
Puzzle 1:

Troublemaker Girl? That’s Me!

KOTA Bogor, di sinilah aku tinggal. Kota di Jawa Barat yang dikenal dengan Kota Hujan 

ini selalu menghadirkan hawa dingin, apalagi ketika pagi hari. Membuat orang-orang lebih 

senang  bersembunyi  di  balik  selimut  mereka  yang  lembut  dan  harum  dibandingkan 

beraktivitas di luar rumah. Jika kuandaikan, seperti seekor tupai yang sedang berhibernasi, 

mengandalkan cadangan lemak sebagai sumber energi mereka. Tapi, tidak begitu adanya 

dengan pagi  ini.  Senin pagi  yang sangat panas di  mana cahaya matahari  sudah bersinar 

menyapu daratan dari kegelapan malam. Padahal,  sekarang masih pukul 07.00 pagi,  tapi 

panasnya sudah mampu membakar para siswa yang sedang berbaris rapi di lapangan SMU 

Pusaka Bangsa ini,  termasuk aku.  Ya,  kami sedang melaksanakan upacara  bendera  yang 

selalu berhasil membuat kami keringatan, bahkan pingsan.

Di  sini,  aku  berdiri  gelisah.  Mati  kutu.  Kalor  yang  dihasilkan  cahaya  matahari 

menyengat kulitku, merangsang kelenjar keringatku, menyilaukan mataku, dan aku hanya 

bisa  menunggu sambil  mengerutu.  Rasanya  bumi  ini  sudah sepanas  tungku.  Efek  global  

warming kini benar-benar terasa olehku.

     “ Kalian semua tentu tahu, generasi muda berprestasi adalah tumpuan bangsa di masa 

depan. Nah, kalian semualah generasi muda yang dimaksud itu. Oleh karena itu, cetaklah 

prestasi sebanyak-banyaknya,” teriak pak Hartono, sang kepsek dari atas mimbar. Dengan 

semangat  berkobar-kobar  bak  seorang  demonstran  beliau  mengutarakan  semua  yang 

terlintas di kepalanya, yang tak akan pernah habis meski mulutnya telah dipenuhi busa. Aku 

sempat berpikir, pak Hartono itu lebih cocok untuk jadi aktor yang berperan jadi orang ayan. 

Menggelepar di tanah dengan mulut berbuih.

Saking semangatnya,  kepala  suku,  eh,  kepala  sekolah yang dikaruniai  tubuh  gempal 

bulat  mirip  Doraemon  itu  tak  menyadari  bahwa  para  muridnya  sudah  hampir  mati 
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terpanggang sinar matahari yang kejam menghujam. Apalagi, matahari tampaknya sangat 

bersemangat  menyinari  dunia  pada  bulan  ini.  Mending  kalau  dimanfaatkan  untuk 

mengaktifkan pembangkit listrik tenaga surya.  Tapi kalau untuk memanggang para siswa 

tidak berdaya di tengah lapangan sambil diceramahi panjang lebar oleh kepala sekolah yang 

amat menjengkelkan, THANKS!

Mendingan aku berjemur di gurun Gobi selama satu jam!

Aku  memandangi  orang-orang  di   sekitarku  dengan  ngeri.  Tapi  bukannya  karena 

mereka semua berubah jadi zombie, lho. Tapi karena keadaan mereka yang mengenaskan. 

Wajah mereka yang memerah dan keringat  berleleran  di  sekujur  tubuh mengingatkanku 

pada tampang alien di film Independence Day yang kutonton tadi malam. Sayang nggak ada 

soundtracknya. Kalau ada, kan makin seru! Jadi, sambil mendengar nasihat basi, bisa nonton 

film horror gratis sekalian, bahkan kita jadi salah satu aktrisnya, he…he..he…. ☺ 

Muanthab!

Yang membuatku merasa lebih gerah lagi adalah melihat Tania yang berdiri di depanku 

terus-terusan  mengelap  mukanya  dengan  tisu.  Dia  mengira  akan  gosong  kalau  nggak 

mengelap mukanya terus-terusan.  Entah sudah berapa  bungkus tisu yang dihabiskannya 

sejak upacara dimulai tadi.

Kurang lebih, lima bungkus tandas. Yaah…kurang lebih…

“ Aduh, lama-lama gue bisa jadi kayak orang negro, nih! Kulit gue hancur dan berubah 

menjadi  arang,  bukannya  ‘ntar  dideketin  cowok,  malah  dideketin  tukang  sate  yang 

kehabisan arang!” keluhnya. Dia memang sedang berusaha merawat wajahnya yang nggak 

cantik-cantik amat dalam rangka memburu cowok. Dia jadi jonathan ( Jomblo merana tak 

tertahankan) setelah diputusin cowoknya tiga bulan yang lalu. Mungkin sebagai kompensasi 

rasa sedihnya dengan berpikir, gue nggak jelek-jelek amat! Dia aja yang bego bisa-bisanya mutusin  

gue.

Aku sendiri nggak kalah merana dibandingkan para calon alien di sekitarku ini. Cacing-

cacing rakus di perutku berontak lagi meminta asupan nutrisi. Aku yakin, cacing-cacing itu 

sedang berdemo dalam perutku sambil nginjak-injak boneka pak Hartono yang dibuat dari 

bantal.

Ha..ha..ha.. Aku ini hiperbolis, ya?
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Kurasa, ini merupakan efek paham Preman-isme yang telah tumbuh dan berkembang di 

dalam jiwaku. Sifat yang ditanam oleh kejamnya kehidupan dalam keluargaku yang telah 

dipupuk sejak aku masih terlalu kecil.  Haus akan perhatian membuatku tumbuh dengan 

kondisi  psikis  yang kurang wajar.  Sebagai  seorang biang onar yang lebih pantas disebut 

sebagai  preman  perempatan  jalan.  Tapi  sumpah,  aku  belum  pernah  sama  sekali  yang 

namanya memalak atau merampok orang. Yang kulakukan hanyalah mengacaukan suasana 

yang  tadinya  tenang  dengan  memulai  sebuah  pertengkaran.  Sampai-sampai  aku  sering 

disebut sebagai cewek paling brutal yang ada di SMU Pusaka Bangsa ini. Bisa juga dibilang 

aku ini sangat ngetop dari sisi negatifnya.

Malang bener nasib gue ini.

 “ Del, tetep disitu, jangan geser-geser, udah pewe, nih!”

Di  tengah  lamunanku,  terdengar  suara  seseorang  yang  mencicit  seperti  tikus.  Aku 

menoleh ke asal suara. 

Seorang cewek yang ada di belakangku enak-enakan berlindung di bawah bayanganku 

sambil jongkok. Dia mengipas-ngipas dengan topinya. Enaaak banget. Kalau ini orang bukan 

cewek, sudah kujadikan dia sebagai pengganti bendera yang berkibar. Kubuat nyangkut dia 

di  puncak  tiang.  Dia  akan  menyesal  karena  telah  memanfaatkanku.  Karena  dia  seenak 

hidung  berlindung  di  bawah  bayanganku sementara  aku  merana  terpanggang panasnya 

sang surya.

“ Hebat banget, lo! Kalau ketahuan pak Ucok gimana? Elo bisa ditendangnya sampai ke 

Pluto!” kataku pada cewek itu. Setengah berbisik tentunya, karena sedari tadi mata dingin 

milik pak Ucok mengelilingkan pandang ke seluruh siswa, memastikan mereka tetap dalam 

posisi siap. Kalau didapatinya seorang siswa sedang asyik mengobrol, guru sadis itu akan 

menyuruh sang korban untuk tetap berdiri di tengah lapangan hingga bel pulang. Dan itu 

akan  menyebabkan  sang  korban  pulang  dengan  kulit  hitam,  bau  gosong,  dan  langkah 

terhuyung-huyung seperti seorang bayi yang baru belajar berjalan.

“ Nggak pa-pa duongg… badan gue kan kecil, ukuran mini, pasti nggak kelihatan kalau 

gue berlindung di balik badan loe yang tinggi kayak tiang listrik, eh nggak gitu-gitu amat 

kali  yee...  ingat dong pepatah nenek buyut kita,  sayangilah yang lebih kuecil…” katanya 

dengan nada sok manja.
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Aku rasanya ingin muntah saja.

“ Seenak jidat aja lo ngomong. Kecil badannya thok. Padahal kan elo lebih tua dua bulan 

dua minggu dua hari dari gue !”

“ Dapat pahala, lho kalau ikhlas melindungi yang lebih lemah!”

Chyntia memandangku dengan wajah polos seperti boneka panda, lalu tersenyum sok 

manis. Memperlihatkan barisan giginya yang rapi. Maklum, wajah malaikat berhati jahil, dan 

kadang membuatku ingin meninjunya. Tapi aku bukan tipe orang yang suka menindas yang 

lemah. Sasaran empukku biasanya cowok-cowok udik brengsek mata keranjang yang hobi 

ngintipin cewek di ruang ganti atau toilet.

Aku  hanya  bisa  menghela  nafas.  Tipe  orang  yang  suka  cari  kesempatan  dalam 

kepanasan  seperti  dia  ini  harus  diwaspadai,  kalau  tidak  mau dijadikan  payung berjalan 

olehnya.

“ Terserah lo aja, tapi jangan coba-coba ngintip ke dalam rok gue!”seruku.

“ Tenang, gue bukan lesbian, kok,” sahutnya.

Setelah itu, kami kembali diam. Menerima dengan ikhlas tajamnya sinar matahari yang 

menusuk  kulit  tubuh  kami.  Aku  sudah  hampir  pingsan  rasanya.  Aku  sempat 

membayangkan, coba saja kalau semua murid pingsan dan berjatuhan secara teratur seperti 

domino, guru-guru pasti kalang kabut, dan peristiwa itu akan dicatat dalam Guinness Book 

of Record sebagai Domino Manusia Terheboh di Dunia. 

Mantaap…uhuy!

