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Layar menggambarkan panorama sawah gogorancah. Tanah kering, padi kerdil. Di depan lukisan 

itu, bibit padi yang siap ditanam, teronggok di sana sini dalam ikatan ikatan kecil. Batang kayu 

asam yang rebah melintang diagonal, membelahpanggung jadi dua bagian, pangkal akarnya 

menerobos lukisan. Di sudut kanan depan tumpukan cangkang- cangkang vcd tampak 

menggunung. Baju petani yang lusuh dan agak berlumpur menangkup di atas 

Cangkang-cangkang itu. Pacul dan cangkir blurik di sisinya. 

 

(di kiri depan atmudin sedang menonton vcd di depan monitor tv. Cuma suaranya yang bisa 

didengar penonton. Sambil matanya terus menatap layar, dia menggulung celana, membuka 

kemeja putihnya, lalu menggantinya dengan baju petani. Minum, lalu memancgul pacul.  

 

Sekali lagi atmudin memandang tv, terdengar suara adegan klimaks.  Tangan atmudin 

memindahkan channel tv. Terdengar pidato suharto saat menyatakan berhenti sebagai presiden. 

Atmudin memperhatikan sesaat, lalu tv dimatikan) 

 

Hidup saya berobah sesudah ketemu dia. Atmudin bin mudinat, dulu cuma petani kere.tanah 

kering. Air sulit. Panen ludes, dipake nutup utang. Jadi maling ora wani, karena masih dilarang 

agama. Tapi setelah ketemu orang ini, nasibku membaik. Sekarang ya tetep kere, tapi aku puas 

bisa nonton vi ci di. Sekarang aku mahir, kalau ditanya soal anatomi. Cara ngatur posisi. 

Atmudin bisa kasi banyak conto, bedanya teknik basah sama teknik kering. Ah, kalau sudah 

kesirep vi ci di, nanem padi jadi ngga semangat lagi,bo. Semua berobah sesudah ketemu harto. 

 

Atmudin ketemu harto di sebuah tikungan menuju alas roban. Waktu itu, atmudin mau cari 

tempat untuk nyepi, mudah-mudahan dapet wangsit. Ee, jebulane malah ketemu harto. Di bawah 

pohon asam yang angker, harto sedang komat-kamit. Kelihatannya dia letih, tapi wajahnya 

bercahaya. Usianya, saya taksir baru lima puluhan lah. Harto pake kaus oblong hijau loreng, 

bertuliskan:  humpuss bangun persada. Tatto keris di telinga kirinya. Rambutnya ikal tentara. 

Ada jerawat baru di dahi kanannya. 

 

Saya tegur dia pakai dialek jawa. Saestunipun  panjenengan badhe tindak pundi? Harto merengut 

tidak menyahut. Saya tegur lagi, coba-coba saya pakai bahasa prokem. Arep nglayap nang 

ngendi, tho rek?! Pacul saya silangkan ke dada. Siaga. E, Sontak dia berubah. Ndilalah kersaning 

allah. Wajahnya segera cerah, dan senyumnya yang simpatik tersungging murah. Sikap 

tentaranya ilang, dan jadi bersahabat, seperti wong cilik kebanyakan. Manusia itu yo memang 

begitu. Kalau sudah ketemu di hutan, semuanya ya kembali jadi lutung. 

 

Sesudah guyon soal wayang, sambil cekikian, cerita-cerita soal riwayat perjuangannya dulu, lima 

detik kemudian dia mulai serius. Mata cekungnya  jadi lebih hitam. Lipatan di dahinya jadi 

dalam. Lalu dengan suara  setengah menggeram, harto bilang: "aku baru saja kelar mengalahkan 

sphinx. Sekarang, kita bebas dari antek-antek nekolim!” Atmudin gelagepan. Atmudin tidak 

makan sejarah di bangku sekolah. Tapi saya lalu tanya: “mas har, sphinx itu siapa?!” Menurut 

harto, sphinx itu raksasa angker, tapi dungu. Leluhurnya jin kafir. Ibunya gendruwo berujud 

singa. Mulutnya yang lebar cuma bias nganga. Tapi menurut harto itu sudah cukup berbahaya. 



