Catatan Seorang Gila 3: Orang Merdeka
Ditulis oleh Ayub Yahya
Jumat, 17 April 2009 12:29

Siang yang terik. Sinar matahari terasa bagai menggigit kulit. Bagi saya sih tidak begitu jadi
masalah.
Wong tiap hari saya jalan kaki puluhan kilometer, setengah telanjang pula;
kepanasan, kehujanan. Jadi sudah biasa.
Kasihan deh mereka yang sudah terbiasa dengan AC --- mobil ber-AC, rumah ber-AC, kantor
juga ber-AC --- pasti tersiksa sekali kalau mesti pergi-pergi keluar. Saya tidak bisa
ngebayangin, bagaimana kalau suatu saat listrik mati. Lalu semua AC mati. Weleh-weleh, bisa
mati juga kali mereka.
Manusia tuh memang aneh. Mereka makin pandai. Teknologi mereka makin hebat. Mulai dari
mobil, komputer, hand phone, alat-alat dapur, pendek kata semua perlengkapan untuk hidup
makin canggih. Tetapi lha kok, hidup mereka malah makin tergantung pada barang-barang
ciptaan mereka sendiri.
Padahal namanya juga perlengkapan. Fungsinya ya tentu hanya untuk melengkapi. Artinya,
boleh ada boleh juga tidak ada. Kalau makanan, semacam dessert-nyalah. Lha, sekarang kok
malah jadi menu utama. Orang dikondisikan untuk tidak bisa hidup tanpa semua itu. 'Kan aneh.
Dulu sekali, zaman para nenek moyang, jangankan mobil, komputer, dan segala macamnya
itu, lha listrik saja belum ada. Toh mereka bisa hidup. Andai keadaan dulu itu terjadi zaman
sekarang, bisa kiamat kali dunia. Tidak ada manusia yang bisa hidup. Kalau pun ada yang bisa
bertahan, paling ya orang-orang gila macam saya ini. Saya 'kan tidak tergantung pada segala
macam barang itu.
Barangkali begitulah ciri kemodernan; manusia makin pandai menciptakan barang-barang
yang kepadanya mereka lalu menggantungkan diri. Padahal ketergantungan adalah lawan dari
kemerdekaan, maka itu berarti zaman makin modern manusia makin tidak merdeka.
Memang sih dengan hasil teknologi hidup menjadi lebih mudah. Tetapi kalau kemudahan itu
kemudian harus ditukar dengan kemerdekaan, apa nggak kemahalan tuh?! Kalau saya sih
nggak mau la yaw.
Maka, berbahagialah orang merdeka kayak saya ini. Mau hidup tanpa komputer oke. Mau
hidup beratap langit beralas bumi tidak masalah. Mau makan di mana saja dan apa saja
monggo. Mau panas mau hujan, saya 'kan tetap tersenyum ha ha ha…! 040803
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