♫♫♫♫

Akhirnya selesai juga upacara pemanggangan sadis kali ini, yang melibatkan lapangan 

sekolah sebagai oven raksasa dan pak kepsek sebagai algojonya. Aku mengira akan dipenuhi 

uban dengan kulit gosong ketika upacara berakhir beberapa tahun lagi, atau bahkan tak akan 

pernah berakhir hingga aku tua nanti. 

Kerongkonganku  yang  serasa  tercekik  menyeretku  untuk  segera  membeli  minuman 

dingin.  Upacara  bendera  selalu  saja  berhasil   menguras  air  dalam  tubuhku  dan  juga 

menguras  sakuku,  karena  aku harus  membeli  minuman ringan yang sebenarnya  di  luar 
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daftar belanjaku. Aku selalu membawa minuman dari rumah untuk menghemat uang saku 

bulananku.

Aku selalu sebal  pada ayahku.  Sebal,  sebal,  sebaaaal!  Dia  adalah seorang pengusaha 

yang sukses, kantongnya tebal, mau beli ini, mau beli itu, tinggal sodorkan kartu kreditnya. 

Tapi  dia  hanya  memberiku  dua  ratus  ribu  rupiah  untuk  uang  saku  bulananku.  Mana 

cukuuuup? Palingan untuk beli pulsa HP, atau nongkrong di mall hanya untuk memandangi 

alat lukis terbaru tanpa membelinya satupun. Seringkali aku menyimpan dendam kesumat 

untuk ayahku, tapi segera kulupakan. Aku tidak ingin menjadi anak durhaka seberapa pun 

bengalnya aku. Yang pasti, ayahku memang aneh. Dia tampaknya ingin mendapat predikat 

orang terkaya di dunia ini.

Paling kaya di dunia?

MUSTAHIIIL!

Sampai  dunia  kiamat  pun  nggak  akan  kesampaian!  Kecuali  kalau  dia  berhasil 

menemukan harta karun peninggalan Mesir Kuno, Maya, Aztec, dan seribu jenis harta karun 

lainnya. Kalau beneran, dia akan sekaya Paman Gober dan pastinya dia akan berenang di 

kolam uangnya.  Mungkin juga,  dia akan memilih satu keping keberuntungan yang akan 

dijadikan jimatnya.

♫♫♫♫

Kantin penuh sekali, apalagi di tempat bu Minah yang khusus menjual minuman. Baik 

cewek maupun cowok berebut membeli diiringi suara yang amat ribut. Cewek cowok saling 

dorong gak pandang bulu (  Buat apa bulu dipandangin?).  Tapi  aku nggak ambil  pusing 

dengan  keadaan  itu,  karena  dengan  mudahnya  aku  bisa  menerobos  kerumunan  dan 

menyalip antrian tanpa adanya perlawanan dari mereka.

“ Minggir, minggir,” kataku. “ Yang nggak minggir gue tonjok!” tambahku. 

Mereka pun memberi jalan padaku dan mempersilahkanku membeli duluan. Tapi, aku 

yakin mereka  melakukan itu  semua tanpa didasari  keikhlasan hati.  Soalnya banyak dari 

mereka yang menggerutu. Aku tidak mempedulikannya.

“ Bu, lemon tea satu,” kataku.
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“ Iya, sebentar,” sahutnya.

Aku menunggu sejenak, lalu bu Minah kembali dengan sebotol lemon tea di tangannya.

“ Makasih, nih uangnya,” kataku sambil menyodorkan selembar uang lima ribuan, dan 

mendapat kembalian dua ribu rupiah.

Setelah  menerima minuman dan uang kembalian,  aku berjalan  menuju  kelas.  Sambil 

berjalan, aku meneguk isi botol itu sampai habis tak bersisa.  Legaaa banget,  soalnya rasa 

haus yang dari tadi mencekik kerongkonganku telah berhasil kuenyahkan.

Sekarang,  aku  harus  segera  kembali  ke  kelas.  Pak  Ucok  alias  si  Killer  Monster  akan 

menendangku jika aku terlambat masuk.

♫♫♫♫

 Di kelas, Tania sudah bergosip ria dengan beberapa anak cewek di mejanya. Sesekali 

terdengar suara tawa khas mak lampir yang mampu membuat merinding orang-orang yang 

kebetulan lewat di dekat mereka.

Aku  merasa  sangat  mengantuk.  Tadi  malam  aku  menonton  DVD  Narnia  ‘Prince 

Caspian’ hingga larut malam. Dengan mata yang berat  dan sudah tidak mampu ditolerir 

lagi, aku meletakkan kepalaku di atas meja. Hah…rasanya mataku melihat padang bunga. 

Mataku yang hampir tertutup melihat Rio yang duduk di seberang bangkuku. 

Rio, cowok berkaca mata yang selalu menyambar gelar juara umum di sekolah. Dulu dia 

sahabatku, tapi kini kami terasa begitu jauh. Bahkan, aku merasa bahwa dia bukan Rio lagi. 

Dia seperti bukan makhluk bumi. Seolah dia memiliki dunia dan planet sendiri di tengah 

kebisuannya.

Aku sudah mengenal Rio sejak umurku tujuh tahun. Dulu Rio adalah anak yang periang 

dan banyak teman. Kini, dia dikenal sebagai si pendiam kutu buku berkacamata super tebal, 

super cuek dan tak peduli perasaan orang lain. Aku jadi lupa bagaimana senyumnya dulu. 

Entah kenapa dia jadi pemurung begitu. 

Bahkan, sekarang dia nyaris tidak pernah tersenyum! Rio yang dulunya hangat kini telah 

menjelma menjadi sesosok siluman es.

Waduh!
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Seingatku,  wajahnya ganteng banget,  begitu juga rambutnya.  Sikap dan kata-katanya 

sangat menyenangkan.  Itu sempat  membuatku jatuh cinta padanya,  dan itu adalah satu-

satunya rasa cinta yang kupunya. Kini, aku sendiri tidak tahu, masih adakah rasa cintaku 

untuknya, karena dia bukan Rio yang kukenal lagi. Dia adalah orang lain yang baru kutemui 

beberapa  hari.  Entah kenapa ia  mendadak mengubah total  penampilannya dari  lumayan 

keren menjadi culun dan tidak menarik sama sekali. Manusia normal nggak akan melakukan 

hal itu kalau tidak ada alasan yang kuat.

Aku yakin, orang yang tiba-tiba berubah jadi kulkas bernyawa seperti Rio pasti sedang 

mengalami  masalah  besar  yang  dia  tidak  ingin  orang  lain  tahu.  Sudah  ribuan  kali  aku 

membujuknya  supaya  dia  membuka  hatinya  dan  membicarakan  masalahnya  itu  secara 

terbuka padaku,  tapi  sia-sia.  Bahkan aku pernah mengirim pesan teror  ke Hp-nya,  yang 

berisi  ancaman bahwa dia akan kucekik kalau dia tidak segera curhat. Tentu saja dengan 

menyembunyikan identitasku. Ya, itu adalah cara paling ekstrim yang pernah kutempuh. 

Dan sialnya nomorku ketahuan setelah diusut dan aku harus berurusan dengan guru BP 

dengan alasan mengirim teror via HP. Sebel! Padahal aku kan berniat baik?

Dulu aku sempat berniat menyatakan perasaanku padanya. Tapi, siapa sih yang suka 

sama si  pembuat  onar kayak aku ini? Paling-paling orang yang sama-sama pemberontak 

sepertiku.  Bukannya  suka,  adanya  ketakutan  duluan  kalau  melihatku  muncul.  Apalagi, 

cowok-cowok yang setipe  denganku hanya  manusia  produk  gagal.  Misalnya  Badu yang 

bibirnya dower abis en super jontor, Bono yang gigi depannya ompong tiga, maklum, dia 

suka  nge-track  di  jalan  raya  dan sempat  kecelakaan  sekali.  Cecep  yang tingginya  hanya 

seleherku,  atau  Billy  yang  wajahnya  seperti  gorila.  Rio,  akhirnya  hanya  bisa  kuanggap 

sahabat. Manusia sebaik dia mungkin tidak pernah tahu, bahwa si biang kerok ini menaruh 

perhatian padanya. Kalaupun dia tahu, dia pasti mengabaikannya, tidak akan ambil pusing, 

atau menolaknya mentah-mentah dengan wajah seperti iblis.

Tapi, jangan kira mukaku ini adalah karya salah cetak yang amat sangat buruk rupa 

sehingga  para  pejantan  selalu  menjauhiku.  Sebenarnya  aku  ini  tergolong  cakep.  Mataku 

coklat,  kulitku  putih,  tubuhku  tinggi,  dan  rambutku  cukup  panjang  (  Gak  ada  maksud 

narsis,  lho…piis).  Tapi,  ekspresi  wajahku  yang  selalu  menebarkan  aura  mengerikan 

membuat cowok-cowok hancur seperti Cecep, Badu, Bono, dan Billy pun menjauhiku. Aku 
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punya kebiasaan menghajar  orang tanpa ampun jika emosiku sudah meledak-ledak.  Jadi 

nggak heran kalau sampai detik ini belum ada cowok yang naksir aku. Padahal, kalau aku 

bisa mengubah sikapku jadi sangat manis, polos dan penurut seperti kelinci putih, aku bisa 

menggaet cowok cakep setingkat Brandon Routh atau  artis Jepang Shun Oguri.

Dari balik kacamata Rio yang tebal itu, aku melihat sinar kebaikan dan ketulusan yang 

luar biasa. Walaupun kadang menyiratkan kepedihan yang dalam. 

♫♫♫♫

Kehidupanku  sebenarnya  juga  penuh  masalah.  Ironisnya  lagi,  orang  tuakulah  yang 

menyebabkanku jadi pemberontak begini. Kedua orang tuaku bercerai ketika umurku baru 3 

tahun. Ibuku  adalah seorang wanita karir yang selalu sibuk sampai-sampai urusan keluarga 

terbengkalai. Ayahku, sebagai dirut perusahaan perhotelan dan pariwisata yang beroperasi 

di Bali pun sering ke luar kota. Dan suatu hari, akibat dari sebuah pertengkaran hebat yang 

tidak kutahu penyebabnya, ibuku minta cerai.  Entah memang ibuku yang minta bercerai, 

atau justru ayahku lah yang menceraikannya. Aku sudah tidak begitu ingat kejadiannya.

