat ia melihat Marth, langkah kakinya
terasa sangatlah berat, raut wajahnya memucat. Martha dan suaminya melangkah maju, dan mereka bersama-sama
saling menjabat tangan masing-masing, sesaat ketiga >orang tersebut diam tanpa suara menahan kepedihan, sebelum
akhirnya
air mata mereka bersama-sama mengalir. Beberapa waktu kemudian, dengan suara serak Ajili berkata :
"Maaf...mohon maafkan aku !"

Kalimat ini telah terpendam dalam hatiku selama 10 tahun. Hari ini akhirnya
aku mendapat kesempatan untuk mengatakannya langsung kepadamu.Martha
menjawab :"Terima kasih Kau dapat muncul. Semoga Tuhan memberkati, sehingga sumsum tulang belakangmu dapat
menolong putriku".

19 Februari, dokter melakukan pemeriksaan sumsum tulang belakang
Ajili.Untungnya, sumsum tulang belakangnya sangat cocok bagi Monika Sang
dokter berkata dengan antusias : "Ini suatu keajaiban !"

22 Februari 2003, sekian lama harapan masyarakat luas akhirnya
terkabulkan.Monika menerima sumsum tulang belakang Ajili, dan pada akhirnya
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Monika telah melewati masa kritis.Satu minggu kemudian, Monika boleh keluar
RS dengan sehat walafiat. Martha dan suami memaafkan Ajili sepenuhnya, dan
secara khusus mengundang Ajili dan Dr. Adely datang kerumah mereka untuk
merayakannya.Tapi hari itu Ajili tidak hadir, ia memohon Dr. Adely membawa
suratnya bagi mereka. Dalam suratnya ia menyatakan penyesalan dan rasa
malunya berkata :"Aku tak ingin kembali mengganggu kehidupan tenang kalian.
Aku berharap Monika berbahagia selalu hidup dan tumbuh dewasa bersama
kalian.Bila kalian menghadapi kesulitan bagaimanapun, harap hubungi aku, aku
akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kalian". Saat ini juga, aku
sangat berterima kasih pada Monika, dari dalam lubuk hatiku terdalam, dialah
yang memberiku kesempatan untuk menebus dosa. Dialah yang membuatku dapat memiliki kehidupan yang
benar-benar bahagia
di saparoh usiaku selanjutnya.Ini adalah hadiah yang ia berikan padaku !

( Italia post)
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Sepucuk surat buat hati yang terluka

Sepucuk Surat Untuk Hati Kecil Yang Bersedih...

   Kutulis surat usang ini untukmu duhai hati yang sedang bersedih. Untuk hati yang jerih bercinta lagi. Demi hati yang
sering merasa sendiri. Hati dari seseorang yang baru bisa didekati setelah lama hanya bisa bermimpi. Ah, aku tidaklah
pandai merayu. Tidakpula pandai menghiburmu. Karena aku tahu aku hanyalah seorang asing. Asing yang tidak
pandai berkata-kata dan mengusapkan jarinya untuk menghapus air matamu. Maka sungguh pandanglah surat ini
sebagai penebus. Penebus? Ya penebus akan ketidak mampuanku. Penebus akan absensi ku. Penebus akan fakta
bahwa aku hanya mampu memberikan berderet-deret tulisan tanpa kehadiran langsung ragaku.

   Duhai hati. Aku bertanya kepadamu yang sedang bersedih. Bersedih akan kehilangan. Kehilangan dirinya. Yah aku
tahu fakta yang membuat air mata itu menggenang di pelupuk matamu. Aku disini bukanlah untuk mengukur dan
menebak seberapa dalam kesedihanmu. Sungguh aku tidaklah mampu mengukur itu. Seberapa hebatnya aku dalam
ilmu ukur sekalipun aku tetaplah tidak mampu. Aku hanya ingin mengingatkan sesuatu kepadamu. Tentang suatu hal
yang dinamakan siklus. Perputaran kehidupan. Dua sisi yang berlawananan. Sama seperti gelap melawan terang.
Maka sisi-sisi itu akanlah selalu ada. Berulang-ulang terjadi silih berganti. Maka izinkanlah untuk kali ini aku sedikit
bercerita. Bercerita untuk mu. Bercerita tentang datang dan pergi.

   Tahukah kamu bahwa suka atau tidak, cepat atau lambat, maka kita selalu mendapatkan kebalikan dari apa yang
kita punya. Semua hal dalam hidup yang singkat ini hanyalah berdasarkan hukum itu. Cantik dan buruk rupa. Kaya
dan miskin harta. Pandai dan bebal otaknya. Hukum itulah yang selalu didengungkan oleh berbagai pujangga dari
zaman lama. Aku tahu ini lagu tua, seringkali kau dengar pula. Tapi apakah kau sadar wahai hati? Bahwa itu juga
terjadi untuk pergi dan terganti kedatangan baru lagi. Kita sering kali (atau malah selalu) bersedih karena kehilangan
dan kepergian. Yah aku tahu itu, sangat paham malah. Bukankah selalu menyakitkan kehilangan orang yang telah
datang dan memberi warna dalam hidup ini. Selalu mengiris saat tahu bahwa tiba-tiba mereka telah pergi. Terkadang
malah tanpa alasan sama sekali. Laksana penyulap yang tiba-tiba mengeluarkan merpati dari saputangannya. Begitu
pula kepergian itu, terjadi begitu saja layaknya sulap biasa. Tapi aku mau engkau mengingat wahai hati, ingatlah satu
hal dari pertanyaan ku ini. Saat sesuatu itu datang dan berada di genggaman, apakah itu datang dengan suatu alasan?
Orang cerdik pandai sering membantah dan menjawab dengan pongahnya, “iya saya dapatkan itu dengan usaha dan
tenaga. Jadi wajarlah pula sesuatu itu datang kepadaku!”

   Tapi  lupakah kita bahwa adakalanya kita mendapatkan suatu hal tanpa alasan sama sekali. Ambil contoh dalam hal
jatuh cinta. Iya cinta yang berbait-bait ditembangkan, ditulis dalam manuskrip-manuskrip tua, menciptakan
pujangga-pujangga abadi sepangjang massa. Apakah cinta itu datang dengan alasan? Mungkin engkau ingin meniru
kata-kata orang yang mengatakan, iya aku cinta dia karena fisiknya yang menarik. Atau karena kepandaiannya. Atau
pula malah karena kebaikannya. Tapi apakah engkau lupa satu hal? Apakah hatimu benar-benar bisa
mendeskripsikan kenapa engkau jatuh cinta dengannya? Sadarkah engkau, bahwa terlepas dari kebaikan,
kepandaian, fisiknya maka engkau merasa jatuh cinta kepadanya karena sesuatu hal yang tidak bisa dimengerti.
Tiba-tiba saja kok bisa engkau tersipu malu hanya dengan mengingat namanya? Bagaimana bisa engkau
memangkukan tangan terpana hanya karena melihat sosoknya dari kejauhan saja? Bagaimana bisa engkau sumringah,
buncah oleh perasaan bahagia hanya karena satu dua katanya dalam pesan singkat yang baru saja engkau terima
darinya? Apakah engkau sungguh mengerti kenapa engkau bisa bertingkah ganjil seperti itu?

   Aku yakin seyakin-yakinnya. Bahwa engkau tidak tahu alasan itu. Yang engkau tahu hanyalah bahwa engkau
sedang jatuh cinta. Tanpa alasan tiba-tiba saja datang hinggap dan membelit erat sebegitu kuatnya. Tidak percaya?
Duhai hati lihat lah baik-baik ke zaman-zaman dibelakangmu. Apakah engkau bisa menghitung berapa juta arti,
berapa juta larik puisi, berapa juta catatan torehan hati yang menyangkut akan jatuh cinta dari berbagai filsuf,
pujangga, ilmuwan, raja, sufi bahkan orang miskin hina sekalipun. Semuanya mendeskripsikan kenapa jatuh cinta
dengan bahasanya sendiri-sendiri dan bagaimana bisa hal itu terjadi? Karena semua orang tidak pernah tahu alasan
jatuh cinta. Mereka hanya tahu dan menikmati kedatangannya. Tidak lebih. Tidak kurang.
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   Nah satu hal yang harus engkau ingat adalah satu fakta bahwa kedatangan jatuh cinta itu akan dipisahkan oleh
kepergian. Dan sebagaimana hal yang terjadi dengan kedatangan jatuh cinta. Maka alasan kepergiannya pun tidak
dimengerti. Ah, disini aku tidak mau berdebat tentang apa alasan kepergian itu (toh bisa saja karena sakit, khianat
murah karena tergoda “barang” lain yang lebih terlihat mulus rupa, atau malah karena kesepakatan tertentu..seribu
satu alasan ada untuk itu). Aku hanya ingin engkau mencoba ingat lagi. Ingat bahwa datang itu pasti disusul oleh pergi
(dan pergipun akan disusul lagi oleh datang yang baru lagu). Sama sederhananya seperti bayi yang pastinya akan
berubah menjadi dewasa dan mati (bahkan manusia pun datang dan akhirnya pergi bukan?). Ingatlah satu hal bahwa,
HAL ITU TIDAKLAH TERELAKKAN. Pasti terjadi! Pasti menghantam diri. Dan sungguh, sungguh aku tidak mau
berdebat akan alasan itu terjadi. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa, sebagaimana kita menikmati suatu
kedatangan (mempestakannya malah) maka nikmati pula kepergian. Nikmatilah dengan cara yang sama tapi sedikit
berbeda seperti kedatangan. Satu cara yang diajarkan oleh pak haji di televisi, ikhlas saja itulah kuncinya.

   Ingatlah bahwa engkau selalu ikhlas akan kedatangan sesuatu yang baik bukan? Entahlah apakah itu kedatangan
nasib baik, kedatangan harta, atau kedatangan orang yang dicinta sekalipun. Engkau ikhlas akan kedatangannya. Dan
bersuka ria. Maka ingatlah bahwa engkau pun harus ikhlas akan kepergian. Entahlah apakah itu kepergian nasib
buruk, kepergian harta, atau kepergian orang yang dicinta sekalipun. Engkau ikhlas akan kedatangannya. Dan sedikit
berbeda dengan kedatangan, maka engkau tidaklah bersuka ria, tetapi mafhum dan menyadari bahwa waktu
kepergian memang sudah tiba. Waktu untuk kepergian dan melepas. Melepas sesuatu yang memang bukan milik kita
(karena bukankah faktanya semua hanya titipan_Nya? Jadi bagaimana pula kita bisa mengeluh untuk semua hal yang
jelas-jelas bukan milik kita?).

   Aku ingin engkau percaya bahwa hal itu sesederhana ini. S-E-D-E-R-H-A-N-A. Hati kitalah yang
memperumitnya. Memperumit dengan suatu bantahan yang selalu keluar, bantahan yang intinya menyangkal bahwa
kepergian itu terjadi. Kenapa? Bagaimana bisa? Apa yang salah? Sungguh duhai hati. Tidak ada alasan lebih. Tidak
ada pula ada yang salah. Sesungguhnya semua terjadi karena memang sudah waktunya. Memang waktunya bahwa
pergi itu akan datang. Maka bersyukurlah, berdoalah, mintalah kekuatan dari_Nya dan relakanlah. Karena waktunya
memang sudah tiba. Waktu untuk kepergian itu datang memangku jiwa.

   Maka percayalah wahai hati yang bersedih. Yakinlah duhai hati yang sering merasa sendiri. Relakanlah oh hati yang
jerih untuk bercinta lagi. Bahwa siklus itu selalu terjadi, berkebalikan. Dua sisi yang selalu berlawanan tapi pasti
terjadi. Ingatlah bahwa hal itulah yang sesungguhnya menempa kita. Mengajarkan kepada kita arti untuk memperbaiki
diri, mengajarkan kita kepada arti untuk selalu meresapi moment-moment yang terjadi, menikmati tiap detiknya, dan
tidak menyia-nyiakannya. Karena cepat ataupun lambat maka itu akan terjadi. Terus berputar seperti roda pedati.
Pesanku hanya satu wahai hati kecil yang sedang bersedih, saat sesuatu itu datang maka nikmatilah
sebenar-benarnya. Syukuri semuanya. Karena engkau harus tahu bahwa sesuatu itu akan pergi juga akhirnya. Dan
saat pergi itu datang wahai hati kecil yang sedang bersedih, maka relakanlah hal itu. Sunggingkan senyum dan
yakinlah bahwa kepergian itu nanti akan digantikan oleh_Nya dengan suatu kedatangan kembali. Kedatangan yang
jauh lebh indah dari awalnya. Jauh lebih berarti dari awal mula. Karena bukankah siklus itu selalu terulang.
Beratus-ratus kali sampai kita tua dan mati. Jadi percayalah. Yakinlah. Tersenyumlah.

   Yakinlah pula bahwa tuhan selalu tersenyum dengan caranya kepada kita. Mempersiapkan segala yang kita
butuhkan dengan misteriusnya jalanNya. Jadi sekali-sekali wahai hati berhentilah bertanya, terimalah dengan lapang
dada. Bersiaplah untuk rencana baru yang dipersiapkan oleh_Nya. Karena aku yakin, bahwa Dia tidak akan
mempersiapkan hal yang buruk untuk makhlukNya, semuanya indah walau kita tidaklah tahu jelas jalan pikiranNya.
Berhentilah bersedih. Semoga tulisan sederhana ini membuatmu bersemangat kembali. Sampai tua dan akhirnya juga
“pergi”.Hanya inilah tulisan untuk mu wahai hati kecil, smoga bisa menebus keterbatasanku selama ini. Kelalaianku
karena tida k bisa sering bersamamu. Izinkan untuk sementara tulisan ini menghiburmu. Sampai aku benar-benar bisa
datang untukmu. Nanti saat takdir akan kedatanganku kembali dan ingat, ingatlah bahwa engkau sama sekali tidaklah
sendiri. Sampai nanti wahai hati, sampai kita berjumpa kembali.
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Semangkok Mie Kuah

Semangkuk Mie Kuah
Oleh: Tidak Diketahui
Diterjemahkan: Li Kuei Chuen

Pendahuluan:
Ny. Hsu yang tinggal di Kao Hsiung, anak gadisnya pulang dari Amerika pada saat awal bulan
Januari, dan membawa sebuah kisah nyata yang menggugah hati. Kisah yang terjadi pada malam
Chu Si (malam menjelang Tahun Baru Imlek), berjumlah sebanyak 50 halaman lebih. Tokoh
dalam cerita ini pada saat menceritakan kisahnya mengharukan banyak orang Jepang. Cerita ini
dinamakan "Semangkuk Mie Kuah", diterjemahkan oleh Li Kuei Chuen.

Tanggal 31 bulan Desember lima belas tahun yang lalu, yang juga merupakan malam Chu Si, di
sebuah jalan di kota Sapporo, Jepang, ada sebuah toko mie yang bernama "Pei Hai Thing" (Pei =
Utara; Hai = Laut; Thing = Kios, toko).

Makan mie pada malam Chu Si, adalah adat istiadat turun temurun dari orang Jepang, pada hari itu
pemasukan toko mie sangatlah baik, tidak terkecuali "Pei Hai Thing", hampir sehari penuh dengan
tamu pengunjung, tetapi setelah jam 22.00 ke atas sudah tidak ada pengunjung yang datang lagi.
Pada saat biasanya jalan yang sangat ramai hingga waktu subuh - karena pada hari itu semua orang
terburu-buru pulang rumah untuk merayakan Tahun Baru - sehingga dengan cepat menjadi sunyi dan
tenang.

Majikan dari toko mie "Pei Hai Thing" adalah seseorang yang jujur dan polos, istrinya adalah seorang
yang ramah tamah dan melayani orang penuh dengan kehangatan. Saat tamu terakhir pada malam
Chu Si itu telah keluar dari toko mie, dan pada saat sang istri tengah bersiap untuk menutup toko,
pintu toko itu sekali lagi terbuka, seorang wanita membawa dua orang anaknya berjalan masuk, kedua
anak itu kira-kira berusia 6 tahun dan 10 tahun, mereka mengenakan baju olahraga baru yang serupa
satu dengan yang lainnya, tetapi wanita tersebut malah memakai baju luar - bercorak kotak - yang
telah usang.

"Silakan duduk !" Sang majikan mengucapkan salam.

Wanita itu berkata dengan takut-takut: "Bolehkah... memesan semangkuk mie kuah ?"

Kedua anak di belakangnya saling memandang dengan tidak tenang.

"Tentu... tentu boleh, silakan duduk di sini !" Sang istri mengajak mereka ke meja nomor 2 di paling
pinggir, lalu berteriak dengan keras ke arah dapur: "Semangkuk mie kuah !"

Sebenarnya jatah semangkuk untuk satu orang hanyalah satu ikat mie, sang majikan menambahkan
lagi sebanyak setengah ikat, dan menyiapkannya dalam sebuah mangkuk besar penuh, hal ini tidak
diketahui oleh sang istri dan tamunya itu.

Ibu dan anak bertiga mengelilingi semangkuk mie kuah tersebut dan menikmatinya dengan lezat,
sambil makan, sambil berbicara dengan suara yang kecil, "Sangat enak sekali !"

Sang kakak berkata: "Ma, kamu juga coba-coba dong!"

Sang adik sambil berkata, dia menyumpit mie untuk menyuapi ibunya. Tidak lama kemudian mie pun
telah habis, setelah membayar 150 yen, ibu dan anak bertiga dengan serempak memuji dan
menghaturkan terima kasih "Sangat lezat sekali, banyak terima kasih!" serta membungkuk memberi
hormat, lalu berjalan meninggalkan toko.

Setiap hari berlalu dengan sibuknya, tak terasa setahun pun berlalu. Dan tiba lagi pada tanggal 31
Desember, usaha dari "Pei Hai Thing" masih tetap ramai, kesibukan pada malam Chu Si akhirnya

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

http://www.helpndoc.com


selesai, telah lewat dari jam 22.00, sang istri majikan ketika tengah berjalan ke arah pintu untuk
menutup toko, pintu itu lalu terbuka lagi dengan pelan, yang masuk ke dalam adalah seorang wanita
parobaya sambil membawa dua orang anaknya. Sang istri ketika melihat baju luar bercorak kotak
yang telah usang itu, dengan seketika teringat kembali tamu terakhir pada malam Chu Si tahun lalu.

"Bolehkah... membuatkan kami... semangkuk mie kuah ?"

"Tentu, tentu, silakan duduk !"

Sang istri mengajak mereka ke meja nomor 2 yang pernah mereka duduk di tahun lalu, sambil
berteriak dengan keras "Semangkuk mie kuah!".

Sang majikan sambil menyahuti, sambil menyalakan api yang baru saja dipadamkan.

Istrinya dengan diam-diam berkata di samping telinga suami: "Ei, masak 3 mangkuk untuk mereka,
boleh tidak ?"

"Jangan, kalau demikian mereka bisa merasa tidak enak."

Sang suami sambil menjawab, sambil menambahkan setengah ikat mie lagi ke dalam kuah yang
mendidih.

Ibu dan anak bertiga mengelilingi semangkuk mie kuah itu sambil makan dan berbicara, percakapan
itu juga terdengar sampai telinga suami istri pemilik toko.

"Sangat wangi... sangat hebat... sangat nikmat!"

"Tahun ini masih bisa menikmati mie dari Pei Hai Thing, sangatlah baik!"

"Alangkah baiknya jika tahun depan masih bisa datang untuk makan di sini."

Setelah selesai makan dan membayar 150 yen, ibu dan anak bertiga lalu berjalan meninggalkan Pei
Hai Thing.

"Terima kasih banyak! Selamat bertahun baru."

Memandang ibu dan anak yang berjalan pergi, suami istri pemilik toko berulang kali
membicarakannya dengan cukup lama.

Malam Chu Si pada tahun ketiga, usaha dari "Pei Hai Thing" tetap berjalan dengan sangat baik,
sepasang suami istri saking sibuknya sampai tidak ada waktu untuk berbicara, tetapi setelah lewat
pukul 21.30, kedua orang itu mulai berperasaan tidak tenang.

Jam 22.00 telah tiba, pegawai toko juga telah pulang setelah menerima "Hung Pao" (Ang Pao),
majikan toko dengan tergesa-gesa membalikkan setiap lembar daftar harga yang tergantung di
dinding, daftar kenaikan harga "Mie Kuah 200 yen semangkuk" sejak musim panas tahun ini, ditulis
ulang menjadi 150 yen.

Di atas meja nomor 2, sang istri pada saat 3 menit yang lalu telah meletakkan kartu tanda "Telah
dipesan". Sepertinya ada maksud untuk menunggu orang yang akan tiba setelah seluruh tamu telah
pergi meninggalkan toko, setelah lewat jam 22.00, ibu dengan dua orang anak ini akhirnya muncul
kembali.

Sang kakak memakai seragam SMP, sang adik mengenakan jaket - yang kelihatan agak kebesaran -
yang dipakai kakaknya tahun lalu, kedua anak ini telah tumbuh dewasa, sang ibu masih tetap
memakai baju luar bercorak kotak usang yang telah luntur warnanya.

"Silakan masuk! Silakan masuk " Istri majikan toko menyambut dengan hangat.
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Melihat istri majikan toko yang menyambut dengan senyum hangat, ibunda dua anak itu dengan
takut-takut berkata: "Tolong... tolong buatkan 2 mangkuk mie, bolehkah ?"

"Baik, silakan duduk!"

Sang istri mengajak mereka ke meja nomor 2, dengan cepat menyembunyikan tanda "Telah Dipesan"
seakan-akan tak pernah diletakkan di sana, lalu berteriak ke arah dalam "2 mangkuk mie".

Sang suami sambil menyahuti, sambil melempar 3 ikat mie ke dalam kuah yang mendidih. Ibu dan
anak sambil makan, sambil berbicara, kelihatannya sangat bergembira, sepasang suami istri yang
berdiri di balik pintu dapur juga turut merasakan kegembiraan mereka.

"Siao Chun dan kakak, mama hari ini ingin berterima kasih kepada kalian berdua !"

"Terima kasih !"

"Mengapa ?"

"Begini, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 8 orang terluka yang disebabkan oleh ayah kalian,
pada setiap bulan dalam beberapa tahun ini haruslah menyerahkan uang sebesar 50,000 yen untuk
menutupi bagian yang tak dapat dibayar oleh pihak asuransi."

"Ya, hal ini kami tahu!" Sang kakak menjawab.

Istri pemilik toko dengan tak bergerak mendengarkan.

"Yang pada mulanya harus membayar hingga bulan Maret tahun depan, telah terlunasi pada hari ini !"

"Oh, mama, benarkah ?"

"Ya, benar, karena kakak mengantar koran dengan rajin, Siao Chun membantu untuk beli sayur dan
masak nasi, sehingga mama bisa bekerja dengan hati yang tenang. Perusahaan memberikan bonus
spesial kepada saya karena tidak pernah absen kerja, sehingga hari ini dapat melunasi seluruh
bagian yang tersisa."

