
 

 

 

 

 

 

 

AIRISH: Mimpi 
Ardy Kresna Crenata 

 

ADA SUARA YANG MEMBUATKU MENINGGALKAN 

MIMPI. Aku bangkit dari tempat tidur dan mulai 

berjalan mendekati suara itu. Dingin. Malam begitu 

dingin. Tiba-tiba suara itu membuat bulu kudukku 

berdiri. Oh, Tuhan, suara bayi. Suara bayi menangis. 

Siapakah yang membiarkan bayinya menangis sampai 

membuatku terjaga? 

 Di ruang keluarga, kulihat adikku Rayna sedang 

lelap di sofa, membiarkan televisi menyala begitu saja. 

Aneh. Mengapa hanya aku yang dibangunkan suara ini. 

Ayah dan ibu pun sepertinya sedang nyenyak di 

kamarnya. Kumatikan televisi lalu bergerak pelan ke 

pintu depan. Di balik pintu itu, pasti seseorang sedang 

menggendong bayinya. Tapi mengapa ia membiarkan 

bayinya menangis. Atau jangan-jangan hanya ada bayi 

itu sendirian. Aku rasakan tangan dan kakiku gemetar 

karena takut. 

 Suara tangisnya semakin keras saja ketika aku 

memutar kunci. Aku takut, sepertinya. Tapi karena 



sudah berjalan sejauh ini, aku tak bisa mundur. 

Perlahan kubuka pintu. Angin dari luar menelisik kulit 

lenganku. Membuatku semakin gemetar saja. 

Kuberanikan diri untuk menengok asal suara itu di balik 

pintu. Benar saja. Seorang bayi menangis dalam kardus. 

Tapi tak ada orang lain. Bayi itu menangis dan terus 

menangis. Mungkin kedinginan. Karena meskipun 

tubuhnya diselubungi planel, udara malam ini memang 

terlalu dingin baginya. 

 Kucoba lagi mencari siapa tahu ada yang 

bersembunyi di balik pohon, di gang, di jalan. Tapi tak 

kutemukan. Hanya ada kami berdua ketika angin kecil 

mulai membuatku menggigil. Dengan hati-hati kudekati 

bayi itu. Oh, sungguh lucu. Kedua matanya tertutup. 

Dan mulutnya yang mungil itu masih saja berteriak-

teriak. Barangkali ia juga lapar. Perlahan kuangkat dan 

kugendong. Tapi ia masih menangis. Kurasa harus 

segera kubawa ke dalam. Tapi aku masih penasaran 

siapa yang bisa-biasanya meletakkan bayi ini di depan 

rumahku dalam keadaan begitu dingin. Aku berjalan ke 

pagar, mencoba menengok ke kanan dan ke kiri, 

melihat-lihat gang, mengamati jalan, tapi tak ada 

seorang pun. Bayi di pangkuanku menangis lebih keras. 

Kurasa aku benar-benar harus membawanya masuk. 

 Ketika berbalik, aku dikejutkan dengan sebuah 

nama yang ditempelkan di kardus itu. Sebuah nama 

yang kukenal betul. Sebuah nama yang membuatku 

gemetar, membuatku takut. Itu namaku; Airish. 

*** 

 

AKU terbangun. Kusapu keringat di dahi dan leherku. 

Mimpi buruk. Ya, aku baru saja mengalami mimpi 

buruk. Mimpi yang aneh. Aku menggigil karena dingin. 

Masih jam tiga pagi. Kuberjalan menuju dapur untuk 



segelas air. Kuteguk dua gelas lagi. Lalu aku bergegas ke 

kamar mandi dan melihat diriku di cermin. Keringat 

masih mengucur di dahiku. Turun hingga ke pelipis. 

Kuputar keran dan kucuci wajahku. Sedikit lebih baik. 

 Ketika berjalan kembali ke kamar, kulihat adikku 

Rayna sedang lelap di sofa, membiarkan televisi 

menyala. Persis seperti di mimpi. Tapi kali ini tak ada 

suara bayi. Aku matikan televisi. Kuambil selimut dan 

kuselimuti adikku itu. Aku mulai menguap. Ngantuk. 

Sesampainya di kamar kucoba untuk berbaring dan 

menutup mata. 

