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Makalah 

Dari Erotika ke Sir Centhini1

ElizabEth D inanDiak2

Erotika
Kenapa kita harus meminjam istilah dari bahasa-bahasa Barat, bahkan 

dari suarga loka Yunani Kuno  untuk membahas rangsangan birahi. Kata 
“erotika” berasal dari Eros, dewa asmara. Eros lahir dari telur Malam 
yang bersayap kelam dalam pangkuan Kegelapan. Belum ada bumi, 
belum ada langit. Dia bersanggama dengan Gara-Gara dalam jurang 
yang dalamnya tak terhingga, lalu ia membawa cahaya ke permukaan. 

Jadi kenapa “erotika”? Seolah-olah syahwat, hawa atau nafsu 
keberahian tidak ada di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda, 
bahkan sebelum kedatang Islam. Karena sebenarnya, syahwat, hawa 
dan nafsu adalah juga istilah-istilah Barat, yakni dari bahasa Arab. 
Kecuali kata berahi yang berasal dari bahasa Sanskerta, brahi dalam 
bahasa Jawa yang juga berarti “remaja”. Seolah-olah erotika merupakan 
sebuah pangan asing seperti beras, garam atau gula yang harus diimpor 
padahal makmur dalam sastra Nusantara sejak berabad-abad. 

Saat versi Centhini Perancis diterjemahkan “kembali” ke dalam 
bahasa Indonesia, saya coba menyusun daftar istilah yang berhubugan 
dengan erotika, karena Serat Centhini terkenal sebagai karya sastra 
yang penuh erotika. Saya menemukan istilah-istilah tersebut: 

Terangsang/Perangsangan berahi

Nafsu berahinya /membangkitkan keberahian, 

Syahwat, hawa, hasrat, 

Cinta syahwati 

Asmaragama, seni bersanggama

1 Makalah untuk Seri Kuliah Umum tentang Erotika “Erotika Nusantara: Serat Centhini”, Serambi Salihara, 10 Maret 
2012. Makalah ini telah disunting.

2 Penyair asal Perancis yang menerjemahkan Serat Centhini ke bahasa Perancis dan mendapat anugerah Lietary 
Prize for Asia (2003). Sementara sadurannya ke bahasa Indonesia diterbitkan dalam Centhini: Kekasih yang 
Tersembunyi (2008). Bukunya yang lain, The White Banyan: Lahirnya Kembali Beringin Putih (1998).
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Kasmaran

Ajigineng, pengetahuan mengenai teknik bersanggama

Naluri seksual 

Pengumbaran nafsu 

Mabuk kepayang: ennivré d’amour

Beberapa minggu yang lalu, saya juga bertanya kepada teman 
saya di Solo, Suprapto,  menurut dia apa istilah erotika dalam bahasa 
Indonesia atau Jawa? Jawabannya lewat sms : «Birahi, gandrung, 
wuyung, tresna semi, (saresmi = make love). Erotika bisa diartikan 
sexual yang punya potensi Rangsangan birahi, birahi bisa datang dari 
tubuh, dari rasa (punya daya rangkul mesra), bisa dari pikiran, bisa 
dari passion, dari benih. Erotika tidak bisa memuaskan jiwa raga.» 

Serat Centhini sering kali dijuluki sebagai karya sastra adiluhung 
yang erotik dan mistik. Bagi beberapa ahli Jawa, Serat Centhini 
adalah suatu karya yang terlalu suci untuk diterjemahkan, sedang 
bagi pakar-pakar yang lain, Serat Centhini terlalu kotor. Demikianlah, 
selama satu abad lebih kerohanian yang terlalu tinggi dan syahwat 
yang terlalu bejat telah menghalangi penerjemahan suluk erotik dan 
mistik itu. Seolah-olah Serat Centhini  dibagi-bagi menjadi dua pihak: 
di satu sisi, tembang-tembang yang mistik dan halus yang disusun 
oleh tiga pujangga Keraton Surakarta, diiringi tokoh-tokoh mistik 
dan halus juga seperti Amongraga, putra mahkota Sunan Giri, dan 
istrinya Tambangraras, putri seorang kyai pesantren. Di sisi lain, 
tembang-tembang yang erotik dan kasar, yang konon digarap oleh 
Putra Mahkota Surakarta Adiningrat sendiri, Anom Amengkunegara 
III, karena ketiga pujangga yang ditugasi menyusun Sang Suluk 
itu sendiri terganggu oleh adegan-adegan yang terlalu “liar”. 