Begitu mulut sphinx mulai menguap, wabah koreng segera menyebar dari bau abab-nya.  Laiu 

harga beras di dalam negeri segera melonjak. Terlanda koreng, semua petani tak kuat lagi 

menggarap sawah. Seharian mereka cuma sibuk garuk-garuk, atau memenceti nanah dari bisul-

bisulnya. Hiii... Yang paling menjengkelkan pasti bisul di peiipiran anus. Begitu dipencet, 

mencret yang ambrol. Tapi menurut harto, bisul paling ringan juga ada, yaitu bisul di pelupuk 

mata. Kalau bisul menyerang mata para petani biasanya membiarkan saja bisul itu memuai, 

sampai nanahnya metu sendiri, meleleh-leleh sampai pipi. Dengan teknik nrima ini, para petani 

bisa mengirit pengeluaran air-matanya. 

 

Kata mas har, di jaman pembangunan, air mata harus diirit. Sebab, setelah bebas dari antek-antek 

nekolim, tak ada lagi cerita: air mata yang tumpah ke bumi akan menjadi padi. 

 

Harto bilang tegas sekali: "atmudin, semua legenda itu nonsen. Kalau kamu mau padi, pigi 

trinsmigrasi! Jangan tulis-menulis. Itu kerjaan orang senewen. Mengkhayal jorok sambil mencet-

mencet mesin tik, lalu mimpi dapat rupiah. Kerjaan apa itu?! Susastra itu hiburan borju. 

Kenikmatan borju. Masturbasi itu! Jangan tiru! Tugas wong cilik itu kerja, banting tulang. Begitu 

itu yang bikin rakyat mulia. 

 

Hmmm,... Mengenai hal-hal soal pengiritan air mata dan masturbasi susastra, mas har, pasti 

benar. Tapi menurut teori vi ci di yang atmudin yakini, air mani yang tumpah malah bikin hidup 

jadi greget sekali. Pokoke, kalo soal vi ci di, gue banget! 

 

"tapi teror sphinx bukan cuma sampai di situ! Atmudin!, kamu harus eling lan waspada!" suara 

harto mengaum. Atmudin menoleh. Edan! Mas har ngilang. Kok bisa ngilang? Piye, tho? Mas 

har, sampeyan dimana? 

 

Aku di sini atmudin, di atas kepalamu. Saya nengok ke atas. Mas har sedang terkekeh di atas 

ranting tinggi. Lho, bisa sampai di atas begitu, tekniknya gimana? Mas har kok mangklingi. Ini 

akrobat, ya?! Yang dipake mas har itu kok mirip bajunya susuhunan? Di atas sana, harto mesem. 

Atmudin, ini cuma conto. Yang kamu lihat sekarang ini penampakan sultan agung. Pemimpin 

yang ngerti harus bisa di atas, harus sanggup di bawah. Wah, pancen bener, mas. Sejalan dengan 

teori vi ci di-ku. Atmudin ngrasani: pancen, harto ini punya kaliber tarzan. Pikirku dalem ati, 

tentara satu ini main akrobatnya baik sekali. (segagang ranting menimpuk kepala Atmudin dari 

atas. Lalu terdengar Suara dengan gema) 

 

Ini peringatan untuk kamu, atmudin. Sphinx itu licin, licik dan trampil. Selalu bisa berubah-ubah. 

Mancala putra, mancala putri. 

 

(layar bergerak seperti debur. Aneka cahaya berpusing. Atmudin nampak tersedot dalam pusaran 

cahaya itu. Lalu dia bergerak seperti atlit yang tengah berlatih keras) 

 

Kalau rakyat sedang gandrung olahraga, sphinxakan menjelma sebagai kuda betina yang 

montok, dengan kaki bercahaya mirip paha ratu ken dedes. Buntutnya dikalungkan di leher, 

meniru penggondol medali olimpiade. Kalau situasi ekonomi sedang paceklik, sphinx bias 

muncul sebagai tikus berkepala banteng. Muncul dari gorong-gorong toko tionghoa, menyelinap 

gesit ke ruang dinner istana, lalu melahirkan bayi-bayi merahnya di piring makan presiden. 



Selera makan presiden di bikin anjlok. Presiden lalu kecanduan penyakit mual. Ini yang 

menyebabkan presiden terlalu sering keseleo lidah. Waspada, atmudin. Waspadalah! 

 

(atmudin berjalan dengan dua tangan dan dua kakinya. Lidahnya menjulur julur. Membaui 

tumpukan cangkang cangkang vcd, menyusupkan kepalanya ke balik tumpukan, lalu muncul lagi 

dengan menggigit sebuah cangkang. Menjilatinya) 

 

Menurut harto, jelmaan sphinx yang paling favorit adalah sebagai bulldog berkaki katak. 