 Aku terbangun lagi. Kali ini tanpa keringat. 

Entah sudah berapa lama aku tidur. Sepertinya sudah 

pagi. Dengan malas aku beringsut ke kamar mandi. 

Kubiarkan tempat tidurku berantakan. 

 “Airish, coba bantu ibu sebentar!” kudengar 

suara ibu dari dapur. Dapur bersebelahan dengan 

kamar mandi. Jadi sebelum mencuci muka aku 

menghampiri ibu dulu. Sambil menggesek-gesek mata 

aku berjalan ke dapur. Ibu sepertinya sedang masak. 

Wanginya membuatku lapar. 

 “Potong cabe dan tomat ini!” kata ibu. Padahal 

aku belum juga di dapur. Sesampainya di dapur kuambil 

dulu gelas dan menenggak segelas air. Ketika kulihat 

ibu, aku melihat diriku di sampingnya sedang 

memotong-motong tomat. Aku tiba-tiba gemetar. Ibu 

berbicara padanya seolah dia itu aku. Lalu aku ini siapa? 

Kucoba untuk memanggil ibu tapi suaraku tak muncul. 

Mereka berdua seperti tak menyadari bahwa aku ada di 

sini. Siapa wanita itu? Siapa aku? 

 Aku bergegas ke kamar mandi untuk melihat 

wajahku di cermin. Tapi tak ada. Bukan hanya wajah. 

Bahkan seluruh tubuhku tak muncul di cermin itu. Apa 

maksudnya semua ini? Bagaimana bisa aku tak 



menemukan bayanganku sendiri? Apa aku sudah mati? 

Tiba-tiba saja gelap segelap-gelapnya. Tak ada cahaya. 

Tak ada suara. Sepi. Kosong. Lalu alarm hapeku 

berbunyi. Aku bangun. 

*** 

 

SELAMA tiga hari berikutnya aku dihinggapi mimpi yang 

sama. Mimpi yang memberiku ketakutan. Membuat 

malam-malamku tak pernah lagi nyaman. Aku mulai 

bertanya, apakah ini hanya mimpi atau sesuatu? Sebuah 

tanda? Aku tak tahu. Anehnya meskipun aku sudah 

mengalami mimpi itu sebelumnya, aku masih saja 

terjebak seolah-olah yang kualami adalah kenyataan. 

 Di kelas, aku jadi banyak tertidur ketika dosen 

menerangkan. Teman-temanku bilang aku butuh 

istirahat. Kantung mataku mulai muncul. Maka siang itu 

aku pulang lebih cepat. Bolos dua mata kuliah. Kubilang 

kepada teman-temanku aku ingin tidur siang. Padahal 

bukan itu. Aku ingin menanyakan kepada ibu mimpi-

mimpi yang belakangan ini menggangguku. Tak ada 

jaminan ibu tahu. Tapi aku sudah begitu penasaran dan 

tak mau lagi dihinggapi mimpi yang sama. 

 Ibu sedang mencuci piring ketika aku 

mendekatinya.  

 “Hari ini pulang cepet?” tanya ibu tanpa 

menengok. 

 “Ya,” jawabku pendek. 

 “Bukannya biasanya hari ini sampe sore?” 

 “Aku butuh tidur. Beberapa hari ini nggak bisa 

nyenyak.” 

 “Oh, kenapa? mimpi buruk?” 

 “Ya.” 



 Ibu membersihkan piring-piring yang tadi 

disabuninya satu per satu. Aku mengambil gelas dan 

minum beberapa teguk. 

 “Ibu,” kataku. 

 “Ya,” sahutnya tanpa menoleh. 

 “Apakah aku ini anak ibu?” 

 Seketika itu seperti hening. Hanya kudengar 

suara air yang meluncur deras dari keran. Ibu rupanya 

sedikit kaget dengan pertanyaanku. 

 “Apa maksudmu? Tentu saja kau anak ibu.” 

 “Maksudku.. apakah aku anak kandung ibu?” 

 Ibu membiarkan air dari keran itu terbuang 

begitu saja. Ia kini menatapku. 

 “Apa yang kau tanyakan ini?” ekspresinya 

membuatku kikuk. Tapi aku memberanikan diri. 

