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geser

KETIKA TERBANGUN kembali, kulihat lorong panjang 
membentang di depanku. Satu-satunya sumber cahaya ada di 
ujung, jauh sekali. Aku menoleh untuk memastikan. Garda ma-
sih ada di belakangku. Masih terduduk dan terlipat ringkuk oleh 
belenggunya.

Oh, sial. Rupanya aku tidak ke mana-mana. Aku belum ber-
pindah ke mana pun sejak tadi. 

Lalu pusaran kegelapan tadi itu apa?
Aku kelimpungan menentukan arah, bingung mengingat-

ingat.
Tiba-tiba ada suara menggelegar, seperti berteriak dari da-

lam tubuh sendiri.
“Selamat datang di Forum Pintu Dunia! Apakah Anda 

anggota baru? Jika ya, mari mendaftar. Tatap kamera di dekat 
Anda, diamlah selama lima detik, dan kami akan membantu 
mendata identitas Anda. Jawab Ya, saya mau jika Anda mau 
mendaftar, diamkan saja pesan ini jika Anda hanya ingin meli-
hat-lihat.”

Aku kaget setengah mati. Aku menoleh ke belakang. Di 
sana masih ada Garda, juga borgol dan pasungnya. Tidurnya 
sama sekali tidak terganggu. Seluruh logam yang memacak tu-
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buhnya masih diam seperti batu. Dia masih saja terlelap dengan 
dengkur pelan beraturan, seirama naik-turun punggungnya.

Sebetulnya aku ingin melihat-lihat dulu. Intuisiku mengata-
kan aku perlu waspada, tetapi rasa ingin tahuku menang telak. 
Sesuatu yang baru ini tampak sangat menarik ketimbang hidup-
ku yang monoton. Terdorong godaan kuat dari dalam lembaran 
daunku, sambil setengah berbisik, aku menjawab pesan itu tepat 
sebelum waktuku habis.

“Ya, saya mau.”
Yang terjadi selanjutnya sungguh ganjil. Walaupun lorong 

panjang masih membentang di depanku dan Garda masih terti-
dur di belakangku, sinar-sinar ganjil berdatangan dari depanku. 
Ada tulisan-tulisan yang datang mendekat dalam formasi seper-
ti tombol. Aku diminta menginjak salah satu tulisan. Kucoba, 
dan ternyata mudah sekali.

Aku benar-benar berkaki sekarang! Di dunia tembus pandang 
ini, aku tak sekadar baja berat yang tak bisa bepergian, berayun 
hanya ketika diminta. Tak sekadar teman bicara Garda yang 
membosankan dan belajar begitu lamban. Di sini aku lebih lelu-
asa dan aku harus menikmatinya.

Sebuah pintu diskotek memanggilku mendekat. Dia me-
ngecek keanggotaan Forum Pintu Sedunia. Setelah lolos, aku 
dipersilakan masuk ke aula mereka. Besar bukan main dan ada 
banyak sekali pintu di sana. Mereka menggerombol. Kadang 
cuma berdua, tetapi ada juga yang sampai lusinan. Ketika aku 
masuk semakin jauh, ada pintu-pintu yang berkerumun di te-
ngah, membentuk lingkaran yang besar sekali. Tepat di atas 
mereka ada kubah besar, yang kutaksir sebagai penanda pusat 
aula ini. Kucoba mengamati beberapa pintu. Ada yang kukenal. 
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Ternyata itu kawanan pintu-pintu populer. Kebanyakan dari 
mereka adalah pintu museum dan gapura terkenal di berbagai 
belahan dunia. Garda pernah menceritakan beberapa di antara-
nya, karena kebetulan pernah dimuat di koran.

Sayangnya, aku tidak tertarik dengan pintu-pintu semacam 
itu. Aku lebih senang berdiam di pojokan, mencuri dengar dan 
menyerap cerita. Lagipula, gestur pintu-pintu itu sombong. 
Tatapan mereka pun merendahkan dan mengucilkan. Di mata 
mereka aku tak hanya selembar pintu baru, tetapi juga pintu 
yang tidak menarik, tidak cocok dijadikan teman, tidak pantas 
diperhitungkan. 

