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           ujan di Kebun Tebu 
 
Adalah desa yang sangat hijau yang menjadi sumber kehidupan 

masyrakat Balawulung. Hamparan tebu mewarnai setiap sudut kampung dan sejauh 
mata memandang, hanya beberapa kelompok rumah rumah gebyok yang 
berkerumun antara kelapa kelapa di tengah luasnya hamparan sawah tebu. 
Kehidupan yang sederhana, dan tetangga yang ramah menjadi roh kenikmatan di 
antara masyarakat ini. Anak anak bermain kesana kemari antara kebun dan dari 
rumah kerumah. Begitulah sekilas pandang kehidupan nan damai asri, yang jauh 
dari hiruk pikuk masyarakat kota dan segala urusan rumitnya. 

 
Agil dan adiknya Nara jarang bermain dengan teman sekampungnya yang 

lain, mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama bapak dan ibunya di tengah 
kebun tebu. Kehidupan keluarga ini jauh dari ambisi dan harapan yang berlebih, 
Bapak, ibu dan kedua anaknya Agil dan Nara menikmati setiap nafas yang mereka 
hirup, oh nikmatnya hidup ini. 

 
Siang ini sedikit berbeda, mendung nampaknya datang hendak bermain 

petak umpet dengan sinar surya, tapi sayangnya Agil dan Nara tidak menyaksikan 
ini, kadang terang kadang gelap dan akhirnya gelaplah sudah menunggu datangnya 
angin dan lemparan butiran air dari langit. Hujan turun begitu derasnya, sesekali petir 
sedikit mengagetkan mereka yang terjaga dan pula membangunkan kedua insan 
yang sedang menikmati nyamannya kasur. Nara terbangun, mendengarkan suara 
gemuruh di luar sana dan naluri ingin tahu anak kecil mendorong Nara membuka 
jendela kamar “wush..!!!” angin berbumbu dinginnya air hujan menerpa masuk 
jendala itu, sementara Nara yang wajahnya terhempas angin, Agil terperanjat kaget 
karena angin dan air dingin langsung menyapa wajahnya dengan keras, “Nara….!, 
Agil langsung menutupnya lantas kembali menarik selimutnya. Nara terdiam sejenak 
dan kembali mengintip di sela sela lubang jendela. 

 
“kakak..” Nara mencoba menggoyang goyang tubuh kakaknya “hm..m..” 

dengan semangat Nara “ kak…ayo main hujan hujanan.!!”, “ jangan, nanti kamu 
sakit”. Mendengar tanggapan Agil, nara menjadi merenung dia teringat nasehat 
bapaknya untuk selalu menjaga kampung halamannya agar tetap indah, karena 
segala yang ada di kampung ini adalah nikmat adanya, tinggal bagaimana kita 
merasakannya, dan bagaimana berusaha menemukan nikmatnya, asalkan kita 
berusaha kita akan mendapatinya. Nara mulai menyimpulkan dan “kak…, kata 
bapak, hujan itu menyenangkan”. Agil membalikkan badannya dan memandang 
Nara, Agil merasa kasihan dengan adiknya yang ingin sekali hujan hujanan “ 
Nara..bukankah biasanya kamu juga hujan hujanan? Tanya Agil, “ iya…tapi kan 
hanya di sekitar halaman rumah saja, aku ingin hujan hujanan di kebun tebu.!!”.  

 
Agil berdiri dan mengintip keluar jendela dia memandang jauh di antara 

pohon tebu, “baik..ayo kita kesana”, “Hore….!!!” Mendengar kesediaan kakaknya, 
Nara kegirangan sambil meloncat loncat di atas kasur, Agil membuka pintu rumah, 
melihat lihat ke arah mana dia akan berlari, tapi Nara sudah lari duluan dengan 
kencang lupa mencopot kaosnya, Agilpun segera mengejar Nara menuju kebun 
tebu. Mereka menelusuri setiap parit antara tebu tebu yang menjulang tinggi. 
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Mereka terus berlari menembus angin dan air hujan yang dingin 
sementara hujan dan semakin deras dan angin semakin kencang sampai sejenak 
Agil kelelahan “Nara..!! Nara…!! Berhenti dulu sebentar..kakak capek nih..”. dengan 
nafas yang terengah engah mereka berhenti, mereka saling memandang, sedikit 
membungkuk dengan kedua tangan bertumpu di lutut. 

 
Kemudian Agil mencoba duduk diatas “daduk” yang sudah berjatuhan, 

Agil memungutinya dan mendudukinya sementara Nara terus menikmati hujan, dia 
berdiri tepat di bawah daun daun tebu, dia menikmati setiap titiknya, dia beruntung 
karena tidak terhantam langsung oleh tetesan hujan yang kencang karena sudah 
sedikit terhalangi oleh dedaunan tebu, dia dapat memandang goyangan goyangan 
daun tebu dari bawah. Nara memejamkan matanya, dan menengadahkan mukanya 
setiap suara hujan yang meramaikan telinganya dan setiap tetesan hujan yang 
mengenai wajahya yang sesekali juga mengetuk matanya yang terpejam membuat 
dia membenarkan dan meyakini perkataan bapaknya. 