Dulu  aku  masih  belum  mengerti  apa-apa  tentang  kehidupan  rumah  tangga  dan 

perceraian.  Sehingga, aku sama sekali tidak ingat kalau seumur itu aku sudah berurusan 

dengan ruang sidang, jaksa, pengacara, hakim, perebutan hak asuh anak, pembagian harta 

gono-gini, dan sebagainya. Yang aku tahu hanya ibuku pergi dan tidak pernah menemuiku 

lagi.

 Setelah  proses  perceraian  mereka  yang panjang  selesai,  aku dibawa ke  Bogor,  kota 

kelahiran  ayahku  dan  tinggal  bersamanya  sampai  sekarang.  Sedangkan  ibuku  sekarang 

kabarnya sudah menikah lagi dengan entah siapa, aku nggak tahu dan nggak mau tahu. 

MASA BODOH  deh dengan wanita yang membiarkan anaknya menderita begini karena 14 

tahun merindukan kasih sayang seorang ibu. Itu sih kata ayahku, dan aku mempercayainya. 

Entah kenapa aku bisa mempercayainya begitu saja. Mungkin, karena sudah ada bukti yang 

nyata. Sejak ibuku pergi, dia tidak pernah lagi setor muka. Kukira dunia telah dikelilinginya 

selama aku tidak melihatnya. Entah di mana dia sekarang, aku tidak tahu sama sekali. 
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Hal itu pulalah yang telah mengubah duniaku menjadi  neraka.  Aku terbiasa  dengan 

ketidak-adilan sejak  jiwaku masih polos.  Merasa  dimusuhi  oleh dunia  ketika mendengar 

temanku  di  TK  yang  selalu  menceritakan  kebaikan  ibunya,  keramahannya,  kelezatan 

masakannya,  yang  selalu  menceritakan  dongeng sebelum  tidur  untuknya.  Atau  ayahnya 

yang selalu bermain bersamanya, mengajak jalan-jalan, membelikan mainan, dan selalu ada 

waktu  untuknya.  Aku  hanya  bisa  mendengar  iri  semua  ucapan  mereka,  karena  mereka 

mempunyai sesuatu yang tidak kupunya.

Bila  dibandingkan  denganku,  mereka  jauh  lebih  beruntung.  Ibuku  tidak  pernah  lagi 

muncul  di  hadapanku  sejak  perceraiannya  dengan  ayahku.  Padahal  aku  masih 

membutuhkan  kasih  sayangnya,  cinta,  perhatiannya,  dan  bimbingan  darinya.  Hatiku 

bertanya-tanya,  apa  susahnya sih  menemuiku  walaupun sekali  saja?  Apakah dia  merasa 

terlalu  gengsi  untuk  bertatap  muka  lagi  dengan  ayahku?  Atau  dia  muak  melihat 

tampangku? Ini tidak adil!

Sebenarnya, aku bohong kalau bilang bahwa aku tidak ingin bertemu ibuku lagi. Dia 

orang  yang  melahirkanku,  dan  pernah  mengisi  hari-hariku.  Tapi  benih  dendam  dan 

kebencian  yang  ditebarkan  ayah  di  hatiku  telah  tumbuh  subur  kini.  Ayah  yang  selalu 

menceritakan hal-hal menakutkan tentang yang namanya ibu. Dan dia selalu mengatakan 

bahwa dia tidak mau aku jatuh ke tangan ibu dan tidak ingin kembali lagi padanya.

♫♫♫♫

“Del, Adel, bangun Del!  Mr.Killer melototin lo, tuh!” 

Di  tengah tidurku yang lelap,  ketika aku sedang enak-enakan makan setumpuk sate 

daging  (  dalam  mimpi,  dhung…),  aku  merasa  ada  seseorang  mengguncang-guncang 

tubuhku.

 “Apaan sih? gue lagi ngantuk banget, nih !” Aku ngulet dan tidur lagi dengan sukses. 

Tanpa mendengar apa yang diucapkan si empunya suara. 

Tapi  manusia pecicilan itu makin semangat mengganggu tidurku yang nyenyak.  Dia 

mengguncang tubuhku lebih keras dari yang tadi seolah aku udah mati.
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“ Ya ampun nih anak,  cepetan  lo  bangun.  Elo  lagi  dalam bahaya besar  !”  Suara itu 

kedengaran cemas banget. Tapi kuanggap angin lalu. Angin sepoi-sepoi yang membuatku 

semakin ingin terlelap dalam tidur.

 “ Satu-satunya masalah buat gue adalah si Mr.Killer ! Kalau cuma gengnya Samsul sih 

bisa di KO sekarang juga,” aku menjawab enteng dalam keadaan setengah tidur.  Kukira, 

teman-temanku masih menikmati film horror gratisan yang dibintangi  Killer  Monster dan 

semua teman sekelasku menjadi figurannya. Sementara aku tertidur di tengah pemutaran 

film dan  Killer  Monster nggak ngeh.  Yeeaah…kuharap begitu.  Soalnya,  aku sudah terlalu 

bosan berurusan dengan pak Ucok yang mengutuk kenakalanku.

“ Dia makin dekat, Del!” Terdengar suara itu lagi.

“ Heh?”

“ADEEEEL!!!!” 

Sebuah suara garang yang sudah familiar bagiku menampar kupingku dengan kejam. 

Mataku melek seketika.   Sosok yang pertama kali  tertangkap mataku adalah si  Mr.Killer  

lengkap dengan kumis tebal dan pelototan khasnya.

Oh…tidaaaakk…! Aku lupa peraturan nomat di bioskop ini. Kalau ada satu penonton 

yang tidak menikmati pemutaran film, monster pemeran utama akan keluar dari layar dan 

menghabisinya. Sialnya, penonton itu adalah aku.

“Sekarang apa lagi alasan kau tidur pada saat aku menerangkan pelajaran?” Bentaknya 

dengan logat batak kental.  Mr.Killer  yang bernama asli  Pak Ucok itu memang asli  Batak. 

Satu-satunya musuh bebuyutanku selain Samsul And His Gank, karena dia pernah menjewer 

kupingku  pas  awal  sekolah  dulu.  Guru  matematika  yang  menyebalkan.  Maaf,  maaf. 

Bukannya aku ingin menyindir guru-guru matematika di seluruh dunia, karena menurutku 

hanya beliau yang begitu. Aku nggak bohong. Beneran. Sumpah!

“Apa  alasan  kau,  Adel?  ”  tanyanya  dengan  nada  yang  semakin  tinggi,  melengking, 

sampai aku harus menutup kedua kupingku dengan telapak tangan untuk melindungi dua 

kuping tersayang.

“ Bapak kan sering bilang, kunci kesehatan adalah makan dan istirahat yang cukup. Saya 

sudah makan, tapi enggak sempat tidur. Kalau saya ngantuk, kan nggak bisa konsen juga 

dalam mengikuti pelajaran Bapak,” jawabku.
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 “ Memangnya apa yang kau lakukan hingga tidak sempat tidur?” tanya si Mr.Bentak.

“  Maaf,  Pak.  Saya tidak sempat  memikirkan alasannya,”  jawabku sambil  menggaruk 

hidung.

“ Sekarang yang mau kutanyakan, mana PR mu yang kutugaskan minggu lalu?”

APA?!

PR? Ditugaskan minggu lalu? Kayaknya nggak ada, deh. Bapak ini  ngibul aja. Perlu 

dikasih pengertian, nih!

“ Pak,  please deh. PR yang minggu lalu kan sudah dikumpulkan hari Sabtu. Lagipula, 

saya  mengerjakan semuanya,  kok.  Makanya  Pak,  kalau  ngasih  tugas,  catat  di  buku biar 

nggak lupa. Kalau nggak ada buku, kerahkan seluruh kemampuan otak Bapak biar nggak 

pikun. Jangan mikirin rumus terus!” Aku memprotes Pak Ucok yang mukanya telah berubah 

menjadi apel busuk. Merah dan keriput.

“Sekarang kau ikut aku ke kantor!” bentaknya. Kayaknya serius, nih. Tapi sebodo amat! 

Paling-paling aku diskors lagi.

“Ke kantor pak? Wah…disini saja! Bapak kan tahu saya itu tidak suka yang repot-repot!” 

aku  bercanda  dengan  memasang  tampang  innocent.  Di  dalam  hati  aku  tertawa  melihat 

tampang  Mr.Killer  yang  menjadi  semakin  aneh,  dan  pastinya  dia  sebel  dan  ingin 

menyemburku lebih lama lagi.

“Aku  akan  membuat  kau  lebih  repot  lagi  kalau  kau  tidak  ikut  aku!”  Mr.  Bentak 

menjewer  kupingku  yang  sudah  kebal  terhadap  jeweran.  Aku  hanya  bisa  pura-pura 

meringis.

Waduh!  Sepertinya  penyakit  bentak-colosis akut  yang  diderita  Mr.Killer  beneran  lagi 

kumat.  Dan dalam waktu lima belas  menit  ke depan dia  akan menjadikanku pendengar 

bentakannya yang nyaris tak berujung.

 “Iya deh, pak ! Saya nurut,” jawabku sok manis di bibir, tapi aslinya aku mau muntah!

Cih, betapa munafiknya diriku ini.

Aku diseret secara paksa oleh Killer Monster dengan kuping dijewer. Aku pasrah aja, tapi 

para sohibku yang menatap prihatin. Aku membuat lingkaran dari ibu jari dan telunjukku 

tanda aku baik-baik aja, dan mereka mengangguk lalu diam-diam mengikuti.