"Ma! Kakak! Alangkah baiknya, tapi kelak tetap biarkan Siao Chun yang menyiapkan makan malam."

"Saya juga ingin terus mengantar koran."

"Terima kasih kepada kalian kakak beradik, benar-benar terima kasih!"

"Siao Chun dan saya ada sebuah rahasia, dan terus tidak memberitahu mama, itu adalah... pada
sebuah hari Minggu di bulan November, sekolah Siao Chun menghubungi wali murid untuk hadir
melihat program bimbingan belajar dari sekolah, guru dari Siao Chun secara khusus menambahkan
sepucuk surat, yang mengatakan sebuah karangan Siao Chun telah dipilih sebagai wakil seluruh "Pei
Hai Tao (Hokkaido)", untuk mengikuti lomba mengarang seluruh negeri. Hari itu saya mewakili mama
untuk menghadirinya."

"Benar ada hal ini ? Lalu ?"

"Tema yang diberikan guru adalah "Cita-Citaku (Wo Te Ce Yuen)",

Siao Chun dengan karangan bertema semangkuk mie kuah, dipersilakan untuk membacanya di
hadapan para hadirin."

"Isi dari karangan itu menuliskan, ayah mengalami kecelakaan lalu lintas, dan meninggalkan hutang
yang banyak; demi untuk membayar hutang, mama bekerja keras dari pagi hingga malam, sampai hal
saya mengantar koran juga ditulis oleh Siao Chun."
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"Masih ada, pada malam tanggal 31 Desember, kami bertiga ibu dan anak bersama-sama memakan
semangkuk mie kuah, sangatlah lezat.. 3 orang hanya memesan semangkuk mie kuah, sang pemilik
toko, yaitu paman dan istrinya malah masih mengucapkan terima kasih kepada kami, serta
mengucapkan selamat bertahun baru kepada kami! Suara itu sepertinya sedang memberikan
dorongan semangat untuk kami untuk tegar menjalani hidup, secepatnya melunasi hutang dari ayah."

"Oleh karena itu, Siao Chun memutuskan untuk membuka toko mie setelah dewasa nanti, untuk
menjadi pemilik toko mie nomor 1 di Jepang, juga ingin memberikan dorongan semangat kepada
setiap pengunjung! Semoga kalian berbahagia! Terima kasih!"

Sepasang pemilik toko yang terus berdiri di balik pintu dapur mendengarkan pembicaraan mereka
mendadak tak terlihat lagi, ternyata mereka sedang berjongkok, selembar handuk masing-masing
memegang ujungnya, berusaha keras untuk menghapus air mata yang tak hentinya mengalir keluar.

"Selesai membaca karangan, guru berkata: Kakak Siao Chun telah mewakili ibunya datang ke sini,
silakan naik ke atas menyampaikan beberapa patah kata."

"Sungguhkah ? Lalu kamu bagaimana ?"

"Karena terlalu mendadak, saat mulai tidak tahu harus mengucapkan apa baiknya, saya lantas
mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas perhatian dan kasih sayang terhadap Siao
Chun, adik saya setiap hari harus membeli sayur menyiapkan makan malam, sering kali harus
terburu-buru pulang dari kegiatan berkelompok, tentu mendatangkan banyak kesulitan bagi semua
orang, tadi pada saat adik saya membacakan "Semangkuk mie kuah", saya sempat merasa malu,
tetapi sewaktu melihat adik saya dengan dada tegap dan suara yang lantang menyelesaikan
membaca krangan, merasa perasaan malu itulah yang benar-benar memalukan."

"Beberapa tahun ini, keberanian mama yang hanya memesan semangkuk mie kuah, kami kakak
beradik tidak akan pernah melupakannya... kami berdua pasti akan giat dan rajin, merawat ibu
dengan baik, hari ini dan seterusnya masih meminta tolong kepada para hadirin untuk memperhatikan
adik saya."

Ibu dan anak bertiga secara diam-diam saling memegang tangan dengan erat, saling menepuk bahu,
menikmati mie tahun baru dengan perasaan yang lebih berbahagia dibanding tahun sebelumnya,
membayar 300 yen dan mengucapkan terima kasih, lalu memberikan hormat dan meninggalkan toko
mie.

Majikan toko seperti sedang menutup tahun yang lama, dengan suara yang keras mengucapkan
"Terima kasih! Selamat Tahun Baru!"

Setahun pun berlalu lagi, toko mie Pei Hai Thing juga meletakkan tanda "Telah Dipesan" sambil
menunggu, tetapi ibu dan anak bertiga tidak muncul. Tahun kedua, tahun ketiga, meja nomor 2 tetap
kosong, ibu dan kedua anaknya tetap tidak muncul.

Usaha dari Pei Hai Thing semakin bagus, dalam tokonya pun telah direnovasi, meja dan kursinya
telah diganti dengan yang baru, hanya meja nomor 2 itulah masih tetap pada aslinya.

Banyak tamu pengunjung merasa heran, istri majikan lantas menceritakan kisah semangkuk mie kuah
kepada para pengunjung. Meja nomor 2 itu lantas menjadi "Meja Keberuntungan", setiap pengunjung
menyampaikan kisah ini kepada yang lainnya, ada banyak pelajar yang merasa ingin tahu, datang dari
kejauhan demi untuk melihat meja tersebut dan menikmati mie kuah, semua orang umumnya ingin
duduk di meja tersebut.

Lalu setelah melewati malam Chu Si beberapa tahun ini, para pemilik toko di sekitar Pei Hai Thing,
setelah menutup toko pada malam Chu Si, umumnya akan mengajak keluarganya menikmati mie di
Pei Hai Thing. Sering berkumpul sebanyak 30 hingga 40 orang, sangatlah ramai. Ini telah merupakan
hal yang biasa dalam 5-6 tahun terakhir ini. Semua orang telah mengetahui asal dari meja nomor 2,
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meski mulut tidak berbicara, tapi dalam hati berpikir "Meja yang telah dipesan pada malam Chu Si" di
tahun ini kemungkinan akan sekali lagi dengan meja dan kursi yang kosong menyambut datangnya
tahun baru.

Hari ini, semua orang sekali lagi berkumpul pada malam Chu Si, ada orang yang memakan mie, ada
yang minum arak, semuanya berkumpul seperti sebuah keluarga. Setelah lewat pukul 22.00, pintu
dengan tiba-tiba... terbuka kembali, semua orang yang berada di dalam langsung menghentikan
pembicaraan, seluruh pandangan mata tertuju ke arah pintu yang terbuka itu.

Dua orang remaja yang berpakaian stelan jas yang rapi dengan baju luar di tangan, berjalan
melangkah masuk. Semua orang menghembuskan napas lega. Saat istri majikan ingin mengatakan
meja makan telah penuh dan memberitahu tamu tersebut, ada seorang wanita berpakaian kimono
berjalan masuk, berdiri di tengah kedua remaja tersebut.

Seluruh orang yang berada dalam toko menahan napas mendengar wanita berpakaian kimono
tersebut dengan perlahan mengatakan: "Tolong... tolong... mie kuah... untuk jatah 3 orang, bolehkah?"

Belasan tahun telah berlalu, sang istri majikan toko seketika berusaha keras untuk mengingat kembali
gambaran ibu muda dengan dua orang anaknya pada 10 tahun yang lalu.

Sang suami di balik dapur juga termenung. Seorang di antara ibu dan anak tersebut menatap sang
istri yang tengah salah tingkah tersebut dan mengatakan: "Kami bertiga ibu dan anak, pada 14 tahun
yang lalu pernah memesan semangkuk mie kuah di malam Chu Si, mendapatkan dorongan semangat
dari semangkuk mie tersebut, kami ibu dan anak bertiga baru dapat menjalani hidup dengan tegar."

"Lalu kami pindah ke kabupaten (Ce He) tinggal di rumah nenek, saya telah melewati ujian jurusan
kedokteran dan praktek di rumah sakit Universitas Kyoto bagian penyakit anak-anak, bulan April tahun
depan akan praktek di rumah sakit kota Sapporo."

"Sesuai dengan tatakrama, kami datang mengunjungi rumah sakit ini terlebih dahulu, sekalian
sembahyang di makam ayah, setelah berdiskusi dengan adik saya yang - pernah berpikir untuk
menjadi majikan toko mie nomor 1 tapi belum tercapai - sekarang bekerja di Bank Kyoto, kami
mempunyai sebuah rencana yang istimewa... yaitu pada malam Chu Si tahun ini, kami bertiga ibu dan
anak akan mengunjung Pei Hai Thing di Sapporo, memesan 3 mangkuk mie kuah Pei Hai Thing."

Sang istri majikan akhirnya pulih ingatannya, menepuk bahu sang suami sambil berkata: "Selamat
datang! Silakan... Ei! Meja nomor 2, tiga mangkuk mie kuah."
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Cerita Seorang Guru

Cerita Seorang Guru

Menjadi guru, bukanlah pekerjaan mudah, Didalamnya, dituntut pengabdian, dan juga ketekunan. Harus ada pula
kesabaran, dan welas asih dalam menyampaikan pelajaran. Sebab, sejatinya, guru bukan hanya mendidik, tapi juga
mengajarkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menjalankannya.

Menjadi guru juga bukan sesuatu yang gampang.Apalagi, menjadi guru bagi anak-anak yang mempunyai
“keistimewaan”. Dan saya, merasa beruntung sekali dapat menjadi guru mereka, walau cuma dalam beberapa jam
saja. Ada kenikmatan tersendiri, berada di tengah anak-anak dengan latar belakang Cerebral Palsy (sindroma
gangguan otak belakang).

Suatu ketika, saya diminta untuk mendampingi seorang guru, di sebuah kelas khusus bagi penyandang cacat. Kelas
itu, disebut dengan kelas persiapan, sebuah kelas yang berada dalam tingkatan awal di YPAC Jakarta. Lazimnya,
anak-anak disana berumur antara 9-12 tahun,tapi kemampuan mereka setara dengan anak berusia 4-5 tahun, atau
kelas 0 kecil.

Saat hadir disana, kelas tampak ramai. Mereka rupanya sedang bermain susun bentuk dan warna. Ada
teriak-teriakan ganjil yang parau, dan hentakan-hentakan kepala yang konstan dari mereka. Ada pula
tangan-tangan yang kaku, yang sedang menyusun keping-keping diagram. Disana-sini terserak mainan kayu dan
plastik. Riuh. Bangku-bangku khusus berderak-derak, bergesek dengan kursi roda sebagian anak yang beradu
dengan lantai.

Saya merasa canggung dengan semua itu.Na mun, perasaan itu hilang, saat melihat seorang guru yang tampak
begitu telaten menemani anak-anak disana. “Mari masuk, duduk sini dekat Si Abang, dia makin pinter lho bikin
huruf,” begitu panggilnya kepada saya. Saya berjalan, melewati anak-anak yang masih sibuk dengan tugas
merekasa mbil bermain. Ah benar saja, si Abang, anak berusia 11 tahun yang mengalami

Cerebral Palsy dengan pembesaran kepala itu, tampak tersenyum kepada saya. Badannya melonjak-lonjak,
tangannya memanggil-manggil seakan ingin pamer dengan kepandaiannya menyusun huruf.

Subhanallah, si Abang kembali melonjak-lonjak. Saya kaget. Saya tersenyum. Dia pun juga tergelak tertawa. Tak
lama, kami pun mulai akrab. Dia tak malu lagi dibantu menyusun angka dan huruf.
Susun-tempel-susun-tempel,begitu yang kami lakukan. Ah, saya mulai menikmati pekerjaan ini. Dia pun kini
tampak bergayut di tangan saya. Tanpa terasa, saya mengelus kepalanya dan mendekatkannya ke dada. Terasa
damai dan hangat.Se mentara di sudut lain, sang Ibu guru tetap sabar sekali menemani semua

anak disana. Dituntunnya tangan anak-anak itu untuk meniti susunan-susunan gambar. Dibimbingnya setiap jemari
dengan tekun, sambil sesekali mengajak mereka tersenyum. Tangannya tak henti mengusap lembut ujung-ujung
jemari lemah itu. Namun, tak pernah ada keluh, dan marah yang saya dengar.

Waktu berjalan begitu cepat. Dan kini, waktunya untuk pulang. Setelah membereskan beberapa permainan,
anak-anak pun bersiap di bangku masing-masing. Dduh, damai sekali melihat anak-anak itu bersiap dengan posisi
serapih-rapihnya. Tangan yang bersedekap diatas meja,dengan tatapan polos kearah depan, saya yakin, membuat
setiap orang tersenyum. Ibu guru pun mulai memimpin doa, memimpin setiap anak untuk mengatupkan mata dan
memanjatkan harap kepada Tuhan.

Damai. Damai sekali mata-mata yang mengatup itu. Teduh. Teduh sekali melihat mata mereka semua terpejam.
Empat jam sudah saya bersama “malaikat-malaikat” kecil itu. Lelah dan penat yang saya rasakan, tampak tak berarti
dibanding dengan pengalaman batin yang saya alami. Kini, mereka bergerak, berbaris menuju pintu keluar. Tampak
satu persatu kursi roda bergerak menuju ke arah saya. Ddduh, ada apa ini?
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Lagi-lagi saya terharu. Setibanya di depan saya, mereka semua terdiam, mengisyaratkan untuk mencium tangan. Ya,
mereka mencium tangan saya,sa mbil berkata, “Selamat siang Pak Guru..” Ah, perkataan yang tulus yang membuat
saya melambung. Pak guru…Pak Guru, begitu ucap mereka satu persatu. Kursi roda mereka berderak-derak setiap
kali mereka mengayuhnya menuju ke arah saya. Derak-derak itu kembali membuat saya terharu, membayangkan
usaha mereka untuk sekedar mencium tangan saya.

Anak yang terakhir telah mencium tangan saya.Kini, tatapan saya bergerak ke samping, ke arah punggung anak-anak
yang berjalan ke pintu keluar. Dalam diam saya berucap, “..selamat jalan anak-anak, selamat jalan malaikat-malaikat
kecilku…” Saya membiarkan airmata yang menetes di sela-sela kelopak. Saya biarkan bulir itu jatuh, untuk
melukiskan perasaan haru dan bangga saya.Bangga kepada perjuangan mereka, dan juga haru pada semangat yang
mereka punya.

***

Teman, menjadi guru bukan pekerjaan mentereng. Menjadi gurujuga bukan pekerjaan yang gemerlap. Tak ada
kerlap-kerlip lampu sorot yang memancar,juga pendar-pendar cahaya setiap kali guru-guru itu sedang membaktikan
diri.Sebab mereka memang bukan para pesohor, bukan pula bintang panggung.

Namun, ada sesuatu yang mulia disana. Pada guru lah ada kerlap-kerlip cahaya

kebajikan dalam setiap nilai yang mereka ajarkan. Lewat guru lah memancar pendar-pendar sinar keikhlasan dan
ketulusan pada kerja yang mereka lakukan. Merekalah sumber cahaya-cahaya itu, yang menyinari setiap hati
anak-anak didik mereka.

Dari gurulah kita belajar mengeja kata dan kalimat. Pada gurulah kita belajar lamat-lamat bahasa dunia. Lewat guru,
kita belajar budi pekerti, belajar mengasah hati, dan menyelami nurani. Lewat guru pula kita mengerti tentang banyak
hal-hal yang tak kita pahami sebelumnya. Tak berlebihankah jika kita menyebutnya sebagai pekerjaan yang mulia?

Teman, jika ingin merasakan pengalaman batin yang berbeda, cobalah menjadi guru. Rasakan kenikmatan saat setiap
anak-anak itu memanggil Anda dengan sebutan itu, dan biarkan mata penuh perhatian itu memenuhi hati Anda. Ada
sesuatu yang berbeda disana. Cobalah. Rasakan.
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Membeli Papa 1 Jam

Membeli Papa Satu Jam

Lagi asik keliling kecantol sama postingan tentang cerita mengharukan , silahkan di nikmati keharuannya, semoga kita
bisa memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta.

 

Boleh nggak aku membeli waktu ayah 1 jam saja ?

Pada suatu hari, seorang laki-laki pulang dari bekerja larut malam. Hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya
dirumah ia mendapati anaknya yang berusia 5 tahun sudah menunggunya di depan pintu rumah.

Anak: “Ayah, boleh aku bertanya?”
Ayah: “yeah, boleh, ada apa?” jawab sang ayah.
Anak: “Ayah, berapa gaji ayah dalam satu jam?”
Ayah: “Bukan urusan mu.. ngapain kamu nanya-nanya hal begitu??” jawab sang ayah dengan marah.
Anak: ” Aku cuma pengen tahu ayah… tolonglah ayah, beritahu aku, berapa penghasilan ayah dalam sejam?” tanya si
anak dengan memelas
Ayah: “baiklah, jika kamu emang pengen tahu, gaji ayah mu ini Cuma Rp.30.000 sejam.. puas?” jawab si ayah
dengan ketus.
Anak: ” Oh…” ujar si anak sambil menundukkan kepala… kemudian ia kembali bertanya
Anak: “ayah, boleh nggak aku minta Rp.15.000?” tanya si anak dengan ragu-ragu..

Begitu mendengar pertanyaan terakhir anaknya, kekesalan sang ayah langsung memuncak….
Pada saat itu juga sang ayah langsung berkata: “oh.. jadi kamu nanya gaji ayah berapa Cuma mau minta uang untuk
beli mainan2 ga penting atau barang2 ga berguna lain ya? Kalau begitu sekarang kamu cepat masuk ke kamar mu
dan TIDUR… kau tau sekarang jam berapa HAH? Mikir dong… ayah kerja keras tiap hari untuk kamu dan mama
mu, tapi kamu egois sekali… kelakuanmu sungguh memalukan” .

Dengan wajah sedih dan kepala menunduk si anak segera menuju ke kamarnya tanpa berkata-kata.. terlihat jelas
bahwa ia sangat sedih mendengarkan perkataan ayahnya… ia segera masuk kedalam kamarnya dan menutup pintu
dengan perlahan.

Sang ayah lalu duduk di kursi dan tanpa sengaja kembali memikirkan permintaan anaknya barusan ditengah malam
buta seperti saat itu. Dalam pikirannya ia sangat kesal dan tak habis pikir kok teganya anak yang disayanginya itu
malah menanyakan uang disaat ia baru saja pulang dan capek setelah bekerja keras seharian.

Setelah beberapa jam berlalu, sang ayah mulai tenang, dan ia bisa berpikir sedikit lebih jernih. Ia kemudian berpikir:
“yah, namanya juga anak-anak…atau mungkin saja anak ku memang membutuhkan uang Rp.15.000 itu untuk
membeli sesuatu yang sangat penting baginya. Lagi pula, anak ku itu tidak terlalu sering minta uang kok… ia juga
bukan anak yang suka konsumtif.”
Lalu sang ayah segera menuju kekamar anaknya, lalu membuka pintu kamar anaknya itu.

“kamu udah tidur sayang?” tanya sang ayah.
“belum ayah”, jawab anaknya dengan suara agak terbata-bata.
“Ayah udah berpikir, mungkin tadi ayah terlalu keras” kata sang ayah.
“Hari ini sangat melelahkan buat ayah, ayah minta maaf telah melampiaskan kekesalan ayah padamu. Ini, Rp.15.000
yang kamu minta tadi” kata sang ayah dengan nada lembut.
Si anak seketika itu juga langsung berdiri dan tersenyum. “OH… terima kasih ayah… ” ujar anaknya dengan riang.

Kemudian, ia merogoh kebawah bantalnya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas yang sudah lusuh. Si anak
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kemudian mulai menyusun dan merapikan uang yang dimilikinya itu diatas kasur.

Ketika sang ayah melihat ternyata anaknya sudah punay uang dalam jumlah yang cukup banyak, ia kembali marah
dan kesal.
“Untuk apa kamu minta uang lagi kalau kamu udah punya uang sebanyak itu?” tanya sang ayah dengan nada tinggi.

“Soalnya sebelum ayah kasih, uangnya nggak cukup ayah…” jawab sang anak.
“Tapi sekarang aku udah punya uang yang cukup”, kata si anak kemudian.
“Ayah, sekarang aku sudah punya Rp.30.000.. boleh nggak aku membeli waktu ayah satu jam saja…?” tanya
anaknya dengan nada sungguh-sungguh dan polos..
“Aku mau makan malam bareng sama ayah dan mama… besok ayah pulang cepat ya…” ujar si anak dengan
sungguh-sungguh… matanya menatap polos pada sang ayah yang diam terpaku dihadapannya.

Mendengar perkataan anaknya, sang ayah langsung terenyuh dan menangis.. ia lalu segera merangkul anak yang
disayanginya itu sambil menangis dan minta maaf pada sang anak..

“Maafkan ayah sayang…” ujar sang ayah.
“Ayah telah khilaf, selama ini ayah lupa untuk apa ayah bekerja keras…maafkan ayah anakku…” kata sang ayah
ditengah suara tangisnya. Si anak hanya diam membisu dalam dekapan sang ayah…

Cerita ini hanyalah untuk mengingatkan kita semua yang selalu bekerja keras dalam hidup ini. Janganlah kita
membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kita sempat menikmati waktu yang sangat berharga tersebut bersama
orang-orang yang sangat kita sayangi dan sangat berarti dalam hidup kita.

Ingatlah untuk selalu berusaha menyisihkan waktu seharga Rp.30.000 untuk orang-orang yang Anda cintai dan
sayangi.
Jika kita meninggal besok, perusahaan tempat kita bekerja dapat dengan mudah mengganti orang yang menempati
posisi kita hanya dalam hitungan hari..
Tapi, keluarga dan orang dekat tercinta yang kita tinggalkan akan merasakan kehilangan itu sepanjang hidupnya…
Bila kita memikirkannya, kenapa kita masih saja mencurahkan seluruh hidup kita hanya untuk bekerja???

Semoga menjadi bahan renungan buat kita.. SUMBER : SM.COM :d

Salam hormat,

www.faizalkamal.com
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Sebuah Pelajaran Untuk Disampaikan

SEBUAH PELAJARAN UNTUK DISAMPAIKAN

Namanya  Ny. Thompson. Ia berdiri di depan ruang kelas 5 pada hari pertama tahun pengajaran, dan
berbohong kepada murid-muridnya.

Seperti  kebanyakan pengajar, ia memandang ke seluruh murid dan berkata bahwa ia memperhatikan
seluruh murid dengan adil. Tetapi hal itu tidak mungkin, karena di barisan  depan,  ada  seorang  anak 
yang duduk dengan menggelesot namanya Teddy Stoddard.

Ny. Thompson sudah mengawasi Teddy setahun sebelumnya dan ia memperhatikan bahwa dia  tidak 
bisa  bermain  dengan baik dengan anak-anak yang lain karena bajunya morat  marit  dan  terlihat 
selalu  perlu untuk dimandikan. Dan Teddy bisa jadi tidak  suka.  Itu semua mendapat penilaian, dimana
Ny.Thompson kenyataannya akan memberikan  tanda  khusus  di  laporan Teddy dengan tinta merah
besar, membuat X tebal dan memberi tanda F besar di atas kertas laporan Teddy.