 
“kak..!! kata bapak semua yang ada di kampung kita adalah kenikmatan, 

yang bisa kita nikmati setiap saat jika kita berusa menemukan kenikmatannya..!!” Agil 
yang sudah tak begitu kelelahan setelah beberapa saat beristirahat “ya …aku 
ingat..!” Agil memandangi adiknya, sepertinya Nara sudah mendapatkan kenikmatan 
itu sementara Agil belum merasakan apa apa kecuali lelah dan kedinginan, “ 
Nara…!! Apa kamu sudah menemukan kenikmatannya?!!” “ ya …sudah” Nara 
memang tersenyum dan sibuk menikmati indahnya, nikmatnya hujan.  

 
Tanpa mengajak kakakya Nara kembali lari menyusuri goa kecil nan 

panjang, memang bukan goa sebenarnya, tapi pertemuan antara kedua barisan tebu 
itu tampak seperti goa hijau. Nara terus berlari tanpa bilang kakaknya, ah begitulah 
anak kecil, asalkan dia senang dia akan lakukan sementara Agil melihat adiknya 
berlari lagi “Nara…tunggu…mau kemana lagi..kita sudah berlari jauh….!!”. kakak dan 
adik itu terus berlari sampai mendekati perbatasan desa sebelah dan mereka pun 
berhenti karena Nara terjatuh diantara Lumpur dan Agil memang sudah kelelahan. 

 
Hujan deras dan angin kencang tak kunjung berhenti. Agil segera 

menghampiri Nara yang sudah tiarap di kubangan Lumpur dari lempung kebun tebu 
“Nara…!” “aduh…erg..gh..h kakiku sakit kak…!, sepertinya kakiku terkilir..u..h  aku 
juga sudah makan tanah uwe..k” Nara mengerang kesakitan, Agil panic tak karuan 
dia takut bapaknya marah karena tidak bisa menjaga adiknya, Agil segera 
menggendong Nara pulang, Agil berlari diantara hujan, langkah demi langkah 
semakin berat, telapak kaki agil tak lagi sedangkal ketika ia berlari sendiri, telapak 
kaki itu sekarang lebih dalam karena beban yang semakin berat dan ini memang 
tanggung jawab yang berat, tapi hempasan angin hujan benar benar menguras 
stamina hingga mereka terjatuh keduanya bersimbah Lumpur. 

 
Agil yang sedang bertiarap, memandang oh begitu jauh lorong hijau ini, 

apakah ini sebuah malapetaka? Dia masih belum menemukan kenikmatan 
sedikitpun. Agil berfikir bahwa dia sebaiknya berhenti dulu. Naluri seorang kakak 
memaksa Agil berfikir keras, dia tidak ingin adiknya terlalu lama kedinginan, lantas 
dia menyibak beberapa rumpun tebu, dia memunguti daun daun tebu kering yang 
berserakan di mana mana di bawah tebu tebu yang menjulang, dibuatnya daun daun 
tebu kering itu untuk alas supaya adikya bisa berbaring di tempat yang lebih bersih 
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diantara air hujan, di tariknya pula beberapa batang pohon tebu, disatukannya 
hingga berbentuk seperti kerucut, dia ikat daun daun antara tebu tebu tersebut 
hingga tetesan air hujan tak lagi sederas tempat lain, tapi Agil merasa itu belum 
cukup, ia copot kaosnya dan dia lentangkan kaos itu di atas tebu sebagai atap 
hingga keadaan cukup nyaman untuk sang adik. 

 
“Nara…!!?, bagaimana, kamu masih kedinginan?” dengan terbata bata 

karena kedinginan Agil menanyakan keadaan Nara, sementara ia membungkuk 
memegangi dirinya sendiri yang kedinginan. “ aku masih kedinginan…e.r..er..gh..er”, 
Nara menggigil tak henti hentinya, bibirnya mulai berwarna ungu dan wajahnya 
semakin pucat, tapi dia samasekali tak menampakkan ekspresi yang sedang sedih, 
dia tetap sambil tersenyum, seolah masih berada di tengah medan permainan, 
mungkin bagi Nara permainan memang belum selesai. 

 
Agil kembali memandang jauh kesana dan kemari, sesekali melihat keatas 

melihat dan merasakan tetesan hujan dan sesekali pula seolah menampakkan keluh 
kesah keadaan di bawahnya yang sudah penuh dengan Lumpur, air, dan daduk. Agil 
lelah bertindak, dia mulai merenung…dan….dia mulai tersenyum, oh inilah yang aku 
dapatkan, kenikmatan..ya..kenikmatan akhirnya aku merasakannya, alam telah 
menuntunku merasakannya. Di dalam kesungguhanku melakukan semua ini, inilah 
kebanggaan, sungguh nikmat adanya. Dan lagi,..apa..apa…lagi..oh segala yang ada 
di sekitarku, daun daun ini, Lumpur Lumpur itu, tetes demi tetes air ini, dan gemuruh 
suara hujan ini yang awalnya terasa seperti malapetaka sekejap berubah menjadi 
keindahan..ya keindahan dalam kesederhanaan, kenikmatan dalam kesengsaraan, 
mungkin inilah yang disebut nikmatnya kesengsaraan. Agil merasa ini adalah 
kesunyian di dunia mimpi yang dikirim tuhan ke dunia nyata dan berubah menjadi 
keramaian yang sunyi di dunia nyata. 

 
Satu jam kemudian hujan mulai merintik saja, stamina Agil kembali pulih. 

Agil kembali menggendong Nara pulang menyusuri tebu tebuan, langkah demi 
langkah mereka semakin menjauh dari pandang. 


