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Beberapa tahun yang lalu. 
&eOrang anak kedl dengan uyik· 
nya melukisi lantai rumaMya 
dengan kapur. Tapi begitu keta· 
huan ibunya, dia aegera dimera· 
hinya, sebab lantai itu barn saja 
dl pel. Anak kedl itu pun lari ke 
kebun belakangnya. Oiune. dia 
bisa menikm ati indahnya 
burung.burung dengan kicaunya 
yangalami. 

Lama kelamaan keaenangan. 
nya meluki6 itu diaalurkan 
dengtn pimil dan kert.u. Kemu· 
dian dengan cat air. Tapi rupa· 
nya belum puas juga dia; aayang 
haeratnya UIIotuk melukia dengan 
eat minyak terbentur mualab 
biaya. 

Konan, ibunya yang auka ber· 
drama mengajaknya latihan. 
nari situlah dia bin melanjut
kan keaukae.nnya melukia, hanya 
caranya yang berbeda. Sekarang 
dia melukiakan 8eaulltu lewat 
gerak dan dialog, aliaa berdra· 
rna. Tapi dia kurang pun, karena 
drlUlla henya billa melukiakan ke· 
bendak pengarang nukaMya, 
bukan kehendaknya aendirL 
Akhimya pada saat dia jatuh cin. 
ta dia mencoba cara lain untult 
melukiskan ke·jatuh dntaan·nya 
dengan cera lain lagi. Bait demi 
bait puisi cinta ditulianya, kAre· 
na menurut pendapatnya, puisi 
mempunyai kata·kata yang lebih 
kuat untuk mencongkel auatu 
peruaan. 

Anak kedl tenebut illimya 
menjadi besat. Otaknya cukup 
brilliant, sehingga ketikadiaklaa 
III SMA sempat mendapatkan 
bea aillwa dan AFS untuk .. Ito"
lab di Amerika Semat. Babkan 
tidak hanya itu, keUka dia 
pulang ke tanah air, dan melan
ju tkan kt Uniyenit~1 Satya 

Wacana Salatica, dia sempat 
pula tnM:ret ke Jepang dalam 
ranglr.a tuk.,. melloukar mahaaia· 
wa tabun 1978. Tidak hanya 18m· 
p«i dis.iw, pada tahun 1977 dia 
mendap«lian pula predika~ '5 
bellar' lombe restnsi buku yang 
diadaltan oleh 'Tiva Sastra' 
fakulLM Sutt. VI. nan saat 
'Aiauda 1978 dia mHldapat lag{ 
SItu preditat, yaitu MahaWwa 
Teladan. Pred.ilr.at yang terakhir 
didapat adalah juara menulis. 
pui,i Y&IIi diadakan BBC Lon· 
doo, 

Saat ini, ana.lr. kedl yang telah 
jadi be.ar tusebut sedang ngo· 
mong·ncomonc dengan aaya di 
rumllh kwmya jalan Semeru 14 
Salatic • . Semmtara dia klbela. 
kane untuk mengambil minum, 
&aya mmnungi puisinya yang 
ulah memene.nP.an lomba puisi 
tel'lebut. 
DIALOG lARlJT MALAM 

Te1'O)'UII dol4nt Ituni goyans 
SnM'C1II ItoltDr bergumam pada 
CUCUII)'G.: 

"Hl'Im, 
B«tJA dan andong han)'a bi8a 
Itew onullti di bolik kaca mUlellm 
Hrm)'a Itew UJhu lewat buku dan 
RompultT perpwtakoon. 
BetaptJ niJlmot terguncong dalam 
0IUi0n6 uirnmo langkah kudo 
Tempo dulu 
Ketilto ltaltelt berongkat u/wlah 
Kini hoIUI kou IIelipkon malo
U4l1B Itontan dolom muin 
.ebelum kew dopot pillong go
Tens otou rujak dalom kaleTlB 
Ah, kenangan itu; berhutang dan 
berge/ok 
dengan Siti di warung bombu 
Sayang, 
GtmWII, pohon nyiur don oil' tu· 
jun tok tampGk Iagi 
Semuo ler. illo dolom luki.on 
para lemmon di pameran 
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GedurIIJ-gedurt,!/ yar18 tinggi don 
conskak 
Mencakar /ongit, mencengke
rom qii bumi 
Andaikan saja mfJIih bim kau 
nikmati 
Melacak pwu:ak buhit tok ber
a$pal, tak bermobil 
Mencucijiwa dan raga dolam te-

14" Dolam air dan udaro murni 
Dan kim; huh! 
HQrWI kau beU pita caMette dan 
televqj 
untuh meruierl8IV kicau gelatik 
otoujeritjentlkerik 
yang dufu berumah dalam ke
bunku 
di fwfaman yang kini !rou qj 
dengan pepohonan dan bunga
bunga plastik 
Aku, huh ..... , aku JURa mengerti, 
/w.k-huk 

HAl NO: 3() TH //I 

betapa mahal pada mMa in; 
waktu untuk bergaui dan ber
einta 
Harta wauk berumah tat1£ga 
apa lag; meme,an bayi dalam ta
b'ng 
Huh - huk - huh ..... .. 
"Kakek lIudah minum dl.W. bela" 
pil dan sembi/an kap9u/ 
yang $aya pe$tltl.kcm?" tanya cueu 
yang memapah kakeknya 
ketempat tidur 

Safatiga 
Nopember 1978 

''Tadinya lIIlya cuma main
mainllllja." kala maaA.rielyang 
datang sambi! membawa dUa 
gelas teh. "Kebetulan6Ajaselera 
yuri sarna dengan selera saya." 
Tambahnya. 