 “Aku bukan anak kandung keluarga ini, kan?” 

tanyaku. “Ibu dan Ayah menemukanku di depan pintu. 

Aku ini anak buangan.” Tak kusadari air mata mengalir 

dari mata kananku. Tapi aku tak menangis. 

 “Apa yang kau bicarakan ini, Airish?” ibu 

mencoba mendekat. Tapi aku menghalaunya degan 

tangan kananku. 

 “Airish adalah nama yang diberikan kepadaku 

oleh orang yang membuangku. Benar kan, Ibu?” 

 “Dari mana kamu dengar semua omong kosong 

ini?” ibu menggeleng-gelengkan kepala. 

 “Sudahlah, Ibu! Katakan saja yang sebenarnya!” 

aku berteriak. “Aku melihat semua itu beberapa malam 

terakhir ini. Dan aku tak yakin kalau itu hanya sekedar 

mimpi. Ibu pasti tahu sesuatu. Ibu pasti tahu sesuatu 

tentang mimpi itu.” 

 Ibu menatapku diam. Aku menarik napas 

panjang beberapa kali. Ibu masih diam. Matanya masih 

berusaha memahamiku. 



 “Ibu, katakan yang sebenarnya,” pintaku. 

Sedikit memohon. 

 Ibu melepaskan matanya dari mataku. Ia 

kembali membersihkan piring-piring itu. 

 “Dua puluh tahun lalu,” ibu mulai bercerita, 

“ibu menemukanmu menangis di depan rumah. Waktu 

itu malam sudah larut. Entah siapa yang tega 

membiarkanmu diselimuti dingin. Ibu dan Ayah baru 

saja menikah. Baru satu bulan. Kami sempat berdebat 

apakah akan merawatmu atau menyerahkannya kepada 

polisi atau panti asuhan. Akhirnya kami putuskan untuk 

merawatmu. Biarpun itu membuat kami jadi bahan 

gunjingan orang-orang. Saudara-saudara kami pun 

mulai mengatakan hal yang aneh-aneh. Menurut 

mereka, kami hamil di luar nikah. Tapi kami tetap 

merawatmu. Dan ketika Rayna lahir, kau begitu senang 

karena mendapatkan seorang adik. Sejak saat itu, kami 

tak pernah mengingat lagi dari mana asalmu.” 

 “Mengapa ibu tidak pernah menceritakannya?” 

 “Untuk apa? Ibu takut melukai hatimu. Ibu tak 

bisa menceritakannya.” Kulihat air mata sudah 

mengaliri pipinya. 

 “Tapi aku berhak tahu, Ibu. Aku berhak.” 

 “Apa bedanya?!” kali ini giliran ibu berteriak. 

“Apa bedanya kau lahir dari rahim ibu atau tidak? Kau 

tetap anak ibu, Airish. Anak yang ibu sayangi.” 

 “Tapi aku sudah cukup besar untuk tahu yang 

sebenarnya. Dan aku  ingin tahu siapa ibu kandungku.” 

 “Untuk apa kau pikirkan orang yang sudah 

membuangmu?! Wanita macam apa yang membuang 

anaknya sendiri?!” 

 “Dia ibuku. Ibu kandungku.” 

 “Tidak. Aku ibumu.” 

 “Tidak.” 



 “Ya, aku ibumu.” 

 “Tidak.” 

 “Aku ibumu.” 

 “Tidak!” aku berteriak. “Kau bukan ibu 

kandungku!” 

 Plak! Ia menamparku. Orang yang selama ini 

kukira ibu kandungku menamparku. Ada sedikit 

penyesalan di matanya. Tapi aku sudah terlalu emosi. 

Kutinggalkan ia di sana dan berlari meninggalkan 

rumah. Gerimis. Hujan mulai turun menemani air 

mataku. 

*** 

 

AKU sudah sampai di stasiun. Dan aku naiki gerbongnya 

yang paling belakang. Aku belum tahu akan pergi ke 

mana. Yang jelas tak akan kembali ke rumah. Setidaknya 

untuk beberapa hari. Aku masih belum bisa menerima 

kenyataan bahwa aku sudah dibohongi bertahun-tahun. 

