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DI SEBUAH TAMAN KALA BULAN MULAI MENAMPAKKAN CAHYANYA YANG AGUNG, DUDUKLAH OMEGA DIAM DALAM KEHENINGANNYA SENDIRI. KEMUDIAN DATANG SESEORANG DI SAMPINGNYA SALING MEMBELAKANGI, KEMUDIAN MEREKA SALING BERBICARA

OMEGA  
Ruang hampa adalah milikku jangan usik ketentramanku

SESEORANG 1  
Aku adalah hampamu 

OMEGA  
Kau adalah Eroseku yang tak tergapai 

SESEORANG 1  
Aku masih Erosemu, ia yang tinggal menetap dalam hatimu 

OMEGA  
Apa yang kau inginkan? 

SESEORANG 1  
Aku tiba-tiba saja teringat padamu 

OMEGA  
Sudah habis masamu 

SESEORANG 1  
Aku adalah hatimu 

OMEGA  
Kau adalah lukaku.

SESEORANG 1   
Omega

OMEGA   
Pergilah

SESEORANG ITUPUN PERGI SELAYAKNYA ANGIN YANG BERHEMBUS SYAHDU

OMEGA  
Aku remuk lagi 

KEADAAN KEMBALI HENING, KEMUDIAN IA MEMBALIKKAN BADANNYA DAN MEMANDANG HAMPA. LAGI-LAGI DUDUK HENING, MERASAKAN APA YANG ADA DI SEKITARNYA, TIAP HEMBUSAN ANGIN YANG BEKU, TIAP SUARA YANG PILU, TIAP GERAK MAKHLUK YANG MULAI LELAH DALAM PENCARIAN YANG TAK SAMPAI-SAMPAI. KEMUDIAN DATANGLAH PULA SESEORANG DI HADAPANNYA IA HANYA SEKEDAR LEWAT DALAM ANGKUH YANG DALAM DAN OMEGA HANYA MAMPU TERDIAM DAN MEMANDANGINYA. HENING SEJENAK. SESAAT KEMUDIAN TERDENGAR ALUNAN MUSIK DANSA DARI PERLAHAN KEMUDIAN MENJADI SEMAKIN KERAS NAMUN TETAP TERDENGAR LEMBUT, SECARA PERLAHAN OMEGA MULAI BERGERAK MENGIKUTI IRAMA DI HATINYA TERUS BERGERAK BERJALAN, BERPUTAR, MELENGGANG, MELOMPAT, TERUS DAN TERUS. KEMUDIAN MUNCUL SESEORANG 1 DAN SESEORANG 2 DATANG UNTUK TURUT SERTA BERDANSA BERSAMA KEHIDUPAN MEREKA SENDIRI. DENGAN PERIH YANG DALAM OMEGA TERUS MENARI MENGIKUTI IRAMA HATINYA YANG SEMAKIN LARA. DUA PASANGAN ITU TERUS MENARI DAN SALING BERGANTI PASANGAN DAN OMEGA MASIH TETAP SENDIRI.
SELANG BEBERAPA SAAT KEMUDIAN MUNCULLAH SESEORANG YANG LAIN. MUSIKPUN BERANGSUR MEREDA DAN PASANGAN –PASANGAN YANG SEDANG BERDANSA SATU PER SATU MENINGGALKAN OMEGA DENGAN SESEORANG ITU.

OMEGA  
Alfa 

SESEORANG 3  
Hai Omega 

OMEGA  
Sekiranya aku mampu menembus hatimu 

SESEORANG 3  
Sekiranya hatiku seluas samudera hanya ada satu nama di sana.

OMEGA  
Dan itu bukan aku,tapi aku akan terus di sini untuk menunggu

SESEORANG 3  
Jangan menungguku

OMEGA  
Walau terluka aku tetap di sini

SESEORANG 3  
Mengertilah, bahwa sekiranya dalam hatiku tertulis nama yang lainpun aku takkan menyentuhnya 