Di  sekolah  tempat Ny.Thompson mengajar, ia diminta untuk melihat ulang catatan murid-muridnya 
di  tahun sebelumnya, dan ia membiarkan cacatan Teddy di giliran terakhir. Saat membaca catatan
Teddy ia terkejut.

Guru  kelas  satu Teddy menulis,Teddy adalah anak yang cemerlang dan ceria. Ia mengerjakan 
perkerjaannya  dengan  rapi  dan  memiliki  hal-hal  yang baik.Ia membawa kegembiraan bagi
sekitarnya.

Guru  kelas  duanya  menulis, Teddy  adalah murid yang sempurna, sangat disukai oleh  seluruh
temannya, tetapi ia terganggu karena ibunya sakit stroke dan untuk tinggal di rumah adalah suatu
perjuangan bagi Teddy.

Guru  kelas  tiganya  menulis, Ia  mendengar kematian ibunya. Ia berusaha untuk melakukan  yang 
terbaik,  tetapi  ayahnya tidak menunjukkan ketertarikannya dan kehidupan  di  rumah  akan segera
mempengaruhinya jika tidak ada langkah-langkah yang dilakukan.

Guru  kelas  empat  Teddy  menulis, Teddy  menjadi mundur dan tidak tertarik ke sekolah. Ia tidak
punya banyak teman dan terkadang tertidur di kelas.

Setelah  itu,  Ny.  Thompson  menyadari masalahnya dan dia malu terhadap dirinya sendiri.   Ia 
merasa  tidak  enak  ketika  murid-muridnya membawa hadiah natal, dibungkus dengan pita-pita yang
indah dan kertas yang menyala, kecuali pemberian Teddy. Hadiah dari Teddy kumal bentuknya dan
dibungkus dengan kertas coklat yang diambil dari tas belanja.

Ny.Thompson  dengan  terharu  membuka  kado Tedy ditengah-tengah kado yang lain. Anak-anak 
mulai  tertawa  saat ia menemukan gelang batu dimana beberapa batunya hilang, dan sebuah botol
yang berisi parfum setengahnya.

Tetapi  ia  menyuruh  murid-muridnya  diam dan menyatakan bahwa gelang pemberian Teddy sangat
indah, serta  mengoleskan  parfum di pergelangan tangannya.
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Setelah  sekolah  usai,  Teddy Stoddard tetap tinggal, menunggu cukup lama untuk mengatakan, Ny. 
Thompson,  hari ini bau wangi anda seperti ibu saya.  Setelah murid-muridnya   pergi,  Ny.Thompson 
menangis  hampir  selama  satu  jam.  Hari berikutnya  Ny.Thompson berhenti untuk mengajar
membaca, menulis dan aritmatika. Sebagai gantinya ia mulai mengajar anak didiknya.

Ny.  Thompson  memberi  perhatian khusus kapada Teddy. Selama bekerja dengannya, pikiran  Teddy 
mulai  hidup.  Semakin  ia  mendorong Teddy, semakin cepat Teddy memberikan tanggapan.

Di  akhir tahun, Teddy menjadi anak terpandai di kelas, akan tetapi Ny. Thompson jadi  berbohong 
dengan  mengatakan  bahwa  ia akan memperhatikan murid-muridnya secara adil, karena Teddy telah
menjadi murid kesayangannya.

Satu  tahun  berlalu,  Ny.  Thompson  menemukan sebuah surat dibawah pintu, dari Teddy,  yang 
mengatakan  bahwa  ia  adalah  guru  terbaik  yang pernah dimiliki sepanjang hidupnya.

Enam  tahun  berlalu  sebelum ia menerima surat yang lain dari Teddy. Ia menulis sudah menamatkan
SMU, ranking tiga di kelas, dan Ny. Thompson tetap guru terbaik yang pernah dimiliki sepanjang
hidupnya.

Empat tahun berikutnya, ia menerima surat yang lain, mengatakan bahwa saat orang memikirkan 
banyak  hal,  ia tetap tinggal di sekolah dan mempertahankannya, dan segera  lulus  dari  akademi 
dengan  penghargaan  tertinggi. Dia meyakinkan Ny. Thompson, bahwa dia tetap guru yang disukai dan
paling baik yang pernah dimiliki sepanjang hidupnya.

Kemudian  empat  tahun  berlalu  dan  surat   yang lain datang lagi. Saat ini dia menjelaskan   setelah 
menyelesaikan  gelar  sarjananya,  dia  memutuskan  untuk melanjutkan  sedikit  lagi. Surat itu
menjelaskan bahwa Ny. Thompson tetap guru yang  disukai  dan  paling  baik yang pernah dimiliki
sepanjang hidupnya. Tetapi namanya  telah  sedikit  lebih panjang surat ditanda tangani oleh Theodore
F. Stoddard, MD.

Kisahnya  tidak berakhir disini. Masih ada surat lagi pada musin semi itu. Teddy berkata bahwa ia
bertemu dengan seorang gadis dan merencanakan untuk menikah. Ia mengatakan  bahwa  ayahnya 
telah  meninggal  beberapa  tahun  yang lalu dan dia berharap Ny. Thompson bersedia duduk di kursi
yang biasanya disediakan untuk ibu pengantin. Tentu saja Ny. Thompson bersedia.

Dan  coba  tebak  apa  berikutnya?  Ny.  Thompson  mengenakan gelang batu dimana beberapa 
batunya  telah  hilang.  Dan ia memastikan memakai parfum yang diingat Teddy  dipakai ibunya pada
Natal sebelumnya bersama-sama. Mereka berpelukan, dan Dr. Stoddard berbisik di telinga Ny.
Thompson, Terima kasih Ny. Thompson, anda mempercayai  saya.  Terima kasih karena sudah
membuat saya merasa begitu penting dan memperlihatkan bahwa saya dapat membuat perubahan.

Ny.  Thompson  dengan  air  mata  berlinang, balik berbisik. Ia berkata,Teddy, semua yang kamu
katakan keliru. Kamu adalah orang yang telah mengajari bahwa aku dapat  membuat  perubahan.  Aku 
sungguh-sungguh  tidak  tahu  bagaimana caranya mengajar sampai bertemu denganmu.

Hangatkan hati seseorang hari ini teruskan mail ini kepada yang lain

Tolong  ingatlah  bahwa  kemana  pun kamu pergi, apa pun yang kamu lakukan, kamu akan punya
kesempatan untuk menyentuh atau merubah diri seseorang.
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Cobalah lakukan hal itu dengan cara yang positif. Teman  adalah malaikat yang mengangkat kita ke
atas kaki kita, saat sayap kita bermasalah untuk mengingat bagaimana caranya terbang.

 

Fransye Monita
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Cerita saat badai

*Cerita Pengalaman Saat di Landa Badai*

Hari ini, Sabtu, 24 Januari 2009, kami sedang diserang badai. Menurut
perkiraan cuaca angin berhembus dengan kekuatan mencapai 150 Km / jam.
Ingatanku melayang ke kejadian 9 tahun lalu yang akan kukisahkan berikut
ini. Sekedar informasi, *cerita motivasi*ku ini adalah salah satu cerita
pendek yang muncul sebagai antologi bersama Helvy Tiana Rosa dan Asma
Nadia berjudul One Giga Byte of Love yg diluncurkan Februari 2008.
Silakan cari di Toko buku Gramedia, moga2 masih ada. Selamat menyimak
cerita pendekku ini.

“Habis, semuaya hancur, tak ada yang tersisa!”.
Itu kalimat yg masih kuingat sampai sekarang walau kalimat itu diucapkan
6 tahun yang lalu (waktu aku menulis cerita ini adalah 6 thn lalu,
sedangkan per hari ini adalah 9 tahun yg lalu, /red/).
Kalimat yang diucapkan papa mertuaku, René, saat badai Tempête yg
melanda Perancis pada akhir Desember 1999 meporak -porandakan puluhan
hektar hutan pinusnya.

Masih kuingat jelas suaranya menyiratkan kekecewaan yang dalam,
menyiratkan kesedihan, juga keletihan.
Bagaimana tidak. Hutan pinusnya itu ditanami dan dipelihara beliau dan
istrinya almarhumah sejak 40 tahun yang lalu.
Pohon-pohon pinus itu siap dipanen musim semi mendatang. Tinggal 3 atau
4 bulan lagi kerja kerasnya selama 40 tahun akan dipanen dan
menghasilkan ratusan ribu francs (saat itu mata uang Perancis masih
francs, belum euro, red).
Alam menentukan lain, dalam sekecap mata, tak sampai setengah jam,
Tempête membuat semua pohon itu tumbang sebelum masanya, tercabut sampai
ke akar-akarnya. Tempête memporak porandakan impian papa René dan ribuan
warga perancis lainnya yang mempunyai usaha hutan / penanaman kayu.

Ingin rasanya saat itu juga kami segera ke rumah Papa René. Tapi itu tak
mungkin kami lakukan. Saat itu kehamilanku menjelang usia 9 bulan. Tak
mungkin kami melakukan perjalanan 8 jam bermobil di tengah hujan salju
yang kerap hadir karena memang sedang musim dingin, saatnya salju
berjatuhan terutama di daerah tempat tinggal Papa René.
Karena sedang menunggu waktu melahirkanku ini makanya kami tidak bisa
berkumpul bersama beliau dan keluarga besar merayakan Natal, sebagimana
biasanya. Kami hanya bisa membisikkan doa dari jauh agar Papa René
diberi ketababahan menghadapi musibah ini.

Lewat Oncle Jean – adiknya papa René – kami mendapat tambahan info bahwa
papa Rene setelah musibah selalu terlihat murung. Musibah itu telah
merengut semangat hidupnya. Aku rasa bukan kehilangan materi yang
membebaninya krn secara finansial Papa René tidaklah kekurangan. Dengan
uang pensiunnya beliau bisa hidup berkecukupan, bisa jalan-jalan kapan
saja beliau mau. Rasanya yang membuatnya tak bergairah adalah hilangnya
suatu kesempatan yang selama berpuluh puluh tahun telah beliau nantikan.
Seorang diri di rumah tanpa istri yg telah meninggal belasan tahun dan
anak semata wayang (suamiku, red) yang tinggal 600 km away, menambah
alasan untuk Papa René terpuruk dalam kesedihannya.
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Berulang kali kami mendengar beliau berucap akan mentelantarkan
hutannya, beliau tak mau lagi berurusan dengan areal hutannya. Walau
sebenarnya beliau masih punya beberapa areal hutal di tiga tempat lain
yang selamat dari serangan Tempête, tapi trauma Tempête membuatnya patah
semangat dan tidak mau lagi berurusan dengan SEMUA areal hutannya
Kami mengerti dan mengiyakan ucapannya. Sudah saatnya Papa Rene di
usianya ygke 73 untuk berleha leha. Beliau bebas memutuskan harus
diapakan areal hutan itu selanjutnya.

Tanggal 5 Januari 2000, sembilan hari setelah musibah Tempête, aku
melahirkan. Seorang bayi laki-laki yang kami namai Richard Martin. Cucu
pertama Papa René dan satu-satunya penerus nama keluarga Guerre.
Khabar ini sangat membahagiakan Papa René dan mulai mengembalikan
semangat hidupnya.

Selang dua bulan setelah Richard lahir, kami mendapat khabar baru. Papa
René telah membersihkan hutannya dari tumbangan pohon. Kayu kayu dari
pohon yang tumbang sebagian masih bisa terjual, walau hasilnya hanya
sekitar 30 % dari jumlah uang yang seharusnya diterima kalau kayu-kayu
itu dijual 4 bulan lagi. Dan berita yang lebih heboh lagi, Papa René
akan menanam kembali lahan itu dengan 1000 pohon yang baru !

Hadirnya Richard sang cucu pertama, pembawa nama keluarga, telah
mengembalikan semangat hidup Papa René. Di usia yang ke-73 beliau tetap
semangat untuk mempersiapkan sesuatu buat cucunya. Menanam kembali 1000
pohon kayu pinus bukanlah hal yang mudah. Lobang yang dibuat harus lebar
dan dalamnya minimal 60 cm. Semuanya dikerjakan sendiri dengan
mencangkul secara manual. Semuanya dikerjakan dengan riang, walau nanti
panen dan hasil dari pohon-pohon itu tak akan dinikmatinya.
Hanya ada satu alasan dibalik semua itu : CINTA !

Temans,
Yang sering aku jadikan pelajaran dari*cerita mengharukan* ini adalah
beberapa hal berikut :

~ Manusia boleh merencanakan, mencoba mewujudkan impiannya, berusaha /
bekerja keras agar impian itu terwujud tapi hanya TUHANlah yg menentukan
keberhasilan, pada waktuNYA dan dengan caraNYA.

~ Setiap manusia, besar kecil, , laki-laki maupun perempuan, muda
ataupun sudah sepuh, takan luput dari musibah / cobaan. Orang lain bisa
menghibur, memberi semangat, memberikan ide bagaimana bertindak untuk
mengatasi masalah, tapi hanya DIRINYA SENDIRI yang dapat melepaskan
dirinya dari masalah. Hanya DIRINYA SENDIRI yang dapat memutuskan apakah
yang bersangkutan bangkit dan menjadi pemenang ataupun sebaliknya loyo
dan semakin terpuruk.

~ Bila proyek kita gagal, bila sesuatu yang sudah kita rintis dan
kerjakan dengan susah payah akhirnya hancur berantakan, itu memang
menyakitkan, tapi jangan terpuruk lama dalam kesedihan. Bangkit lagi,
cari saja SATU alasan yg bisa membuat kita bersemangat kembali : cinta
kepada anak, cinta kepada pasangan kita, cinta kepada orang tua ataupun
alasannya karena cinta kepada diri sendiri, tidak mau membiarkan diri
dan hidup kita terpuruk dalam lembah depresi. Satu lagi alasan utama
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adalah cinta kita kepada TUHAN yang kita sembah, yang memberikan
kesempatan kepada kita untuk hidup dan berkarya di dunia ini. Karena
hidup adalah anugerah yang dititipkan kepada kita, yang tak boleh kita
sia-siakan.

Semoga tulisanku ini memberi inspirasi buatmu, temans.
Blagnac ~ France, 27 April 2006
(c) Julia Guerre

Note dan update per Jan 24, 2009:
* Papa Rene saat ini berusia 82 tahun, masih sehat, segar dan penuh
semangat. Sangat bahagia momong 4 anak kami. 1000 pohon cinta telah
tumbuh subur.
* Photo : Sewaktu kami jalan-jalan di hutan pinus Papa René di kawasan
lain yang tidah terkena Tempête [photo dibuat April 2005]
* Hari ini, Sabtu 24 Januari 2009 jam 11.41 : saya shock melihat pohon
pinus tetangga berusia puluhan tahun tercabut sampai ke akar2nya,
tumbang hampir menimpa rumah kaca saya. Saya sedang menemani Richard
bermain games di komputer dan pandagan mata tepat di depan pohon yang
tumbang !
* /Cerita pengalaman or cerita motivasi /ini aku muat sebelumnya di
Multiplyku <http://ibujempol.multiply.com>
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Merindukan Kematian

Merindukan Kematian

Hudzaifah.org - "Wah, bentar lagi nikah nih. Kan sudah mau lulus kuliah."
ujar seorang ummahat menggoda juniornya yang sudah tingkat akhir. Saat sang
junior menjawab belum ada planning, ummahat yang mantan aktivis da'wah
kampus tersebut segera menimpali, "Harus sudah ada planning, dek.. Saya dulu
waktu kuliah sudah bikin planning nikah sejak tahun 1998, dan saya
benar-benar menikah tahun 2003." Ia menjelaskan sambil menunjukkan foto
dirinya yang tengah menggendong buah hatinya, dan bersama sang suami
tentunya.

Di lain waktu, ummahat yang lain bertanya lagi, "Sudah tingkat akhir ya..
Habis itu, nikah dong ya." goda ummahat mantan ADK tersebut sambil
tersenyum. Sang junior yang digoda, menjawab dengan senyum-senyum pula, "Wah mbak, belum
kebayang siapa ikhwannya." Mendengar jawaban seperti itu, sang ummahat segera berkomentar, "Ya
jangan dibayangin, dan memang ngga boleh dibayangin. Itu rahasia Allah, dek."

Di tempat lain. Seorang ikhwan yang berusia seperempat abad, sering digoda
oleh ustadz dan teman-temannya, "Kapan nikah? Menggenapkan setengah dien" Bahkan di rumah,
sang ayah sudah menanyakan pula tentang hal ini dan
berharap agar puteranya itu secepatnya menikah.

Arti Pernikahan

Kelahiran, pernikahan dan kematian. Demikian siklus kehidupan yang sering
digambarkan oleh kebanyakan manusia. Pernikahan menjadi bagian bersejarah
dan sakral. Apa arti pernikahan bagi manusia?

Menikah bagi sebagian manusia adalah beban. Karena berarti harus siap berbagi dengan orang lain,
pun harus memiliki keturunan. Bagi kebanyakan orang di Barat, menikah bukanlah sesuatu yang
sakral lagi. Menikah sangatlah merepotkan. Harus memiliki anak dan sebagainya. Mereka lebih
memilih untuk
tidak menikah. Untuk apa menikah bila harus terikat, dan tidak bisa bebas
menyalurkan kebutuhan seksnya dengan siapa saja. Memiliki anak pun dianggap beban. Bahkan
orang-orang di Jepang membuat perhitungan yang rumit tentang biaya pendidikan bila sampai
memiliki anak. Stres. Di Jerman, pemerintah menawarkan pembiayaan bagi mereka yang mau
melahirkan dan membesarkan anak-anaknya.

Menikah bagi sebagian manusia adalah syarat untuk melegalkan asmara. Sudah
sekian tahun berpacaran dan mengenal. Lantas apalagi yang ditunggu? Daripada nanti berzina.
Menikah diartikan sebagai penyatuan cinta semata. Lebih dari itu tidak. Anak yang kelak akan
dilahirkan, diplanningkan hanya dalam masalah pendidikan saja ; S1, S2, dst.. Bahkan atas nama cinta
pula, bila

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

http://kepinganmakna.multiply.com/journal/item/42/Merindukan_Kematian
http://www.helpndoc.com


cinta sudah luntur dan hambar, maka perceraian menjadi mudah.

Menikah bagi sebagian manusia, adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri
kepada Tuhannya. Menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Menikah adalah bagian dari
idealismenya untuk memakmurkan bumi dengan keturunan yang dapat menegakkan kalimah
Tuhannya. Keturunan yang sholeh, akan membawa kedua orang tuanya menuju surga yang luasnya
seluas langit dan bumi. Pernikahan orang-orang ini, sangat selektif. Menikah dengan pendamping
yang juga sholeh adalah harapan untuk dapat saling mengokohkan di tengah peperangan antara yang
haq dan yang batil. Maka tidak bisa tidak, syarat pendamping yang haraki dan se-fikrah seakan
menjadi wajib hukumnya bagi mereka.

Pernikahan Atas Nama Cinta?

Sebagian manusia ingin menikah karena cinta yang memabukkan. Tak sabar ingin memadu cinta.
Larangan Tuhannya ditabrak. Pacaran menjadi halal. Siang dan malam yang terbayang hanyalah
wajah si dia. Lagu-lagu cinta melankolis
menjadi alunan indah dari hati yang merindu. Bila sang kekasih dekat, ia takut berpisah. Bila sang
kekasih jauh, hatinya resah gelisah menahan kerinduan. Lalainya hati karena disibukkan oleh
selain-Nya adalah kesengsaraan dan kerugian tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Menikah adalah moment yang dinanti. Didamba. Seakan-akan, menikah adalah
terminal akhir dari kisah percintaan. Dunia penuh dengan hingar bingar cinta
nafsu yang memang di blow up oleh media-media. Lagu, sinetron, film, semuanya atas nama cinta.
Cinta nafsu. Thaghut baru.

Sebagian orang mengatakan bahwa menikahi sang kekasih adalah karena cintanya kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena jika saja cinta
itu benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan membawa diri semakin dekat kepada-Nya.
Maka patut
dipertanyakan cintanya itu, apakah benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
atau hawa nafsu semata.

Cinta.

Meminta dan memberi cinta dari dan kepada yang belum berhak. Alangkah malunya hati bila
memberikan cinta pada yang tidak berhak. Tiadalah berhak
memberikannya, karena sudah ada pemiliknya, meski belum tahu siapakah
belahan jiwa itu. karena pasangan jiwa adalah rahasia Allah. "Dan diantara
manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah,
maka mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun
orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika
seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka
melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah
semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaanNya (niscaya mereka menyesal)."
(QS. Al Baqarah : 165)
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Mereka Menjemput Kematian

Pernikahan identik dengan kebahagiaan, sedang kematian, identik dengan
kesedihan. Tetapi tidak selamanya demikian. Bisa jadi, kematian lebih
membahagiakan ketimbang pernikahan. Dan sementara sebagian orang mengejar cinta dan
disibukkan angan-angan akan pernikahan dengan sang kekasih, para pejuang justru sibuk
menggadaikan seluruh yang mereka miliki, termasuk pernikahannya demi sebuah perniagaan yang
balasannya adalah syurga.

Ayat Al Akrash. 17 tahun. Menggapai syahadah menjelang pernikahannya.
Pernikahan yang seharusnya menjadi penantian semua gadis. Menikah di kemelut perjuangan
membebaskan bangsa dari penjajahan? Ayat Al Akrash bukannya tak punya cinta. Ia mencintai calon
suaminya. Tetapi, ada yang lebih tinggi dari cinta kepada manusia, yaitu cinta kepada Allah
Subhanahu wa Taala. Ya, dan bom cinta itu menewaskan 3 tentara Israel dan melukai 70 orang
lainnya.
Subhanallah. Ayat kini telah menjadi mempelai wanita seluruh warga Palestina
dan pejuang Islam sedunia.

Zahid. 35 th. Sahabat Rasulullah SAW ini akan menikah dengan wanita yang
sholehah, sangat cantik dan terhormat. Ia tengah mempersiapkan pernikahannya. Panggilan jihad
berkumandang. Para sahabat menyarankan kepadanya untuk tidak ikut berjihad, karena ia akan
berbulan madu. Tetapi apa jawaban sang pejuang ini? Zaid menjawab dengan tegas, "Itu tidak
mungkin!" Lalu Zahid menyitir ayat, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya
dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan
Rasul-Nya (dari) berjihad di jalan-Nya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik" (QS. 9:24). Dan majulah Zahid ke
medan pertempuran. Menggapai syahid.