Sedikit ke pinggir, ada gerombolan pintu yang terlihat 
mengobrol seru. Setelah mendekat dan mencuri dengar sedikit, 
aku langsung tertarik pada kelompok ini. Mereka berkumpul 
di tengah keramaian, sesekali menoleh ketika pintu-pintu lain 
melintas. Mereka berdebar dan memekik ketika artis terkenal, 
walaupun kadang mereka sampai berjengit atau mencureng 
karena parfum yang kelewat pekat. Ada juga pintu stadion se-
pakbola yang bahagia ketika pertandingan akbar tiba. Mereka 
bangga bukan main saat tahu stadion mereka terpilih menjadi 
tuan rumah turnamen, atau terpilih menghelat final kejuaraan 
penting. Tebaran bintang dan aura kemegahan melekat pada 
daun mereka, yang rasanya tak ingin dicuci-cuci. 

Pintu yang sedikit lebih sederhana daripada pintu stadion 
adalah pintu restoran atau kedai kopi. Suara keroncongan perut, 
decak kunyah, dan reguk-reguk minuman sudah tak asing lagi. 
Harum dapur berjenjang dari sebersit sampai semerbak, kadang 
ditingkahi aroma tipis dari bunga-bunga di luar dan semilir je-
rang kopi yang pekat nikmat. Selepas pintu restoran, pintu yang 
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tak kalah ramai adalah pintu padanannya: pintu toilet. Bukan 
pintu depan yang digelantungi lambang jenis kelamin itu, me-
lainkan pintu yang membatasi setiap bilik. Berbeda denganku 
yang selalu diawasi kamera pengintai, mereka justru diawasi de-
ngan kamera yang ditanam dalam lubang buatan dinding. Yang 
mereka perhatikan tak hanya kemaluan yang buka-bukaan atau 
pelepasan yang amat tergesa hingga menetes-netes. Kemudian 
cerita yang juga tak bisa dibilang jarang: tentang pesakitan yang 
merintih sambil terduduk lemas, serta pecandu yang memeluk 
kendi toilet sambil memuntahkan isi lambungnya. 

Cerita-cerita semacam itu tidak tertulis di dinding toilet. 
Hanya pintu-pintu toilet yang tahu. Begitulah pintu menyaksi-
kan dan merekam ulah manusia.

Aku tak sadar dan terus asyik masyuk menyimak silih ganti 
kisah demi kisah, ketika beberapa pintu menyadari kehadiranku 
dan mengajakku berkenalan.

Halo, aku pintu sel penjara fasilitas khusus. Di dalam selku ada 
seseorang yang dijebak hingga dijebloskan ke penjara. Aku bisa ber-
bahasa manusia, walaupun baru sedikit, belum lancar.

Aku bergidik membayangkannya. Kalimat perkenalan tidak 
boleh seperti itu, atau pintu-pintu lain akan menjauhiku. Bagai-
mana rasanya dijauhi saat sudah kesepian? Pasti sangat buruk. 
Betapa sial nasibku kalau sampai itu yang terjadi.

Setelah aku tersadar dari lamunan, kelompok itu sudah 
mendorong-dorong badanku agar menjauh dari kerumunan. 
Di balik riuh suara mereka yang mengusirku, terselip beberapa 
ekspresi kisah-hidupmu-pasti-tidak-menarik dan pintu-baja-
jelek-jangan-gabung, tetapi bentuk pengusiran terbanyak tetap-
lah kamu-bukan-bagian-dari-kami.

Aku cukup beruntung karena tak sempat bersedih lama-
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lama. Tak jauh dari mereka terlihat kawanan-kawanan pintu 
lain yang lebih kecil lagi, lebih sederhana lagi. Suara mereka 
saat mengobrol juga lebih sayup dan pelan. Perlu berdiri sangat 
dekat dengan mereka agar bisa mendengarkan.

Ketimbang kelompok-kelompok pintu yang tadi, aku lebih 
bersimpati dengan mereka.