Sebenarnya, ajaran utama Centhini adalah bahwa erotik dan mistik 
tidak dapat dipisahkan. Puncaknya erotika terjadi pada puncaknya 
mistik. Persatuan atau “manunggal” kedua sifat berlawanan itu akan 
kita kaji sore ini bersama-sama. Namun, kita akan mulai degan 
membaca beberapa tembang Centhini yang biasa dianggap “erotik”. 

1. Erotika Si CEbolang

Cebolang adalah seorang remaja yang bertubuh luwes dan licin. 
Keelokannya yang kabur telah membakar semua budi dalam raganya, 
dan ini di luar kehendaknya, sebab tiap kedipnya, tiap kial tangannya, 
menyulut nafsu wanita maupun pria yang tersentuh olehnya, walau tak 
sengaja. Di malam takbiran, ia begitu saja minggat dari rumah ayah 
ibunya yang saleh, tanpa pamitan kepada mereka. Ia telah melakukan 
tindakan yang sedemikian memalukan sehingga dia putus asa akan 
diampuni atau dilupakan kesalahannya, kecuali menceburkan diri dalam 
kelakuan-kelakuan yang lebih hina lagi. Ia pergi berkelana  bersama 
empat kawannya. Petualangannya mengisi empat jilid Serat Centhini. 
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tEMbanG 42 

Setelah ganti pakaian, Cebolang dan Nurwitri kembali ke 

asrama. Begitu membuka pintu, mereka terkejut melihat 

dua gadis cantik yang berpura-pura tidur di ranjang .

Satunya rebah sedikit serong, jaritnya sembarangan 

dan merak-merak yang tertulis di kainnya mereguk air 

hitam di dasar pukasnya. Lainnya tertelentang, buah 

dadanya menampang seperti dua binatang laut di atas 

nampan keemasan tubuhnya. Nyala lampu melukiskan 

senyum purnama mengintai di bibir mereka.

Cebolang berkata: «Bagaimana pendapatmu, saudaraku? 

Bisa-bisa kita jatuh cinta, tapi itu apa benar-benar 

bahaya? Ayo, kita masuki mereka pelan-pelan dalam 

tidurnya, gadis berbuah dada kuning itu untukmu, aku 

ambil yang berperigi hitam legam. Nanti kita tukaran.»

Kedua pemudi itu gemetar, merasa harapan mereka 

akan terpenuhi. Kedua pemuda telanjang, Nurwitri 

meletakkan kedua putingnya yang halus rata ke pentil 

berkilau pasangannya dalam kecupan susu ganda, 

sedangkan Cebolang dengan ujung lidahnya menggurat 

lingkaran api ke seputar pukas gadis lainnya. Keduanya 

dara berpura-pura kaget: «Tunggu, ada apa? Oh! Ayo 

duduk, mulutku terbakar keinginan mengunyah sirih!»

Dan begitulah mereka duduk, satu dan lainnya, dengan 

si lelaki dalam kedudukan sedikit miring di antara kedua 

kakinya. Mereka memamah sirih sepenuhnya sambil 

goyang bersetubuh, menutup mata menyelaraskan diri 

dengan turunnya lingga buta ke jurang liang sanggama.

Cebolang dan Nurwitri menyerap kenikmatan para gadis 

seperti dua bunga karang laut yang segera menyemburkan 
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air mani beraroma tripuspa. Mereka mengasah lagi 

batangnya dengan ajian tajam yang hanya diketahui 

oleh kaum musafir Jawa. Mereka bertukar tempat dan 

gadis, lalu bermain cinta lagi hingga malam silam.