Abdurrahman bin Abu Bakar. Menikah dengan 'Atikah. Ia sangat mencintai
isterinya karena agama dan akhlaknya. Yang karena kecintaannya itu, membuat
Abdurrahman betah di rumah dan beberapa kali tidak shalat berjamaah di
masjid. Mengetahui hal ini, Abu Bakar menyuruhnya menceraikan saja isterinya
itu. Dan Abdurrahman bersyair dengan sedih untuk isterinya, "Demi Allah
tidaklah aku melupakanmu walau matahari kan terbit meninggi dan tidaklah
terurai air mata merpati itu kecuali berbagi hati. Tidak pernah kudapatkan
orang sepertiku mentalak orang seperti dia, dan tidaklah orang seperti dia
ditalak karena dosanya. Dia berakhlak mulia, beragama dan bernabikan
Muhammad. Berbudi pekerti tinggi bersifat pemalu dan halus tutur katanya.."
Namun kecintaan yang dalam kepada 'Atikah tidak menghalanginya untuk
memenuhi panggilan Allah kala jihad dikumandangkan. Ada cinta di atas cinta.
Ia tinggalkan isterinya dan berjuang hingga syahid. Mati di jalan Allah
adalah cita-cita kami tertinggi.
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Hanzolah. Sahabat Rasulullah SAW. Pengantin baru. Malam pertama. Panggilan
jihad berkumandang. Dan ia memenuhi panggilan itu hingga menggapai syahid,
dalam keadaan masih junub. Dimandikan oleh para malaikat. Diabadikan dalam
catatan sejarah kafilah para syuhada.

Yaseen Al Jazairi. Pejuang dari Algeria. Syahid di Afghanistan pada tahun
1989. Akan menikah. Namun panggilan jihad di Afghanistan membuatnya rela
menggadaikan tabungan pernikahannya untuk membeli tiket ke tanah jihad,
Afghanistan, dan syahid di sana. Say: If your fathers, your sons, your
brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, the
commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you
delight, are dearer to you than Allah and His Messenger, and striving hard
and fighting in His Cause, then wait until Allah brings about His Decision
(torment). And Allah guides not the people who are Al-Fasiqoon (the
rebellious, disobedient) to Allah." [Quran 9:24].

Mereka Dijemput Kematian

Menikah. Begitu banyak harapan yang manusia inginkan pada calon pasangannya. Harus begini dan
begitu. Sebagai tanda kehati-hatian dalam memilih. Namun janganlah bergantung pada manusia,
siapapun itu.. Karena manusia tetaplah manusia, yang jiwanya ada dalam genggaman-Nya.

Seorang ikhwan berta'aruf dengan seorang akhwat. Hari pernikahan sudah
ditentukan. Kala sang akhwat usai membeli pakaian pernikahan bersama calon
mertuanya, mobil yang mereka kendarai bertabrakan dengan sebuah truk. Sang
akhwat meninggal dengan wajah hancur. Sang calon suami melepas kepergiannya di pemakaman
dengan kesedihan yang mendalam. Ia berjanji tidak akan menikah, kecuali sampai tiga tahun lagi
karena sangat sulit baginya untuk melupakan calon isteri. Masih sering teringat di benaknya ketika
mereka berta'aruf, yang tentunya tidak berduaan, melainkan ditemani oleh teman-teman akhwat yang
lainnya, beramai-ramai.

Kisah yang tak jauh berbeda. Ikhwan dan akhwat yang baru saja usai acara
ijab qabul. Dalam resepsi pernikahan, sang akhwat meninggal dunia karena
memang tengah sakit. Suaminya sangat berduka. Pun banyak kisah-kisah ikhwah yang kematian
menjemput dikala pernikahan sudah tinggal hitungan hari.

Penutup

Banyak manusia yang berangan muluk dan berhasrat dengan cinta yang memenuhi segenap jiwa, dan
hari-harinya disibukkan oleh sang kekasih, hingga lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi laa
haula wala quwwata illa billah.,
ternyata didahului takdir dan kematian merenggut nyawa.
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Pernikahan menjadi moment yang paling dinanti oleh kebanyakan manusia di
dunia dan semua orang seakan berlomba mengagungkan cinta. Tetapi diantara
manusia-manusia itu, masih ada orang-orang yang rela meninggalkan apa yang
didamba oleh kebanyakan manusia, demi sebuah cinta sejati dan kerinduan akan
kehidupan yang abadi. "Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhan-mu
dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah
hamba-hamba- Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku." (QS. Al Fajr : 27 - 30).
(ayat al akrash)
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Cerita Dari Jakarta

PEJABAT Jakarta seperti ditampar.

Seorang warganya harus menggendong mayat anaknya karena tak mampu sewa  mobil jenazah.  Penumpang kereta
rel listrik (KRL) jurusan Jakarta  -  Bogor  pun geger  Minggu (5/6).  Sebab,  mereka  tahu bahwa  seorang pemulung
bernama Supriono (38 thn) tengah menggendong mayat anak,  Khaerunisa  (3  thn).  Supriono  akan memakamkan si
kecil di Kampung Kramat, Bogor dengan menggunakan jasa KRL.  Tapi di Stasiun Tebet,  Supriono  dipaksa  turun
dari kereta, lantas dibawa ke kantor polisi karena dicurigai si anak adalah korban kejahatan.  Tapi di kantor  polisi,
Supriono  mengatakan  si  anak  tewas  karena  penyakit  muntaber.  Polisi  belum  langsung  percaya  dan  memaksa
Supriono  membawa  jenazah itu ke  RSCM untuk  diautopsi.  Di RSCM,  Supriono  menjelaskan bahwa  Khaerunisa
sudah empat  hari terserang muntaber.  Dia  sudah membawa  Khaerunisa  untuk  berobat  ke  Puskesmas  Kecamatan
Setiabudi. “Saya hanya sekali bawa Khaerunisa ke puskesmas, saya tidak  punya  uang untuk  membawanya  lagi ke
puskesmas, meski biaya hanya Rp 4.000,- saya hanya pemulung kardus, gelas dan botol plastik yang penghasilannya
hanya Rp 10.000,-  per hari”. Ujar bapak 2 anak yang mengaku tinggal di kolong perlintasan rel KA di Cikini itu.
Supriono  hanya  bisa  berharap  Khaerunisa  sembuh  dengan  sendirinya.  Selama  sakit  Khaerunisa  terkadang  masih
mengikuti ayah dan kakaknya, Muriski Saleh (6 thn), untuk memulung kardus di Manggarai hingga  Salemba,  meski
hanya terbaring digerobak ayahnya. Karena tidak kuasa melawan penyakitnya, akhirnya Khaerunisa menghembuskan
nafas terakhirnya pada Minggu (5/6)  pukul 07.00.  Khaerunisa  meninggal di depan sang ayah,  dengan terbaring di
dalam gerobak yang kotor itu, di sela-sela kardus yang bau. Tak ada siapa-siapa, kecuali sang bapak dan kakaknya.
Supriono  dan  Muriski  termangu.  Uang  di  saku  tinggal  Rp  6.000,-  tak  mungkin  cukup  beli  kain  kafan  untuk
membungkus mayat si kecil dengan
layak, apalagi sampai harus menyewa ambulans.

Khaerunisa masih terbaring di gerobak. Supriono mengajak Musriki berjalan menyorong gerobak berisikan mayat itu
dari Manggarai hingga ke Stasiun Tebet, Supriono berniat menguburkan anaknya di kampong pemulung di Kramat,
Bogor.  Ia  berharap  di sana  mendapatkan bantuan dari sesama  pemulung.  Pukul 10.00  yang mulai  terik,  gerobak
mayat itu tiba di Stasiun Tebet. Yang tersisa hanyalah sarung kucel yang kemudian dipakai membungkus  jenazah si
kecil.

Kepala mayat anak yang dicinta itu dibiarkan terbuka, biar orang tak tahu kalau Khaerunisa sudah menghadap Sang
Khalik.  Dengan  menggandeng  si  sulung  yang  berusia  6  thn,  Supriono  menggendong  Khaerunisa  menuju  stasiun.
Ketika KRL jurusan Bogor  datang,  tiba-tiba  seorang pedagang menghampiri Supriono  dan menanyakan anaknya.
Lalu dijelaskan oleh Supriono bahwa anaknya telah meninggal dan akan dibawa ke Bogor spontan penumpang KRL
yang mendengar penjelasan Supriono langsung berkerumun dan Supriono  langsung dibawa  ke  kantor  polisi Tebet.
Polisi menyuruh agar Supriono membawa anaknya ke RSCM dengan menumpang ambulans hitam. Supriono ngotot
meminta agar mayat anaknya bisa segera dimakamkan.

Tapi dia hanya bisa tersandar di tembok ketika menantikan surat permintaan pulang dari RSCM. Sambil memandangi
mayat Khaerunisa yang terbujur kaku. Hingga saat itu Muriski sang kakak yang belum mengerti kalau adiknya telah
meninggal masih terus  bermain sambil sesekali  memegang  tubuh  adiknya.  Pukul  16.00,  akhirnya  petugas  RSCM
mengeluarkan surat tersebut, lagi-lagi karena  tidak  punya  uang untuk  menyewa  ambulans,  Supriono  harus  berjalan
kaki menggendong mayat  Khaerunisa  dengan kain  sarung  sambil  menggandeng  tangan  Muriski.  Beberapa  warga
yang  iba  memberikan  uang  sekadarnya  untuk  ongkos  perjalanan  ke  Bogor.  Para  pedagang  di  RSCM  juga
memberikan air minum kemasan untuk bekal Supriono dan Muriski di perjalanan. Psikolog Sartono Mukadis (Juri di
“Penghuni Terakhir-ANTV”) menangis  mendengar  cerita  ini dan mengaku  benar-benar  terpukul  dengan  peristiwa
yang  sangat  tragis  tersebut  karena  masyarakat  dan  aparat  pemerintah  saat  ini  sudah  tidak  lagi  perduli  terhadap
sesama.  “Peristiwa  itu  adalah  dosa  masyarakat  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  untuk  mengurus  jenazah
Khaerunisa. Jangan bilang
keluarga  Supriono  tidak  memiliki  KTP  atau  KK  atau  bahkan  tempat  tinggal  dan  alamat  tetap.  Ini  merupakan
tamparan untuk bangsa Indonesia”, ujarnya.
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Semoga kita tidak seperti mereka yang Apatis pada  lingkungan..  apapun keadaan kita,  tolonglah sesama..  Apalagi
pada orang yang membutuhkan..

Salam Satu Jiwa
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Mona Sebatang Kara

Mona (Kisah yang Mengharukan)

mona(kisah yg mengharukan,perjuangan seorang anak berusia 12
tahun sebatang batang kara di jakarta mencari ibunya sampai mati

1.sesal

Saat yang membahagikan buat aku adalah saat aku bersama kedua orang tuaku. Tapi kebersamaan yang membuatku

bahagia itu rasanya sudah tidak mungkin aku rasakan kembali. Bukan karena, aku seorang anak  yatim-piatu,bukan

pula aku seorang anak yang di buang oleh kedua  orang tuaku.Tapi karena  tindakan yang bodoh yang pernah aku

lakukan 10 tahun yang lalu yaitu kabur dari rumah. Yang membuat kedua orang tuaku kecewa,dan sampai sekarang

mereka tidak mencariku.

Namaku Mona Saroh aku lahir di Cirebon Jawa Barat lebih tepatnya di desa sampiran.Usiaku sudah menginjak 23

tahun. Sudah 10 tahun aku tinggal diJakarta sebatang kara.  Saat  itu aku masih berusia  12  tahun.  Dan begitu pelik

penderitaanku saat  itu,hingga  sampai ke  benteng ketahananku terhadap  pederitaan yang bertubi-tubi saat  itu.  Dan

sekarang  aku  merasakan  begitu  manisnya  manfaat  dari  apa  yang  ku  dapat  dari  masa  laluku  yang  begitu  pahit.

Sungguh ini nikmat yang tiada tara, aku yakin ini semua  takdir  dari tuhan.  Untuk  menjadikan aku,wanita  tegar  dan

sekuat batu karang.

2. Dinikahi pada usia 12 tahun

Keadaan seperti ini bermula,10 tahun yang lalu,kedua orang tuaku ingin menikahkanku dengan seorang pria dewasa

yang terpaut usianya 15 tahun dariku.Saat  itu aku sangat  bahagia,senantiasa  menantikan hari pernikahanku dengan

mas arifin. Aku ingin segera, merasakan kebahagian yang dirasakan oleh teman-temanku yang sudah mendahuluiku

saat  itu.  Dan  satu  minggu  sebelum  akad  nikah  di  selenggarakan.  Suatu  kejadian  yang  membuatku  shock  dan

menyakitkan bagiku.  Kejadian yang seharusnya  tidak  kulihat  dengan  mata  kepalaku,yaitu  calon  suamiku  seorang

pemakai narkoba. Kejadian itu tidak sengaja  kulihat,saat  Mas  Arifin mengkonsumsi barang terlarang.  Ia  pun tidak

mengetahuinya  saat  aku  pergoki.  Kejadiaan  itu  membuat  hatiku  melubang,sehingga  membuatku  salah  dalam

mengambil keputusan saat itu. Mungkin juga,karena aku masih berusia 12 tahun.

Saat itu perasaanku tidak karuan ,pikiran tidak kosentrasi,dan tidak tahu bagaimana  menghadapi masalah itu.  Ingin

menceritakan kepada kedua orang tuaku namun tak mungkin ,pasti mereka tidak percaya,karena Mas Arifin terkenal

shalih di desa sampiran saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk  melarikan diri dari rumah.  Dengan menulis  surat,

yang aku selipkan di vas bunga meja kamarku.

UntukBapak dan Ibu

Ibu,maafkan Mona,Mona harus pergi. Mona tidak ingin menikah dengan pria yang terpaut  usianya  jauh dari Mona

alias  bujang  tua.  Kalau  ibu  dan  bapak  masih  menginginkan  Mona  menikah  dengan  Mas  Arifin.  Ibu  tidak  usah

mencariku. Maafkan Mona,Mona sudah mengecewakan Bapak dan Ibu.
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Mona Saroh

Itulah sekilas, kenapa aku hidup di kota Jakarta sebatang kara.

3. keinginan yang tak sampai

Sebenarnya aku ingin melanjutkan sekolah sampai kuliah. Tapi apa boleh buat ,tidak mungkin. Karena keinginan itu

cuma mimpi dan sampai kapan pun hanya  mimpi.  Karena  orang tua  aku menyuruhku untuk  menikah,awalnya  aku

juga  tidak  mau  menikah,tapi  karena  saat  itu  aku  melihat  teman-temanku  menikah,aku  menjadi  ikut  ikutan.

Kedengarannya memang aneh,tapi beginilah keadaan desaku saat tahun 1996 lalu. Anak-anak desa sampiran setelah

lulus SD, mayoritas kerja di pabrik atau di nikahkan oleh orang tuanya.

Mereka  melarang  anaknya  untuk  melanjutkan  sekolah,karena  menurut  mereka  percuma.Gelar  sarjana  tapi

ujung-ujungnya ke sawah atau jualan sayur. Namun walaupun mereka  demikian,mereka  sangat  agamis,ramah serta

rasa tolong menolong terhadap tetangga tinggi. Bahkan di desaku pesantren itu berdekatan dengan pesantren lainnya.

ada 4 pesantren yang berjejer di dekat rumahku, nama blok desanya yaitu Jaha.

Dan masih banyak  kelebihan dari desaku,di desa  sampiran mayoritas  anak-anaknya  sudah hatam Al-Quran.  Aku

hatam al-quran dari umur 8 tahun saat masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar. Dan banyak teman-teman aku

yang  lainnya  seperti  aku.  Dan  biasanya  setelah  anak  hatam  Al-Quran,ia  akan  belajar  kitab  gundul  tentang

Fiqih,Akidah Akhlak dan Hadist.

4. Di jakarta aku menangis tengah malam

Saat itu sekitar pukul 1.23 pagi aku baru sampai di Jakarta ,dari Cirebon sekitar pukul 19.00 ba' dah isya. Ternyata

benar apa yang orang bilang,Jakarta kota yang tidak pernah tidur.aku melihat sendiri saat itu,sudah pukul 2.00  tapi

masih  sangat  ramai.saat  itu,aku  bingung  ingin  kemana,sedangkan  mata  yang  menakutkan  itu  melihatku  dengan

geram.Masih  bimbang  dan  tak  bertujuan,  aku  tetap  berjalan,padahal  saat  itu  mataku  sudah  sepet.aku  ingin

istirahat”tapi dimana ya tuhan?”.Kebimbangan yang membawaku ke Jakarta yang sebagian orang bilang kota   yang

sangat keras itu.

Sesekali aku membalas mata yang geram itu,dengan senyum yang sedikit memaksa.Namun mata itu semakin geram

melihatku. Aku tertunduk tidak bisa menahan kesedihan saat itu,sampai aku menangis  dan air  mataku tak  bisa  aku

bendung. Sesekali aku usap air mata ini dengan kerudungkuyang sudah lusuh dan dekil.

Kelelahanku membuatku berhenti dan duduk  diantara  gelandangan yang tertidur  nyenyak.  Aku meratap  kesedihan

“betapa malangnya aku”. Hingga aku tak sadarkan diri dan tertidur diantara mereka.

5. Bekerja di masjid Al-Arif jagal senen sebagai marbot

Pagi,saat  itu  bekal  uang  500  perak,aku  berjuang  sendiri  di  Jakarta,tepatnya  di  stasiun  dan  terminal  senen.  Aku

mondar mandir,lantang luntung ,panas sampai hujan mecari kerja di sekitar stasiun dan terminal senen. Dan berkalikali

di tolak dan di hina,”dasar anak ingusan”,”anak kecil bisa apa”,”paling juga nipu” dan banyak lagi cemo' oh yang ku

telan selama  tiga  hari aku mencari pekerjaan itu.  Sangat  menyedihkan dan miris  buat  aku  yang  masih  berusia  12

tahun,yang saat itu aku baru ke Jakarta. Lengkap sudah penderitaanku saat itu. Tapi dengan semua  itu ada  kalimat

hati yang aku ingat yang membuatku untuk kuat.ibuku selalu bilang”inget dadi wongku kang sabar karna wong sabar

AllahSWT luih nang amale beli kebates”itulah kalimat hati yang terpatri dalam hati sampai detik ini.
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Saat mencari pekerjaan itu,aku baru 3 hari berada di Jakarta. Aku merasa sangat  tidak  berarti.  Dan merasa  orang

yang  paling  sedih  dunia  adalah  aku,terlebih  aku  sangat  kelelahan  pada  hari  itu.  Aku  merasa  hari  itu  paling

melelahkan,dan kelelahanku  tidak  terbayar,semuanya  nihil.Namun  Allah  mempunyai  maksud  lain.  Ada  hikmah  di

balik kelelahanku itu,Allah maha  pemurah.  Saat  selesai aku menunaikan kewajibanku,mengalunkan nada  ayat-ayat

allah pada waktu magrib di masjid raya al-arif jagal senen.

Dan saat  itu ada seorang laki-laki menghampiriku,dan ia melemparkan mulutnya dengan sopan.

“kamu siapa,sudah 3 hari aku perhatikan kamu sholat dimasjid ini”,yang menurut ia pemandangan itu tidak pernah ia

dapatkan di kota jakarta yang sangat semraut ini.

Dengan ketakutanaku menjawab

“aku mona ,sudah 3 hari saya di Jakarta dan berada distasiun dan terminal senen ini sendiri

Dengan penasaran ia bilang”kok bisa” ,

aku pun menjawab dengan lebih tenang

“aku melarikan diri dari rumah,karena kedua orang tuaku ingin menikahkanku dengan pria dewasa yang lebih tua dari

ku 15 tahun”.

Mas-mas  itu  pun  bertanya  “bukankah  di  nasihatkan  untuk  wanita  agar  jangan  menolak  laki-laki  karena  usianya

terpaut lebih tua atau sebaliknya?”,

aku menghela nafas sambil sedikit tersenyum

]

“aku  tahu  mas,bahkan  kalau  calon  suamiku  lebih  tua  atau  sebaliknya,aku  menerimanya.  Asal  ia  shalih  dan  bisa

membimbingku.  Nabi Muhammmad  Saw,menikahi aisah saat  beliau berusia  53  tahun dan aisyah berusia  9  tahun.

Dalam islam terpaut usia jauh itu bukanlah di jadikan alasan untuk  menolak  seseorang yang melamar  kita.  Berapa

umurnya  dan ia  shalih kita  harus  menerimanya,jika  tidak  aku akan dosa.  Tapi mas  arifin bukan calon  suami yang

shalih,dan tidak memenuhi syarat sebagai suami teladan seperti Nabi Muhammad”.

Ia banyak bercerita tentang kehidupan di Jakarta yang jauh berbeda dengan kampungku. Dari situlah aku mengenal

tentang kehidupan di Jakarta  yang sebenarnya.Dan aku lebih mengerti dalam mengalami suatu kejadian yang aneh

diJakarta  ini.  Termasuk  orang  menilai  orang  lain  itu  sama  yaitu  jahat  atau  tidak  baik.  Padahal  sebenarnya  tidak

semuanya seperti itu.

Namanya  Rizky,aku panggil ia  “Mas  Rizky”,ia  yang  mengajak  aku  bekerja  di  Masjid  Raya  Al-Arif  jagal  senen.

Walaupun  hanya  di  beri  upah  makan  sekali  dalam  seharinya.  Aku  sangat  bersyukur,karena  akhirnya  aku  bisa

bertahan hidup. Yang saat itu uangku tinggal 200 perak.

Dari situlah aku bisa bertahan hidup,walaupun aku hanya di beri upah makan sekali dalam setiap harinya. Aku sangat

bersyukur,terlebih Allah memberikan seorang teman yang sangat baik. Yaitu Mas Rizky seorang marbot Masjid Raya

Al-Arif jagal senen. Ia seorang pria berusia 27 tahun yang shalih,baik,rendah hati dan mau berteman dengan siapa

saja.
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Aku bangga dengan kebaikannya ,walaupun seorang marbot ia sangat pintar,dari apa yang ia ucapakan,mencerahkan

untuk  masalah  dunia.  Mencerahkan  dunia  yang  begitu  sangat  pelik  dan  rumit  berlandaskan  Hadis  dan

Al-Quran,bukan memakai logika,

yang menurut ia ,

“sesuatu yang di dunia di bicarakantidak berlandaskan Al-Quran dan Hadist ,Cuma memakai logika makadunia akan

hancur”

untuk dunia yang semakin tua dan sudah tidak adakeadilan ini.

6. wanita tegar

Saat itu sudah beberapa  bulan aku di Jakarta,  namun kedua  orang tuaku tidak  ada  tanda-tanda  atau usaha  untuk

mencariku.aku sangat sedih dengan kenyataan ini.  Akhirnya  dengan rasa  sakit  aku bisa  menerima  hal yang sangat

menyakitkan, buat seorang anak yang tidak  di anggap  oleh kedua  orang tuanya.  Tapi aku yakin Allah mempunyai

rahasia yang manis dibalik kepahitanku yang aku rasakan saat itu.