Menggelikan. Aku bahkan tak tahu siapa ibu kandungku. 

Mungkin aku ini anak yang tak diinginkan. 

 Kucoba mengubungi Andre tapi dia sedang 

sibuk. Andre tiga tahun lebih tua dariku. Dan dia sudah 

menikah. Dan lebih parah lagi di rumahnya ada ibunya 

yang luar biasa menjengkelkan. Tak mungkin rasanya 

aku menginap di rumahnya. Aku harus mencari tempat 

lain. 

 Ketika berdesak-desakkan dengan penumpang 

lain saat turun, aku merasakan seseorang menyentuh 

saku celanaku. Dompet. Oh, dompetku hilang. Aku 

mencari-cari siapa yang kira-kira mencurigakan. Terlalu 

banyak orang. Dan semuanya sedang sibuk dengan 

urusan masing-masing. Kucoba menghubungi seseorang 

tapi ternyata handphone-ku pun tak ada. Sejak kapan 

hilangnya? Aku mulai panik. Saat itu kulihat di sebelah 



seseorang berlari tergesa-gesa. Aku pun spontan 

berteriak, “Copet!” 

 Semua orang melihat ke tempat telunjukku 

mengarah. Orang yang kuteriaki copet itu semakin 

bergegas melarikan diri. Aku mencoba mengejarnya. 

Lumayan sulit karena sedang banyak-banyaknya orang 

di stasiun. Tapi aku tak bisa menyerah. Handphone-ku. 

Kulihat beberapa orang laki-laki ikut mengejar 

bersamaku. Sementara yang lain hanya menonton. Si 

copet itu mulai jauh. Kupercepat lariku hingga hampir 

saja aku terjatuh. 

 Dia belok ke kiri. Beberapa orang sudah 

mendahuluiku dan mengejar copet itu. Aku tak mau 

kalah. Dengan napas terengah-engah dan sisa tenaga 

yang ada, aku berlari mengikuti mereka. Di belakangku 

ada beberapa orang lagi. 

 Cukup lama aku berlari. Kepalaku mulai pusing. 

Tapi untunglah si copet itu sudah terpojok. Beberapa 

orang yang tadi mengejarnya sedang mengerumuninya 

tapi belum bertindak apa-apa. Mungkin menungguku. 

Dengan sisa-sisa tenaga aku mendekati orang-orang itu. 

Beberapa yang mengikutiku masih ada di belakang. 

 “Tolong ambilkan handphone dan dompet 

saya,” kataku pada salah satu dari mereka. Kuamati 

wajah si copet itu. Tapi ia malah tersenyum lebar 

seolah-olah dia menang. 

 Kulihat orang-orang di sekelilingku. Oh, Tuhan. 

Mereka semua menyeringai. Aku tahu ada yang tidak 

beres. Semuanya laki-laki. Beberapa di belakang 

menjagaku agar tidak keluar jalur. Dan si copet itu 

adalah umpan agar aku ke tempat ini. Sialan.  Tempat 

ini sepi. Jauh dari keramaian. Rasanya biarpun aku 

berteriak sekuat-kuatnya, tak akan ada yang 

mendengar. Gawat. Apa yang harus kulakukan. 



 Mereka mulai mendekat. Ada sembilan. 

Sepuluh dengan si copet. Dan semuanya memamerkan 

ekspresi yang menjijikan. Apa yang mereka inginkan 

dariku. Tubuhku? Tentu saja. Sempurna. Seorang wanita 

dikerumuni sepuluh laki-laki. Sangat adil. 

 Aku mencoba mencari celah untuk berlari. 

Handphone dan dompet sudah tak kupikirkan lagi. 

Sekarang ini nyawa jauh lebih penting. Ada celah. Aku 

berlari berusaha menembus celah itu tapi seseorang 

memegang tanganku dan melemparku hingga 

tersungkur. Auch, sakit. Rasanya sikutku terluka. 

 Sebelum aku bangkit seseorang sudah 

mencengkeram leherku dari belakang. Aku 

menyingkirkan tangannya tapi dua orang sudah muncul 

di hadapanku dan memegangi kedua tanganku. Aku 

kemudian dibawa berdiri lalu diseret hingga ke tembok. 