Menjelang fajar, mereka buru-buru melupakan diri 

terakhir kali dalam tubuh kedua gadis, kemudian keluar 

sembunyi-sembunyi. Mereka pergi ke sumur untuk 

membasuh kepala dan kelaminnya, lalu wudu. Mereka 

melaksanakan salat subuh di serambi pesantren.

2. Erotika “buku kESEmbilan”

Buku Kesembilan merupakan jilid yang paling terkenal di antara 
kedua belas jilid Serat Centini karena isinya yang hampir semua tentang 
syahwat. Di saat kita sebagai pembaca meningkat dalam perjalanan 
batin Amongraga, tiba-tiba kita terperosok ke tingkat badaniah yang 
sangat rendah dan begitu kasar, tapi tetap terjaga oleh tingginya 
keningratan tembang-tembang. Saya sendiri harus menyiksa diri untuk 
mencebur ke dalam kosa kata kasar sambil tetap membentangkan 
keanggunan bentuk kalimat. Hanya kejenakan tembang-tembang 
inilah yang menyelamatkan saya. Karena masalah perkelaminan 
di Centhini, bagaimanapun juga selalu lucu, lugu dan baik hati.

tEMbanG 127

Ki Nurbayin mempunyai tiga anak perempuan yang 

masing-masing lebih buruk dari lainnya. Yang sulung, 

Banem namanya, rambutnya berminyak dan susunya 

kopek. Yang kedua, Banikem, pantatnya melorot dan 

matanya cekung. Yang bungsu, Baniyah, bibir dan 

hidungnya berbulu, dan itu walau ia belum akil balig.

Ki Nurbayin membeberkan kepada para tamunya ilmu 

bercocok tanam yang membawa mereka ke larut malam. 

Kulawirya dan Nuripin pamitan duluan serta menggelar 

tikar di serambi. Jayengwesti pergi sembayang ke 
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mesjid, sedangkan sebuah ranjang telah disiapkan bagi 

Jayengraga di pondok kecil terpisah, di barat rumah.

Ketiga gadis tadi duduk di bawah bintang di sebuah balai-

balai dekat pondok terpisah itu. Berbisik-bisik mereka 

bergurau sambil sekuatnya menahan nafsu, mereka belum 

pernah mencicipi rasanya pria, tapi dari balik dinding 

mereka sering mengintip pergumulan ayah dan ibunya.

“Apa menurut kalian Jayengraga mau 

ditunggangi jika kita dekati?” tanya Banem.

“Mana tahu, coba saja sendiri,” jawab Banikem.

“Ia sendirian dan diannya telah dipadamkan, tak 

seorang pun akan melihat kalian,” tambah Baniyah. 

“Kamu yang sulung, kamu dapat kehormatan pertama.”

“ Baik, aku ke sana, tapi setelah aku, giliran kalian!”

Banem maju, ragu, ke pondok menyendiri itu. 

Jayengraga tidak tidur, ia menguping rencana si 

ketiga gadis, jadi ia berpura-pura terkejut ketika 

Banem di kegelapan menempel ke tubuhnya:

“Eh! Siapa yang memelukku ini?!”

“Hamba tuanku. Oh, Jayengraga yang ganteng, 

tubuhku menderita karena cinta, aku datang 

kepadamu mengobatkan sakitku. Tolong, biarkan 

hamba mencicipi sekali anunya pria!”