11



Sekarang, terbukti kan bahwa aku ini tipe pemberontak sejati? Aku memang nyaris tidak 

pernah mengerjakan tugas apapun, Selalu membantah kata-kata guru yang kubenci, sering 

cari keributan, dan nggak pernah peduli sama yang namanya peraturan. Tapi aku masih bisa 

bersantai ria di sekolah ini. Karena, pihak sekolah merasa sayang untuk mengeluarkanku 

dari  sini.  Itu  disebabkan  aku  adalah  pahlawan  bagi  sekolah  dalam  setiap  pertandingan 

olahraga dan kesenian. SMU Pusaka Bangsa ini memang dikenal minus prestasi dalam dua 

bidang  tersebut.  Wajar  saja,  guru-guru  dan  kepala  sekolahnya  saja  selera  estetika  dan 

olahraganya hampa bagai  di  luar angkasa.  Dan akulah pahlawan di dua bidang itu.  Tak 

heran kalau medali dan trophyku yang berjibun sudah menghiasi ruang guru. Padahal, aku 

lebih suka kalau piala itu menjadi penghias kamarku.

Aku sangat jago dalam bidang kesenian dan olahraga. Lukisanku sering dimuat dalam 

majalah remaja, bahkan sering menjuarai perlombaan antar kota. Begitu juga halnya dalam 

olahraga. Aku mengikuti ekskul karate dan sekarang sudah memegang sabuk hitam. Renang 

dan basket  juga menjadi  minatku.  Olahraga berat  macam itu tentu  saja membuat  postur 

tubuhku seperti  cowok.  Tinggi.  Untung saja  rambutku  yang panjang  bisa  menyamarkan 

postur tubuhku itu sehingga orang-orang masih menganggap aku ini cewek.

Sayangnya, aku amat sangat bego apabila menghadapi pelajaran hitung-hitungan seperti 

matematika atau fisika. Aku selalu jadi bulan-bulanan oleh pak Ucok yang gemar memberi 

soal-soal rumit dan aku diminta mengerjakan di depan kelas. Karena nggak tahu apapun, 

aku menggambari  kolom jawaban di  papan tulis  dengan karikatur  nyeleneh tentang pak 

Ucok.  Tentu  saja,  diekori  hukuman  mengerikan  yang  dihadiahkan  pak  Ucok  untukku 

dengan senang hati.

Ditambah lagi, caraku memakai seragam sangat jauh dari kaidah berpakaian yang baik. 

Kemejaku tidak pernah dimasukkan, kancing kemeja teratasku tak pernah kukaitkan, dasi 

pun  kupakai  asal-asalan,  asal  menggantung  aja.  Lengan  kemejaku  sering  kulipat  hingga 

sebatas bahu, suka pakai topi bebas di kelas, dan aku suka memakai kalung metal berbentuk 

tengkorak.

Dan entah kenapa, menurutku itu keren!

Bagi kalian yang tidak ingin mendapat masalah di sekolah, jangan tiru penampilanku 

ini.
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Okay?

♫♫♫♫

Suasana  di  kantor  guru  benar-benar  hening…sepi…nyaris  tidak  ada  suara.  Padahal 

kukira Mr.Killer akan nge-rock seperti biasa, alias pembentakan bertubi-tubi. Kalau dia sudah 

mengeluarkan  jurus  mautnya  itu,  mulutnya  sudah  seperti  senjata  api  otomatis  dengan 

sederet peluru yang siap menjebol telingaku. Tapi nyatanya kini beliau diam tanpa suara 

dengan ketenangan yang mengerikan. Matanya melotot dan mulai terlihat asap mengepul 

dari kedua lubang telinganya. Aku sendiri masih santai dengan suasana seperti ini, sesekali 

ngupil atau menguap lebar, walaupun kulihat Tania, Chyntia, Meta, dan teman-teman cewek 

lain memandang penuh kecemasan dari balik jendela. Aku balas memandang mereka santai 

seolah  tidak  terjadi  apa-apa.  Wajah  mereka  jadi  terlihat  seperti  anak-anak  kucing  yang 

induknya  dilempar  secara  kejam  ke  dalam  comberan.  Sekarang,  pandanganku  kembali 

tertuju  pada  pak Ucok yang dari  tadi  kukacangin.  Kacang-kacang,  kacang goreng,  cuma 

seceng!

Syedaaap…

“ Kau kira kau ini hebat? Sudah berani menceramahi guru. Anak ingusan macam kau ini 

bisa apa? Hidup saja masih menumpang sama orang tua. Cari uang sendiri pun belum bisa. 

Kalau kau masih bandel seperti  ini, entah sehancur apa masa depan kau nanti,” kata Pak 

Ucok. Aku mencoba menahan tawa sampai-sampai aku nyaris menggigit lidahku.

“ Ya ampun Pak, saya sudah tahu seperti masa depan saya nanti, jadi saya nggak ambil 

peduli soal itu,” kataku sambil memenceti jerawat yang sebenarnya sakit.

“ Memangnya seperti apa?” 

“ Terus menjadi parasit bagi ayah saya, alias nebeng seumur hidup. Kalau begitu kan, 

aku tidak perlu pusing-pusing soal yang judulnya masa depan. Kan asyik tuh, Pak!” kataku 

sambil  nyengir  dan  dengan  wajah  polos  tanpa  dosa,  padahal  jelas-jelas  aku  sudah 

mengatakan hal yang tidak sepantasnya dikatakan.
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“Kau  diskors  selama  satu  minggu!”  teriak  Mr.Killer tiba-tiba.  Penuh  amarah.  Aku 

terlonjak kaget.  Di  antara bentakannya padaku yang jumlahnya sudah ratusan,  bentakan 

inilah yang paling dahsyat.

“Saya tahu kok, Pak. Dan dengan senang hati saya akan mengambil tas saya, pulang, dan 

bersantai di rumah. Sampai jumpa minggu depan, Mr.Ucok, bye bye!!” Dengan santai aku 

melenggang pergi, solah tidak terpengaruh sambaran petir yang berasal dari mulut besarnya 

itu.  Walaupun tidak menoleh,  aku bisa  ngebayangin seperti  apa tampang Mr.Killer yang 

sedang menatapku bengis. Pasti persis Raja Singa yang gagal menerkam rusa! Kehilangan 

image sebagai Killer Monster karena dikadalin sama kancil cerdik sepertiku.

“  Perhatian  bagi  para  penonton,  harap segera  keluar  dari  studio  karena  film Horror 

produksi SMU Pusaka Bangsa yang dibintangi oleh hantu pak Ucok  dan  Ghostbuster Adel 

telah selesai,” kata Meta ketika aku keluar dari ruang guru. Aku membalas senyum centilnya 

dengan seringai.

“ Elo diapain, Del? Kok kayaknya santai banget? Gue aja yang ngintip doang sampai 

terbawa oleh pesona menyeramkan film horrornya, ” kata Tania dengan suara cempreng 

kaleng rombeng khasnya.

“Kalian semua santai aja, lagi. Mr.Killer memang berhasil menskors gue satu minggu, 

tapi usahanya nyiutin nyali gue gagal total!”

“ Gatot, dong!” kata Meta sambil nyengir ke arah Tania. 

Tania menjitak kepala Meta dengan senang hati,  karena Meta telah menyebut-nyebut 

nama ayahnya dengan maksud mengejek di depan mukanya.

Seringkali begitu.

“ Elo benar-benar gila, ya! Kalau lo digantung sama bokap lo yang galak itu, gimana?” 

sekarang Chyntia yang buka suara.

“ Bokap gue? Bodo amat. Yang dipikirkannya hanya bisnis, kerja, partner, dan cari duit 

yang banyak! Urusan sekolah gue nggak masuk hitungan! Lagipula, dia mau menggantung 

gue di mana? Tiang bendera?”

“Sampai segitunya? Bokap gue saja nggak pernah absen meriksa nilai-nilai gue tiap hari. 

Bete nggak, sih?” Tania merajuk.

14



“  Bokap  gue  apalagi.  Sekali  dapat  telor  burung  unta,  gue  bakalan  dilumat!”  Meta 

menyahut. 

“ Yeee…mendingan elo, kalau gue, sekali gue dapat nilai di bawah tiga, gue dipaksa 

membaca  dua  puluh  buku  setebal  ribuan  halaman!  Itu  kan  penyiksaan  namanya!”  kata 

Chyntia.

Entah kenapa, aurnya tiba-tiba jadi nggak enak. Bikin mules.

 “Hey,  Ratu  Singa  Betina!  Diapain  lo  sama  Mr.Killer?  Dikuliti,  dicincang  atau  kena 

semburan maut  Bentakcolosis-nya? Deuuuuu…gimana rasanya? Enak, dong! Ha…ha…ha…

ha…”

Aku mendengar suara cempreng yang nadanya amat memuakkan dari arah belakangku. 

Suara yang bikin kupingku panas saking sengaknya. Siapa lagi kalau bukan Samsul And His  

Gank! Geng berandalan paling memuakkan di dunia. Lumayan, nih. Bisa kujadikan kelinci 

percobaan jurus karate yang baru kupelajari!

“ Eh Kampret Buluk, apa maksud lo bicara kayak gitu? Nggak senang gue dikasih libur 

ekstra? Kalo mau, lo tinggal minta sama pak Ucok sono, mumpung dia masih senewen.”

Sejenak  kulihat  Samsul  berbalik  dan  mengeluarkan  cermin  dari  sakunya,  menyisir 

rambutnya dengan jari, dan kembali berbalik ke arahku.

“ Busyeeet!  Tampang cakep ala William Moseley gini  dibilang buluk? Penglihatan lo 

rusak total ya?”

Alaaa… William Moseley apaan? Ngaca dong! Lo pada nggak punya kaca di rumah, ya? 

Jontor sih iya. Mukanya aja lebih mirip setumpuk kotoran kerbau, tapi belagunya selangit!

“ Mau kalian apa sih? Cari ribut?  Kalau ya, OKE ! Kalian semua bakal  gue jadikan 

bubur!”

“Weiiits! Ratu Singa Betina dan anak buahnya tersungging-nungging, eh, tersinggung, 

nih.  Takyuuuut!”  sahut  Samsul diikuti  tawa anak buahnya.  Aku meremas-remas tangan. 