Rahasia ilahi yang membuatku semakin kuat dan bersyukur,bukan cuma di datangkan seorang Malaikat yang rendah

hati  nan  baik  saja  alias  Mas  Rizky.  Kenikmatan  itu  datang  perlahan  dan  pasti  dalam  urung  4  tahun  aku  di

jakarta,untuk lebih menguatkanku menjadi wanita tegar.

7. AIIS(anak indonesia ingin sekolah)

“Sungguh!, keadaan yang sangat luar  biasa”,anak-anak stasiun dan terminal senen yang biasanya  mangkal menjadi

pengemis,pengamen.  Bahkan  pencopet  mereka  ingin  belajar  mengaji  denganku.  Hati  mereka  tergugah  untuk

belajar,karena dari lubuk hati yang paling dalam sebenarnya mereka ingin belajar dan sekolah tapi kedua  orang tua

mereka tidak mengizinkan. Karena ,”keadaan ekonomi krisis”,itu alasan orangtua mereka.

Hatiku  tergugah  dengan  apa  yang  mereka  rasakan  saat  itu,keinginan  teman-teman  untuk  maju  dan  berkembang

namun orang tuanya  melarang mereka  untuk  sekolah.  Sungguh  hal  yang  sangat  menyedihkan  buat  mereka.  Pada

waktu itu tahun 2000,aku sudah berusia 15 tahun,dimana tahun itu ada boss(bantuan operasional sekolah) untuk anak

Indonesia  wajib  belajar  9  tahun.dari situlah aku dan mas  arifin membentuk  sebuah organisasi yang bernama”AIIS

(Anak Indonesia Ingin Sekolah)”. Aku sebagai ketua dari organisasi AISS dan mas arfin sebagai pembimbingnya.

Urung waktu sekitar  8-9  bulan organisasi AIIS  sangat  banyak  anggotanya.  Aku bahagia  melihat  hal  ini.  Ternyata

banyak  anak  Indonesia  yang  berkemaun  keras  untuk  sekolah  namun  orangtuanya  tidak  mengizinkanya  justru

menyuruh mereka mencari nafkah bahkan mencuri. Pemikiran yang sangat  picik,pemikiran yang sama  dengan para

orang tua yang berada didesaku.

AIIS pun berkembang,aku pun semakin dekat dengan Mas Rizky. Ia sudah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Dia

memang orang yang hebat yang aku temui,seorang marbot yang jarang di temukan,pintar dan berpengalaman.Dengan

pintar dan pengalaman Mas Rizky berbagi ilmu dengan anggota AIIS termasuk berbagi denganku.

Ba' dah Sholat Isya ia  selalu mengajarkanku tentang pelajaran matematika,bahasa   indonesia  ppkn.  Dan saat  siang

,aku  pun  ikut  mengajarkan  teman-teman  AIIS  belajar  mengaji,ilmu  Fiqih,Akidah  Akhlak.  Dan  sering  kali

mengajarkan pelajaran Matematika,Pkn,dan Bahasa  Indonesia  yang  biasanya  pelajaran  ini  yang  mengajar  adalah
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Mas Rizky,karena Mas Rizky sering tidak bisa mengajar karena ada sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan maka aku

yang menggantikannya.

8. wanita misterius

Suatu ketika   ada  seorang wanita  dewasa  yang  berkunjung  ke  Masjid  Raya  Al-Arif  jagal  senen,ia  mencari  Mas

Rizky.  Ketika  aku  perhatikan,hubungan  mereka  sangat  akrab.  Dalam  hati  “mungkin  ia  saudaranya,tapi  tidak

mungkin”, wanita itu cantik dan kaya,terbukti ia mengendarai sebuah mobil mewah.

Ternyata wanita itu bernama Nadia ,wanita berusia 24 tahun itu berjilbab,cantik dan ramah.kalau melihat dia seperti

artis Ineke Koesherawati. Mas rizky mengaku Mba Nadia adalah temannya,tapi menurutku janggal. Seperti ada yang

di tutup-tutupi,dan Mba Nadia sering menjenguk Mas Rizky,yang membuatku sedikit terganggu.

9. Curiga

Saat  itu  Mba  Nadia  menjenguk  Mas  Rizky  kembali,saat  itu  aku  sangat  cemburu  terhadapnya.Jengkel  dan

kesal,dalam hati “sebenarnya siapa Mba Nadia?”,pertanyaan hati itu sering ku ulang ketika  Mba  Nadia  menjenguk

Mas  Rizky.  Mba  Nadia  sangat  ramah  dan  baik  terhadapku,akhirnya  aku  bisa  menahan  rasa  tergangguku  dari

keramahannya.

Mba Nadia juga ikut serta dalam “organisasi AIIS”,dan ia begitu aktif dan membuat anggota AIIS lebih berkembang.

Aku senang melihatnya mengajar teman-teman AIIS ,ia mengajar dengan santai dan jelas. Tapi dengan hadirnya Mba

Nadia,aku menjadi banyak melihat pemandangan yang tidak wajar dan janggal menurutku.

Mba Nadia begitu akrab dengan Mas Rizky,seperti bukan teman atau sahabat.  Aku merasa  lebih tidak  wajar  saat

tidak sengaja aku melihat Mas Rizky mencium kening Mba nadia, saat Mba Nadia pamit pulang.pemandangan yang

menurutku wajib di curigai,

“apa sebuah persahabatan atau teman baik di Jakarta itu wajar,mencium kening sahabat atau temannya”.Pertanyaan

hati itu muncul.

10. Surat untuk menteri pendidikan

Malam itu aku berkeluh kesah  dengan  Mas  Rizky,yang  sudah  aku  anggap  kakak  aku  sendiri.  Mempertanyakan

hubungan Mas Rizky dengan Mba Nadia,tapi seperti biasa ia menjawab “Cuma sahabat”. Aku juga mempertanyakan

nasib AISS yang sudah berjalan 11  bulan.  Dan menunjukan sesuatu kepada  Mas  Rizky yaitu surat  untuk  Menteri

Pendidikan. Yang sampai sekarang masih aku simpan.

Jakarta,April 2000

Untuk Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia

Aku tahu surat  ini  tidak  akan  di  baca,atau  akan  di  baca  namun  nanti  ketika  kesibukan  Bapak  sebagai  Menteri

Pendidikan  aman  terkendali  atau  punya  luang  waktu  untuk  membacanya.  Dan  surat  ini  akan  menunggu  panjang

ditumpukan surat-surat  Bapak  dari rakyat  atau menunggu dengan tumpukan arsip  arsip  Bapak.  Mungkin surat  ini

hanya di tulis oleh seorang anak kecil yang baru berusia  15  tahun dan tidak  berpendidikan.  Tapi walaupun di tulis

oleh anak yang tidak berpendidikan,isi dari surat ini sangat penting yaitu “Untuk Mencerdaskan Anak-anak Bangsa”.
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Kami adalah kumpulan anak-anak yang ingin sekolah dan kami mempunyai organisasi yang bernama,  “AIIS  (Anak

Indonesia Ingin Sekolah)”. Kami tahu  anda mempunyai program “BOS(Bantuan Operasional Sekolah)” salah satu

cara untu mencerdaskan bangsa. Tapi sepertinya tidak dengan kami,walaupun kami anak bangsa yang ingin sekolah.

Tapi kami tidak bisa menikmati fasilitas Negara ini,karena orang tua kami melarang kami untuk sekolah. Kami yakin

selain anak-anak di AISS , masih banyak anak-anak di seluruh Indonesia yang mengalami seperti itu.”dilarang oleh

orang tuanya sekolah”. Untuk itu kami  mohon bapak menteri dengan organisai AIIS(Anak Indonesia inginsekolah).

Yang beranggotakan anak-anak  pengamen dan pengemis  yang bertempatan  di  Masjid  Raya  Al-Arif  jagal  senen,

samping terminal senen. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Menteri.

TTD

Mona Saroh

Itulah isi surat kuwaktu itu,yang aku tunjukan ke Mas Rizky setelah Sholat  Isya.  Yang niatnya  aku minta  pendapat

dari ia, namun ia tidak berpendapat apa-apa setelah membacanya. Ia hanya bilang

“salin surat ini,untukku”.

Aku tidak banyak bertanya,

“buat apa?”dalam hati.

dan aku cuma menyalin dan memberi kepada Mas Rizky.

Besok harinya,

“Mas,aku ingin sekali mengirim surat untuk Bapak Menteriini,(sambil membawa surat yang semalam di tunjukan) tapi

bagaimanamengirimnya?”.

Pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan semalam itu,baru aku lempar saat bersih-bersih Masjid Raya Al-Arif jagal

senen.

Mas Rizky”aku juga bingung Mon,mengirimnya kemana?”.

Dan aku sangat kecewa dengan jawaban Mas Rizky.

Organisasi  AIIS  semakin  banyak  anggotanya,dan  dana  untuk  AIIS  semakin  berkurang.Tenaga  pengajarnya  pun

cuma 3 orang,Mas Rizky,Mba Nadia dan aku.Tapi Alhamdulilah Mas Rizky suka berinfaq untuk AIIS,yang lumayan

lebih dari cukup banyak. Aku heran dengan Mas Rizky,”uang dari mana yang ia dapatkan selama ini,untuk berinfaq

yang jumlahnya cukup besar?”. Dan Mba Nadia yang selalu membawa makanan enak untuk anggota AIIS. Sungguh

,nikmat yang melimpah mempunyai pengurus AIIS seperti mereka,tidak  seperti aku,  yang mengandalkan AIIS  dari

mereka.

11. ko Alfi

Dengan keadaan demikian, aku merasa ingin bekerja untuk menambah kas AIIS. Awalnya aku tidak di perbolehkan

oleh Mas Rizky,dengan alasan

“mau bekerja apa?,dan ia khawatir aku kelelahan”.

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

http://www.helpndoc.com


Tapi aku memaksa,dan akhirnya ia mengizinkan aku bekerja.

Saat itu aku mencari pekerjaan dan aku bekerja di sebuah toko alat jahit-menjahit di Pasar Baroe. Yang mempunyai

toko tersebut seorang pemuda Chinese . Nama pemilik toko itu,bernama Alfian berusia 20 tahun. Dan aku memang

gila dengan ko Alfi. Ia seorang pemuda keturunan Chinese yang sangat baik yang pertama aku temui.

Dan ketika ia tahu aku mempunyai sebuah organisasi tentang anak bangsa yang ingin sekolah. Ia selalu membawakan

aku banyak makanan bahkan uang yang menurutku banyak untukorganisasi AIIS.seorang majikan yang baik hati dan

tampan menurutku.

Saat pertama aku menerima pemberian dari nya, aku menangis karena bahagia dan juga karena  sedih.  Dan sampai

saat  ini ia  masih suka  memberi banyak  daricukup  untuk  AIIS  ,dan setiap  ia  memberi mataku tidak  bisa  menahan

tangis. Karena aku ingat dengan ucapan guru ngaji di kampungku.

Saat itu Ko Alfi merasa tidak enak denganku,dan ia menayakan kepadaku

“Mona,kenapakamu selalu menangis  setiap  aku memberikan sesuatu?”,”apa kamutidak  bisa  menerimanya,apa  ada

yang salah denganku”?,Tanya Ko Alfi.

“Tidak  ko,aku  tidak  apa-apa,aku  cuma  ingat  dengan  sesesorang  yang  baiknya  seperti  Ko  Alfi”,aku  terpaksa

berbohong.

“Ooo.. ya sudah,kamu jangan menangis lagi ya?”,Ko Alfi menenangkanku.

Ko Alfi selain baik ia sangat perhatian denganku,ia selalu mengingatkan aku makan dan Sholat  walaupun ia  bukan

seorang Muslim. Aku sangat menyukainya,karena ia sangat baik. Pikiranku pun terlintas

“Andai saja ia seorang Muslim”.

11. Membuat naskah pidato

Sore itu setelah aku baru pulang kerja ,aku segera mengalunkan Ayat-ayat Allah pada waktu Ashar setelah itu aku

langsung membersikan Masjid. Dan Mas Rizky menghampiriku dan bilang dengan raut muka serius

“Mon,coba kamu tulis pidato,dimana AIIS di undang oleh Bapak Menteri Pendidikan padaHari Pendidikan Nasional

yang tamunya para pejabat”,

“kamu bisatidak ?”,mas rizky seperti menantang.

Dengan PD Nya aku jawab “bisadong!”.

Dengan gampangnya Mas Rizky bilang”besok jadi ya!”,

“Hah?Ga salah Mas?”.

“Tidak,kan besok HarDikNas…!!”.

“Ooh,iyaya..”sambil melongo(bahasa jawa yang artinya bengong)

Toneng…toneng seakan otak ku berbunyi seperti itu..
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“Mana bisa…!!”.

Akhirnya dengan semampuku aku menulis pidato.”Bagaimana ya?,bingung awalnya  seperti apa?.Akhirnya  aku bisa

menulis pidatonya walaupun awalnya sulit bagiku.

Besok pagi Mas  rizky naskah pidato yang aku buat semalam.

“Ada yang aneh menurutku”,dalam hati.

Aku langsung memberikan naskah pidato yangaku buat semalam.

Siang itu,aku dan teman-teman AIIS sudah berangkat.Tetapi,Mas Arifin melarangku untuk bekerja,padahal aku baru

saja  bekerja  2  minggu.Aku  kesal  dengan  Mas  Arifin  karena  ia  melarangku  untuk  bekerja,dengan  terpaksa

akhirnyaaku berhenti bekerja.

12. Mona Bertemu dengan menteri pendidikan

Besok  siang aku kumpul untuk  mengajar  mengaji teman-teman AIIS,namun baru mau aku mulai.  Mas  Rizky  dan

Mba Nadia datang untuk mengajak kami untuk ikut dengan mereka. Mereka  sangat  kelihatan sumringah mengajak

kami untuk ikut. Padahal aku sudah menayakan,”mau kemana kita?”. Tapi mereka cuma senyum-senyum dan Mba

Nadia bilang,”Sudah kalian tenang saja!”,kita bersenang-senang hari ini!”. Akhirnya  aku tidak  bertanya  lagi,setelah

tahu ingin bersenang senang.

Ternyata kita diajak ke lapangan banteng,yang dimana di lapangan banteng ada sebuahacara dan kami diajak mereka

duduk. Aku sangat menikmati acara itu,begitu juga yang lain. Tapi tidak ku lihat pemandangan Mas  Rizky danMba

Nadia  menikmati  atau  tidaknya,karena  mereka  tidak  ada  di  tempat.Tidak  tahu  dimana.  Tapi  aku  tidak  begitu

memperdulikan mereka. Karenaaku sangat menikmatinya.

Dalam acara itu,acara HarDikNas(Hari Pendidikan Nasional). Sebuah tarian Betawimenyihir  mataku.  Dan semakin

tersihir melihat pembawa acara seorangwanita yang cantik tinggi seperti model.

Dan ia mempersilakan

“Untuk sebuah organisai AIIS,dan untuk ketua AIIS Mona Saroh di persilakan naik ke panggung untuk berpidato”.

Sangat mengejutkan”apa akusalah dengar”,

Namun pembawa acara itu mengulang untuk ke naik keatas panggung. Aku sangat kaget

“Ternyata  aku tidak  salah dengar!”,hati aku saat  itu berdegup  kencang keras,karena  sangat  tidak  mungkin,seperti

mimpi saja.

Aku  pun  berdiri,mataku  celangak  celinguk  mencari  Mas  Rizky  dan  Mba  Nadia.Tapi  sosok  mereka  tidak  aku

dapatkan. Akhirnya , aku naik ke atas panggung. Ketika  itu aku sangat  takut,gemetar  dan bingung ingin berpidato

apa.”Kebetulan ,  semalam aku di suruh Mas  Rizky membuat  pidato  untuk  HarDikNas  walaupun tidak  membawa

naskah  aku  masih  ingat  sedikit-sedikit”,dalam hati.  Dan  pembawa  acara  yang  cantik  itu  menjelaskan  tentang

organisasi AIIS “Mona Saroh ini adalah ketuadari organisasi AIIS (Anak Indonesia Ingin Sekolah) Ia pernah menulis

surat  untuk  Bapak  Menteri  Pendidikan”.  Aku  semakin  bingung  dengan  pernyataan  pembawa  acara  tersebut
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bergeming dalam hati,”Aku memang pernah menulis surat untuk Bapak Menteri Pendidikan namun belum akukirim”.

Masih kebingungan,aku baru ingat, “Pasti Mas Rizky yangmengirimnya”, Dalam hati.

“Untuk adik kita Mona Saroh kami persilakan”,pembawa acara itu mempersilakanku.

Aku tersenyum padanya. Dan aku mulai berpidato,dan bingung mulai darimana. Aku pun melihat audien yang sangat

banyak,mereka bertepuk bangga terhadapku. Aku melihat ke barisan Bapak dan Ibu-ibu yang berpakaian rapi yaitu

Bapak Menteri Pendidikan dan para pejabat ia tersenyum,seakan mereka bilang”Kamu bisa nak!”, dan aku melihat

ada  seorang Laki-laki dan Perempuan yang  mengacungkan  jempolnya.  Dan  wajah  itu  tidak  asing  bagiku”Masya

Allah ,Mas  Rizky dan Mba  Nadia  ada  di  barisan  tempat  duduk  para  pejabat  dan  Bapak  Menteri  Pendidikan”.

Dengan pemandangan yang aku lihat, aku semakin kuat dan percaya diri, aku pun mulai berpidato.

Assalamualaikum wr.wb

“Nama saya  Mona  Saroh,mewakili organisasi AIIS  (Anak  Indonesia  Ingin Sekolah).  Kami adalah kelompok  dari

Jakarta Pusat tepatnya di Masjid  Raya  Al-Arifjagal senen yang berdiri dari anak-anak  usia  12  dan 15  tahun,  aku

bingung  bahkan  gugup  ingin  memulai  dari  mana,  karena  aku  tidak  tahu  menjadi  seperti  ini.  Yang  pasti  dengan

kegugupan dan kebingunganku,aku mewakili anggota AIIS sangat bahagia. Banyak suara hati mereka,yang aku ingin

sampaikan. Yang pasti,kami (AIIS) berada  di sini mewakili anak-anak  di seluruh Indonesia,  “Yang bertekad  ingin

sekolah, namun orang tuanya tidak mengizinkan”. Dan sebagian besar dari kami,cuma diam untuk menunjukkan kalau

kami  patut  terhadap  mereka.  Kami  berada  disini  untuk  berbicara  bagi  anak–anak  Indonesia  yang  sekarat

hatinya,karena lelah hati walaupun Pemerintah menggalangkan BOS(Bantuan Operasional Sekolah).  Namun orang

tua mereka tetap kekeh untuk tidak menyekolahkannya. Mereka lebih senang kami bekerja dipabrik-pabrik setelah

lulus  Sekolah  Dasar.  Apakah  anda(Pejabat  Negara/  Menteri  Pendidikan)  khawatir  terhadap  masalah  ini,karena

fasilitas  untuk  mencerdaskan  anak  bangsa  tidak  terpakai  alias  mubajir?.  semua  ini  terjadi  di  hadapan  kita  dan

walaupun begitu kita masih tetap  bersikap  bagaikan kita  masih memiliki banyak  waktu dan semua  pemecahannya.

Berlaku tegaslah pada Negara ini,agar masalah kita terselesaikan dari kemiskinan dan pengangguran. Saya tidak tahu

bagaimana  caranya  agar  kemiskinan  dan  penganguran  di  Indonesia  terselesaikan.  Dan  anda  tidak  dapat

mengendalikan 2 masalah itu dengan memprogramkan agar anak Indonesia yang kurang mampu untuk wajib sekolah

9  tahun dan BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah).  Tapi  hasilnya  para  orang  tua  tidak  mengerti  dengan  rencana

tersebut bahkan mengerti namun mengabaikannya. Sungguh pola pikir yang sangat picik.Aku hanyalah seorang anak

kecil yang berusia 15 tahun namun begitu aku tahu bahwa kita semua mempunyai permasalahan yang sama dan kita

seharusnya bersatu untuk tujuan yang sama yaitu mencerdaskan bangsa.Dan akhirnya kami membentuk AIIS yang di

bantu oleh kakak kami yang bernama Mas Rizky Andhika dan Mba Nadia Safitri.  Aku tidak  tahu ,apa  yang akan

terjadi setelah aku berbicara disini. Karena  ,  aku memang menulis  surat  untuk  Menteri Pendidikan tapi aku belum

mengirimnya.untuk  itu dengan bermula  gugup  dan bimbang serta  aneh,kami Anggota  AIIS  hanya  ingin  bersekolah

menikmati program Negara.Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualikumwr.wb

Setelah  berpidato,sebelum aku  turun  dari  panggung.  Pembawa  acara  itu  merangkai  kata  yang  menggambarkan

bahwa orang yang berada pada acara hari itu sangat bangga terhadapku”sangat menggugah dan anak Indonesia yang

sangat  luar  biasa”,  aku  tersenyum  bahagia,berulang-ulang  mengucapkan  “Terima  kasih…”.  Dan  orang  yang

membantu Mona hingga berada di sini adalah anak dan menantu dari Bapak Menteri Pendidikan yaitu Nadia Safitri

dan Rizky Andhika.”Untuk ibu dan bapak  kami persilakan untuk  naik  ke  panggung”.Sangat mengagetkan,akhirnya
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semua  kejanggalan  dan  tidak  kewajaran  akhirnya  terjawab  sudah.”ternyata  Mba  Nadia  dan  Mas  Rizky  adalah

pasangan Suami Isteri. Dan Mba Nadia Safitri adalah Anak Bapak Menteri Pendidikan. Subhanallah ,rahasia apa lagi

yang membuatku bahagia hari ini ya Allah”,dalam hati. Hari yang sangat mengharukan saat itu menangis bahagia. Aku

berpelukan dengan Mba Nadia dan Mas Rizky yang memegang punggungku. “Aku bangga terhadapmu Mona!”,puji

Mba Nadia. Mas Rizky tersenyum kepadaku”Hebat kamu Mona!”ia juga memujiku.

Ternyata Mas Rizky berpura-pura menjadi marbot  ingin menyelidiki anak-anak  yang disekitar  stasiun dan terminal

senen  untuk  bahan  tetis  ,sebenarnya  Mas  Rizky  berpura-pura  menjadi  marbot  hanya  sebulan  namun  karena  ia

kesusahan mencari bahan untuk tetis akhirnya ia mengundur-undur.”pantas saja Mas Rizky kalau malam tidak  suka

tidur  di  Masjid  ternyata  ia  pulang  ke  rumah  Isterinya,  Mba  Nadia”dalam  hati.  Saat  itu  aku  sudah  tahu  dengan

keadaan yang sebenarnya.

Semenjak hari itu nasib AIIS akhirnya terjawab sudah.  Yaitu aku dan teman-teman ku yang lain di biayai sekolah

hingga ke jenjang perkuliahan. Hubungan aku dengan Mas Rizky dan mba Nadia juga semakin baik dan dekat.

Semenjak saat itu aku benar-benar berhenti bekerja karena aku harus sekolah. Dan aku berhenti begitu saja,tanpa

bilang ke ko alfi.