Jayengraga tertawa dalam hati: “Ya, ampun! Hasratnya 

sudah melampaui kemampuannya, napasnya ngos-

ngosan, bau mulutnya sangat tidak enak, wajahnya 

kumuh, kata-katanya sengit, dan kodoknya sudah 

membasahiku! Kalau kubiarkan, bagiku bukan 

kenikmatan, tapi kalau kuhindari, kasihan gadis itu!”
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Jayengraga berkata kepada Banem: “Karena kamu 

yang mau, lakukan sesukamu.” Mendengar ucapan itu 

jantung Banem berdegup, tak pernah seorang laki-

laki mempertarukan diri kepadanya. Ia menyingkap 

sarung Jayengraga dan memegang zakarnya, besar 

dan panjang walau masih menggelantung, ia belum 

pernah melihat barang seaneh itu. Ia bertanya:

“Dan sekarang, apa yang harus kulakukan?”

“Wah! Aku tidak tahu. Yang kepingin yang memimpin.”
   

Serat Centhini ditulis terutama untuk ditembangkan. Dalam sastra 
Jawa kuno, suara nitis pada penyair bagai suatu wahyu yang datang 
lebih dulu, baru kemudian lahirlah irama dan ragam menemani si 
pujangga memasuki kata-kata satu per satu.  Penyesuaian antara 
irama, macapat dan gema kata-kata itulah yang menciptakan makna 
suluk dan keindahannya. Di dalam syair-syair cabul, kekotoran kata 
dihalau terbang oleh keanggunan tembangnya. Justru perpaduan antara 
lumpur dan emas itulah yang membentuk erotika khas Centhini. Kalau 
tembang dihilangkan, para pembaca akan tercebur ke dalam lubang 
comberan kata-kata dan amblas ke dalam lumpur  untuk selamanya. 

3. Erotika SEbagai ajaran haluS: 
aSmaragama atau kamaSutra jawa

tEMbanG 22 

Istri Ki Hartati menyambut sang pangeran dan sang 

putri Giri seperti anaknya sendiri. Ia segera menaruh 

sayang kepada Rancangkapti dan mewariskan 

kesempurnaan asmara gama kepadanya:

“Anakku, katanya suatu malam bulan baru, sebentar lagi 

umurmu akan cukup untuk menikah. Ketahuilah bahwa 

tidak ada perkawinan yang bahagia tanpa penguasaan seni 
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bersanggama. Karena itu dengarkan inti sari wejanganku.”

Suami dan istri duduk berhadapan, kaki terlipat di 

bawah paha, pantat kiri bertumpu pada telapak kaki 

kiri, sedangkan kaki kanan tegak berdiri di samping 

pantat kanan, jari-jari kaki menghadap ke dalam 

seperti pada sikap pertama tahiyat saat salat.

Si istri menundukkan kepala seakan berhasrat dipijit 

tengkuknya. Sang suami maju memeluknya, tangan 

kiri memegang pinggang, tangan kanan di dengkul 

istrinya yang sedikit membuka paha kirinya. Sang 

suami mendekatkan wajahnya tanpa tergesa-gesa, lalu 

si istri merebahkan tubuhnya ke belakang sedangkan 

suaminya berjongkok di antara kedua pahanya.

Si istri meletakkan paha kirinya ke atas paha kanan suami 

yang kemudian mengangkat kedua dengkul istrinya. Ketika 

sikap berdua sudah terasa nyaman, sang lelaki membaca: 

“Bismillâhirrahmânirrahîm”, kemudian ayat Kursi.

Si perempuan menirukannya, dan ketika selesai, 

dengan lembut lingga menyusupi yoni. “Bila 

perempuannya ramping, lingga masuk bagaikan 

ular masuk liang, pelan-pelan, tanpa tergesa. Bila 

perempuannya gendut, zakar seolah menciumi sekitar 

liangnya dahulu seperti membaui semerbak bunga.

Bila perempuannya sangat merangsang, lingga 

pelan-pelan akan menerobos, bagian kiri kepalanya 

yang disunat duluan, arah sedikit miring, seperti 

langkah pengembara di sisi tebing, kemudian ketika 

sudah mantap, ia akan memusatkan kekuatannya 

tegak lurus ke lubang sanggama, siap-siap 

menenggelamkan diri sepenuhnya ke rahim rahmati.