Benar-benar cari mati, nih orang!

“ Berarti, lo semua beneran nantang gue, nih? Terserah kalian saja! Kalau kalian semua 

siap  gue kirim ke rumah sakit!”

“Ke rumah sakit? Jangan dong! Entar kita-kita disutik sama jarum raksasa, lagi! Ha ha 

ha…”
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Waaaaahhhh…hebat,  hebat!  kalian  semua  masih  bisa  tertawa  terbahak-bahak  begitu, 

padahal setelah ini kalian bakalan berlutut dengan wajah babak belur di hadapanku, dan 

menjilat  telapak  kakiku,  sekali  lagi,  SALUT!  Kalian  berhak  mendapat  penghargaan  atas 

kenekatan kalian itu.

“Oke,  tawar  menawar sudah tidak berlaku lagi.  Sekarang,  rasakan jurus  MEMBUAT 

HIDUNG  PESEK  SECARA  INSTAN  DARI  GUEE!”  Tanganku  mengepal,  terbang,  dan 

mendarat  dengan  mulus  di  hidungnya  yang  nggak  mancrit-mancrit  amat.  Samsul  yang 

sengak itu langsung terkapar di lantai, dan meringis kesakitan sambil memegangi hidungnya 

yang mengeluarkan darah. Aku kecewa, karena tulang hidungnya nggak patah.

Perhatianku teralih pada anak buahnya yang sudah menunggu giliran. Nyali mereka jadi 

ciut,  seperti  tikus  got  yang  dihadang kucing  dan kucingnya  itu  aku.  Tanpa  ampun aku 

menghajar mereka.

“ Terima nih sambel rawit!” 

Dig! Satu anak buahnya terkapar.

“ Jurus palu godam!”

Duessh! Dua  cecunguk  tumbang  sekaligus.  Pipi  mereka  bengkak  biru.  Kuharap  gigi 

mereka tidak ada yang tidak rontok.

Sekarang,  tinggal  satu anak buahnya lagi  yang gemetaran  seperti  tikus  terkurung di 

jebakan  besi.  Aku  mencengkeram  kerah  bajunya  dan  menggeram  tepat  di  depan 

moncongnya.

“  Heh  monyet,  ajarin  bos  lo  itu  cara  ngomong  yang  baik,  dan  bilang  juga,  jangan 

sembarangan ngeroyokin cewek. NGERTI NGGAK LO?”

“ Nge, ngerti, Del,” sahutnya terbata-bata. Aku melepaskan cengkeramanku. Lututnya 

gemetaran dan dia terduduk lemas tak berdaya. Kalau saja kugertak sekali lagi, kujamin dia 

akan menangis meraung-raung dan mengadu pada mamanya.

“  Lo semua pergi  sekarang,  sebelum gue berniat  menghajar  kalian lagi.  Pergi  sana!” 

seruku. Mereka lari terbirit-birit sambil memegangi pipi mereka yang bonyok kuhajar.

Meta menjulurkan lidahnya ke arah mereka, lalu tertawa mengejek.

“ Pergi sono, yang jauuuh! Kalo perlu gak usah balek sekalian!” teriaknya.

“ Adel dilawan. cari mati tuh, namanya!” kata Tania.
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Aku tersenyum penuh kemenangan. Cecunguk seperti mereka sekali-kali perlu dikasih 

pelajaran. 

Orang songong ke laut aje…nyelem bareng kura-kura yang sama lambannya…♪

♫♫♫♫

Bruuuuk! Dengan nyaman aku membanting diri ke kasur yang empuk.

Ha…ha…ha…dalam seminggu ini, aku bisa nyantai! Bebas dari bentakan Mr.Killer, bisa 

bebas bangun siang, nggak perlu ngerjain PR, nggak ada tugas-tugas membosankan, dan 

yang lebih seru lagi, aku bisa jalan-jalan sesuka hatiku tanpa diatur oleh ayah yang selalu 

menasihati dengan berbagai tipe petuah setiap kali pertemuan (Yang hanya 1 kali seminggu 

itu )

Pokoknya, minggu ini aku benar-benar bebas!!

Tapi nggak juga. Di balik kebebasan, pasti juga ada kekhawatiran. Gimana kalau ayahku 

yang lagaknya mirip professor Snape itu tiba-tiba muncul dan mengintip isi surat skorsku? 

Gimana  kalau  dia  tidak  akan  memberiku  jajan  seumur  hidup  karena  kelakuanku?  Yah, 

walaupun sekarang cuma dikasih dua ratus ribu sekian, tapi aku nggak rela kalau benar-

benar nggak dikasih.  Gimana kalau dia mengekang hobi  ngomikku selama satu dekade? 

Gimana kalau aku dipingit supaya tidak kabur untuk bebas berkeliaran? GIMANAAAAA?

Aku menggelengkan kepalaku cepat sampai rasanya leher ini mau putus, nggak, nggak, 

nggak.  Ayahku  itu  super  duper  cuek  terhadapku.  Walaupun  aku  mengubah  kamarku 

menjadi  kapal karam butut pun dia tidak akan tahu, dan tidak mau tahu,  apalagi hanya 

sebatas  surat  skors  yang  bisa  kusembunyikan  dalam  toilet  kamarku.  Pasti  nggak  akan 

ketahuan, deh!

Inilah  kamarku.  Markas  ter-oke  di  dunia  karena  disini  aku  bisa  bebas  menggambar 

komik.  Dindingnya  saja  dipenuhi  gambar-gambar  komik  buatanku  sendiri,  tentu  saja 

tokohnya ciptaanku sendiri.  Mulai  dari  yang lucu,  aneh,  garang,  gendut,  kurus,  ganteng, 

cantik, dan buaaaanyak lagi. Bagi teman-temanku  yang pecinta komik atau kartun, kamarku 

ini adalah surga, karena berbagai jenis dan judul komik ada di sini. Tapi bagi yang tidak, 

mungkin akan menganggapku gila karena kuperlakukan komikku seperti saudara. Sebagian 
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besar komikku kubeli sendiri, dikasih teman, hadiah ulang tahun, dan dari berbagai sumber 

lainnya.  Boku no Kanashimi atau dalam bahasa Inggrisnya  My Sadness  adalah yang paling 

istimewa bagiku, karena itu adalah pemberian Rio tiga tahun yang lalu. Ketika dia masih 

menjadi Rio yang kukenal.

Aku  tidak  begitu  berminat  membaca  komik  itu  walaupun  istimewa  bagiku. 

Membacanya sepintas aja membuatku sudah bisa mengambil kesimpulan yang menyatakan 

bahwa  komik  itu  NGGAK  ASYIIK!  Ceritanya  berakhir  tragis,  membuatku  lebih  ingin 

menyimpannya dalam laci. Membiarkannya tertidur di dasar laciku dihimpit komik-komik 

lainnya.  Aku  tidak  suka  cerita  percintaan  cengeng  macam  itu.  Aku  lebih  suka  komik 

petualangan, ninja, samurai, detektif, dan sodara-sodaranya. Berhubung aku ini anaknya liar, 

aku  paling  anti  sama  yang  namanya  roman.  Menurutku,  cinta  itu  omong  kosong, 

menyakitkan,  membosankan,  memuakkan,  dan  aku  punya  sejuta  opini  yang  menjadi 

alasanku untuk tidak mengagungkan rasa cinta.

Mottoku  sekarang,  jangan  jatuh  cinta  kalo  gak  siap  sakit  hati,  karena  sakit  hati  itu 

obatnya  gak  dijual  di  apotik  manapun.  Sakit  hati,  adalah  sejenis  virus  pecicilan  yang 

menyusup menembus  dinding nurani.  Memakan semua rasa senang dan bahagia hingga 

tersisa  remah-remahnya  saja.  Meliuk-liuk  lincah  di  dalam  jiwa  seseorang  yang 

disinggahinya, sehingga orang itu kehilangan arah hidupnya.

Sobat,  mungkin  kamu  bertanya,  kenapa  aku  yang  tidak  punya  aturan  ini  bisa 

mengatakan hal sefilosofis itu.

Jawabannya, karena aku telah mengalaminya.

“ Meoooong... meoong…” Michi mengeong manja dan melompat ke pangkuanku. Dia 

mengelus-eluskan pipinya di tanganku. Itu artinya, dia sudah lapar dan merayu untuk diberi 

sepotong ikan dan semangkuk susu.

Michi adalah kucing angora betina berwarna putih yang berusia 8 bulan. Hadiah ulang 

tahunku  yang ke-17 dari ayahku. Dia memberikan Michi kecil padaku dengan sikap dingin 

sok tidak peduli, tanpa kata-kata sayang. Hanya sebuah hadiah tanpa kata.

Di  sini,  cuma  Michi  yang  bisa  kuajak  curhat.  Walaupun  aku  tahu  Michi  sampai 

kapanpun nggak akan pernah bisa mengerti bahasa manusia, atau bau pup-nya yang selalu 

berhasil membuatku hampir muntah,  tapi lebih baik daripada menceritakan pada manusia 
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yang  punya  otak,  tapi  nggak  akan  pernah  mengerti  betapa  rumitnya  masalah  yang 

kuhadapi.

Yang pasti,  rumiiit  banget.  Seperti  gua bercabang-cabang yang tidak diketahui  pintu 

keluarnya. Yang ada, hanyalah kegelapan dan keputus asaan yang tidak berujung.

“Non Adel,  makan siangnya  sudah Mbok siapkan!  Si  Pus  mau dikasih  makan juga, 

nggak?” teriak mbok Ijah dari bawah.

“Makasih, Mbok! Adel turun sekarang. Siapin juga makanan untuk Michi. Dan ingat ya, 

Mbok.   Nama kucing Adel itu Michi, bukan Si Pus!”

“I, iya, Non! Michi, ya. Bukan si Pus. Michi…bukan si Pus…” mbok Ijah kedengarannya 

mengingat-ingat pesanku tadi. 