Ketika &aya tanya bagaimana 
biu mendapat ide puisi terse
but, dia mtmulai jawahannya 

dengan menceritakan maaa 
kanak.kanaknya, dimana dia 
bisabetmaindcnganalam, meH
hat bUNng yang hebllll terballi, 
dan macam·macam. 'Sekarang 
adikbisamelihat,betapamahal
nya burung-burung yang dijual," 
katanya. 

Dan ketika dia mendengar ten· 
tang dipersempitnya daerah ob
yekan he<:ak dan andong, dia ber
pikir: 'Jangan·jangan becak dan 
andong akan hilang.' Maka 1It
petti yang ditulisnya dalam pui
sinya pada bait ke dua, ke enam 
dan ke delapsn: dia takut gene· 
rasi yang akan datang kelak akan 
mengalami hal yang sarna 
dengan puisinya tersebut. 

"Modernisasi memang balk, 
asalseimbang," katanya. 

Yang dimalulud dengan seim· 
bang yaitu ke!leimbanganantara 
a1am dan kebudayaan yang di
dalamnya terkandung juga mo
derni88si. 

"Apakah moderniaa·ai bila 
merusak generui muda muT' 
tanya aaya. 

"Itu kalau tidak seimbang." 
Jawabnya. "Contahnya saja begi
ni: Saya &edang &ekolah. Pada 
8aar itu saya lapar, pada hal saya 
sakit mag. Kalau 'alam' 88ya Ie· 
bih tinggi, saya akan makan 
dalam kelas. lni binatang, yang 
menuruti alamo Tapi saya manu
aia, dan herbudaya, tentu saja 
saya tunggu II&mpai usa[ pelajar
an, baru maken. Tapi ini meain, 
&ehingga 'alam' kita uan row, 
dan penyakit mag 8aya semakin 
menjadi-jadi. Nab, kita haws 
herdiriditengah."katanyatanpa 
menerangkan apa yang dimak
Bud dengan berdiri di tengah. 

Tentang kenakalan remaja 
aekarang dan dahulu, dia menga· 
takan: "Sarna saja. Cuma kesem· 
patan dan keadaan yag berbeda. 
Coba dahulu ada narkotika atau 
dub malam. remaja dahulu akan 
aama dengan yang sekarang. Di
tambah jaman dahulu belum ada 
maM media yaQg memberitakan 
tentang kenakalan remaja. Tapi 
yangjelasmemangremajalleka
rang dipercepat untuk tua mela
lui alat-alat modern, miaalnya 
blue film dan &ehangsanya." 

Oari situ dia menganjurkan 
agar generll9i muda bisa mem
pergunakan kemodernisasian dan 
fasilitas yang ada, 8erta hiaa bela
jar dari apa aaja yang ada di du
nia. Ariel Haryanto yang hampir 
menyandal titel &arjana ini 
mengatakan bahwa diapun ma-

sihseringbelajardarianak-anak 
yang jauh lebih muda, juga orang 
lain. Dan situ dia menjadi sub 
pada Yesusllebagai manusla, st· 
bab dari Yesus, mas Ariel banyak 
mendapatkan pelajaran. Rendta 
pun menjndi takohnya, dengan 
a!a$Bn Rendra punya pribadi 
yang kuat. 

Ketika dia saya tanya tentang 
motto hidupnya, dis mengwali 
jawabannya dengan berkata: 
"Jadi diri Bendiri itu sui it." Dia 
berusaha uhtuk modern, tapi teo 
tap memlmdang alam. 

"Kadang.kadang untuk men· 
jadi diri sendiri, kita harua me
nyakiti had orang lain. Tapi 
kalau demi tidak menyakiti hati 
oralli lain, lalu membuat diri 
sendiri ini lamar-samar, itu 
namanya orang yang bettopeng. 
Sekarang yang penting bagai. 
mana jadi diri sendiri itu," kata
nya. "Misalnya saja saya ini pa
hon jagung yang sedo.ng ber
bunga, tah sebarwillya saya tidak 
bertanya, harus jo.di apa saya? 
Bungajagung tidak mung.ldn jadi 
apel atau yang lain, walaupun 
tumbuhan lain mungkin tidak &e. 
tuju. Yah, alam memang penuh 
lambang dan contoh. Dalam 
alam terkandung banyak hal. 
Coba adik Iihat ini," katanya 
sambil mengangkat gelaanya 
yang isinya tinggal setengah. 
"Walaupun $Bya mifingkan 
kesana.kemari, airnya tetap rata. 
lni oontah demokrasi yang balk; 
selalu rata. Tapi ingat ' rata' ti
dak sarna dengan 'sarna'. Kalau 
semua aama, itu namanya tidak 
adil, sebab tukang cukur roh 
penghuilannya tidak &ama 
dengan searang dosen." Katanya 
lagisambilmeletakkangelM. 

Demikianlah omong-omong sa
ya dengan mas Ariel Haryanto 
yang telah menikah 2 Mei yang 
lalu, dan segera l1lenikmati ha
diah lomba puisinya dengan teT' 
bang gratis Ite London yllng tentu 
I18ja dengan 'permaisurinya'. 

Jam delapan malam saya pa. 
milan pada mllB Ariel yang laat 
ini herusia 25 tahun. "Sudah 
culmp umur untuk kawin," bta· 
nyasambil tertawa. 

Akhirnya, kits ucapkan saja 
selamat ke London pads. mllB 
Ariel yang sedang berbahagia, 
selamat berbulan madu di negeri 
orang, dan jangan lups oleh-oleh·1 

Djilo Ka.dlr 
Jln. VeUfln1A 

Salldll, 
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