OMEGA  
Aku tetap di sini 

SESEORANG ITUPUN HANYA TERTUNDUK DIAM DALAM KEBISUAN YANG DALAM, LALU IAPUN PERGI MENINGGALKN OMEGA DALAM KEHAMPAANNYA. OMEGA BERDIRI MEMANDANG BULAN YANG SEMAKIN MENANTANG KEBEKUANNYA (MUSIK MENGALUN SENDU ) DALAM KEADAAN YANG DEMIKIAN DATANGLAH SESEORANG (VOLT ) DENGAN PERASAAN MALU-MALU MENDEKAT, DENGAN SETENGAH RAGU-RAGU IA SESEUNGGUHNYA INGIN MEMBERIKAN SEKUNTUM BUNGA MAWAR YANG IA SEMBUNYIKAN DIBALIK PUNGGUNGNYA. TAPI KEMUDIAN DATANG PULA SESEORANG YANG LAIN LAGI (RHO ) MENDEKAT DAN MENDAHULUINYA MEMBERIKAN SEKUNTUM MAWAR KEPADA OMEGA (MUSIK MENJADI ROMANTIS ), DENGAN RAGU OMEGA MENYENTUH BUNGA ITU, SESEORANG YANG TADI YANG MENYEMBUNYIKAN SEKUNTUM MAWAR MERAH DI BALIK PUNGGUNGNYA AKHIRNYA MENGUNDURKAN DIRI DARI HADAPAN, TAPI SECARA TIDAK SENGAJA OMEGA MELIHATNYA DAN MENGURUNGKAN NIATNYA UNTUK MENGAMBIL BUNGA ITU ( DARI RHO )

OMEGA  
Volt 

( ragu-ragu), 

apa yang kau sembunyikan di balik punggungmu itu 

SESEORANG 4  
Oh, i..ini, ini bukan apa-apa, hanya harapan yang terbang  

MEREMAS BUNGA MAWAR ITU HINGGA TANGANNYA TERLUKA KARENA TERTUSUK DURINYA

OMEGA  
Volt ?  

CEMAS

SESEORANG 5  
Kau kenapa Volt ? 

SESEORANG 4  
Aku tertusuk duri, tapi aku tak apa

OMEGA  
Volt....  

MENAHAN JENGKEL,KARENA SESUNGGUHNYA IA TELAH MELIHAT APA YANG DIBAWA OLEH VOLT DAN YAKIN BAHWA BUNGA ITU UNTUKNYA

SESEORANG 4  
Omega, sekiranya bunga yang dibawa Rho untukmu, terimalah itu dengan kesungguhan. Rho telah dengan susah payah menghilangkan duri-duri bunga yang sekarang ada di tangannya. Jangan kau tancapkan lagi duri itu ditangkainya 

OMEGA  
Volt, bagaimana mungkin kau berkata begitu,aku tak ingin melukainya. Aku hanya menginginkan bunga itu saja.

SESEORANG 4  
Jangan mempermainkan Rho, karena bunga itu sungguh untukmu

SESEORANG 5  
Volt..,Omega... 

RAGU-RAGU ANTARA YAKIN DAN TIDAK BAHWA SESUNGGUHNYA BUNGA YANG DIBAWA VOLT ADALAH UNTUK OMEGA DAN SESUNGGUHNYA OMEGA JUGA MENGIINGINKAN BUNGA ITU

OMEGA  
Volt kau benar-benar menyebalkan  

MEMANDANG VOLT DENGAN PENUH KEBENCIAN LALU VOLTPUN PERGI

SESEORANG 5  
Omega, bunga ini untukmu.

OMEGA  
Betapa indah bunga ini, sekiranya aku boleh memilikinya aku akan sangat berterima kasih.

SESEORANG 5  
Sungguhkah bunga ini berkenan di hatimu? Apakah kau sungguh berkenan atas bunga dan hatiku 
OMEGA  
Ya aku sangat senang bisa memperoleh kesempatan untuk memiliki bunga ini

SESEORANG 5  
Sungguhkah demikian? Kau sungguh berkenan atas bunga itu? 

OMEGA  
Ya aku bersungguh-sungguh padamu, sungguh senang hatiku dapat memiliki bunga yang seindah ini,

SESEORANG 5  
Apa hanya bunga itu yang kau inginkan dariku?

OMEGA  
Ya, karena bunga ini begitu indah

SESEORANG 5  
Sesungguhnya aku ingin kau juga melihat apa yang ada dalam bunga itu

OMEGA ; 
Aku hanya melihat bunga ini aku tak melihat apapun selain keindahannya. Tapi sebenarnya apa yang ada dalam bunga ini?

SESEORANG 5 ; 
Apa sungguh kau tidak mengetahuinya?

OMEGA  
Sungguh aku tidak mengetahui apa maksudmu, sejak kau memberikan bunga ini aku hanya melihat betapa bunga ini sangat indah. Maaf kalau boleh aku tau darimana kau memperoleh bunga ini? 

