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Ada satu pulau terpencil
berudara sejuk, bersih, tanpa polusi
berpantai datar-luas-putih
tanpa sampah industri-rumahtangga, tanpa polusi
lanskap dengan panorama surgawi

Ada satu bangunan rumah di pulau itu
dengan sarana dan fasilitas hidup lengkap-mewah
cadangan pangan mewah-beragam-melimpah
ke luar pulau: tidak ada jalur komunikasi-informasi
tidak ada keterhubungan (connectedness)

Tinggal sendiri di rumah itu
betapa singkat kemewahan dapat dinikmati
betapa cepat datang kebosanan yang meresahkan
betapa cepat datang kesepian yang menyiksa
karena tidak ada keterhubungan:

tertutuplah peluang hidup berbahagia
Kehadiaran alat komunikasi-informasi adalah nikmat

kehadiarannya membuka keterhubungan
melepas belenggu bosan dan sepi
membuka peluang hidup berbahagia

Kehadiran pasangan lawan-jenis adalah nikmat lebih besar
terbukalah peluang komunikasi manusiwai
terbukalah peluang curhat
terbukalah peluang menemukan obyek cinta
timbullah dorongan prouksi, kreasi dan pro-kreasi

mulailah bangunan budaya dan peradaban
terbukalah keterhubungan lebih intens
terbukalah akses pada kebahagiaan
tetapi seberapa panjang jarak waktu dengan kebosanan?

Kehadiran anak-cucu adalah berkah
kehadiran mereka mengutuhkan keterhubungan manusiawi
terbukalah peluang menemukan obyek komitmen dan cinta
terbukalah akses ke sumber kebahagiaan lebih besar
tetapi seberapa signifikan kehadian anak-cucu dapat

memenuhi dahaga cinta manusiawi?
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Sulitkah memahami tetangga sebagai berkah lebih besar?
Bukankah kehadiran mereka menluaskan keterhubungan?
Bukankah mereka lebih me-riil-kan obyek komitmen-cinta?

pembuka simpul-simpul kebahagiaan lebih besar?
Kemampuan membuat hati anak tertawa-lepas-riang adalah anugrah

Anugrah itu lebih besar jika definisi anak diperluas
sehingga termasuk anak tetangga

Keterhubungan dengan anak-istri-tetangga adalah sumber anugrah
dan kebahagiaan

kata kuncinya adalah keterhubungan
semakin intens dan luas bidang keterhubungan,

semakin besar anugrah dan kebahagiaan
adalah mustahil cinta tanpa keterhubungan
adalah mustahil kebahagiaan tanpa cinta

Sulitkah memahami misteri cinta?
cinta adalah memberi bukan menerima

cinta adalah pemberian bukan tuntutan
cinta menyatukan bukan membedakan
intensitas cinta tidak berkurang karena meluasnya obyek

tidak mengikuti rumus zero sum
obyek cinta adalah Keindahan

Keindahan adalah Realitas melimpah-- splendid Reality
Tetapi keterhubungan dengan yang apapun yang non-ilahiah tidak
akan pernah memuaskah dahaga cinta manusiawi, tidak dapat
mendatangkan kehahagiaan penuh

by design cinta manusiawi dirancang
untuk obyek cinta tak-terbatas

cinta manusiwai hanya dapat dipenuhi oleh
yang bersifat ilahiah

pemuasan cinta manusiawi hanya dimungkinkan
melalui keterhubungan dengan yang Mutlak
yang Maha Awal sumber segala
yang Maha Akhir tujuan kembali segala

Salat adalah keterhubungan dengan Ilahi
obyek hakiki cinta

Salat membuka jalur dan membaharui keterhubungan itu
Wallâhu’alam… @