Bagi perempuan berkulit madu sepertimu, Rancangkapti, 
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puncak kenikmatan terletak di bibir farji dan di cekungan 

pusar. Itulah sebabnya si lelaki, setelah membisikkan kalam 

kasmaran, lalu mencium bibirnya dengan menahan nafas.

Ketika perempuannya mulai merintih, si lelaki 

memasukkan batang menegang ke lubang dan lidahnya 

ke pusar. Badai rasa akan bangkit jam dua pagi, tapi 

jika satu dan lainnya telah hanyut terbawa hawa, 

hitungan waktu tidak layak lagi. Kala telah kalah.”

4. Erotika SEbagai ajaran kaSar: 
mantra-mantra bobrok 

tEMbanG 27 

“Empu Amongtrustha, tanya Cebolang, apa yang 

menyulut berahi wanita-wanita ini terhadap pria?”

“Sesungguhnyalah, anakku, rahasia rasa berpindah-

pindah di tubuh ronggeng selaras kisaran hari di 

penanggalan bulan. Jika kamu mau sanggama di 

hari pertama bulan, mulailah dengan mengecup dahi 

pasanganmu. Di hari kedua, cium pusarnya. Di hari 

ketiga, pijit betisnya. Di hari keempat, lengannya. Di 

hari kelima, kulum susunya, dan begitu seterusnya.

Jika kamu ingin tahan lama, tumbuklah halus daun 

legundi dan daun widuri serta potongan kulit trenggulung, 

dibikin bulatan kecil-kecil lalu telanlah sambil membaca 

dua belas kali kalimat ini: Kumala sahaheka di, kun payakun 

ilaika, datuka muka nataneka, Allahumma ya muka nunujra 

rumnya ala, huya muka datbiramu ika sangkrama rakiman. 

Zakarmu akan tetap keras dan tidak lekas keluar.

Ada lagi mantra ampuh lainnya, konon, datang dari 

tanah seberang. Hembuskan ke dalam farji wanita: Hari 

panas bumi renggang, hari hujan langit terang. Jika 
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kamu mau mengakhiri sanggama, baliklah mantranya. 

Jika kamu tidak ingin bersetubuh tapi dapat mencapai 

kenikmatan melalui segenap permukaan raga, cubit susu 

pasanganmu dan bacalah: Kun ta ngalai mukadas brai.”

5. PunCak Erotika: “EmPat Puluh malam 
dan Satunya hujan”

Dalam Serat Centhini yang asli dikisahkan bahwa Amongraga dan 
isterinya, Tambangraras, melewatkan empat puluh malam dalam 
kamar pengantin tanpa bersetubuh. Empat puluh malam itu mengisi 
enam pupuh terakhir jilid ke-6 dan empat belas pupuh pertama jilid 
ke-7. Tetapi Serat Centhini mengisahkan hanya sekitar lima belas 
malam, dengan mengumpulkan seluruh ajaran yang disampaikan 
Amongraga kepada isterinya dalam beberapa malam saja, sehingga 
ajaran-ajaran tersebut, walaupun luar biasa indah, menjadi kabur dan 
terlalu padat. Saya mengubah “adegan dan penyutradaraan” dengan 
menggambarkan empat puluh malam itu, satu per satu, seperti dalam 
kisah Seribu Satu Malam, dengan satu ajaran per malam. Seluruh ajaran 
Amongraga kepada Tambangraras dicatat, asal-usulnya ditimba dari 
pengarang Sufi kuno dari Timur Tengah seperti Abd Ak-Karîm Al-Jîlî, 
Abd Al-Qaadir Al-Jailani, Sidi’Abd Er-Rahman, Al-Ghazâli, Abu Syukur 
Al-Kasyi Al-Salimi, Djalâl-ud-Dîn Rûmî... Dalam Serat Centhini asli, 
sepanjang empat puluh malam itu, Tambangraras bersembah dan 
berkenan dengan diam. Saya memberanikan diri membuat dia lebih 
berpikir, perasa, cerdas dan tangkas, sambil menghormati penyerahan 
semunya. Kemudian namanya ditafsirkan sebagai “tembang” (tambang) 
yang merdu (raras). Dia tampil di hadapan saya sebagai wujud syair 
itu sendiri, sebagai  babon suluk, rahim sabda yang luas tempat 
Amongraga mengembara memikul raganya dengan begitu susah.