Aku mencoba menendangnya. Berhasil. Lelaki yg tadi 

mencengkeram leherku itu meringis kesakitan karena 

kemaluannya kutendang. Tapi kemudian aku segera 

mendapat tamparan yang keras. Ah, sakit. Kurasakan 

ada darah mengalir dari mulutku. 

 Kini dua orang seudah memegangi kakiku. Aku 

benar-benar tak bisa bergerak kini. Lelaki menjijikan di 

depanku semakin tersenyum lebar. Mereka di 

belakangnya pun sama saja. Seperti tak sabar melihat 

pertunjukkan yang mereka nati-nantikan. Dan aku 

adalah korban. 

 Lelaki itu mendekatkan wajahnya ke wajahku. 

Aku bisa merasakan napasnya yang semakin cepat. Aku 

ketakutan. Ketika napasnya semakin dekat aku hanya 

bisa memejamkan mata sambil berusaha menggeliat 

melepaskan diri. Tapi sia-sia. Aku terlalu lemah. Tak 

cukup kuat untuk menghadapi mereka semua. 

Kurasakan napas menjijikan itu semakin panas di 



kulitku. Di pipiku. Di leherku. Dan ia mulai menciumi 

leherku dengan gila. Aku tak tahan lagi. Aku muak. Aku 

berteriak sekeras-kerasnya, berharap ada seseorang 

datang menolongku. 

 Saat itu tiba-tiba aku seperti buta. Gelap. Tak 

kulihat apa pun. Tak kudengar apa pun. Aku seperti ada 

di dimensi lain. Tempat yang tak pernah kusinggahi 

sebelumnya. Tapi aku masih merasakan jantungku 

berdetak. Aku masih hidup. Jantungku berdegup 

semakin cepat. Semakin cepat. Sangat cepat. Luar biasa 

cepat. Dan aku kembali mendapatkan penglihatanku. 

 Entah apa yang terjadi. Sejak penglihatanku 

kembali, orang-orang itu satu per satu memperlihatkan 

ekspresi kosong. Menakutkan.  Beberapa tersungkur 

sambil memegang kepala. Beberapa lagi mencoba 

berlari tanpa arah dan akhirnya menabrak dinding dan 

pingsan. Beberapa orang lagi masih cukup tenang untuk 

berdiri dan mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi 

sebelum mereka sadar aku sudah menendang 

kemaluannya dengan sangat keras. Mereka pun roboh. 

 Aku mencoba berlari meninggalkan mereka. 

tapi sekonyong-konyong aku merasakan pusing yang 

sangat. Kepalaku seperti ditikam puluhan anak panah. 

Sakit sekali. Aku meraung-raung kesakitan hingga 

tersungkur. Aku tidak buta. Penglihatanku masih ada. 

Tapi kepalaku begitu sakit sampai aku tak bisa berdiri. 

Kulihat orang-orang yang tadi kacau itu satu per satu 

mulai sadar. Mereka mulai mengejarku. Matilah aku. 

 Tapi mereka tiba-tiba berhenti sama sekali. 

Sama sekali tak bergerak. Bahkan tak berkedip. Sambil 

memegangi kepalaku yang berdenyut-denyut, kulihat ke 

depan. Ada dua orang. Satu laki-laki dengan pakaian 

serba hitam. Satu perempuan dengan pakaian serba 

putih. Tapi rambut pendeknya sangat hitam. Mereka 



mendekat. Si wanita meraihku dan membantuku 

berdiri. 

 “It’s Okay, Sayang,” katanya. Ia lalu merapikan 

rambutku dan membersihkan sisa-sisa kotoran di 

wajahku. 

 “Kalian siapa?” tanyaku sambil terbatuk. 

 “Kami penolongmu,” kata wanita itu tersenyum. 

 Aku pun tersenyum. Tapi masih sangat 

kesakitan dengan kepalaku yang berdenyut-denyut. 

 “Ayo! Kita harus bergegas!” kata si lelaki. 

 Maka aku pun dibantu berdiri. Si lelaki serba 

hitam itu lalu menggendongku. Aku jadi seperti anak 

kecil, terlelap di punggungnya. 

*** 

 

 

 