Pintu yang sedang bercerita saat aku menghampiri adalah 
pintu dekat bilik pengakuan dosa di sebuah gereja katedral. 
Dia mematung saja di sana, sembari menyaksikan manusia 
demi manusia bersimpuh di depan sebuah loket berjeruji rapat. 
Dari balik loket itu ada seorang manusia lain. Pintu ini sebe-
nar-benarnya saksi bisu. Dia menelan begitu banyak pengakuan 
mengejutkan dari manusia-manusia yang sehari-harinya tam-
pak mulia dan sempurna. Beberapa di antaranya adalah sosok 
panutan yang dianggap tak mungkin melakukan kesalahan-
kesalahan besar. Ada juga orang-orang yang mengira dirinya 
berdosa hanya karena dituduh demikian oleh orang-orang di 
sekitar mereka. Dia pernah menyaksikan penyanyi terkenal 
terisak sambil mengakui bahwa dia memelihara berhala untuk 
membeningkan suaranya, sementara ada politikus yang sete-
ngah mati ingin berhenti lantaran tak punya keterampilan apa 
pun selain berkelit dan mengadu domba. Beberapa pengaku 
dosa meminta maaf atas sesuatu yang tak bisa mereka ubah. 
Sepasang kembar dempet dada-perut mengira mereka dikutuk, 
sehingga mereka merencengkan daftar dosa, meminta maaf atas 
semua hal yang tertera di sana. Pada kesempatan lain, seorang 
perempuan terus-menerus bertanya mengapa dia tak bisa me-
numbuhkan rasa suka kepada laki-laki, berpikir ada yang salah 
dengan takaran kebaikan yang dia tebar selama ini. Setelahnya, 
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pintu itu juga menyebutkan beberapa nama yang pernah datang. 
Ada satu nama yang kuketahui dari koran Garda. Aku bertanya, 
kesalahan apa yang dia ceritakan? Pintu ini menolak menjelas-
kan. Rahasia jabatan, katanya. 

Kisah pintu ini ternyata menyesakkan. Kukira pintu penjara 
adalah pintu yang paling menderita ketimbang sesama pintu 
lainnya. Ternyata aku keliru.

Selain pintu pengakuan dosa, pintu yang juga menyimpan 
banyak kesedihan adalah pintu unit rawat intensif isolasi di 
sebuah rumah sakit. Dia berdaun dua dan membusung lebar, 
dengan bobot kira-kira empat-lima kali lipatku. Pada ma-
sing-masing daunnya tertanam pegangan baja di tengah dan 
pemberat di ujung bawah. Bisa kubayangkan dia sangat jarang 
bergerak, karena berayun pun akan sulit dengan bobot dan per-
nak-pernik seperti itu.

Ketika aku lewat, dia sedang bercerita tentang manusia-
manusia yang dijaganya. Manusia itu rata-rata sakit parah hing-
ga tak sadarkan diri. Mereka kehilangan kemampuan berbicara, 
tetapi di saat bersamaan, keterampilan mereka berdoa mening-
kat pesat.

“Dan kaubisa mendengar mereka berdoa walaupun cuma 
dalam hati?”

“Tentu.”
“Hebat sekali.”
“Tidak jugalah. Itu cuma karena aku sudah terlalu lama di 

sana. Sudah sering berlatih.”
“Apa karena kamu mendengar doa itu lewat keluarganya?”
“Keluarga? Lupakan. Mereka jarang datang. Kalau datang 

pun, rata-rata mereka tidak mau masuk. Mereka cuma mampir, 
menitipkan barang atau pesan-pesan, lalu langsung pergi lagi.”
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Aku tersentak. Baru kali ini aku mendengar ada pintu yang 
punya pengalaman menyerupai pengalamanku.

Pintu besar itu melanjutkan, “Memang begini takdir pintu 
ruang rawat intensif rumah sakit. Kami menyaksikan pende-
ritaan berkepanjangan dan pengabaian, tetapi tak bisa berbuat 
apa-apa karena tidak ada ruang aman.”

Sekali lagi aku merasakan sodokan telak di lambung.
“Kau tidak berbuat apa-apa? Yang benar saja!” sahut sebuah 

pintu jati berdaun satu dengan kaca buram di tengahnya, “Kau 
itu dokter pintu. Kau sudah banyak menolong kita!”

“Itu cuma sebutan. Dan lagi, yang kulakukan cuma membe-
ritahu. Tidak mengobati.”