Samaran begini paling digandrungi anak-anak gedongan yang kesepian. Sphinx mendatangi 

mereka. Menjilati anak-anak itu dengan lidah bulldog-nya yang kasar. Anak-anak gedongan itu 

dibikinnya jadi berahi. Lalu dengan agresif, anak-anak menyerbu pintu bank, mencari kredit 

besar tanpa agunan. Setelah berahinya terpenuhi, rata-rata anak gedongan itu mulai pandai 

memimpin perusahaan. Tentu saja, modalnya cuma keterampilan menjilat-jilat, seperti ditularkan 

si sphinx.  

(atmudin melakukan gerak meditatif. Mengucapkan mantrayang terdengar jenaka)  

Hulupishulupiskuntulbaris 

Lukakulukakaulapislapis 

Ndadindadikentutemanis 

 

Menurut harto, sphinx juga menguasai aji halimunan. Kalau ajian ini sudah dipraktekkan, sphinx 

hanya akan tampak sebagai asap kuning di balik kabut. Susah sekali membedakan, mana asap 

mana kabut. Apalagi di daerah ketinggian seperti poencak, dimana orang mudah sekali bikin 

kentut tanpa persiapan. Sphinx bisa menyelinap ke dalam lapisan kentut itu. Dan kalau hawa 

yang belum akil-balig itu terhirup, orang akan kesirep penyakit latah. Sindrom latah ini mirip 

dengan gejala parkinson. Pengidapnya mudah sekali mengelirukan ucapan syahadat dengan 

pancasila, atau membaurkan teks proklamasi dengan bunyi surat talak. Itu sebabnya, dalam 

zaman keemasan sphinx bulldog, seminar-seminar ilmiah jadi sulit dilaksanakan, karena bahasa 

jumpalitan, seperti akrobat tong setan di arena pasar malam. 

 

(terdengar deru motor bising berkejaran dalam arena pacuan yang siklis. Dari berbagai sisi 

panggung asap knalpot menggenangi panggung. Atmudin kini bersarung dan berblangkon, 

dengan tampilan menggelikan. Lalu dia menari gaya gagahan) 

 

Menurut harto, akhir-akhir ini sphinx paling seringmenampakkan diri lewat sosok pribumi 

sarungan.kepalanya ber-blangkon, sedang badannya panjangbersisik keemasan seperti barongsay 

turun gunung. Menurut harto, ini pengarun reformasi ketoprak. Sphinx dalam wujud ini, menurut 

kajian lemhanas,adalah sphinx yang sok kultural, tapi miskin intelektual. Gaya beginian banyak 

ditiru oleh lurah-lurah kampung yang digoda mimpi jadi menteri. Sebaliknya, gaya sphinx 

sarungan ini diadopsi juga oleh menteri-menteri yang pura-pura ingin tampil alim seperti murid 

pesantren lagi. 

 

(atmudin melepaskan semua aksesorisnya) 

 

Wah, atmudin mumet, mas har. Jelmaan-jelmaan sphinx tadi membuat teori vi ci di atmudin 

terancam. Mosok sih, wong cuman satu kepala bias cocok masuk ke macem-macem lubang 

tubuh jelmaan. Masak iya bisa? Tapi, ndek dipikir-pikir, memang tenan kok, dalam teori vi ci di-



ku, kepala-kepala itu pancen fleksibel. Untuk yang kecil masuk, ke yang besar yo muat. Jangan-

jangan, mas harto ini memang peramal universil, seperti si mbah nostradamus. Jadi, soal kepala 

yang fleksibel itu, kesimpulannya apa mas har? “pendek kata, atmudin, camken ini baek-baek: 

sphinx itu makhluk yang bisa menghalalkan segala cara, asal ambisinya kesampaian.” (terdengar 

suara gong berkali kali hingga mencapai klimaks. Lalu terdengar suara tempik sorak sorai 

membahana) 

 

“maka, saya tantang sphinx untuk duel!!” Suara harto tenang dan berwibawa. Tadinya mau 

saling adu tembak. Pt pindad sudah setuju jadimiliter, perang tanding seperti itu kurang njawani. 