  

tEMbanG 81 

Ketika malam kesepuluh tiba, di haluan ranjang, 

Tambangraras membiarkan kaki telanjangnya terbuka 

dan berkata: “Oh, Apiku ! Lihatlah betapa dahaga 

daku akan ilmu Kakanda, tubuhku bagai tanah kering 

merekah, terbelah. Turun hujan pertama, basah 

kuyup ia, mabuk air. Tapi musim hujan lalu mohon 

diri dan haus tak tertahankan pasti kembali.”
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Dari buritan ranjang, Amongraga menjulurkan tangan 

telanjangnya ke kaki istrinya dan dengan empu jari 

mengurut lekuk tapaknya, tempat hasrat sekujur tubuh 

tertuju. Lama ia memijat seirama pedih nyanyiannya:

Jika kau dahagakan air

Air dahagakanmu. 

Di balik sekat berkerawang, Centhini merasakan 

malam undur diri sebelum pudar. 

Dalam Empat Puluh Malam dan Satunya Hujan, erotika bukan tindakan 
seksual. Erotika sebenarnya bukan sebuah tindakan apa pun. Erotika 
adalah sebuah khalayan sebelum terjadinya sanggama, sebuah 
ketakjuban panca indera melewati khalayan, pikiran. “Erotika” tidak 
perlu tubuh ragawi. Erotika hanya perlu raga khalayan. Sebenarnya, 
erotika adalah sebuah penyutradaraan, pementasan hasrat sanggama. 
Untuk berkembang, erotika perlu pangung. Lalu panggung yang paling 
hebat dalam Centhini adala ranjang pengantin, tempat Amongraga dan 
Tambangraras berbaring selama empat puluh malam tanpa bersetubuh. 

Pementasan erotika itu memamerkan semua upayanya pada tembang 
pertama Empat Puluh Malam dan Satunya Hujan (tembang 72): 

1. Suasana pangung (ranjang) yang penuh wangi dan 
damai, sedangkan di luar kamar pengantin para 
tamu berfoya-foya dan bermabuk-mabukan: 

Di kamar pengantin, Tambangraras duduk 

di ranjang berkain putih yang ditenun dari 

akar wangi. Ia masih mengenakan pakaian 

pengantinnya. Bahkan belum ia tanggalkan 

kembang dari gelungnya sehingga sedap 

malam mewangikan rambutnya dengan bau 

mabuk lembut, mayang mengembang berkat 

rahmat kegelapan, sedangkan anggrek bulan 

memantulkan cahaya pucatnya ke langit-

langit kelambu ranjang seperti Bimasakti. 
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2. Setting kedua kekasih yang berlawanan 
sekalian saling menlengkapi:

Amongraga telanjang dan duduk bersila di 

hadapan istrinya, di ujung seberang ranjang, 

cukup jauh  hingga ketelanjangannya tidak 

membuatnya was-was, namun cukup dekat 

agar Tambangraras dapat memperhatikan 

bentuk lingganya setepat-tepatnya.

3. Bahaya: 

Amongraga mengarahkan pandangannya 

yang silau ke Tambangraras: “Dinda, kau 

duduk di situ, di haluan ranjang pengantin 

dan aku di buritan. Andai pun saling terulur 

sejauh bisa, tangan-tangan kita tiada kan 

bersentuhan karena kecemasan antara 

kita sedemikian besar. Namun hatimu 

sudah dalam hatiku dan hatiku dalam 

hatimu, kau dengarkah keduanya berdebar-

debar, gugup karena asmara? Padahal 

kegugupan adalah halangan sanggama.”