Mbok Ijah  adalah pembantu  di  rumahku.  Beliau  sangat  setia  mengasuhku sejak  aku 

masih bayi, malah konon sejak ayahku masih kecil. Wanita berusia 67 tahun itu masih sehat 

walafiat di usianya yang sudah lanjut ini. Mbok Ijah dan aku cukup dekat, tapi aku jarang 

curhat sama dia, soalnya dia suka nggak nyambung kalau diajak ngobrol. Pernah sekali aku 

ngobrol sama dia, aku asyik membicarakan tentang komik baruku yang asyik, tapi dia malah 

ngomongin  tentang  belanjaannya  yang  jatuh  berhamburan  di  pasar.  Nggak  nyambung 

banget, kan? 

Tapi gini-gini, mbok Ijah pernah mengagalkan usaha maling yang nyaris membawa lari 

barang-barang  berharga  dari  rumahku.  Kalau  nggak  salah  waktu  itu  bulan  Ramadhan, 

dimana selalu bangun pagi untuk menyiapkan makan sahur. Aku dan ayahku masih tertidur 

pulas,  dan kebetulan waktu itu mbok Ijah bangun lebih awal dari biasanya karena habis 

melaksanakan shalat  tahajud.  Dia  segera  ke dapur  dan mengambil  pisau daging raksasa 

untuk memotong daging sapi yang akan dimasaknya. Tapi sekonyong-konyong terdengar 

suara ribut dari ruang tengah, seperti suara beberapa orang yang sedang mengangkut dan 

mencari-cari  sesuatu.  Kontan  beliau  mengendap  endap,  dan  diintipnya apa  yang terjadi. 

Beberapa orang pria berwajah sangar sedang sibuk mengangkut barang-barang berharga. 

Insting liar mbok Ijah langsung bereaksi, dan dalam keadaan marah sambil memegang pisau 

daging raksasanya, mbok Ijah memergoki para maling itu. Para maling sialan itu ketakutan 

tunggang  langgang  karena  melihat  tampang  mbok  Ijah  yang  menyeramkan  sambil 
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memegang pisau daging yang seperti akan mencincang mereka. Ha..ha..ha.. Ternyata mbok 

Ijah yang rada nggak nyambung itu jagoan! Otomatis, dia dapat bonus dari ayah.

Menurutku, sebaiknya mbok Ijah beralih profesi menjadi bodyguard saja.
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Puzzle 2:

Is He a Prince?

INI hari  ketiga aku diskors.  Walaupun bisa bebas melukis dan membuat komik, tapi 

lama-lama  rasanya  bosan  juga.  Huuuuuuuh….enaknya  ngapain,  ya?  aku  grasak-grusuk 

berguling di atas tempat tidurku,  berpikir  keras,  sampai aku yakin otakku telah berubah 

posisi  karena  terlalu  banyak  berpikir.  Lalu  seketika  sebuah  ide  cemerlang  melintas  di 

kepalaku setelah berpikir  beberapa menit  lamanya.  Ide itu adalah…hunting komik-komik 

terbaru  di  toko  buku!  Apalagi  baru-baru  ini  Ayah  selalu  meninggalkan  dompet  beserta 

isinya dengan alasan berhemat. Ha..ha…menyenangkaaan! maaf ya, ayah! Kartu ATM-nya 

kupinjam dulu.

Aku mengganti piyama yang sedari tadi kupakai dengan T-shirt biru tua, jins belel yang 

kubeli  beberapa bulan lalu, jaket warna biru, slayer hitam, dan  handband Adidas.  Dengan 

penampilan seperti ini, aku tidak kelihatan seperti cewek. 

Dan entah kenapa, aku senang berpenampilan begini.

Aku  sering  sekali  menyabot  mobil  BMW  seri  5  warna  hitam  kesayangan  ayah  dan 

mengendarainya di jalan raya. Aku pernah nyaris tertangkap polisi karena tidak membawa 

SIM,  tapi  dengan tipu muslihatku yang ampuh, aku berhasil  meloloskan diri  dari  polisi. 

Polisinya tolol banget! Waktu itu aku bilang bahwa aku harus segera ke rumah sakit karena 

keperluan yang sangat gawat darurat, dia langsung percaya.

Polisi  memang  bisa  kuhindari,  tapi  tabrakan  yang  tak  pernah  bisa  kuelakkan.  Aku 

memang tidak pernah terluka,  tapi  sedan itu yang lecet-lecet.  Alhasil,  dengan uang saku 

bulananku  yang  pas-pasan  aku  harus  membawanya  ke  bengkel  supaya  penampilannya 

kembali kinclong.

Mobil sedan yang kukendarai melaju datar di  jalan raya. Sambil mendengarkan lagu 

soundtrack  anime aku mencoba cari inspirasi untuk membuat komik. Entah kenapa hari ini 
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otakku yang penuh ide licik ini menjadi buntu. Mungkin aku terlalu bete beberapa hari ini. 

Tapi tenang Adel…tenang. Sebentar lagi kebosananmu ini bakalan berakhir!

Mall hari ini nggak begitu ramai. Pastinya karena hari ini bukan hari libur, dan kayaknya 

cuma aku doang anak sekolah yang berkeliaran di mall jam segini. Kecuali kalau disini ada 

juga orang semacamku yang diskors. Ah, sebodo amat. Yang penting aku bisa bersenang-

senang tanpa gangguan!

Aku masuk ke dalam sebuah toko buku yang selama ini menjadi area perburuanku. Hari 

ini, aku akan berburu komik-komik baru dan alat lukis yang paling keren. Aku mengambil 

keranjang plastik untuk membawa hasil buruanku dan langsung melesat ke arah rak komik. 

Tapi, entah karena terlalu semangat atau penglihatanku tertutup poni, aku tidak melihat ada 

orang di  depanku yang sedang melihat-lihat.  BRUUAAAKK!!!  Aku dan orang itu  saling 

bertubrukan dan jatuh terduduk di lantai. Semua buku yang ada di dalam keranjang plastik 

berhamburan ke lantai. Pantatku sakit banget. Sebenarnya aku ingin memaki-maki orang itu, 

kalau perlu aku hajar sekalian. Tapi niatku langsung kuurungkan ketika orang itu meminta 

maaf dengan bahasa Inggris dan logat Jepang yang khas.

 “ I’m sorry. It was an accident. Are you OK?”

 Suara itu kedengaran begitu keren di telingaku. Dari gaya bicaranya, pasti orang asing. 

dan ketika aku melihat wajahnya,  Wuuaawww…Mimpi apa aku semalam? Perasaan aku 

mimpi dikejar monyet, deh.  Tapi yang kulihat adalah pangeran super duper tampan yang 

selama ini cuma bisa kulihat di komik. Mirip sama Shun Oguri,  lebih cakep malah. Tapi 

rambutnya lebih pendek. Wajahnya oriental, matanya keren banget, menatap tajam seakan 

dia adalah orang yang sangat waspada, cerdas, dan berwawasan luas, tapi sorotnya lembut. 

Hidungnya mancung, seperti  pangeran, pokoknya….IKEMEEEN!!!  Oh…I failling in love at  

first fall.   

 “ Hey…Are you OK?” tanya cowok itu sekali lagi.

 “  Oh..I’m OK,” jawabku seadanya (Tepatnya lagi, semampunya) sambil terus menatap 

wajahnya yang sangat rupawan. Sepertinya, kata-kataku tempo hari bahwa roman itu nggak 

asyik harus kutarik kembali, soalnya aku baru tahu rasanya kagum pada cowok itu akan 

saaangat menyenangkan. 
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 “  Yaaah…buku-bukumu jadi  berantakan  semua.  Biar  aku saja  yang bereskan,”  kata 

cowok itu dengan bahasa Jepang sambil memasukkan buku-bukuku ke dalam kantong.

 “ Se…seharusnya aku yang minta maaf ,“ kataku dengan bahasa Jepang pula. Walaupun 

belum begitu lancar. Ya, seenggaknya bisa nyambung dikit, lah…

“ Kamu bisa bahasa Jepang juga?” tanyanya keheranan.

“ Bahasa Jepang itu bahasa favoritku setelah bahasa Inggris. Begitu juga dengan negara 

Jepang. Sekali lagi aku minta maaf, ya?”

“Aahh…sudahlah, cuma kejadian kecil saja!”

Kejadian kecil yang berdampak besar buatku!!! Ketemu cowok Jepang kece kayak kamu 

itu kejadian langka!!! (♥_♥) 

 “ Oh,ya. Namaku Ryuji Hayase, asal Tokyo. Aku ada urusan di sini untuk menghadiri 

pameran komik dan lukisan karya anak muda,” katanya ramah. 

Waaaw!  Ternyata  pangeran  cinta  pertamaku  ini  suka  komik  juga!!!  Kebetulan  yang 

menyenangkan!

“  Na,  namaku  Adel,  Aku  penggemar  dan  hobi  menggambar  komik  juga,”  sahutku 

terbata-bata.

“ Sungguh? Kalau begitu, kita bisa menjadi teman baik! Komik memang sesuatu yang 

sangat menyenangkan!” serunya. Aku meringis. Dia terlalu bersemangat jika diajak bicara 

soal komik rupanya.

Akan lebih menyenangkan lagi kalau kita bisa pacaran!!! Hi..hi..hi..Tapi gimana dengan 

Rio, ya? Hah! Sampai matahari berubah menjadi es pun dia nggak akan pernah jatuh cinta 

sama yang namanya Adel. Daripada aku terus mengharapkan cintanya yang nggak mungkin 

itu, mendingan aku berburu cowok lain yang sejuta kali lebih baik.

Tapi, kok rasanya berat banget, ya, ngelepasin manusia yang namanya RIO SYAHDEWA 

itu? Seakan-akan dia adalah beban yang dilem dengan kuat di pundakku.

“Oh, ya. Aku harus pergi ke pameran komik dan lukisan siang ini juga. Ini, simpanlah 

kartu  namaku.  Aku  senang  sekali  bisa  bertemu  gadis  Indonesia  seramah  dan 

semenyenangkan  kamu!”