BERPURA-PURA TIDAK MENGERTI

SESEORANG 5  
Aku memperolehnya dari Volt. Sesungguhnya bukan hanya keindahan dari bunga itu yang ingin kau memilikinya, tetapi juga hatiku

OMEGA   
Maaf ?

SESEORANG 5  
Tapi jika kau memang hanya menginginkan keindahan bunga itu saja aku akan merelakan hatiku hanyut dalam impianku

OMEGA   
Rho...? Rho sungguh maafkan aku, aku benar-benar tidak berpikir bahwa hatimulah yang sesungguhnya ingin kau sampaikan padaku bukan bunga ini. Aku hanya terpikat oleh bunga ini sungguh maafkan aku Rho  

MERASA BERSALAH KARENA IA MERASA BAHWA IA TELAH MEMPEMAINKAN PERASAAN RHO

SESEORANG 5  
Sudahlah aku baik-baik saja dengan keadaan ini, setidaknya sekarang aku yakin bahwa bunga itu tidak jatuh pada orang yang salah, terima kasih bahwa kau masih mau peduli tehadap bunga itu karena aku juga menyayanginya meski aku tidak memperolehnya sendiri. Sekiranya kau mau merawatnya dan jangan biarkan ia layu begitu saja, meski aku sangat yakin bahwa bunga itu akan segera kau tinggalkan begitu ia menjadi layu. Dan sekiranya kau tak menginginkannya lagi kumohon jangan kau sia-siakan dia begitu saja, paling tidak sudilah kiranya kau merawat sisa hidupnya dalam kenanganmu. Tapi itupun bila....

OMEGA  
Ya aku akan selalu merawatnya walaupun apa yang akan terjadi nantinya,. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi perawat yang terbaik baginya. Percayalah padaku.

SESEORANG 5  
Terima kasih kau masih mau peduli pada apa yang kuberikan padamu. Terima kasih untuk setiap waktumu yang kau berikan padaku saat ini. Aku akan pergi,terima kasih untuk setiap kenangan ini aku sangat sayang padamu Omega

OMEGA  
Rho...

SESEORANG 5  
Aku pergi omega. Tapi sebelum ku pergi katakan sejujurnya padaku, apa kau juga menginginkan keindahan dari bunga yang dibawa oleh Volt ?

OMEGA  
Apa maksudmu,kenapa kau berkata seperti itu?  

PURA-PURA BODOH

SESEORANG 5  
Sekiranya ia membawa sekuntum bunga ia takkan memberikannya padamu karena pemilik dari taman bunga itu hanya ada satu orang saja dan dia adalah saudaraku. Jadi komuhon jangan pernah menginginkanya lagi

OMEGA  
Aku telah mengetahuinya sejak awal mula bertemu dengannya, bagaimana mungkin seorang penjaga taman tak memiliki sebuah taman yang penuh bunga untuk dirawat. Dan aku juga tau bahwa ia adalah seorang pekerja yang setia pada tuannya. Sungguh jahatnya aku bila aku sampai merusak keindahan dari pemandangan taman itu. 

SESUMGGUHNYA IA SANGAT TERKEJUT KARENA IA BARU MENGETAHUI TENTANG BERITA ITU SEKARANG, DAN AKHIRNYA IA TERPAKSA BERBOHONG LAGI UNTUK MENUTUPI LUKA YANG BARU SAJA TERTOREH DI HATINYA

SESEORANG 5  
Kau telah bohong padaku, katakanlah sejujurnya padaku, sungguh aku takkan terluka oleh pengakuanmu

OMEGA  
Aku telah mengatakannya padamu,sungguh percayalah padaku. Karena masih ada Erose di hatiku dia yang mengetahui bahwa aku telah merawat sekuntum bunga abadi untuk ku persembahkan kepadanya tapi sepertinya ia tak pernah mempedulikanku. Dia yang telah menorehkan luka di hatiku untuk yang pertama kalinya, dan sampai saat ini luka itu masih terasa sakit,sakit yang meninggalkan kehampaan di dalamnya. Tapi bagiku luka itu sebegitu indah dan hampanya bagiku sehingga aku takkan sanggup melupakannya. 

KEMBALI IA MERASA BERSALAH KARENA KEBOHONGANNYA

SESEORANG 5  
Sebegitu berartinyakah Erose bagimu? Sehingga kau taksanggup melupakannya.