Lalu disepakati, duel akan digelar berdasarkan tatacara perang bharatayudha. Harto diijinkan 

memegang konta. Sedang sphinx boleh meminjam amunisi dari sejumlah negara tetangga yang 

kurang bersahabat. Duel itu kabarnya kurang seru. Tangga dramatiknya tidak terbina, karena 

sering sekali direcoki oleh pesan-pesan berikut ini.doktor zainuddin, yang dipercayai sebagai 

ketua dewan juri, terlalu kerap bikin interupsi. Sebentar-sebentarngajak tabliqan, lewat mik yang 

nyaring kerontang. Sering juga terdengar bocoran suara dari pabrik vcd ilegai yang sedang 

menggandakan film-film super-dewasa. Konsentrasi untuk duel tak bias tuntas benar. Gumpalan 

adrenalin yang bercampur dengan ionjakan testosteron, menghasil kan racikan nafsu tempur 

model campur sari. Bah!! 

 

( atmudin berbisik kepada penonton ) 

E, cah-cah, iki tenan lho. Kabarnya, secara sepihak harto sempat meninggalkan arena duel. Ape? 

Bukan. Bukan ciut, bukan keder. Dudu nguyuh, tho, ah. Kok nguyuh? Mas har pamit sebentar 

untuk menengok makam keluarga, sekaligus menghadiri tumpengan ulang tahun putra 

bungsunya. He..he..he tapi fakta yang sesungguhnya bukan itu. Lho, kok ragu? Ini yang atmudin 

dengar dari sumber pertama, dari mulut mas har sendiri. Mbok wis percoyo tha. Lho, lha kalo 

sampeyan ndak percaya, monolog ini stop sampai di sini. Percaya atau tidak? Jangan curigesyen 

terus. Ini ultimatum lho! Terus apa terus?? Terus? 

 

Memang, wong cilik seperti kita kita ini nggakpernah punya pilihan, kan? Sebenarnya, saya lebih 

suka cerita ini stop sampai di sini. Intinya sudah kalian tangkap, buat apa ditutup sampai ending. 

Tapi baiklah. Prinsip aktor itu seperti psk. Kalo sudah dibooking semalam, ya mesti sportif. 

Harto pamit untuk check up kesehatan. Selama duel babak pertama, harto merasa daya ingatnya 

menurun. Dia tidak lancar mengingat nama bedinde-nya. Susah memastikan dimana letak pintu 

wc dan pintu kamar tidur, dan berapa jumlah sk yang sudah di teken-nya. Saat mengayunkan 

konta ke mata sphinx, harto melihat ujung konta itu bercabang, jadi palu dan arit. Matanya 

terbelalak saat itu, tapi hatinya mantap. Dalam bahasa paranormal, inilah yang disebut tondo-

tondo. Harto yakin dirinya bisa menumpas sphinx, dengan senjata tak terduga. Tapi, tondo-tondo 

saja belum cukup. Menurut harto, dia butuh kepastian hitam di atas putih. Maksudnya, teknik 

yang hitam harus ditampakkan lewat jurus-jurus putih. Segera harto mendatangi dokter-dokter 

pribadinya. Ternyata tak ada di cipto. Kabarnya semua dokter diungsikan ke kostrad. Atmudin 

tanya: kenapa begitu? Siapa yang mengatur? Apakah ini strategi daripada negara?! Mas har 

cuma mesem. 

 

Dia bilang: "jangan tanya daripada apa yang sudah diberikan negara untuk kamu. Tapi tanyalah 

daripada apa yang ingin diketahui rakyatmu. Saya tanya lagi: apa yang dimaui rakyat? Harto 

sigap menjawab: rakyat minta aman. Wis!” 



 

Di kantin kostrad, harto mengumpulkan semua dokter. Harto menyodorkan secarik kertas putih, 

dengan tulisan tangan bertinta sangat hitam. Saya minta ini ditanda-tangani. Saya butuh obat 

segera untuk mata-saya! Demikian ucapan harto. Para dokter, karena merasa diringankan tugas 

diagnosanya, kontan setuju. Tekenan lancar. Kepala surat itu berbunyi : spp 11 maret. Saya tanya 

: mas har, apa arti spp?! Harto menjawab pendek: "sutat perintah pengobatan". 

 

Dengan secarik kertas itu, soeharto balik ke medan duel. Sphinx yang sedang latihan baris-

berbaris bersama laskar pemuda rakyat, disapanya : "kawan sphinx, saya membawa surat wasiat. 

Lebih ampuh dari konta. Bacalah!" 

 

Sphinx yang cuma fasih bahasa mandarin, ragu memahaminya. Dengan agak menyeringai, 

sphinx balik bertanya: "kamerad harto, tulisan tanganmu jelek sekali. Apa sih artinya spp? 