Sejenak aku tertegun.
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“ Tunggu!” cegahku tiba-tiba. Dengan cepat aku mengambil dompetku dan memberikan 

kartu namaku kepadanya. Dia menerimanya dan tersenyum.

“ Kalau begitu, terima kasih ya, sampai jumpa!”

Hayase  mengucapkan  itu  lalu  berbalik  pergi.  Aku  menatap  kepergiannya  nelangsa. 

Mematung, membeku, dan beberapa detik lamanya mencoba memastikan apakah aku tidak 

salah dengar. Dia bilang aku ini apa? Ramah? Menyenangkan? Kalau saja dia tahu bahwa 

sebenarnya aku ini berandalan, dan bukan cewek ramah seperti yang dia bilang, dia akan lari 

terbirit-birit karena takut kuhajar. Tapi, siapa sih yang mau menghajar cowok sekeren Ryuji 

Hayase? Kodok sinting kaali…

Udah kodok, sinting pula!

Apakah di dunia ini ada makhluk seperti itu? Kalau ada, silahkan daftar ke Adel, bagi 

kodok sinting yang beruntung, akan mendapatkan hadiah utama berupa terbang ke Mars 

gratis dengan tendangan Adel.

        

♫♫♫♫

Aku pulang  dengan wajah  yang ceria  dan  hati  yang dipenuhi  oleh  bayangan wajah 

cowok keren berjudul  Hayase itu.  Mataku bersinar-sinar,  Cling cling! Saking bersinarnya, 

mungkin bagian tergelap di dunia ini akan terang benderang.

 Tangan  kiriku  memegang  kantong  penuh  berisi  komik,  sedangkan tangan  kananku 

memegangi kartu nama Hayase sambil  senyam-senyum sendiri.  Mbok Ijah heran melihat 

tingkahku  yang  tak  lazim.  Bahkan  memasang  aksi  kuda-kuda  apabila  aku  mendadak 

mengajaknya adu taekwondo.

“ Non Adel, tumben, nih ceria banget. Biasanya kan, Non Adel cemberut terus. Ada apa, 

sih?

“ Tadi  Adel  ketemu pangeran tampan di  mall.  Orangnya ganteng banget lho, Mbok! 

Romantis,  lagi!  Kapan ya,  Adel  bisa ketemu ia lagi?”  kataku dengan mata bersinar-sinar 

seterang lampu neon.

 Mbok Ijah mengangguk-angguk.
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“ Jadi, ceritanya lagi jatuh cinta, niii?” goda mbok Ijah. “ Cowoknya ganteng banget ya, 

Non?”

 “ Tumben Mbok nyambung,” kataku. Mbok Ijah hanya geleng-geleng kepala. 

Aku  cepat-cepat  masuk  ke  kamarku  dan  menutupnya.  Sambil  senyum-senyum  aku 

bersandar di pintu dan menghayal wajah Hayase lagi. Entah kenapa, begitu aku mengingat 

wajahnya saja aku sudah merasa senang bukan kepalang. Pokoknya, aku naksir berat!       

 Aku  merebahkan  diri  di  atas  ranjang  dan  membuka  bungkusan  belanjaanku.  Aku 

mengambil  salah  satu  komik,  membuka  pembungkus  luarnya,  dan  mulai  membacanya. 

Selama membaca, pikiranku ke mana-mana. Dipenuhi khayalan gila yang nggak jauh-jauh 

dari  Hayase.  Coba  aja  aku dan Hayase  bisa  seromantis  pasangan di  komik-komik,  Pasti 

gadis-gadis di seluruh Indonesia bakalan ngiri. Karena tak ada seorang cowokpun yang bisa 

mengalahkan  ketampanan  Hayase.  Waaaa…Putri  Adel  telah  jatuh  cinta  pada  Pangeran 

Hayase! ♥

Aku jadi nggak sabar pengen sekolah lagi. Dan siap bikin semua cewek di sekolah pada 

ngiri karena aku yang Si Biang Kerok ini mendapat kesempatan bertemu dengan sesosok 

pangeran tampan.

CIHUUUY!
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Puzzle 3:

The Most Annoying Boy In The World

 “SERIUS,  Del? Elo ketemu cowok Jepang super kece di toko buku,  dia ngasih kartu 

namanya dan bilang bahwa lo itu ramah dan menyenangkan? Lo mimpi apa ngibul doang?” 

Tania menginterogasiku habis-habisan setelah aku menceritakan kisah pertemuanku dengan 

Hayase.  Dia  antusias banget,  soalnya Tania  berharap Hayase punya teman cowok cakep 

yang bisa dia gebet. Minta ampun, deh! Aku mengenal Hayase aja baru beberapa hari, dia 

udah semangat banget nyari cowok cakep yang setipe Hayase.

“ Gue SUPERSERIUS,  sumpah deh!  Kalau misalnya gue ngibul,  nggak mungkin ada 

kartu  nama tuh  cowok di  depan lo!”  Aku mengacungkan kartu  nama Hayase  di  depan 

moncongnya.  Tania  memelototi  kartu  itu  sambil  senyam-senyum,  lalu  dia  ngikik  kayak 

kambing kejepit. Pasti ini anak mikir yang aneh-aneh.

 “ Beneran? Kalo gitu, elo telepon tuh cowok, tanya sama dia, apakah dia punya temen 

cowok yang masih jomblo. Siapa tahu cocok sama gue !!! kalo gitu, kita kan senasib! Sama-

sama punya pangeran dari Jepang! Hihihi…” kata Tania sambil cekikikan gak jelas.

Aku menepuk jidat, sedangkan Meta dan Chyntia jatuh dari bangkunya. 

GUBRAK!!

Tulalit  bener  nih  anak.  Zaman  sekarang,  mana  ada  cowok  keren  yang  masih  100% 

jomblo!  Tapi  kalau Hayase….moga-moga bukan playboy cap tempe.  Kalau si  Hayase itu 

playboy, mendingan aku kawin ama cicak.     

“ Usahain ya, Del! Elo nggak tega kan, ngebiarin temen lo yang imut ini terus-terusan 

menjadi jomblo merana?” 
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Waduhh…rajukan mautnya kumat lagi, nih! Persis banget sama anak kecil yang minta 

dibeliin permen, tapi nggak dikasih. Memakai rayuan sok imut yang sebenarnya membuatku 

ingin menendangnya.

“ Lo sih enak, Del! Gue baru aja putus sama Radit,” keluh Meta.

“ Kenapa? Padahal elo sama Radit kan baru jadian sebulan?” teriak Tania.

“  Itulah  masalahnya,  gue  nggak  tahu  bahwa  dia  sudah  punya  cewek.  Waktu  gue 

mergokin  dia  lagi  nge-date sama ceweknya  itu,  gue  nggak  segan-segan nyeburin  dia  ke 

kolam ikan yang ada dekat sana!”

“  Bagus,  Ta!  Playboy  songong-berongong macam Radit  emang  harus  digituin!”  kata 

Chyntia.

“ Temen-temen, doain gue supaya cepet jadian sama Hayase, ya?” kataku.

“ Amiiiin…” sahut mereka serempak. Aku tersenyum senang.

“ Apa bagusnya cowok yang baru lo kenal itu? Paling cuma raja narsis yang sedang jual 

tampang pada seluruh cewek yang ditemuinya. Hati-hati, orang kayak gitu biasanya punya 

bakat playboy!” Rio berkata dengan nada sinis.

 Tajam.

 Menusuk. 

 Seperti bukan Rio yang bicara.

 Biasanya dia bicara dengan tutur kata yang enak didengar, bagaikan permainan biola 

Vanessa  Mae  yang  bisa  membuat  orang  lain  terpukau,  melayang  menembus  cakrawala, 

ramah tamah, lembut,  dan kini kata-katanya itu seharusnya sudah masuk ke dalam tong 

sampah dan dibakar karena sudah tidak layak pakai. Kadaluwarsa, expired, Maaan!

Aku langsung nyamperin mejanya.

“ Yo, elo demam, ya? Atau jangan-jangan tadi pagi kepala lo terbentur aspal. Kok tiba-

tiba jadi nyinyir gitu?” tanyaku penuh selidik, sambil memegang keningnya. Barangkali dia 

demam beneran dan itu berhasil  memutasi  otaknya menjadi  mesin kritik  paling canggih 

abad ini, dan kerennya hanya satu-satunya di dunia ini. Nama mesinnya adalah RIO-4687e.

 “ Nggak ada apa-apa. Gue cuma nyaranin aja supaya elo lebih berhati-hati,” katanya 

lagi  dengan  nada  yang  nggak  jauh  beda.  Tetap  sinis.  Sambil  menepis  tanganku  dari 

keningnya.
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“ Wahai Rio, sahabat gue yang bijaksana, bisa nggak sih nasihatin orang pakai bahasa 

yang lebih enak? Mulut lo macan tutul elo. Lo harus hati-hati terhadap kata-kata yang elo 

ucapkan walaupun hanya satu kata, kalau nggak mau kata-kata itu berbalik menyerang lo!” 

Aku mulai sewot. Rio yang biasanya cuek bebek gini hari baru keluar suaranya. Sinis pula!

Kalo gini, mah…mending elo diem selama-lamanya! Diem aja sampai mati.

“  Udah  bagus  gue  bilangin,  kok  malah  sewot?  Pake  berlagak  kayak  guru  bahasa 

Indonesia segala. Yah, terserah elo mau dengar atau nggak, itu urusan lo, hak lo. Nggak ada 

hubungannya dengan gue.”

“ Kalau nggak ada urusan, ngapain elo ikut campur? Toh nggak ada manfaatnya buat lo! 

Paling bikin mulut lo keram saja,” kataku sambil memelototinya. Emosiku meledak-ledak. 