OMEGA  
Karena ia adalah pemilik dari taman bungaku yang pertama, dia yang membuat aku belajar bagaimana memelihara bunga agar ia mekar dengan indah di taman

SESEORANG 5  
Apa kau tau betapa saudaraku sangat menyayanginya, mereka begitu menyayangi satu sama lain.

OMEGA  
Sudah seharusnya seperti itukan? Sekarang katakan padaku akan pergi kemana dirimu dan kapankah kau akan kembali?

SESEORANG 5  
Aku tak tau kapan aku akan kembali aku pasti akan sangat merindukanmu. Terima kasih atas kenangan yang indah ini, selamat tinggal Omega. 

PERLAHAN PERGI MENINGGALKAN OMEGA SENDIRI LAGI

OMEGA  
Rho....

KEADAAN KEMBALI SEPI SEPERTI SEDIAKALA,DENGAN SEGUMPAL PERASAAN YANG SUDAH TAK ASING LAGI BAGINYA. KEMBALI IA DUDUK DALAM KEDIAMANNYA, HENING SEJENAK, MEMBEKU DALAM PERGUMULAN DI PIKIRANNYA SENDIRI. TERUS SEPERTI ITU IA TERPURUK DALAM PIKIRANNYA SENDIRI,TANPA ADA YANG MENGETAHUI SEBENERNYA APA YANG SEDANG DIKERJAKANNYA. IA HANYA TERUS DIAM DAN TENGGELAM DALAM DUNIANYA SENDIRI.

OMEGA 1   
Apa yang kau dapat dari semua ini ? Hanya kelelahan sajakan? Lalu kenapa kau masih saja menjalaninya? Menagapa kau menipunya? Kenapa kau tipu mereka? Kau benar-benar bodoh Omega!

OMEGA   
Aku tidak bodoh,aku hanya meginginkan Volt, tapi selalu saja begini jadinya. Mengapa setiap orang yang ku sukai selalu saja telah memiliki kehidupannya sendiri,apa aku sebegitu tidak pantasnyakah untuk mencintai seseorang ?

OMEGA 1   
Untuk apa kau menginginkan Volt ? Apa yang ingin kau dapatkan darinya ?

OMEGA   
Aku hanya ingin dilindungi, aku hanya ingin selalu merasa aman karena selalu ada seseorang milikikku yang selalu mendampingiku. Aku hanya ingin merasa tak sendiri lagi ?

OMEGA 1  
Kau tak pernah sendirian Omega selalu ada banyak orang yang melindungi mu, selalu ada benyak orang yang menyayangimu selalu ada.....

OMEGA   
Itu semua tak cukup bagiku, tak pernah cukup. Kau bahkan tau bagaimana sesungguhnya diriku. Aku ingin melepaskan kelelahanku, aku ingin istirahat, aku hanya ingin ada seseorang tempatku bersandar, tempat dimana aku merasa damai tempat dimana aku tak perlu lagi memakai topeng, tempat dimana...

OMEGA 1   
Selalu ada tempat seperti itu di sini, meski tanpa seorang Volt yang telah dimilii oleh orang lain, tanpa seorang Erose yang entah bagaimana sekarang keadaannya, dan tanpa seorang Alfa yang bahkan sama sekali tidak mempedulikanmu. Selalu ada tempat yang damai bagimu Omega .

OMEGA   
Tidak, tidak ada tempat seperti itu di sini, karena aku selalu ingin menjadi lebih kuat dari mereka agar aku menjadi lebih berarti bagi mereka, agar aku bisa menjadi sandaran yang kokoh bagi setiap kelelahan mereka. Ketika aku sendiripun sesungguhnya telah lelah, aku takkan bisa bersandar pada mereka, karena aku selalu ingin lebih kuat dari mereka, aku tak ingin mereka melihatku dalam keadaan yang sangat payah, karena bila itu terjadi, mereka pasti juga akan menjadi payah.

OMEGA 1   
Tapi kenapa aku tak pernah melihatmu lebih kuat dari yang lain ? Kau bahkan tak mampu memperlihatkan kekuatanmu yang sesungguhnya ?

OMEGA   
Karena sesungguhnya aku ini memang sangat lemah. Omega mengertilah aku, aku lelah dengan perisai ini, ini terlalu berat utkku, aku ingin segera melepaskannya. Aku ingin segera melepaskan beban ini dan bersandar di bahu Volt

OMEGA 1   
Bila memang demikian adanya mengapa kau memilih orang-orang yang tak mungkin untuk kau miliki,seperti Erose, Jaques, Volt,dan Alfa. Kenapa kau tidak memilih Rho yang jelas-jelas menginginkanmu?