Pintu lain yang berbentuk silinder menyela, “Itu lebih baik 
daripada tak ada sama sekali, kan?”

Saat itulah pandanganku bertemu dengan satu-dua pintu. 
Seperti aku, mereka juga terbuat dari baja. Ukuran kami pun 
kurang lebih sama. Garda pernah bilang, semua makhluk akan 
melirik ketika ada sesama yang mirip mereka. Namun ini bukan 
sekadar lirikan. Tatapan mereka seperti Si Pendek terhadap 
kancing piama Garda, atau seperti Si Jangkung dengan kulit 
langsat Garda ketika telanjang. Menusuk dan dalam. Mencoba 
menghakimi, sekaligus bimbang antara harus menerima atau 
mengusir.

“Kamu siapa? Pintu baru?” tanya salah satu dari mereka.
Aku menengok kanan-kiri, mengira di dekatku ada pintu 

lain yang juga baru.
“Kami bertanya kepadamu, Pintu Baja Kecil. Kami belum 

pernah melihatmu. Kamu pintu mana, hah?” sahut pintu baja 
yang satunya. Sekarang, pintu-pintu lain dari kerumunan itu 
ikut-ikutan menoleh padaku.
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Kuingat-ingat kembali kalimat perkenalan yang tadi sempat 
kusiapkan. Tidak. Terlalu panjang. Aku harus meringkasnya.

“Perkenalkan dirimu atau pergi,” tandas pintu yang pertama.
“H-h-halo,” jawabku sambil mengatur suara, “Aku pintu sel 

di sebuah penjara fasilitas khusus.”
“Oh? Wow. Keren! Apakah di balik pintumu ada tawanan?”
Aku mengangguk.
Pintu di pojok kerumunan menyela, “Biasanya fasilitas khu-

sus kan memuat tawanan yang terkenal. Eh, benar begitu?”
Aku belum sempat menjawabnya. Pintu yang pertama kali 

menyapaku tadi keburu menyelaku dengan permintaan lain, 
“Ceritakan tentang dia. Kami mau dengar.”

“Pasti seru mengawal tahanan politik.”
“Yakin amat kamu? Memangnya dia bilang dia mengawal 

tahanan politik?”
Garda pernah berpesan kepadaku agar tidak menceritakan 

dirinya terlalu rinci. Pertama, dia tak nyaman diperlakukan de-
mikian. Rasanya seperti ditikam dari belakang. Kedua—dia tak 
pernah mengungkapkannya terang-terangan, tetapi aku tahu—
dia takut penjelasan semacam itu bisa mengundang marabaha-
ya. Orang-orang yang dulu menjebloskan Garda mungkin tahu 
dia masih hidup, tetapi tidak tahu Garda ada di mana, juga tidak 
tahu apa yang sedang Garda rencanakan.

Mereka bisa saja berniat mencelakai Garda.
“Cuma seorang aktivis.”
“Tapi sampai masuk fasilitas khusus?”
Aku hendak meluruskan, tetapi urung. Aku bisa saja mem-

bocorkan terlalu banyak informasi. Jadilah aku mematung saja. 
Suasana menjadi kikuk sementara aku menunggu pengusiran.
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Tetapi aku tak kunjung diusir.
Ternyata bukan itu cara kerja kelompok ini.
“Kurasa orang yang ada di balik dia pasti menarik. Mungkin 

dia belum bersedia cerita. Tak apa-apa. Tahanan politik kan 
cenderung bolak-balik. Kita bisa minta dia cerita lain kali,” sela 
Pintu Rawat Intensif.

Pada umumnya pintu lain setuju. Beberapa menggerutu, te-
tapi sebagian besar maklum. Mereka tak berani macam-macam 
di depan Pintu Rawat Intensif. Di luar dugaanku, Pintu Rawat 
Intensif mendekat, hingga gagangnya yang tebal bersentuhan 
dengan gagangku—rupanya beginilah cara dua pintu bersalam-
an.

“Ini cuma ramah tamah antarkelompok,” ujarnya. “Berun-
tung, kamu datang di waktu yang tepat.”