Organisasi AIIS sampai setelah itu masih aktif,walaupun tidak seaktif dahulu karena mas Rizky dan Mba Nadia juga

teman-teman AIIS punya kesibukan masing-masing.

13. Mona di mutilasi

AIIS mempunyai suatu kegiatan Yaitu penyuluhan ke  daerah –daerah di seluruh Indonesia.Penyuluhan berlangsung

juga ke Pulau Jawa ke daerah Cirebon, yang kebetulan penyuluhanya dilangsungkan di Desa sampiran di mana ,aku

dilahirkan.

Saat itu aku menjadi pembicara dalam penyuluhan “Pendidikan itu penting!” didesaku. Saat penyuluhan berlangsung

mataku jelalatan mencari–carikedua orang tuaku.”Apa mereka tidak datang ke penyuluhan ini?”,Tanya hati.”apa aku

sudah lupa dengan wajah keduaorangtuaku?”Tanya  hati lagi.Orang tuaku yang sudah aku tinggalkan10  tahun yang

lalu.”Dan sepertinya warga di sini sudah tidak ingat dengan wajahku”,prasangka hati.

Aku sangat  gregetan dengan keadaan saat  itu,aku  sudah  lama  merindukan  mereka.Dan  ingin  rasanya  ku  tumpah

curahkan  betapa  rindunya  aku.Walaupun  aku  tahumereka  tidak  mempedulikanku,tapi  aku  ingin  memberi  kabar

bahwa  anaksemata  wayangnya  baik-baik  saja.akhirnya  dengan  keadaan  gregetan,setelah  peyuluhan  selesai.Aku

berbicara tentang diriku yang sebenarnya.

Ketika aku berbicara tentang diriku yang sebenarnya.Aku bilang ke pada para warga”apa disini ada  yang bernama

ibu  Maesaroh  dan  bapak  Danang?…”mereka  diam”apa  kalian  ingat  denganku”,Semua  mata  itu  melongo  alias

bengong kebingungan.Seakan dalam hati mereka semua berkata”Siapa sih..?”..aku pun melanjutkan pembicaran”Aku

adalah mona anak dari Ibu Maesaroh dan Bapak Danang yang 10 tahun lalu melarikan diri dari rumah karena ingin di

nikahkan  dengan  Mas  Arifin  yang  kalian  kenalbaik  itu,dengan  alasan  melarikan  diri  karena  tidak  mau  di

nikahkandengan  Mas  Arifin  yang  usianya  terpaut  jauh  dariku,tapi  sebenarnyaalasannya  bukan  itu  alasan  yang

sebenarnya  karena  Mas  Arifin  adalahpemakai  obat  terlarang,apa  kalian  ingat  denganku?”Semua  mata

merekaberkaca-kaca bahkan banyak yang menangis.
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Seorang  Ibumenghampiriku,yang  aku  kira  ibuku.”Ema,kulo  kangen  karo  sampeankangen  pisan!”.sambil

menangis.”Dudu  Mona,ini  bi  Kadmini  TetanggaMona  dulu!”Sambil  berkaca-kaca  matanya.”endi  ema

saroh,kulokangen bi!”..

Bi kadmini pun  cerita  kejadian  yang  sebenarnya,”pagi  itu  sangat  mencengangkan  ketika  kabar  kamu  kabur  dari

rumah. Kabar itu tersebar luas hingga keseluruh desa. Pagi yang indah,tapi tidak  untuk  kedua  orang tua  kamu,saat

kamu tidak di dapati di kamar mereka sangat mengkhawatirkamu. Terlebih kamu anak satu –satunya.  Apa  lagi ibu

kamu menaruh gundah yang tidak bisa di tutup-tutupi,hingga orang pun tahu ,kalau ibu kamu sangat menyesal dengan

perjodohan kamu dengan arifin. Simpang siur kabar kamu kabur dari rumah semakin ramai saja,namun hingga  larut

malam kamu tidak di temukan juga. Hasil pencarian pun membuat ibu kamu bertambah gelisah saat itu. Dan akhirnya

kedua orang tuamu memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke polisi. Pupus  sudah harapan kedua  orang tuamu

menemukan kamu,karena 3 hari setelah lapor polisi,polisi mengabarkan bahwa kamu di bunuh tragis dengan cara di

mutlasi.  Pemandangan  bi  lihat,ibu  kamu  sangat  menyesal  dan  merasa  bersalah.terlebih  ketika  mayat  kamu  di

angkat,ibu kamu menangis histeris. Suasana saat itu sangat hening namun menyedihkan dan menyakitkan. Pagi, 2 hari

setelah kabar kematian kamu,kedua orang tua kamu pergi ke Surabaya dan ia bilang ke rumah saudaranya. Padahal

besok  harinya,ada  anggota  kepolisian  yang  mencari  kedua  orang  tua  kamu,  untuk  meminta  maaf  karena  mayat

kemarin bukan mayat kamu. Tapi kabar itu belum sampai ke  mereka  ,karena  mereka  belum pulang dari Surabaya

sampai sekarang”.

Setelah bi kadmen ceritakan semua,akhirnya aku tahu kenapa kedua orang tuaku tidak mencariku, ternyata mereka

mencariku,bukan karena mereka tidak peduli,tapi karena  mereka  tahunya  aku sudah meninggal,dan lebih tragisnya

mereka tahu aku meninggal di bunuh dengan cara yang sadis yaitu di mutilasi.

Sebenarnya kata bi kad,orangtuaku mencariku dengan menyertakan ciri-ciriku ke kantor polsek talun,Cirebon.Tidak

di sertakan fotonya. Karena aku tidak mempunyai foto saat berusia 12 tahun.

Nama:Mona Saroh

JenisKelamin: perempuan

Umur: 12 Tahun

TinggiBadan: 140 cm Berat Badan :32 kg

Ciri-cirifisik: kulit putih ,berbadan sedang ,rambut panjang danberkerudung.tahi lalat di leher bawah.

Dan ketika  anggota  kepolisian memberi kabar  bahwa  aku di mutilasi kedua  orang  tuaku  percaya  karena  korban

mutilasi tersebut sama ciri-cirinya.Terlebih tahi lalat yang ada di leher bawah dan berkerudung.

Setelah  kejadian  tersebut  sebenarnya  Ibu  Kadmini  tetanggaku  ingin  memberitahu  hal  ini  namun  saat  itu  sangat

sulit,karena waktu itu belum ada hand phone. Bi kad  juga  menceritakan,  yang begitu sangat  mengagetkan.”sebulan

setelah kamu melarikan diri dari rumah. Ada sebuah kejadian yang mengejutkan di Desa sampiran yaitu 10 pemuda

over dosis karena minum miras yang di campur-campur. dan 1 dari 10 yang overdosis itu ada yang meninggal yaitu

Mas Arifin calon suami kamu”.”inalilahiwainailaihirojiun”, saat itu aku masih tidak percaya.

Semua berita itu aku dapat dari Ibu Kadmini,rumahku tidak berpenghuni alias suwung. Bangunannya mulai rapuh dan

hancur.2 hari di Cirebon untuk penyuluhan akhirnya selesai,walaupun harapan untuk memendam rindu,pupus sudah.
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14. ke surabaya

Aku  pun  masih  melanjutkan  penyuluhanku  dengan  teman-teman  di  desa-desa  terpecil  diantaranya  di  kota

Pemalang,Semarang,Yogyakarta,Solo dan dimana ibu dan bapakku berada yaitu di kota Surabaya.

Saat itu dengan Besar harapan aku ingin bertemu dengan mereka,namun di Surabaya hanya 2 hari dan aku aku tidak

tahu alamatnya di mana,terlebih kota surabaya itu sangat luas.dan penyuluhan cuma diadakan satu Desa.Dan akhirnya

memang tidak mungkin,selesai penyuluhan,aku langsung pulang ke Jakarta saat itu.dan lagi –  lagi kecewa  yang aku

dapatkan saat itu.

Setelah perjalanan ke Pulau Jawa untuk penyuluhan saat itu.  Aku sangat  kecewa,bukan karena  penyuluhannya,tapi

karena ,aku belum menemukan kedua  orang tuaku.  Aku bingung ingin mencari mereka  kemana,kalau aku cari ke

Surabaya percuma, kalau aku tidak mempunyai alamat kedua orang tuaku disana.

15. Bertemu ibu dan bapak walau aku sudah mati

Pagi itu aku pergi ke  JIC(Jakarta  Islamic  centre)  untuk  mengikuti acara  workshop  menulis  dengan penulis  cerpen

Betawi Chairil Gibran Ramadhan dan Ifa Avianty penulis novel. Kebetulan rumahku di Jalan Mangga samping kantor

Kecamatan Koja,yang dengan JIC cukup dekat hanya naik KWK 07 turun di samping Pasar  koja.Lalu jalan kaki

sedikit untuk menuju JIC.

Saat berjalan menuju JIC,aku tertunduk,sesekali melihat orang-orang disekelilingku.mereka tersenyum,tapi aku tidak

peduli karena aku merasa mereka tidak tersenyum padaku.uuhhh…ternyata aku melamun,saat itu.Dan masih banyak

lagi seribu mata yang melihatku berjalan dan sesuatu yang mengganggu pikiranku,menemaniku berjalan. Di sepanjang

jalan,yaaah..!  mimpi  buruk  yang  aku  dapat  semalam,aku  memikirkan  mimpi  itu”Allah  berkhendak  lain  yaitu

mengambil aku sebelum bertemu dengan kedua  orang tuaku  dan  orang  tuaku  hanya  tahu  aku  mati  dimutilasi”,itu

mimpi semalamku . sambil merogoh kantong rok pinkku.mimpi itu masih bermain di otakku. Tiba–tiba  ada  seorang

yang  memanggilku,”Mona”.aku  pun  menghampirinya,”Ibu  memanggilku”.ia  tertawa  geli  ,hanya  bilang

“Ya…ya”.Wajah itu mengingatkan seseorang ,dan mata ia begitu dekat di mataku.”Siapa dia?”,tanya hati.Aku tidak

mengenalinya,Ia kotor dan tidak terurus ia seperti orang gila.

Dan ketika itu ada seorang Bapak menghampiri aku dan wanita  yang kurang waras  itu,”Maaf neng dia  isteriku”.Ia

memang memanggil semua  orang dengan nama  Mona”Aku hanya  tersenyum”Tidak  apa-apa  Pak!”Mari Pak!”Aku

pun  melanjutkan  berjalan  menuju  ke  JIC,aku  merasa  dekat  dengan  mereka  tapi  ,mereka  siapa?Masih

mengingat-ingat  mereka  itu siapa  .Apa  aku pernah melihat  mereka  sehingga  wajah mereka  tidak  asing untukku…

sepertinya  aku masih melamun dengan mimpi kusemalam.  Berusaha  mengingat-ingat  mereka.  Setelah  aku  sampai

kelantai  2  ke  ruangan  DKM  untuk  mengikuti  workshop  menulis.  Seakan  otak  ini  berjalan  dengan  cepat  teng

“Astagfirullah aladzim,Pria itu Bapakku”Aku pun lari sekuat  kencang mengejar  mereka.  Sambil lari aku pun masih

berfikir,”Ibu itu Ibu yang kurang waras itu ,Ya Allah Ibu gila itu ibuku” …

Aku lari sekuat  tenaga  dan orang-orang itu seakan bilang”ada  apa?”tapi aku mengacuhkan mereka.  Dan mata  ini

sudah  menemukan  apa  yang  aku  kejar  yaitu  kedua  orang  tuaku  yang  berada  di  pinggir  pasar  koja.Aku  pun

menyebrang menuju Pasar Koja,tak sempatku tengok kanan kiri,saat menyebrang ada seseuatu yang menghantamku

,truk sampah yang melintas kencang itu menabraku. Semua mata itu teriak”tidak,ahhhh ambil ambulance,bawa ia ke

rumah sakit”teriakan itu menemani ku lari,sambil tersenyum dan menangis kepada mereka yang peduli denganku aku

teriak,”tak usah khawatir denganku,kalian jangan menghalangiku aku ingin bertemu dengan kedua  orangtuaku yang
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sudah  aku  tingggalkan  10  tahun”,”Minggir  kalian!”…Akhirnya  mata  ini  sudah  hampir  dekat  dengan  kedua

orangtuaku”Bapaaaaaak,  Ibuuuuu….!”  Aku  teriak  .  Dia  menolehku  dan  menghampiriku  dengan  rasa

kebingungan.Aku pun tersenyum menangis bahagia.Tapi saat  mereka  menoleh ku dan berpapasan denganku ,  dan

aku pun ingin memeluknya. Mereka mengacuhkan ku seakan mereka tidak melihatku.  Ternyata  kedua  orang tuaku

menghampiri segerombolan orang yang di tengah jalan”Bapak ini aku Mona”,sambil teriak. Tapi ia tetap saja berjalan

menghampiri  segrombolan  orang-orang  yang  mengkrubuti  orang  yang  penuh  darah  itu,aku  pun  mengikuti

mereka.”kenapa  ia?”Ayo  cepat  bawa  ke  rumah  sakit!”Bapak  teriak  ke  segrombolan  orang-orang  itu.  “siapa

ia?”tanyaku.

Penuh darah luka memar itu,

Berpakaian putih, berjilbab panjang dan memakai rok pink itu.

Siapa ia,

aku,

ia aku,

itu aku,

“aku sudah mati”
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Tsunami di Jepang

Cerita Mengharukan Tsunami Di Jepang 2011

Sudahkan Anda mengetahui CERITA MENGHARUKAN PEKERJA NUKLIR DI JEPANG akibat GEMPA
TSUNAMI yang luar biasa dahsyat terjadi pada hari Jumat 11 Maret yang lalu? Walau harus bertaruh nyawa, 
pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi, Jepang tetap bekerja.

Perdana Menteri Naoto Kan memuji loyalitas para pekerja itu. “Mereka masih mau berkerja, walau situasi sangat
berbahaya,” ucapnya penuh rasa hormat. Ia menambahkan, para pekerja itu ditugasi untuk memantau dan melakukan
tindakan pengamanan atas potensi ledakan reactor nuklir Fukushima Daiichi agar tidak menjadi bencana baru.

Menggunakan pakaian standar lapang, helm, jubah anti radiasi, kaca mata, sepatu boot, sarung tangan, masker serta
senter mereka bergerak menembus gelapnya malam di kawasan itu.  Setiap waktu, mereka harus memantau
perkembangan terkini, seperti ledakan hidrogen yang telah terjadi berkali-kali sambil mencari cara agar perangkat inti
PLTN tidak ikut hancur karena akibatnya bisa fatal, yaitu menyebarnya radioaktif skala besar.

Pesan-pesan memilukan dikirim para pekerja yang mencoba untuk mencegah bencana nuklir skala penuh di
pembangkit listrik tenaga nuklir [PLTN] yang bermasalah di Jepang. Pesan-pesan itu mengungkapkan, mereka tahu
betul bahwa mereka sedang menjalankan misi bunuh diri.

Seorang dari mereka, yang disebut sebagai Fukushima Fifty, mengatakan, mereka menerima dengan tabah nasib
mereka seperti suatu hukuman mati. Seorang yang lain, setelah menyerap dosis radiasi yang hampir mematikan,
mengatakan kepada istrinya,”Tolong terus lakoni hidup dengan baik, untuk sementara saya tidak bisa pulang.”

Tingkat radiasi di pintu masuk PLTN itu berada pada level yang akan langsung membunuh para pekerja atau
menyebabkan mereka menderita penyakit mengerikan dalam sisa hidup mereka. Para ahli mengatakan, pakaian
kedap udara yang mereka kenakan hanya sedikit bisa menghentikan paparan radiasi.

Harian Inggris, The Dailymail, akhir pekan lalu melaporkan, kelompok Fukushima Fifty [Lima Puluh Orang
Fukushima] itu tetap bertahan setelah 700 rekan mereka melarikan diri saat tingkat radiasi menjadi terlalu berbahaya.
Identitas mereka belum terungkap, tetapi para ahli mengatakan, mereka sepertinya para teknisi garis depan dan
petugas pemadam kebakaran yang sangat mengetahui pembangkit itu.

Diperkirakan, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki paruh baya yang menjadi sukarelawan karena mereka sudah
memiliki anak—pekerja muda mungkin akan menjadi tidak subur oleh dosis radiasi yang tinggi. Mereka disebut
Fukushima Fifty, tetapi sesungguhnya kelompok itu berjumlah 200 orang yang bekerja empat shift secara bergiliran.
Mereka bekerja untuk menghidupkan kembali sistem pendingin reaktor Fukushima yang rusak akibat hantaman
tsunami.

Jumat lalu, pesan-pesan menyayat hati mereka kepada keluarganya dipublikasikan televisi nasional Jepang yang telah
mewawancarai kerabat mereka. Seorang anggota keluarga mereka berkata,”Ayah saya masih bekerja di pembangkit
itu. Dia mengatakan, dia menerima nasibnya, seperti sebuah hukuman mati.”
Seorang perempuan mengatakan,”suaminya yang berada di pembangkit itu terus bekerja dan sepenuhnya menyadari
ia sedang dibombardir radiasi.”

Perempuan yang lain mengatakan,” ayahnya yang berusia 59 tahun secara sukarela mengajukan diri untuk tugas di 
Fukushima.” Ia menambahkan, sebagaimana dikutip Dailymail,”Saya mendengar bahwa ia secara sukarela
meskipun ia akan pensiun dalam waktu setengah tahun dan mata saya jadi penuh dengan air mata. Di rumah, ia tidak
tampak seperti seseorang yang bisa menangani pekerjaan besar. Tapi hari ini, saya benar-benar bangga padanya.
Saya berdoa agar dia kembali dengan selamat.”
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Gadis lain yang ayahnya bekerja di reaktor Fukushima itu berkata,”Saya tidak pernah melihat ibu saya menangis
begitu kencang.” Dia menulis di Twitter,”Orang-orang di pembangkit itu berjuang, mengorbankan diri mereka untuk
melindungi Anda. Semoga Ayah kembali dalam keadaan hidup.”

Dari semua mereka yang bertahan di pembangkit itu, lima diantaranya diketahui meninggal dan dua hilang. Sedikitnya
21 orang lainnya terluka. Seorang pekerja perempuan yang mengaku bertugas di reaktor Fukushima Nomor 2 saat
tsunami melanda telah mem-posting di akunnya di internet tentang apa yang terjadi.

Michiko Otsuki, yang sejak saat itu mencari perlindungan, menulis pada sebuah situs jejaring sosial Jepang yang
diterjemahkan The Straits Times sebagai berikut: “Di tengah suara alarm tsunami pada pukul 03.00 pada malam hari
ketika kami tidak bisa melihat ke mana kami pergi, kami terus bekerja untuk memulihkan reaktor-reaktor di tempat
kami, yang berada tepat di tepi laut, dengan kesadaran bahwa ini bisa berarti kematian. Mesin yang mendinginkan
reaktor itu betul-betul berada di tepi laut, dan hancur oleh tsunami. Setiap orang bekerja mati-matian untuk mencoba
memulihkannya.”

“Memerangi kelelahan dan perut kosong, kami menyeret diri kembali bekerja. Ada banyak yang belum dapat
berhubungan dengan anggota keluarga mereka, tetapi menghadapi situasi ini dan bekerja keras.”

Dr Michio Kaku, seorang ahli fisika teoritis, mengatakan kepada jaringan televisi AS, ABC, bahwa situasi telah
memburuk dalam hari-hari terakhir. “Kami berbicara tentang para pekerja yang masuk ke reaktor itu mungkin
sebagai misi bunuh diri,” katanya.

Michael Friedlander, yang telah bekerja di manajemen krisis di pembangkit nuklir yang sama di Amerika,
menambahkan, para pekerja mungkin makan ransum militer dan minum air dingin untuk bertahan hidup. “Di tengah
rasa dingin, gelap, dan Anda melakukan hal itu sambil mencoba untuk memastikan Anda tidak mencemari diri Anda
saat Anda sedang makan,” katanya.

“Saya dapat memberitahu Anda dengan kepastian 100 persen bahwa mereka benar-benar berkomitmen untuk
melakukan apa pun yang secara manusiawi perlu untuk membuat pembangkit itu berada dalam kondisi aman, bahkan
dengan risiko hidup mereka sendiri.”

Sumber : Kaskus.us & berbagai sumber lainnya.
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Kisah Nyata

Ini Adalah sebuah Kisah nyata yang mengharukan… .

Jika Allah memberi Anda hidayah, ini dapat mengubah hidup, cara berpikir, dan tujuan utama dalam hidup Anda.
Ini adalah cerita tentang seseorang dari Bahrain bernama Ibrahim Nasser. Dia telah lumpuh total sejak lahir dan
hanya dapat menggerakkan kepala dan jarinya. Bahkan bernapasnya dilakukan dengan alat bantu.

Pemuda ini sangat ingin bertemu syekh Nabeel Al-Awdi. Maka, ayah Ibrahim pun menghubungi syekh lewat
telepon untuk mengatur kunjungan ke Ibrahim.

Kemudian Syekh Nabeel pun tiba di bandara, memenuhi undangan Orang tua Ibrahim.

Ibrahim sangat senang melihat kedatangan syekh Nabeel ketika membuka pintu kamarnya. Lihatlah ekpresi
wajahnya, Ia hanya bisa melihat kebahagiaan dari ekspresi wajahnya karena ia tidak dapat berbicara. Dan ini adalah
ekspresi Ibrahim ketika bertemu dengan syekh Nabeel. Perhatikan juga alat pernapasan di leher Ibrahim… Ia
bahkan tidak mampu bernapas dengan normal seperti kita.

Dan sebuah kecupan kasih sayang, di kening untuk Ibrahim.

Ibrahim dengan ayahnya, pamannya, dan syekh Nabeel.

Lalu syekh Nabeel dan Ibrahim mulai berbicara tentang Dakwah di internet dan perjuangannya yang diperlukan.
Mereka juga saling bertukar cerita.

Dan selama percakapan mereka itu, syekh Ibrahim Nabeel melontarkan pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang
membuat Ibrahim menangis… dan air mata bergulir dikelopak mata dan pipi Ibrahim.

Ibrahim tidak bisa menahan tangisnya ketika ia ingat kondisi dirinya dan beberapa kenangan masa lalunya yang
menyakitkan.

Tahukah Anda pertanyaan apa yang membuat Ibrahim menangis???

Syekh itu bertanya: “Wahai Ibrahim .. jika Allah telah memberi kesehatan kepadamu … apa yang akan
kamu lakukan?”

Dan Ibrahim pun menangis tersedu-sedu, dan ia membuat syekh, ayahnya, pamannya dan semua orang di ruangan
menangis .. bahkan pria yang memegang kamera pun ikut menangis juga.

Dan jawaban Ibrahim adalah:

“Demi Allah saya akan melaksanakan shalat di masjid dengan sukacita .. Saya akan menggunakan
nikmat kesehatan saya dalam segala sesuatu yang akan menyenangkan Allah SWT.“

Saudara – saudariku, Allah SWT telah menganugerahi kita dengan kelincahan dan kesehatan.