OMEGA   
Karena aku tak menginginkannya. Karena aku hanya menginginkan mereka, karena Erose adalah pria pertama yang mampu mencuri hatiku, karena Jaques adalah seseorang yang mampu menenggelamkanku dalam kedalaman matanya yang beku, karena Volt telah berhasil menarik perhatianku hanya dengan sikap manisnya yang sederhana dan karena Alfa telah berhasil mencuri setiap pikiran yang dengan susah payah ku sembunyikan.dan karena mereka telah berhasil membuatku terluka parah dan melemah dengan mudahnya

OMEGA 1   
Lalu bagaimana dengan yang lain jika kau hanya memilih Volt, dan apakah benar Volt adalah orang yang akan kau percayai bebanmu ? Atau karena dia menarik ? atau karena kau memang sungguh-sungguh dengannya?

OMEGA   
Aku tak tau, aku hanya menginginkannya saja

OMEGA 1   
Lalu bagaimana dengan Alfa, atau Erose, atau...

OMEGA   
Aku tak tau, saat inipun Aku masih menginginkan mereka 

OMEGA 1   
Kau harus memilih salah satu 

OMEGA   
Aku ...

VOLT   
Omega, kenapa kau ragu?

OMEGA   
Volt kau...

VOLT   
Aku Erosemu*, Omega,seseorang yang telah berhasil mendatangkan musim bunga di musim dingin yang beku di hatimu

OMEGA   
Volt, kau adalah kau, kau bukan Erose,

VOLT  
Aku adalah Erose mu

OMEGA   
Jika kau Erose ku, dimana Volt?

ALFA   
Aku disini Omega

OMEGA DAN OMEGA 1   
Alfa! 

OMEGA 1   
Ada sesuatu yang tidak beres terjadi disini, Omega katakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di sini?

OMEGA  
Aku tak tau apa yang sesungguhnya sedang terjadi 

( Kepada Omega 1 ). 

Alfa apa yang sesungguhnya sedang terjadi, kenapa Volt menjadi Erose, Alfa menjadi Volt, dan ....

ALFA   
Aku adalah Volt*, seseorang yang selalu membuatmu berdebar-debar, tanpa kejelasan.

OMEGA 1   
Omega kau bahkan menyembunyikan sesuatu dari diriku yang adalah dirimu. Apa yang membutmu sebegitu ragunya sehingga tak lagi bisa membedakan mana yang Volt,mana yang Erose mana yang Alfa? Sekarang tentukan pilihanmu Omega, siapa yang sesungguhnya kau inginkan dalam hatimu!

OMEGA   
Diamlah Omega aku benar-benar tak lagi bisa membedakan mereka satu dengan yang lainnya.

EROSE   
Erose, Alfa, ataupun Volt hanyalah sebutan belaka. Arti sesungguhnya bagi hatimu adalah mereka yang sedang mengaku dihadapanmu. Omega, Aku adalah Alfamu*.Seseorang yang pertama kali ada di hatimu dan akan kekal hingga masa yang tak terhingga.

OMEGA   
Erose...., ya Erose ternyata kau memang Alfa, meski tiada tampak lagi hadirmu di sini.(Erose pun memeluk Omega dan pergi dengan tinggalkan tetes-tetes kebahagiaan di mata Omega )

OMEGA 1   
Omega !! Apa yang kau lakukan?!

OMEGA  
 Aku sudah memutuskannya Omega, ya sekarang telah jelaslah bagiku, bahwa sesungguhnya Erose adalah Alfa, seseorang yang kedudukannya takkan sanggup tergantikan oleh siapapun, meski ia kini telah pergi aku tetap percaya ada tempat yang indah di hatinya untuk kusinggahi.Dan tentang Volt ia akan tetap menjadi seseorang yang inign kumiliki. Dan Alfa, ia pun akan tetap ada di hatiku.

OMEGA 1  
Omega!!!!

SELESAI


Keterangan 
Alfa* Alfa adalah awal, bahwa ia adalah seseorang yang menjadi kisah pertama yang tak terlupakan.
Erose* Erose adalah cinta,bahwa erose hanyalah sebutan untuk menyebut seseorang yang membuat tergili-gila karena cinta.
Volt*  Volt adalah tegangan, bahwa volt hanya sebutan untuk seseorang yang mampu membuat berdebar-debar setiap kehadirannya
Erose, Alfa, dan Volt yang gak pakai tanda * adalah nama tokoh