“Tepat bagaimana?”
“Sekarang sedang pesta forum. Hanya anggota yang boleh 

ikut, tetapi ini kesempatan bagus. Kamu bisa berkenalan de-
ngan pintu mana saja yang kamu mau ajak kenalan.”

“Apakah kalian semua harus berkelompok-kelompok seperti 
ini?” tanyaku, sambil memandang berkeliling.

“Sebaiknya. Tapi kalau kamu ingin melihat-lihat kawanan 
lain, tentu boleh. Tidak ada yang melarang. Hanya saja, saranku 
jangan ke pintu selebriti itu. Apalagi yang pintu geser. Mereka 
terlalu pongah.”

Aku berusaha memasang senyum. Dia tidak tahu bahwa aku 
datang ke kelompoknya gara-gara diusir oleh kelompok yang 
dia sebut.

“Di sini ada beberapa moderator. Kalau kamu menemui 
kesulitan saat berkeliling, cari saja pintu yang bersabuk pita ku-
ning.”
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Aku mengangguk.
“Berkeliling dululah. Nanti pilih mana kelompok yang kamu 

suka,” katanya. “Kapan pun kamu bisa kembali ke sini.“
Saat menoleh kembali ke kelompok pintu-pintu kecil, ter-

nyata benar—mereka sudah berpencar, tidak lagi berkumpul 
dengan sesama pintu kecil. Pintu-pintu ini dinamis. Yang tadi 
terlihat mengobrol berduaan ini membentuk lingkaran besar. 
Ada pula yang tadinya berkerumun sekarang malah memencar 
jadi beberapa pasangan. Aku mengikuti ke mana intuisi mem-
bawaku saja. Setidaknya, aku sudah punya beberapa jenis pintu 
yang mungkin membuatku tertarik. Sejauh ini, kuanggap kisah 
pintu pengakuan dosa sebagai yang terberat. Bisa kurasakan 
betapa beratnya memanggul rahasia yang tak boleh sembarang 
diungkap. Sekali saja dia salah berucap, rahasia akan bocor. Se-
telah itu, apa pun bisa terjadi, baik yang terbayangkan maupun 
yang tidak.

Tak lama sesudah terluntang-lantung, aku akhirnya melihat 
seorang moderator. Dia sedang menganggur. Aku mengajaknya 
bersalaman dengan cara menyentuhkan sisi tubuh. Dia me-
nyambutku dengan hangat, seakan langsung tahu bahwa aku 
anggota baru.

Di mataku, dia pintu kaca supel asal Swedia. Ternyata dia 
pintu utama Museum Nobel, yang melindungi seisi museum di 
belakang, dan menghadap ke lapangan Gamla Stan Stockholm 
di depannya. Pekerjaannya selain menjaga keamanan adalah 
menyaksikan rakyat membaur dengan turis, berlalu-lalang di 
depan dan belakangnya. Menurutnya tempat itu sudah cukup 
aman, sehingga dia merasa tidak begitu berguna bagi masyara-
kat jika dia cuma puas menjadi pintu museum. Karena itulah 
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dia bergabung dengan Forum Pintu Sedunia dan rajin mengisi 
kelas-kelas. Selang tiga tahun, dia menawarkan diri menjadi 
moderator. Tak heran jika dia langsung diterima.

“Kamu sendiri? Coba ceritakan pengalamanmu,” rayu Mo-
derator Nobel.

Walaupun sangsi, aku sudah menyiapkan jawaban yang le-
bih diplomatis.

“Pintu penjara fasilitas khusus.”
Gestur ramahnya sedikit memudar, tetapi dia tidak lantas 

menjadi sombong.
“Ah, pintu penjara. Kamu mau ikut seminar sistem geren-

del? Aku bantu supaya kamu bisa ikut. Gratis, kok. Siapa tahu 
sepulang dari sini kamu bisa menjadi pintu yang lebih tebal dan 
aman.”