Dengan senyum simpatik, harto kalem menjawab: spp itu surat persetujuan perdamaian." 

 

“apa maksudnya perdamaian?,” sphinx menyergah 

 

"begini yo kawan sphinx", harto memulai diplomasinya. "duel kita ini duel politik. Politik itu 

semacam seni merangkai bunga. Harus tetap ada yang di pucuk. Yang di bawah harus 

menyangga yang di pucuk. Yang di pucuk itu aku. Yang di bawah itu kamu." "tidak adil!," 

bentak sphinx. 

 

“itu adil, kawan sphinx”, balas harto, lebih kalem lagi. “bukankah yang di bawah selalu lebih 

dekat dengan air? Yang basah-basah itu bagianmu, kawan sphinx.” 

 

Sphinx membisu meimbang: “kamerad harto, jelaskan maksud kau dengan bahasa dunia. Aku 

tak paham tetek-bengek merangkai bunga.” 

 

Harto cekatan menjawab: “simpelnya begini, kawan sphinx. Kau akan kupromosikan sebagai 

dubes untuk negeri tiongkok. Di samping istri, kau boleh pelihara selir di sana. Belajar kung fu 

atau kursus konghuchu, ditanggung biaya negara.” 

 

“jadi duel kita hentikan?,” sphinx menyimpulkan. 

 

“o, ndak, ndak, duel tetap berlanjut, kawan sphinx. Ingat, ini seni merangkai bunga gaya ikebana. 

Ornamen-ornamen yang tak perlu musti dibuang. Jadi, anak-anak buahmu tetap dilucuti dan di 

penjara. Ini teknik menata perhatian publik, supaya kepergianmu ke tiongkok tidak menyolok. 

Paham?” 

 

Sepi. Sphinx nglumpru. Nafasnya satu-satu. Melihat ini, doktor zainuddin dengan sigap 

mengangkat mik: “holalaa…holalaa… kezaliman sudah dikalahkan. Puji syukur pada yang maha 

besar. Keadilan sudah ditegakkan. Holalaa…holalaa… mari rayakan persatuan!” 

 

(terdengar suara gaduh dan aneka yel. Pada gambar sawah gogorancah nampak suasana 

kerusuhan dan amuk masa ) 

 



Maka rakyat yang kegirangan segera tumpah ke jalan raya. Toko-toko dijarah, sebagai tumbal 

kemenangan. Antek-antek sphinx digiring ke peternakan. Di stempel dahinya, dinomori 

lehernya, hidungnya dilobangi dengan obeng-obeng membara, untuk dikalungi surat tidak bersih 

diri. Antek yang mokal-mokal digorok lehernya, atau diarit. Sebagian lagi, yang sudah jompo 

dan buta huruf, diangkut paksa dengan truk-truk tentara, dilempar ke hutan transmigran. Yang 

mati, diproses jadi adonan pupuk kandang. Seluruh pengikut sphinx dilucuti, diterali. 

 

Harto menggandeng sphinx menuju pedalaman alas roban. Tunggu, harto!, sphinx menahan 

langkah. Aku puas kalau dikalahkan musuh yang berotak. Sekarang jawablah teka-tekiku. Mata 

harto menajam, alisnya naik : "kawan, sphinx, sekarang tanggal 11 maret. Hari pertama gerakan 

pengendalian keamanan negara. Habis waktu untuk main-main!" 

 

Sphinx menyeringai: "harto, kudengar sekolahmu tidak tinggi. Jika kau mau perbaiki latar 

belakangmu, jawab teka-tekiku. Cuma orang sekolahan mampu menebak arti." 

 

Harto menyungging senyum. 

 

Dengarkan ini harto: "makhluk apa yang kakinya empat di pagi hari, dua di waktu siang, dan jadi 

tiga di hari senja?" 

 

Harto yang tampan mesem lagi, lalu bilang: “itu pki." lalu, dengan gerakan erotik seribu bunga 

menyergap kumbang, harto menusuk tengkuk sphinx dengan konta-nya. Sphinx rubuh, telentang 

bersimbah getih binatangnya. Tulang lehernya patah, lunglai menumbuk lumut hutan. Konta 

yang tertancap makin melesak menembus tenggorok. Konta yang terpasak ke tanah, menyangga 

tubuh sphinx yang menggelosot meregang nyawa. Harto memasang kacamata hitamnya, 

menyapa dengan tenang: “sekarang, kakimu tiga, kawan sphinx. Persis seperti bunyi teka-

tekimu. Kamu sudah senja.” 