Tapi kita tidak melaksanakan (mendirikan) ibadah shalat kita di masjid?? Dan kita justru duduk berjam-jam di depan
komputer atau Televisi….

“Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati
atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.” (QS. Qaf: 37).

Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar & menjaga diri kita agar tetap berpendirian
teguh….

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

http://www.helpndoc.com


Cinta Seorang Suami

Cinta Seorang Suami

Kisah ini membuat saya menangis waktu membacanya, dan saya yakin anda akan memiliki perasaan yang sama
dengan yang saya miliki. Selamat membaca, semoga kita mengambil hikmah dari kisah ini.

Kisah Paling Mengharukan

Eko Pratomo Suyatno, siapa yang tidak kenal lelaki bersahaja ini? Namanya
sering muncul di koran, televisi, di buku-buku investasi dan keuangan.
Dialah salah seorang dibalik kemajuan industri reksadana di Indonesia
dan juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana
besar di negeri ini.

Dalam posisinya seperti sekarang ini, boleh jadi kita beranggapan bahwa pria ini pasti super sibuk dengan segudang
jadwal padat. Tapi dalam note ini saya tidak akan menyoroti kesuksesan beliau sebagai eksekutif. Karena ada sisi
kesehariannya yang luar biasa!!!!

Usianya sudah tidak terbilang muda lagi, 60 tahun. Orang bilang sudah senja
bahkan sudah mendekati malam, tapi Pak Suyatno masih bersemangat
merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka menikah sudah lebih 32
tahun. Dikaruniai 4 orang anak.

Dari isinilah awal cobaan itu menerpa, saat istrinya melahirkan anak yang ke
empat. tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Hal itu
terjadi selama 2 tahun, menginjak tahun ke tiga seluruh tubuhnya
menjadi lemah bahkan terasa tidak bertulang, lidahnyapun sudah tidak
bisa digerakkan lagi.

Setiap hari sebelum berangkat kerja Pak Suyatno sendirian memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan
mengangkat istrinya ke tempat tidur. Dia letakkan istrinya di depan TV agar istrinya tidak merasa kesepian. Walau
istrinya sudah tidak dapat bicara tapi selalu terlihat senyum. Untunglah tempat berkantor Pak Suyatno tidak terlalu
jauh dari kediamannya, sehingga siang hari dapat pulang untuk menyuapi istrinya makan siang.

Sorenya adalah jadwal memandikan istrinya, mengganti pakaian dan selepas maghrib dia temani istrinya nonton
televisi sambil menceritakan apa saja yg dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tatapan
matanya, namun begitu bagi Pak Suyatno sudah cukup menyenangkan. Bahkan terkadang diselingi dengan menggoda
istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan penuh kesabaran
dia merawat istrinya bahkan sambil membesarkan ke 4 buah hati mereka. Sekarang anak- anak mereka sudah
dewasa, tinggal si bungsu yg masih kuliah.

Pada suatu hari…saat seluruh anaknya berkumpul di rumah menjenguk ibunya karena setelah anak-anak mereka
menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing Pak Suyatno memutuskan dirinyalah yang merawat ibu mereka
karena yang dia inginkan hanya satu ‘agar semua anaknya dapat
berhasil' .

Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata:

“Pak kami ingin sekali merawat ibu, semenjak kami kecil melihat bapak
merawat ibu tidak ada sedikitpun keluhan keluar dari bibir bapak……bahkan bapak tidak ijinkan kami menjaga ibu.”
Sambil air mata si sulung berlinang.

“Sudah keempat kalinya kami mengijinkan bapak menikah lagi, kami rasa ibupun akan mengijinkannya, kapan bapak
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menikmati masa tua bapak, dengan berkorban seperti ini, kami sudah tidak tega melihat bapak, kami janji akan
merawat ibu sebaik-baik secara bergantian”. Si Sulung melanjutkan permohonannya.

”Anak-anakku…Jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin bapak akan menikah lagi, tapi
ketahuilah dengan adanya ibu kalian di sampingku itu sudah lebih dari cukup,dia telah melahirkan
kalian….*sejenak kerongkongannya tersekat*… kalian yang selalu
kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta yang tidak satupun
dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu apakah dia
menginginkan keadaanya seperti ini ?? Kalian menginginkan bapak
bahagia, apakah bathin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan
keadaanya seperti sekarang, kalian menginginkan bapak yang masih diberi
Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain, bagaimana dengan ibumu yang
masih sakit.” Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga
anak-anaknya
Kisah Paling Menyedihkan

Kisah Paling Mengharukan

Sejenak meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno, merekapun melihat
butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno..dengan pilu
ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu……

Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta untuk menjadi nara sumber dan
merekapun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat Istrinya
yg sudah tidak bisa apa-apa….disaat itulah meledak tangisnya dengan tamu yang
hadir di studio kebanyakan kaum perempuanpun tidak sanggup menahan haru.

Disitulah Pak Suyatno bercerita : “Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi
tidak mau memberi waktu, tenaga,
pikiran, perhatian itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya
menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat diapun dengan
sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan bathinnya bukan
dengan mata, dan dia memberi saya 4 anak yang lucu-lucu..Sekarang saat
dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama… dan itu merupakan
ujian bagi saya, apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya
apa adanya. Sehatpun belum tentu saya mencari penggantinya apalagi dia
sakit…” Sambil menangis

”Setiap malam saya bersujud dan menangis dan saya hanya dapat bercerita
kepada Allah di atas sajadah..dan saya yakin hanya kepada Allah saya
percaya untuk menyimpan dan mendengar rahasia saya…”BAHWA CINTA SAYA KEPADA ISTRI, SAYA
SERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA ALLAH”.

Itulah cerita / Kisah Paling Mengharukan yang semoga dapat menjadi teladan bagi anda yang sudah menikah bahwa
cinta sejati bukan memandang dari mata, tapi dari hati. Jangan lupa baca juga kisah yang menyentuh hati berikut.

Sumber : vie.iqbalir.com
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Madu atau Cerai