“Kapan seminarnya?” tanyaku.
“Sekarang.”
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tamu harap lapor 

MODERATOR NOBEL menggiringku menuju gerbang 
bilik pendaftaran. Aku mengintip ke dalam. Beberapa ruangan 
mahalebar telah berisi banyak pintu. Papan pengumuman di 
depan menyebut acara ini seminar. Salah satu ruangan mem-
perlihatkan monolog sesosok pintu di depan mimbar. Aku 
mendekat, demi mendengar lebih banyak dan mempelajari si-
tuasi. Sepertinya Moderator Nobel tahu aku bermaksud nakal. 
Gagangnya yang kuat menarikku hingga nyaris jatuh, agar aku 
menjauh dari pintu itu.

“Kenapa aku tidak boleh ke sana?”
“Kamu salah ruangan. Itu bukan seminar sistem gerendel. 

Ruangannya di ujung. Ikut aku. Jangan sembarangan berhenti 
di tengah jalan.”

Jika ruang-ruang seminar lain itu mahalebar, ruangan yang 
benar menurut Moderator Nobel luar biasa mahalebarnya.

“Kutinggal kamu di sini. Ingat, jangan aneh-aneh.”
“Tapi….”
“Aku tak bisa meninggalkan patroli terlalu lama. Aku tak 

bisa ikut masuk.”
Tanpa menunggu tanggapanku, Moderator Nobel berbalik 

dan langsung menghilang di balik keramaian.
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Di depanku, pintu bilik bergeser sedikit. Suasana dalam 
ruang seminar segera kelihatan. Aku langsung terperangah. 
Kukira pengajar seminar cuma satu di setiap ruangan. Ternyata 
pengajar seminar sistem gerendel ini ada banyak. Bahkan jauh 
lebih banyak daripada dugaanku.

Aku mengalihkan pandangan ke arah pintu-pintu yang se-
dang mengantre di tempat pendaftaran, yang ternyata diletak-
kan di dalam ruangan. Ternyata peserta seminar sistem gerendel 
ini cuma sedikit. Padahal ruangannya seluas ini. Kucoba meng-
hitung mereka. Ternyata jumlah pintu peserta lebih sedikit da-
ripada jumlah pintu yang mengajar.

Aku tak berani tampil dan bersikap terlalu aneh; jadi aku se-
gera mengantre, ikut melebur dalam seruas ular yang melata ke 
arah lokasi pendaftaran. Tak jauh dari tempat itu, para pengajar 
berdiri berderet, seperti pagar ayu yang berlapis baja. Setelah 
beringsut cukup dekat, aku melihat seperti apa gagahnya para 
pengajar itu. Mereka memang tesertifikasi badan pergembokan 
dunia. Medali dan lencana semarak menyemat tubuh mereka. 
Dibanding rajah berbunyi “Dilarang Masuk”, aku sungguh tak 
ada apa-apanya.

Pintu-pintu yang mengantre di depan sudah berpindah ke 
tempat yang disiapkan. Mereka berdiri saling berjauhan, dikit-
ari meja-meja yang disusun berbentuk ladam. Sementara itu, 
pintu-pintu pengajar mulai memencar. Dua di antara mereka 
bergerak menuju mimbar bermikrofon yang terletak persis di 
depan layar.

Petugas baru saja memberitahu bahwa aku harus mencari 
nomor meja yang sama dengan nomor yang dikalungkan pada 
gagangku. Entah penglihatanku yang kurang terlatih, entah 
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karena ruangan mahalebar ini juga mahaluas; aku tak kunjung 
menemukan nomor meja itu sampai beberapa lama. Setidaknya 
cukup lama untuk membuat sebuah pintu lain menyadari kebi-
ngunganku.

Benar saja. Pintu itu menepukku dari belakang. Satu kali dan 
cukup untuk memaksaku membalik badan. Dia pintu berukir 
mewah, terlihat tua tetapi begitu cantik. Melihatnya saja mem-
buatku tak tega mengusir atau bersikap galak. Ditambah lagi, 
dia menyapaku dengan sangat sopan.

“Maaf, boleh saya lihat nomor registrasi Anda?”
Aku mengalah dan menyorongkan gagangku. Dia hanya 

mencondongkan badan sedikit, memutar-mutar gagang dan 
menggeserkan sedikit engselnya, lalu memintaku mengikutinya.