 

Sphinx mencoba bertahan, megap-megap bicara: "kenapa begini, kawan harto?” 

 

Harto menghela nafas dengan nikmat, penuh kontrol: "dunia ini panggung sandiwara." 

 

Harto melepas kacamata, meneteskan rohto pada matanya yang penuh bercak merah. Di-kucek 

sebentar, bola mata harto jadi legam, membundar besar, jadi mata burung hantu. Mata itu tidak 

lagi berkedip. Tajam dengan rahasia. 

 

Sphinx mengucap lirih: “kamu binatang politik.” 

 

Harto menggigit pastiles pengharum mulut, lalu bicara: "politik sudah nasibku. Nasib lebih 

sandiwara daripada semua sandiwara. Setiap  sandiwara harus ada akhirnya. Saya hanya 

menjalankan perintah sejarah. Konta harus ditusukkan. Sekali dan pasti. Begitulah kisah daripada 

bharatayudha. Kalau misiku gagal, konta hanya akan jadi  

Tongkat manula. Tapi aku tidak gagal. Nikmati kematianmu,kawan sphinx.piagam anumerta 

akan kukirim segera. Ingat, kau mati di tengah alas roban. Bukan oleh tanganku. Tapi oleh titah 

konta milik adipati karna. Itulah yang akan kusampaikan pada rakyat. Itulah pula yang akan 

ditulis di buku-buku sejarah.” Alas roban jadi senyap. Bukan oleh kepedihan atau penyesalan. 



Senyap oleh langkah berat harto, langkah yang mantap. Di sanalah, di tikungan alas roban, di 

bawah pohon asam yang angker, saya bertemu dengan orang itu. Pertemuan yang mengubah 

petani atmudin menjadi penemu teori vi ci di "saestunipun, panjenengan  badhe tindak pundi? " 

 

Punggungnya bergetar dan bungkuk. Rambut tentaranya memutih dan tipis. Senyumnya tak ada 

lagi. Atmudin sebisa-bisa kasi dia nisehat: "kaio sudah sepuh begini, sebaiknya tinggal di rumah. 

Istirahat. Di sini alas. Ndak aman. Banyak makhluk jejadian. Banyak sphinx.” 

 

Mata orang itu sembab dan tatapannya kosong. Bibirnya kering. Dia begitu sepuh dan rapuh. 

Tangannya yang lamban, menunjuk-nunjuk dadanya. 

 

Atmudin beri nasehat lagi : "jangan buka-buka dada. Angin di sini penuh penyakit. Angin ini 

jelmaan sphinx. Orang ini kopeh. Tak mau dengar nasehat teman.” 

 

Dia buka kaus humpuss-nya. Lalu suaranya yang parau meletup lirih: "saya...sphinx. 

Sayalah...sphinx...” 

 

Bicaranya lalu gagap: “saya… belom bisa… mengalahken… daripada… diri saya sendiri. Saya 

sudah mengkorupsi diri saya sendiri.” 

 

Sambil terus memukul-mukul dadanya, mas har masuk makin dalam ke alas roban. Setiap kali 

dadanya dipukul, keping keping vi ci di deras berjatuhan dari rongga dadanya. Makin keras 

pukulan ke dada, makin dewasalah kualitas vi ci di yang diproduksinya. 

 

(atmudin menuju tumpukan cangkang vcd, lalu meraupnya dengan genggaman penuh ) 

Dengan mata takjub, atmudin memunguti kreasi akrobat mas har. Inilah warisan yang sudah 

mengubah hidup atmudin. 

(lukisan sawah gogorancah ditarik naik. Di baliknya kini tampak poster besar vcd triple x. 

Atmudin berdiri di depan poster itu) 

 

Sejak terima warisan mas har, saya tidak tinggal lagi di alas roban. Temui saya di blok m dan 

sekitar senen. 

(atmudin menaikkan celana petaninya. Lalu memperlihatkan daging pahanya) 

Saya petani atmudin bin mudinat. Sesudah paham teori vi ci di, saya putuskan 

Hidup selibat. (panggung masih memperlihatkan pose sensual atmudin berlatar belakang poster 

besar triple x. Tembang sinom tentang budi pekerti, terdengar sayup seiring pangung yang 

berangsur gelap) 

 

Selesai 

Rampung ditulis : 2004 -2001 

 

 