KISAH CINTA MENGHARUKAN –kamu mau dimadu atau
diceraikan??–

KISAH CINTA MENGHARUKAN –kamu mau dimadu atau diceraikan??–
By Pradini Puspitaningayu
Kisah Perjalanan Cinta yang Mengharukan..
Cerita ini adalah kisah nyata… dimana perjalanan hidup ini ditulis oleh seorang istri dalam sebuah laptopnya.
Bacalah, semoga kisah nyata ini menjadi pelajaran bagi kita semua.
***
Cinta itu butuh kesabaran…
Sampai dimanakah kita harus bersabar menanti cinta kita???Hari itu.. aku dengannya berkomitmen untuk menjaga
cinta kita..
Aku menjadi perempuan yg paling bahagia…..
Pernikahan kami sederhana namun meriah…..
Ia menjadi pria yang sangat romantis pada waktu itu.
Aku bersyukur menikah dengan seorang pria yang shaleh, pintar, tampan & mapan pula.
Ketika kami berpacaran dia sudah sukses dalam karirnya.
Kami akan berbulan madu di tanah suci, itu janjinya ketika kami berpacaran dulu..
Dan setelah menikah, aku mengajaknya untuk umroh ke tanah suci….
Aku sangat bahagia dengannya, dan dianya juga sangat memanjakan aku… sangat terlihat dari rasa cinta dan rasa
sayangnya pada ku.
Banyak orang yang bilang kami adalah pasangan yang serasi. Sangat terlihat sekali bagaimana suamiku
memanjakanku. Dan aku bahagia menikah dengannya.
***
Lima tahun berlalu sudah kami menjadi suami istri, sangat tak terasa waktu begitu cepat berjalan walaupun kami
hanya hidup berdua saja karena sampai saat ini aku belum bisa memberikannya seorang malaikat kecil (bayi) di
tengah keharmonisan rumah tangga kami.
Karena dia anak lelaki satu-satunya dalam keluarganya, jadi aku harus berusaha untuk mendapatkan penerus
generasi baginya.
Alhamdulillah saat itu suamiku mendukungku…
Ia mengaggap Allah belum mempercayai kami untuk menjaga titipan-NYA.
Tapi keluarganya mulai resah. Dari awal kami menikah, ibu & adiknya tidak menyukaiku. Aku sering mendapat
perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka, namun aku selalu berusaha menutupi hal itu dari suamiku…
Didepan suami ku mereka berlaku sangat baik padaku, tapi dibelakang suami ku, aku dihina-hina oleh mereka…
Pernah suatu ketika satu tahun usia pernikahan kami, suamiku mengalami kecelakaan, mobilnya hancur. Alhamdulillah
suami ku selamat dari maut yang hampir membuat ku menjadi seorang janda itu.
Ia dirawat dirumah sakit pada saat dia belum sadarkan diri setelah kecelakaan. Aku selalu menemaninya siang &
malam sambil kubacakan ayat-ayat suci Al – Qur' an. Aku sibuk bolak-balik dari rumah sakit dan dari tempat aku
melakukan aktivitas sosial ku, aku sibuk mengurus suamiku yang sakit karena kecelakaan.
Namun saat ketika aku kembali ke rumah sakit setelah dari rumah kami, aku melihat di dalam kamarnya ada ibu,
adik-adiknya dan teman-teman suamiku, dan disaat itu juga.. aku melihat ada seorang wanita yang sangat akrab
mengobrol dengan ibu mertuaku. Mereka tertawa menghibur suamiku.
Alhamdulillah suamiku ternyata sudah sadar, aku menangis ketika melihat suami ku sudah sadar, tapi aku tak boleh
sedih di hadapannya.
Kubuka pintu yang tertutup rapat itu sambil mengatakan, “Assalammu' alaikum” dan mereka menjawab salam ku.
Aku berdiam sejenak di depan pintu dan mereka semua melihatku. Suamiku menatapku penuh manja, mungkin ia
kangen padaku karena sudah 5 hari mata nya selalu tertutup.
Tangannya melambai, mengisyaratkan aku untuk memegang tangannya erat. Setelah aku menghampirinya, kucium
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tangannya sambil berkata “Assalammu' alaikum”, ia pun menjawab salam ku dengan suaranya yg lirih namun penuh
dengan cinta. Aku pun senyum melihat wajahnya.
Lalu.. Ibu nya berbicara denganku …
“Fis, kenalkan ini Desi teman Fikri”.
Aku teringat cerita dari suamiku bahwa teman baiknya pernah mencintainya, perempuan itu bernama Desi dan dia
sangat akrab dengan keluarga suamiku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan orangnya juga. Aku pun langsung
berjabat tangan dengannya, tak banyak aku bicara di dalam ruangan tersebut,aku tak mengerti apa yg mereka
bicarakan.
Aku sibuk membersihkan & mengobati luka-luka di kepala suamiku, baru sebentar aku membersihkan mukanya,
tiba-tiba adik ipar ku yang bernama Dian mengajakku keluar, ia minta ditemani ke kantin. Dan suamiku pun
mengijinkannya. Kemudian aku pun menemaninya.
Tapi ketika di luar adik ipar ku berkata, ”lebih baik kau pulang saja, ada
kami yg menjaga abang disini. Kau istirahat saja. ”
Anehnya, aku tak diperbolehkan berpamitan dengan suamiku dengan alasan abang harus banyak beristirahat dan
karena psikologisnya masih labil. Aku berdebat dengannya mempertanyakan mengapa aku tidak diizinkan berpamitan
dengan suamiku. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiriku dan ia juga mengatakan hal yang sama. Nantinya
dia akan memberi alasan pada suamiku mengapa aku pulang tak berpamitan padanya, toh suamiku selalu menurut
apa kata ibunya, baik ibunya salah ataupun tidak, suamiku tetap saja membenarkannya. Akhirnya aku pun pergi
meninggalkan rumah sakit itu dengan linangan air mata.
Sejak saat itu aku tidak pernah diijinkan menjenguk suamiku sampai ia kembali dari rumah sakit. Dan aku hanya bisa
menangis dalam kesendirianku. Menangis mengapa mereka sangat membenciku.
***
Hari itu.. aku menangis tanpa sebab, yang ada di benakku aku takut kehilangannya, aku takut cintanya dibagi dengan
yang lain.
Pagi itu, pada saat aku membersihkan pekarangan rumah kami, suamiku memanggil ku ke taman belakang, ia baru
aja selesai sarapan, ia mengajakku duduk di ayunan favorit kami sambil melihat ikan-ikan yang bertaburan di kolam
air mancur itu.
Aku bertanya, ”Ada apa kamu memanggilku?”
Ia berkata, ”Besok aku akan menjenguk keluargaku di Sabang”
Aku menjawab, ”Ia sayang.. aku tahu, aku sudah mengemasi barang-barang kamu di travel bag dan kamu sudah
memeegang tiket bukan?”
“Ya tapi aku tak akan lama disana, cuma 3 minggu aku disana, aku juga sudah lama tidak bertemu dengan keluarga
besarku sejak kita menikah dan aku akan pulang dengan mama ku”, jawabnya tegas.
“Mengapa baru sekarang bicara, aku pikir hanya seminggu saja kamu disana?“, tanya ku balik kepadanya penuh
dengan rasa penasaran dan sedikit rasa kecewa karena ia baru memberitahukan rencana kepulanggannya itu, padahal
aku telah bersusah payah mencarikan tiket pesawat untuknya.
”Mama minta aku yang menemaninya saat pulang nanti”, jawabnya tegas.
”Sekarang aku ingin seharian dengan kamu karena nanti kita 3 minggu tidak bertemu, ya kan?”, lanjut nya lagi sambil
memelukku dan mencium keningku. Hatiku sedih dengan keputusannya, tapi tak boleh aku tunjukkan pada nya.
Bahagianya aku dimanja dengan suami yang penuh dengan rasa sayang & cintanya walau terkadang ia bersikap
kurang adil terhadapku.
Aku hanya bisa tersenyum saja, padahal aku ingin bersama suamiku, tapi karena keluarganya tidak menyukaiku
hanya karena mereka cemburu padaku karena suamiku sangat sayang padaku.
Kemudian aku memutuskan agar ia saja yg pergi dan kami juga harus berhemat dalam pengeluaran anggaran rumah
tangga kami.
Karena ini acara sakral bagi keluarganya, jadi seluruh keluarganya harus komplit. Walaupun begitu, aku pun tetap tak
akan diperdulikan oleh keluarganya harus datang ataupun tidak. Tidak hadir justru membuat mereka sangat senang
dan aku pun tak mau membuat riuh keluarga ini.
Malam sebelum kepergiannya, aku menangis sambil membereskan keperluan yang akan dibawanya ke Sabang, ia
menatapku dan menghapus airmata yang jatuh dipipiku, lalu aku peluk erat dirinya. Hati ini bergumam tak merelakan
dia pergi seakan terjadi sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya bisa menangis karena akan
ditinggal pergi olehnya.
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Aku tidak pernah ditinggal pergi selama ini, karena kami selalu bersama-sama kemana pun ia pergi.
Apa mungkin aku sedih karena aku sendirian dan tidak memiliki teman, karena biasanya hanya pembantu sajalah
teman mengobrolku.
Hati ini sedih akan di tinggal pergi olehnya.
Sampai keesokan harinya, aku terus menangis.. menangisi kepergiannya. Aku tak tahu mengapa sesedih ini,
perasaanku tak enak, tapi aku tak boleh berburuk sangka. Aku harus percaya apada suamiku. Dia pasti akan selalu
menelponku.
***
Berjauhan dengan suamiku, aku merasa sangat tidak nyaman, aku merasa sendiri. Untunglah aku mempunyai
kesibukan sebagai seorang aktivis, jadinya aku tak terlalu kesepian ditinggal pergi ke Sabang.
Saat kami berhubungan jarak jauh, komunikasi kami memburuk dan aku pun jatuh sakit. Rahimku terasa sakit sekali
seperti di lilit oleh tali. Tak tahan aku menahan rasa sakit dirahimku ini, sampai-sampai aku mengalami pendarahan.
Aku dilarikan ke rumah sakit oleh adik laki-lakiku yang kebetulan menemaniku disana. Dokter memvonis aku terkena
kanker mulut rahim stadium 3.
Aku menangis.. apa yang bisa aku banggakan lagi..
Mertuaku akan semakin menghinaku, suamiku yang malang yang selalu berharap akan punya keturunan dari
rahimku.. namun aku tak bisa memberikannya keturunan. Dan kemudian aku hanya bisa memeluk adikku.
Aku kangen pada suamiku, aku selalu menunggu ia pulang dan bertanya-tanya, “kapankah ia segera pulang?” aku tak
tahu..
Sementara suamiku disana, aku tidak tahu mengapa ia selalu marah-marah jika menelponku. Bagaimana aku akan
menceritakan kondisiku jika ia selalu marah-marah terhadapku..
Lebih baik aku tutupi dulu tetang hal ini dan aku juga tak mau membuatnya khawatir selama ia berada di Sabang.
Lebih baik nanti saja ketika ia sudah pulang dari Sabang, aku akan cerita padanya. Setiap hari aku menanti suamiku
pulang, hari demi hari aku hitung…
Sudah 3 minggu suamiku di Sabang, malam itu ketika aku sedang melihat foto-foto kami, ponselku berbunyi
menandakan ada sms yang masuk.
Kubuka di inbox ponselku, ternyata dari suamiku yang sms.
Ia menulis, “aku sudah beli tiket untuk pulang, aku pulangnya satu hari lagi, aku akan kabarin lagi”.
Hanya itu saja yang diinfokannya. Aku ingin marah, tapi aku pendam saja ego yang tidak baik ini. Hari yg aku tunggu
pun tiba, aku menantinya di rumah.
Sebagai seorang istri, aku pun berdandan yang cantik dan memakai parfum kesukaannya untuk menyambut suamiku
pulang, dan nantinya aku juga akan menyelesaikan masalah komunikasi kami yg buruk akhir-akhir ini.
Bel pun berbunyi, kubukakan pintu untuknya dan ia pun mengucap salam. Sebelum masuk, aku pegang tangannya
kedepan teras namun ia tetap berdiri, aku membungkuk untuk melepaskan sepatu, kaos kaki dan kucuci kedua
kakinya, aku tak mau ada syaithan yang masuk ke dalam rumah kami.
Setelah itu akupun berdiri langsung mencium tangannya tapi apa reaksinya..
Masya Allah.. ia tidak mencium keningku, ia hanya diam dan langsung naik keruangan atas, kemudian mandi dan tidur
tanpa bertanya kabarku..
Aku hanya berpikir, mungkin dia capek. Aku pun segera merapikan bawaan nya sampai aku pun tertidur. Malam
menunjukkan 1/3 malam, mengingatkan aku pada tempat mengadu yaitu Allah, Sang Maha Pencipta.
Biasa nya kami selalu berjama' ah, tapi karena melihat nya tidur sangat pulas, aku tak tega membangunkannya. Aku
hanya mengeelus wajahnya dan aku cium keningnya, lalu aku sholat tahajud 8 rakaat plus witir 3 raka' at.
***
Aku mendengar suara mobilnya, aku terbangun lalu aku melihat dirinya dari balkon kamar kami yang bersiap-siap
untuk pergi. Lalu aku memanggilnya tapi ia tak mendengar. Kemudian aku ambil jilbabku dan aku berlari dari atas ke
bawah tanpa memperdulikan darah yg bercecer dari rahimku untuk mengejarnya tapi ia begitu cepat pergi.
Aku merasa ada yang aneh dengan suamiku. Ada apa dengan suamiku? Mengapa ia bersikap tidak biasa
terhadapku?
Aku tidak bisa diam begitu saja, firasatku mengatakan ada sesuatu. Saat itu juga aku langsung menelpon kerumah
mertuakudan kebetulan Dian yang mengangkat telponnya, aku bercerita dan aku bertanya apa yang sedang terjadi
dengan suamiku. Dengan enteng ia menjawab, “Loe pikir aja sendiri!!!”. Telpon pun langsung terputus.
Ada apa ini? Tanya hatiku penuh dalam kecemasan. Mengapa suamiku berubah setelah ia kembali dari kota
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kelahirannya. Mengapa ia tak mau berbicara padaku, apalagi memanjakan aku.
Semakin hari ia menjadi orang yang pendiam, seakan ia telah melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
Kami hanya berbicara seperlunya saja, aku selalu diintrogasinya. Selalu bertanya aku dari mana dan mengapa pulang
terlambat dan ia bertanya dengan nada yg keras. Suamiku telah berubah.
Bahkan yang membuat ku kaget, aku pernah dituduhnya berzina dengan mantan pacarku. Ingin rasanya aku
menampar suamiku yang telah menuduhku serendah itu, tapi aku selalu ingat.. sebagaimana pun salahnya seorang
suami, status suami tetap di atas para istri, itu pedoman yang aku pegang.
Aku hanya berdo' a semoga suamiku sadar akan prilakunya.
***
Dua tahun berlalu, suamiku tak kunjung berubah juga. Aku menangis setiap malam, lelah menanti seperti ini, kami
seperti orang asing yang baru saja berkenalan.
Kemesraan yang kami ciptakan dulu telah sirna. Walaupun kondisinya tetap seperti itu, aku tetap merawatnya &
menyiakan segala yang ia perlukan. Penyakitkupun masih aku simpan dengan baik dan sekalipun ia tak pernah
bertanya perihal obat apa yang aku minum. Kebahagiaan ku telah sirna, harapan menjadi ibu pun telah aku pendam.
Aku tak tahu kapan ini semua akan berakhir.
Bersyukurlah.. aku punya penghasilan sendiri dari aktifitasku sebagai seorang guru ngaji, jadi aku tak perlu meminta
uang padanya hanya untuk pengobatan kankerku. Aku pun hanya berobat semampuku.
Sungguh.. suami yang dulu aku puja dan aku banggakan, sekarang telah menjadi orang asing bagiku, setiap aku
bertanya ia selalu menyuruhku untuk berpikir sendiri. Tiba-tiba saja malam itu setelah makan malam usai, suamiku
memanggilku.
“Ya, ada apa Yah!” sahutku dengan memanggil nama kesayangannya “Ayah”.
“Lusa kita siap-siap ke Sabang ya.” Jawabnya tegas.
“Ada apa? Mengapa?”, sahutku penuh dengan keheranan.
Astaghfirullah.. suami ku yang dulu lembut tiba-tiba saja menjadi kasar, dia membentakku. Sehingga tak ada lagi
kelanjutan diskusi antara kami.
Dia mengatakan ”Kau ikut saja jangan banyak tanya!!”
Lalu aku pun bersegera mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke Sabang sambil menangis, sedih karena
suamiku kini tak ku kenal lagi.
Dua tahun pacaran, lima tahun kami menikah dan sudah 2 tahun pula ia menjadi orang asing buatku. Ku lihat kamar
kami yg dulu hangat penuh cinta yang dihiasi foto pernikahan kami, sekarang menjadi dingin.. sangat dingin dari batu
es. Aku menangis dengan kebingungan ini. Ingin rasanya aku berontak berteriak, tapi aku tak bisa.
Suamiku tak suka dengan wanita yang kasar, ngomong dengan nada tinggi, suka membanting barang-barang. Dia
bilang perbuatan itu menunjukkan sikap ketidakhormatan kepadanya. Aku hanya bisa bersabar menantinya bicara
dan sabar mengobati penyakitku ini, dalam kesendirianku..
***
Kami telah sampai di Sabang, aku masih merasa lelah karena semalaman aku tidak tidur karena terus berpikir.
Keluarga besarnya juga telah berkumpul disana, termasuk ibu & adik-adiknya. Aku tidak tahu ada acara apa ini..
Aku dan suamiku pun masuk ke kamar kami. Suamiku tak betah didalam kamar tua itu, ia pun langsung keluar
bergabung dengan keluarga besarnya.
Baru saja aku membongkar koper kami dan ingin memasukkannya ke dalam lemari tua yg berada di dekat pintu
kamar, lemari tua yang telah ada sebelum suamiku lahir tiba-tiba Tante Lia, tante yang sangat baik padaku memanggil
ku untuk bersegera berkumpul diruang tengah, aku pun menuju ke ruang keluarga yang berada ditengah rumah besar
itu, yang tampak seperti rumah zaman peninggalan belanda.
Kemudian aku duduk disamping suamiku, dan suamiku menunduk penuh dengan kebisuan, aku tak berani bertanya
padanya.
Tiba-tiba saja neneknya, orang yang dianggap paling tua dan paling berhak atas semuanya, membuka pembicaraan.
“Baiklah, karena kalian telah berkumpul, nenek ingin bicara dengan kau Fisha”. Neneknya berbicara sangat tegas,
dengan sorot mata yang tajam.
”Ada apa ya Nek?” sahutku dengan penuh tanya..
Nenek pun menjawab, “Kau telah bergabung dengan keluarga kami hampir 8 tahun, sampai saat ini kami tak melihat
tanda-tanda kehamilan yang sempurna sebab selama ini kau selalu keguguran!!“.
Aku menangis.. untuk inikah aku diundang kemari? Untuk dihina ataukah dipisahkan dengan suamiku?
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“Sebenarnya kami sudah punya calon untuk Fikri, dari dulu.. sebelum kau menikah dengannya. Tapi Fikri anak yang
keras kepala, tak mau di atur,dan akhirnya menikahlah ia dengan kau.” Neneknya berbicara sangat lantang, mungkin
logat orang Sabang seperti itu semua.
Aku hanya bisa tersenyum dan melihat wajah suamiku yang kosong matanya.
“Dan aku dengar dari ibu mertuamu kau pun sudah berkenalan dengannya”, neneknya masih melanjutkan
pembicaraan itu.
Sedangkan suamiku hanya terdiam saja, tapi aku lihat air matanya. Ingin aku peluk suamiku agar ia kuat dengan
semua ini, tapi aku tak punya keberanian itu.
Neneknya masih saja berbicara panjang lebar dan yang terakhir dari ucapannya dengan mimik wajah yang sangat
menantang kemudian berkata, “kau maunya gimana? kau dimadu atau diceraikan?“
MasyaAllah.. kuatkan hati ini.. aku ingin jatuh pingsan. Hati ini seakan remuk mendengarnya, hancur hatiku. Mengapa
keluarganya bersikap seperti ini terhadapku..
Aku selalu munutupi masalah ini dari kedua orang tuaku yang tinggal di pulau
kayu, mereka mengira aku sangat bahagia 2 tahun belakangan ini.
“Fish, jawab!.” Dengan tegas Ibunya langsung memintaku untuk menjawab.
Aku langsung memegang tangan suamiku. Dengan tangan yang dingin dan gemetar aku menjawab dengan tegas.
”Walaupun aku tidak bisa berdiskusi dulu dengan imamku, tapi aku dapat berdiskusi dengannya melalui bathiniah,
untuk kebaikan dan masa depan keluarga ini, aku akan menyambut baik seorang wanita baru dirumah kami.”
Itu yang aku jawab, dengan kata lain aku rela cintaku dibagi. Dan pada saat itu juga suamiku memandangku dengan
tetesan air mata, tapi air mataku tak sedikit pun menetes di hadapan mereka.
Aku lalu bertanya kepada suamiku, “Ayah siapakah yang akan menjadi sahabatku dirumah kita nanti, yah?”
Suamiku menjawab, ”Dia Desi!”
Aku pun langsung menarik napas dan langsung berbicara, ”Kapan pernikahannya berlangsung? Apa yang harus saya
siapkan dalam pernikahan ini Nek?.”
Ayah mertuaku menjawab, “Pernikahannya 2 minggu lagi.”
”Baiklah kalo begitu saya akan menelpon pembantu di rumah, untuk menyuruhnya mengurus KK kami ke kelurahan
besok”, setelah berbicara seperti itu aku permisi untuk pamit ke kamar.
Tak tahan lagi.. air mata ini akan turun, aku berjalan sangat cepat, aku buka pintu kamar dan aku langsung duduk di
tempat tidur. Ingin berteriak, tapi aku sendiri disini. Tak kuat rasanya menerima hal ini, cintaku telah dibagi. Sakit.
Diiringi akutnya penyakitku..
Apakah karena ini suamiku menjadi orang yang asing selama 2 tahun belakangan ini?
Aku berjalan menuju ke meja rias, kubuka jilbabku, aku bercermin sambil bertanya-tanya, “sudah tidak cantikkah
aku ini?“
Ku ambil sisirku, aku menyisiri rambutku yang setiap hari rontok. Kulihat wajahku, ternyata aku memang sudah tidak
cantik lagi, rambutku sudah hampir habis.. kepalaku sudah botak dibagian tengahnya.
Tiba-tiba pintu kamar ini terbuka, ternyata suamiku yang datang, ia berdiri dibelakangku. Tak kuhapus air mata ini,
aku bersegera memandangnya dari cermin meja rias itu.
Kami diam sejenak, lalu aku mulai pembicaraan, “terima kasih ayah, kamu memberi sahabat kepada ku. Jadi aku tak
perlu sedih lagi saat ditinggal pergi kamu nanti! Iya kan?.”
Suamiku mengangguk sambil melihat kepalaku tapi tak sedikitpun ia tersenyum dan bertanya kenapa rambutku
rontok, dia hanya mengatakan jangan salah memakai shampo.
Dalam hatiku bertanya, “mengapa ia sangat cuek?” dan ia sudah tak memanjakanku lagi. Lalu dia berkata, “sudah
malam, kita istirahat yuk!“
“Aku sholat isya dulu baru aku tidur”, jawabku tenang.
Dalam sholat dan dalam tidur aku menangis. Ku hitung mundur waktu, kapan aku akan berbagi suami dengannya.
Aku pun ikut sibuk mengurusi pernikahan suamiku.
Aku tak tahu kalau Desi orang Sabang juga. Sudahlah, ini mungkin takdirku. Aku ingin suamiku kembali seperti dulu,
yang sangat memanjakan aku atas rasa sayang dan cintanya itu.
***
Malam sebelum hari pernikahan suamiku, aku menulis curahan hatiku di laptopku.
Di laptop aku menulis saat-saat terakhirku melihat suamiku, aku marah pada suamiku yang telah menelantarkanku.
Aku menangis melihat suamiku yang sedang tidur pulas, apa salahku? sampai ia berlaku sekejam itu kepadaku. Aku
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save di mydocument yang bertitle “Aku Mencintaimu Suamiku.”
Hari pernikahan telah tiba, aku telah siap, tapi aku tak sanggup untuk keluar. Aku berdiri didekat jendela, aku melihat
matahari, karena mungkin saja aku takkan bisa melihat sinarnya lagi. Aku berdiri sangat lama.. lalu suamiku yang telah
siap dengan pakaian pengantinnya masuk dan berbicara padaku.
“Apakah kamu sudah siap?”
Kuhapus airmata yang menetes diwajahku sambil berkata :
“Nanti jika ia telah sah jadi istrimu, ketika kamu membawa ia masuk kedalam rumah ini, cucilah kakinya sebagaimana
kamu mencuci kakiku dulu, lalu ketika kalian masuk ke dalam kamar pengantin bacakan do' a di ubun-ubunnya
sebagaimana yang kamu lakukan padaku dulu. Lalu setelah itu..”, perkataanku terhenti karena tak sanggup aku
meneruskan pembicaraan itu, aku ingin menagis meledak.
Tiba-tiba suamiku menjawab “Lalu apa Bunda?”
Aku kaget mendengar kata itu, yang tadinya aku menunduk seketika aku langsung menatapnya dengan mata yang
berbinar-binar…
“Bisa kamu ulangi apa yang kamu ucapkan barusan?”, pintaku tuk menyakini bahwa kuping ini tidak salah
mendengar.
Dia mengangguk dan berkata, ”Baik bunda akan ayah ulangi, lalu apa bunda?”, sambil ia mengelus wajah dan
menghapus airmataku, dia agak sedikit membungkuk karena dia sangat tinggi, aku hanya sedadanya saja.
Dia tersenyum sambil berkata, ”Kita liat saja nanti ya!”. Dia memelukku dan berkata, “bunda adalah wanita yang
paling kuat yang ayah temui selain mama”.
Kemudian ia mencium keningku, aku langsung memeluknya erat dan berkata, “Ayah, apakah ini akan segera
berakhir? Ayah kemana saja? Mengapa Ayah berubah? Aku kangen sama Ayah? Aku kangen belaian kasih sayang
Ayah? Aku kangen dengan manjanya Ayah? Aku kesepian Ayah? Dan satu hal lagi yang harus Ayah tau, bahwa aku
tidak pernah berzinah! Dulu.. waktu awal kita pacaran, aku memang belum bisa melupakannya, setelah 4 bulan
bersama Ayah baru bisa aku terima, jika yang dihadapanku itu adalah lelaki yang aku cari. Bukan berarti aku pernah
berzina Ayah.” Aku langsung bersujud di kakinya dan muncium kaki imamku sambil berkata, ”Aku minta maaf Ayah,
telah membuatmu susah”.
Saat itu juga, diangkatnya badanku.. ia hanya menangis.
Ia memelukku sangat lama, 2 tahun aku menanti dirinya kembali. Tiba-tiba perutku sakit, ia menyadari bahwa ada
yang tidak beres denganku dan ia bertanya, ”bunda baik-baik saja kan?” tanyanya dengan penuh khawatir.
Aku pun menjawab, “bisa memeluk dan melihat kamu kembali seperti dulu itu sudah mebuatku baik, Yah. Aku hanya
tak bisa bicara sekarang“. Karena dia akan menikah. Aku tak mau membuat dia khawatir. Dia harus khusyu
menjalani acara prosesi akad nikah tersebut.
***
Setelah tiba dimasjid, ijab-qabul pun dimulai. Aku duduk diseberang suamiku.
Aku melihat suamiku duduk berdampingan dengan perempuan itu, membuat hati ini cemburu, ingin berteriak
mengatakan, “Ayah jangan!!”, tapi aku ingat akan kondisiku.
Jantung ini berdebar kencang saat mendengar ijab-qabul tersebut. Begitu ijab-qabul selesai, aku menarik napas
panjang. Tante Lia, tante yang baik itu, memelukku. Dalam hati aku berusaha untuk menguatkan hati ini. Ya… aku
kuat.
Tak sanggup aku melihat mereka duduk bersanding dipelaminan. Orang-orang yang hadir di acara resepsi itu iba
melihatku, mereka melihatku dengan tatapan sangat aneh, mungkin melihat wajahku yang selalu tersenyum, tapi
dibalik itu.. hatiku menangis.
Sampai dirumah, suamiku langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Tak mencuci kakinya. Aku sangat heran
dengan perilakunya. Apa iya, dia tidak suka dengan pernikahan ini?
Sementara itu Desi disambut hangat di dalam keluarga suamiku, tak seperti aku dahulu, yang di musuhi.
Malam ini aku tak bisa tidur, bagaimana bisa? Suamiku akan tidur dengan perempuan yang sangat aku cemburui.
Aku tak tahu apa yang sedang mereka lakukan didalam sana.
Sepertiga malam pada saat aku ingin sholat lail aku keluar untuk berwudhu, lalu aku melihat ada lelaki yang mirip
suamiku tidur disofa ruang tengah. Kudekati lalu kulihat. Masya Allah.. suamiku tak tidur dengan wanita itu, ia
ternyata tidur disofa, aku duduk disofa itu sambil menghelus wajahnya yang lelah, tiba-tiba ia memegang tangan
kiriku, tentu saja aku kaget.
“Kamu datang ke sini, aku pun tahu”, ia berkata seperti itu. Aku tersenyum dan megajaknya sholat lail. Setelah sholat
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lail ia berkata, “maafkan aku, aku tak boleh menyakitimu, kamu menderita karena ego nya aku. Besok kita pulang ke
Jakarta, biar Desi pulang dengan mama, papa dan juga adik-adikku”
Aku menatapnya dengan penuh keheranan. Tapi ia langsung mengajakku untuk istirahat. Saat tidur ia memelukku
sangat erat. Aku tersenyum saja, sudah lama ini tidak terjadi. Ya Allah.. apakah Engkau akan menyuruh malaikat
maut untuk mengambil nyawaku sekarang ini, karena aku telah merasakan kehadirannya saat ini. Tapi.. masih bisakah
engkau ijinkan aku untuk merasakan kehangatan dari suamiku yang telah hilang selama 2 tahun ini..
Suamiku berbisik, “Bunda kok kurus?”
Aku menangis dalam kebisuan. Pelukannya masih bisa aku rasakan.
Aku pun berkata, “Ayah kenapa tidak tidur dengan Desi?”
”Aku kangen sama kamu Bunda, aku tak mau menyakitimu lagi. Kamu sudah sering terluka oleh sikapku yang egois.”
Dengan lembut suamiku menjawab seperti itu.
Lalu suamiku berkata, ”Bun, ayah minta maaf telah menelantarkan bunda.. Selama ayah di Sabang, ayah dengar
kalau bunda tidak tulus mencintai ayah, bunda seperti mengejar sesuatu, seperti mengejar harta ayah dan satu lagi..
ayah pernah melihat sms bunda dengan mantan pacar bunda dimana isinya kalau bunda gak mau berbuat “seperti itu”
dan tulisan seperti itu diberi tanda kutip (“seperti itu”). Ayah ingin ngomong tapi takut bunda tersinggung dan ayah
berpikir kalau bunda pernah tidur dengannya sebelum bunda bertemu ayah, terus ayah dimarahi oleh keluarga ayah
karena ayah terlalu memanjakan bunda”
Hati ini sakit ketika difitnah oleh suamiku, ketika tidak ada kepercayaan di dirinya, hanya karena omongan
keluarganya yang tidak pernah melihat betapa tulusnya aku mencintai pasangan seumur hidupku ini.
Aku hanya menjawab, “Aku sudah ceritakan itu kan Yah. Aku tidak pernah berzinah dan aku mencintaimu setulus
hatiku, jika aku hanya mengejar hartamu, mengapa aku memilih kamu? Padahal banyak lelaki yang lebih mapan
darimu waktu itu Yah. Jika aku hanya mengejar hartamu, aku tak mungkin setiap hari menangis karena menderita
mencintaimu.“
Entah aku harus bahagia atau aku harus sedih karena sahabatku sendirian dikamar pengantin itu. Malam itu, aku
menyelesaikan masalahku dengan suamiku dan berusaha memaafkannya beserta sikap keluarganya juga.
Karena aku tak mau mati dalam hati yang penuh dengan rasa benci.
***
Keesokan harinya…
Ketika aku ingin terbangun untuk mengambil wudhu, kepalaku pusing, rahimku sakit sekali.. aku mengalami
pendarahan dan suamiku kaget bukan main, ia langsung menggendongku.
Aku pun dilarikan ke rumah sakit..
Dari kejauhan aku mendengar suara zikir suamiku..
Aku merasakan tanganku basah..
Ketika kubuka mata ini, kulihat wajah suamiku penuh dengan rasa kekhawatiran.
Ia menggenggam tanganku dengan erat.. Dan mengatakan, ”Bunda, Ayah minta maaf…”
Berkali-kali ia mengucapkan hal itu. Dalam hatiku, apa ia tahu apa yang terjadi padaku?
Aku berkata dengan suara yang lirih, ”Yah, bunda ingin pulang.. bunda ingin bertemu kedua orang tua bunda, anterin
bunda kesana ya, Yah..”
“Ayah jangan berubah lagi ya! Janji ya, Yah… !!! Bunda sayang banget sama Ayah.”
Tiba-tiba saja kakiku sakit sangat sakit, sakitnya semakin keatas, kakiku sudah tak bisa bergerak lagi.. aku tak kuat
lagi memegang tangan suamiku. Kulihat wajahnya yang tampan, berlinang air mata.
Sebelum mata ini tertutup, kulafazkan kalimat syahadat dan ditutup dengan kalimat tahlil.
Aku bahagia melihat suamiku punya pengganti diriku..
Aku bahagia selalu melayaninya dalam suka dan duka..
Menemaninya dalam ketika ia mengalami kesulitan dari kami pacaran sampai kami menikah.
Aku bahagia bersuamikan dia. Dia adalah nafasku.
Untuk Ibu mertuaku : “Maafkan aku telah hadir didalam kehidupan anakmu sampai aku hidup didalam hati anakmu,
ketahuilah Ma.. dari dulu aku selalu berdo' a agar Mama merestui hubungan kami. Mengapa engkau fitnah diriku
didepan suamiku, apa engkau punya buktinya Ma? Mengapa engkau sangat cemburu padaku Ma? Fikri tetap
milikmu Ma, aku tak pernah menyuruhnya untuk durhaka kepadamu, dari dulu aku selalu mengerti apa yang kamu
inginkan dari anakmu, tapi mengapa kau benci diriku. Dengan Desi kau sangat baik tetapi denganku menantumu kau
bersikap sebaliknya.”
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***

Setelah ku buka laptop, kubaca curhatan istriku.
================================================== ===
Ayah, mengapa keluargamu sangat membenciku?
Aku dihina oleh mereka ayah.
Mengapa mereka bisa baik terhadapku pada saat ada dirimu?
Pernah suatu ketika aku bertemu Dian di jalan, aku menegurnya karena dia adik iparku tapi aku disambut dengan
wajah ketidaksukaannya. Sangat terlihat Ayah..
Tapi ketika engkau bersamaku, Dian sangat baik, sangat manis dan ia memanggilku dengan panggilan yang sangat
menghormatiku. Mengapa seperti itu ayah?
Aku tak bisa berbicara tentang ini padamu, karena aku tahu kamu pasti membela adikmu, tak ada gunanya Yah..
Aku diusir dari rumah sakit.
Aku tak boleh merawat suamiku.
Aku cemburu pada Desi yang sangat akrab dengan mertuaku.
Tiap hari ia datang ke rumah sakit bersama mertuaku.
Aku sangat marah..
Jika aku membicarakan hal ini pada suamiku, ia akan pasti membela Desi dan
ibunya..
Aku tak mau sakit hati lagi.
Ya Allah kuatkan aku, maafkan aku..
Engkau Maha Adil..
Berilah keadilan ini padaku, Ya Allah..
Ayah sudah berubah, ayah sudah tak sayang lagi pada ku..
Aku berusaha untuk mandiri ayah, aku tak akan bermanja-manja lagi padamu..
Aku kuat ayah dalam kesakitan ini..
Lihatlah ayah, aku kuat walaupun penyakit kanker ini terus menyerangku..
Aku bisa melakukan ini semua sendiri ayah..
Besok suamiku akan menikah dengan perempuan itu.
Perempuan yang aku benci, yang aku cemburui.
Tapi aku tak boleh egois, ini untuk kebahagian keluarga suamiku.
Aku harus sadar diri.
Ayah, sebenarnya aku tak mau diduakan olehmu.
Mengapa harus Desi yang menjadi sahabatku?
Ayah.. aku masih tak rela.
Tapi aku harus ikhlas menerimanya.
Pagi nanti suamiku melangsungkan pernikahan keduanya.
Semoga saja aku masih punya waktu untuk melihatnya tersenyum untukku.
Aku ingin sekali merasakan kasih sayangnya yang terakhir.
Sebelum ajal ini menjemputku.
Ayah.. aku kangen ayah..
================================================== ===
Dan kini aku telah membawamu ke orang tuamu, Bunda..
Aku akan mengunjungimu sebulan sekali bersama Desi di Pulau Kayu ini.
Aku akan selalu membawakanmu bunga mawar yang berwana pink yang mencerminkan keceriaan hatimu yang sakit
tertusuk duri.
Bunda tetap cantik, selalu tersenyum disaat tidur.
Bunda akan selalu hidup dihati ayah.
Bunda.. Desi tak sepertimu, yang tidak pernah marah..
Desi sangat berbeda denganmu, ia tak pernah membersihkan telingaku, rambutku tak pernah di creambathnya,
kakiku pun tak pernah dicucinya.
Ayah menyesal telah menelantarkanmu selama 2 tahun, kamu sakit pun aku tak perduli, hidup dalam kesendirianmu..
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Seandainya Ayah tak menelantarkan Bunda, mungkin ayah masih bisa tidur dengan belaian tangan Bunda yang halus.
Sekarang Ayah sadar, bahwa ayah sangat membutuhkan bunda..
Bunda, kamu wanita yang paling tegar yang pernah kutemui.
Aku menyesal telah asik dalam ke-egoanku..
Bunda.. maafkan aku.. Bunda tidur tetap manis. Senyum manjamu terlihat di tidurmu yang panjang.
Maafkan aku, tak bisa bersikap adil dan membahagiakanmu, aku selalu meng-iyakan apa kata ibuku, karena aku
takut menjadi anak durhaka. Maafkan aku ketika kau di fitnah oleh keluargaku, aku percaya begitu saja.
Apakah Bunda akan mendapat pengganti ayah di surga sana?
Apakah Bunda tetap menanti ayah disana? Tetap setia dialam sana?
Tunggulah Ayah disana Bunda..
Bisakan? Seperti Bunda menunggu ayah di sini.. Aku mohon..
Ayah Sayang Bunda..

Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

http://www.helpndoc.com

	Introduction
	kISAH pALING sEDIH
	Kisah Mawar Merah
	Kisah Mengharukan
	Kisah Kakak Dan Adik
	Cerita Cinta Mengharukan
	Cerita Gadis kecil
	Berjuang Sampai Akhir
	Anak yang Mencoret Mobil
	Pendonor dan pemerkosa
	Sepucuk surat buat hati yang terluka
	Semangkok Mie Kuah
	Cerita Seorang Guru
	Membeli Papa 1 Jam
	Sebuah Pelajaran Untuk Disampaikan
	Cerita saat badai
	Merindukan Kematian
	Cerita Dari Jakarta
	Mona Sebatang Kara
	Tsunami di Jepang
	Kisah Nyata
	Cinta Seorang Suami
	Madu atau Cerai