4. Larangan:

Jika kau tidak keberatan, Dinda, dan 

dengan rahmat Allah, mulai malam ini 

berdua kita akan berlayar dalam diam 

untuk menenteramkan nafas satu dalam 

yang lainnya, dan agar kau jadi buritan 

dan aku haluan. Awalnya pelayaran ini 

akan terasa kejam, penuh larangan, 

sebab ancaman karam sangat besar. Kita 

akan dibawa selama empat puluh malam 

mengarungi tujuh lautan, silih berganti.
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5. Tekanan karena jarak dan ketelanjangan 
antara kedua kekasih: 

Ketika malam kedua puluh tiga tiba, di 

haluan ranjang, Tambangraras telanjang, 

bersembah : “ Oh, Apiku ! Setelah Kanda 

menelanjangi jiwaku, dapat kuungkapkan 

kini padamu tubuh utuhku. ”

Amongraga duduk di buritan ranjang, 

cukup jauh sehingga tidak cemas terhadap 

ketelanjangan istrinya, namun cukup dekat 

agar dapat melihat merah padmanya setepat-

tepatnya. Lama berdiam ia memandangi merah 

itu. Keheningan menyerap sari putih maninya.

6. Si Centhini sebagai perangsang hasrat, seperti 
“pelacur suci” dalam upacara tantrik: 

Di balik sekat berkerawang, Centhini 

menangkap desah Amongraga dan engah 

Tambangraras, bulir-bulir peluh di tubuh 

mereka yang membara dan memenuhi 

kamar, tempias gerimis. Centhini berjaga, 

sebab ia ditugasi untuk mengabarkan 

koyaknya selaput dara agar segera 

disiapkan jamu godogan kembang curian.

7. Nafsu yang tertunda: 

Sebelum pernikahan dilangsungkan, Amongraga 
memberitahu Tambangraras bahwa segera mereka 
bersetubuh nanti, ia akan meninggalkannya 
untuk mencari kedua adiknya, sehingga kedua 
kekasih sangat takut akan sanggama yang akan 
menyatukan dan sekalian memisahkan mereka.  

Dari malam ke malam, ajaran-ajaran Tasawuf 
dan asmaragama digilir, supaya Amongraga dan 
Tambangraras menjadi jinak satu terhadap lainnya dalam 
ketelanjangan tubuh mereka, dan menyingkap cadar 
roh mereka dengan ketegangan syahwat serta batin.
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Dari malam ke malam, erotik dan mistik, tasawuf dan 
asmaragama berkembang berbarengan sehingga pada 
akhirnya mistik terbakar oleh api erotika dan erotika 
terbakar oleh nyala mistik. Dua-duanya musnah. Yang 
tersisa hanya cahaya. Cahaya sayap-sayapnya Sang Eros. 

Di kamar pengantin, angin diam 

mengembus kandil. Ini malam ketiga puluh 

sembilan. Di ranjang bidadari, Amongraga 

dan Tambangraras tidak lagi melihat 

ketelanjangan masing-masing maupun jarak 

pemisah mereka. Tidak ada lagi haluan 

maupun buritan, raib pula garis batas air.

Dalam empuk hangat kegelapan, mereka 

merasa makin lebur menyatu tubuh. Mereka 

saling menjadi yang lain dan pasrah keduanya 

pada dekapan keremangan. Suara mereka 

pun mengalir yang satu dalam yang lain 

dan juga dalam malam yang kian pasang.

Hujan hangat turun malam itu, bagai 

air mendidih dituang atas daun-daun the 

kering dan segera membebaskan harum 

wangi pegunungan di kerongkongan. 

Di malam hujan itu akhirnya kita menemukan istilah sejati 
sebagai penggantian kata “erotika”: SIR. Paduan nafsu (sir 
dalam bahasa Jawa) dan rahasia (sir dalam bahasa Arab).

SIR yang menangkat asmaragama ke alam gaib.  