Di tempat pintu itu menuju, para pengajar sedang meletak-
kan contoh-contoh gembok, beragam kunci, dan sebuah buku 
manual kecil pada masing-masing meja. Mejaku juga kebagian. 
Kali ini, di belakangku lagi-lagi ada selembar pintu. Berbeda 
dengan pintu yang tadi, pintu ini bungkam saja ketika aku 
lewat. Kusapa pun, dia tak menjawab. Kukira dia pintu lain 
yang juga tersasar. Ternyata bukan. Setelah kuamati, aku baru 
menyadari bahwa satu meja punya satu pintu pengajar dan satu 
pintu yang belajar. 

“Tempat Anda di sini.”
Pintu ukir itu berhenti di sebuah meja, paling kiri di baris 

paling depan. Dekat sekali dengan mimbar. 
“Ada yang bisa saya bantu lagi?” tanya pintu itu. Ada banyak 

yang ingin kutanyakan, tetapi yang kuucapkan hanyalah, “Se-
mentara belum. Terima kasih.”

“Selamat berseminar, semoga ada gunanya dan pengetahu-

Dua Muka Daun Pintu - Triskaidekaman.indd   30 8/27/2021   10:42:14 AM

GRAMEDIA PUSTAKA U
TAMA



31

anmu bertambah,” sahutnya. Sama seperti Moderator Nobel, 
pintu itu juga lekas sekali ketika membalik badan dan bubar 
jalan. Hambur pintu-pintu lain segera melenyapkan sosoknya.

Sekarang, yang kuhadapi hanyalah mimbar. Ternyata mim-
bar itu ada podiumnya, dan ada mikrofon mengacung di atas-
nya. Pasti pintu yang mengajar akan memakai tempat itu untuk 
menguliahkan kepakarannya. Sepertinya inilah pertanda bahwa 
aku harus menyimak seminar ini baik-baik. Meja yang berposisi 
tidak strategis adalah isyarat sangat jelas bahwa aku akan kesu-
sahan kabur kalau memaksa.

Tak lama kemudian, para pengajar memasuki ruangan dan 
mengambil posisi masing-masing. Pada gagang mereka juga 
terpasang nomor, yang juga harus mereka cocokkan dengan se-
tiap meja. Aku kebagian pengajar yang berbentuk seperti pintu 
brankas. Dia memperkenalkan diri, tetapi aku tidak menyimak-
nya. Aku lebih tertarik mengamati peserta-peserta lain yang 
juga mengikuti seminar ini. Kucari-cari pintu penjara lainnya. 
Tidak ketemu. Para peserta yang mendominasi justru pintu-
pintu yang tidak menakutkan. Pintu yang berdiri di sebelahku 
cokelat kemerahan, tak ubahnya kayu yang dicat rapi hingga 
mengilap. Gagangnya kuningan, sedikit mengelupas. Daunnya 
berderit-derit ketika diayunkan, pertanda engsel yang tak per-
nah dilumas dengan baik. Pintu di belakangku berbeda lagi. 
Sama-sama cokelat seperti pintu sebelah, gagangnya baja tetapi 
berkarat. Tubuhnya berhias tiga-empat larik membujur, terlihat 
konyol dan murahan. Sementara pengajar yang maju ke podium 
malah bertubuh kecil, seperti pintu gudang di loteng (Garda 
pernah memperlihatkan bentuknya kepadaku, ketika kebetulan 
menemukannya di koran). Walaupun kecil dan tak meyakinkan, 
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suaranya keras memekakkan. Dia memantikkan sesuatu sehing-
ga gagang dan lubang kuncinya menghasilkan suara klik, lalu 
materi terpampang nyata di depanku.

Aku baru hendak menyimak lembar tentang cara kerja gem-
bok, ketika aku merasa lambungku teraduk-aduk.

Lapis demi lapis dunia tembus pandang terpampat menjadi 
titik, mengecil dan terhisap ke dalam kamera. Dengan cepat 
aku terlempar kembali ke tempatku di dunia nyata—di penjara, 
dengan seseorang yang sedang membukaku dengan kunci.

Itu tangan Si Pendek. Berdiri tepat di belakangnya, Si Jang-
kung—beserta nampan dan baskom-baskomnya—mendengus. 

Sudah waktunya Garda mandi.
Sudah waktunya aku pulang dan mengawasinya lagi.
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