Kalau jiwaku diteliti, di dalamnya pasti terdapat ribuan granat aktif, bom raksa, bom atom, 

petasan,  kembang  api,  bom  waktu,  dan  entah  berapa  banyak  jenis  bom  lagi  yang  akan 

menimbulkan ledakan besar kalau disinggung sedikit saja. Dhuarr…!!! Dunia akan berakhir 

dengan asap tebal yang menyelimutinya, dan seluruh ayam, ikan, bebek, sapi, dan kalkun 

otomatis siap saji. Tapi siapa yang mau makan? Toh orangnya juga ikutan matang! ( Oke, 

aku  aja!  Kalkun,  ikan,  sapi,  bebek,  dan  ayam  panggang,  siapa  yang  nggak  mau,  coba? 

Asyiiik…makaaan!)

Rio  seolah  tersugesti  sikapku  barusan.  Dia  diam  bak  patung  yang  hampa  ekspresi, 

setelah itu mulutnya berucap lagi.

“  Elo lupa ya,  bahwa gue ini sahabat  lo? Sahabat yang baik itu harus mengingatkan 

sahabatnya akan sesuatu yang membahayakan. Seharusnya lo bisa hargai sedikit!”

Hah,  sahabat  yang  baik?  Pembohong besar!  Selama beberapa  tahun ini  kamu kayak 

patung hidup yang diem aja kalau aku ajak ngomong!

“Emangnya Hayase  itu  bom pake dibilang  bahaya  segala?  Eh,  asal  elo  tahu aja,  ya. 

Hayase itu jauh lebih baik dibandingkan elo! Dia baik, mau menghargai cewek,  gentleman, 

pokoknya  dia  perfect!  Kalau  lo  sih  cuma  bisa  ngaku-ngaku  sahabat,  tapi  nggak  bisa 

ngebuktikannya. Kata-kata lo cuma bisa bikin panas kuping doang!”

  Aku sudah nggak sanggup lagi menahan emosi. Rio terdiam. Teman-teman sekelas pun 

mulai penasaran. Tania berusaha menenangkanku, tapi usahanya jelas sia-sia belaka, karena 

kali ini Rio membuatku benar-benar muak.
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“ Maksud gue bukan itu, Del. Gue cuma nggak pengen lo menyesal di kemudian hari, 

karena  jatuh  cinta  pada  orang  yang  nggak  jelas  seperti  dia  !”  Nada  bicara  Rio  sedikit 

melemah. Mungkin masih terkejut melihat reaksiku yang nggak terduga barusan.

Tiba-tiba Rio melepas kacamatanya seraya berkata, “Oke, Del. Kalau elo mau menghajar 

gue, silahkan, gue nggak akan melawan.”

Aku  sebenarnya  marah  banget  sama  Rio.  Saaangaat  muuuaaarahhh.  Dia  sudah 

menghina Hayase di depan mukaku. Emosi meluap dalam jiwaku memerintahkanku untuk 

menyambar  kacamata  Rio  dan  menginjaknya  sampai  hancur,  lalu  kulebamkan  matanya 

seperti  yang kulakukan pada Samsul tempo hari.  Atau bisa juga aku memakinya dengan 

kata-kata yang bahkan tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sekalipun. Rio 

yang pendiam ternyata mampu membuatku naik darah. Tapi ternyata telingaku masih bisa 

mendengar bisikan malaikat yang mencegahku melakukan hal-hal di atas, dan akhirnya aku 

bisa mengusir setan di otakku lalu berpikir jernih. Sebenarnya kalau aku mau, masalah ini 

bisa  diluruskan  sekarang,  tapi  harga  diriku  berkehendak  supaya  Rio  yang  minta  maaf 

duluan. Aku menyambar semua alat tulis di depanku dan dengan ganas memasukannya ke 

dalam  tas.  Tidak  peduli  itu  milikku  atau  milik  orang  lain  yang  secara  tidak  sengaja 

diletakkan di atas mejaku. Lalu berjalan keluar dengan langkah cepat-cepat. Tentu saja hanya 

atu tempat yang terlintas di benakku: KAMAR YANG NYAMAN.

Seperti dugaanku, baik Rio maupun Tania nggak bereaksi apa-apa.

Nggak usah heran, aku emang jago cabut. Dan samar-samar aku mendengar suara Rio, 

”Adeeel….elo juga sama sekali nggak tahu apa-apa tentang gue!”

Aku tidak mengacuhkan kata-kata itu, dan mempercepat langkahku. Aku merasa amat 

sangat  muak berada di sini. Aku tahu, itu adalah tindakan seorang pengecut, tapi itu lebih 

baik daripada aku menghancurkan wajahnya karena tidak bisa menahan emosi.

♫♫♫♫

Dalam kamar, aku sibuk misahin alat tulis yang milikku dan yang bukan. Salah sendiri, 

masukin  barang  sembarangan.  Tapi  apa  boleh  buat,  mendingan  repot  begini  daripada 

berlama-lama di sekolah yang auranya membuatku mules. Dan aku  nggak tahu apa yang 
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terjadi  di tempat itu setelah kutinggal kabur.  Mungkin mereka sudah melupakan insiden 

tadi, mungkin juga, tidak. Kira-kira, ada yang kangen nggak yaa? 

Bwehh…cuih ! cuih! Impossible!

Tapi  tetap  saja  aku  merasa  kesal.  Perang  mulut  itu  telah  membuatku  pertama  kali 

seumur  hidup  kabur  dari  sebuah  perkelahian  tanpa  menyelesaikannya  terlebih  dahulu. 

Hanya gara-gara seseorang yang bernama: Rio Syahdewa.

Memangnya, dia itu siapa cobaaaaa? Cuma manusia nyebelin yang kerjanya sirik doang 

kaaaan? 

Tapi, tetap aja, dia sahabatku. Dan dulu aku pernah berharap lebih dari itu.

Mataku  terpaku sejenak  pada  sebuah  buku tulis  yang tersampul  rapi,  dan  jelas-jelas 

bukan  punyaku.  Aku  membalik  halaman  buku  itu  perlahan,  dan  isinya  bukan  rumus 

matematika seperti  yang tercantum di  sampulnya,  melainkan sketsa-sketsa  yang kukenal 

banget penciptanya: Rio.

Sketsa cewek yang sudah sering kulihat sebelumnya. Cewek cantik berambut panjang 

ikal, dengan sorot mata yang lembut dan senyum manis bagaikan seorang peri.  Di sudut 

sketsa  itu  tercantum  nama  Tiara.  Siapa  Tiara  itu?  Adiknya?  Bukan.  Ibunya?  Jauh  beda. 

Neneknya?  Nggak  mungkin!  Buyutnya?  Apalagi!  Hei,  jangan-jangan  pacarnya,  lagi! 

TIDAAAAK!

Lalu aku melihat halaman berikutnya. Sketsa cewek lagi, tapi garis wajah, sorot mata, 

dan  senyumnya  beda  jauh  dengan  sketsa-sketsa  yang  tadi.  Rambutnya  panjang  lurus, 

wajahnya cantik dan cukup garang, tapi sorot matanya rapuh seperti menyimpan sesuatu 

jauh di lubuk hatinya. Cewek itu mengenakkan busana  sporty  dan sepatu kets. Kepalanya 

terlilit slayer warna hitam. Seketika aku terhenyak. Wajah ini kulihat setiap hari di cermin 

kamarku, di kaca spion mobilku, di dalam album-album fotoku, dan terukir dengan jelas di 

pikiranku. Nggak lain nggak bukan, itu AKU!! Tapi apa maksudnya dia melukisku juga? 

Huuh…dasar cowok aneh!!!   

Super aneh. Tapi, aku jadi merasa sedikit diperhatikan.

HP-ku berdering. Dengan malas aku mengambilnya. Aku tidak mau yang meneleponku 

ini ternyata panggilan salah sambung atau orang nggak penting. Dan aku lebih nggak ingin 

lagi kalau yang nelpon aku adalah  Bill collector nyasar yang bikin  mood-ku semakin jatuh. 
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Namun  setelah  melihat  siapa  nama  si  penelepon,  aku  langsung  melonjak  senang.  Dari 

Hayase!       

“ Hajime mashite.”

“ Siang, ini Hayase, ya? Ada perlu apa?”

“Ada hal penting yang harus kuberitahu.” 

Waaaawww… Setelah mendengar suaranya, semua kekesalan di hatiku langsung hilang. 

Berganti ceria. Tapi, hal penting apa yang mau dia bicarakan, ya?

“ Soal…apa?”

“ Aku cuma mau bilang, siang ini aku harus pulang ke Jepang. Ada urusan yang tidak 

bisa aku tinggalkan. Kalau mau, kamu bisa telepon aku kapan saja, dan kalau kamu bisa, aku 

tunggu kamu di Jepang. Oke? Oh,ya. Pesawatku akan berangkat. Jangan lupa ya…” ucapnya 

lirih.

“Hoooo…begitu,  ya?” Aku serasa tersambar  petir,  tapi  aku usahakan tetap berbicara 

dengan nada tegar. Itu kulakukan supaya dia nggak nyangka aku begitu shock.  Ternyata 

pertemuanku dengan sang pangeran ini begitu singkat, karena sang pangeran harus kembali 

ke istananya. Hiks… hiks…

“ Maaf, ya. Aku tak bisa lama-lama. Pesawatku sudah akan take off.”

“  Hayase…bukannya kamu  baru kenal  aku beberapa  hari?  Kenapa justru  aku yang 

kamu  kasih kabar?” tanyaku.

“ Karena kamu sahabatku. Nggak peduli baru kenal berapa lama,” sahutnya.  “ Sudah 

dulu, ya! Kalau ingin bicara, telepon saja,” lanjutnya. 

“ Hayase, tunggu! Jangan diputus dulu! Hei…hei!”

Tut..tut..tut..     

Yahhh…sudah diputus.  Hayase,  sang pangeran impianku sudah pergi…pupus sudah 

harapanku punya pacar super tampan. Hiks..hiks…hiks….

HP-ku berdering lagi. Jangan-jangan Hayase! Asyiiikk…moga-moga dia gak jadi pergi!

“ Halo, ini Hayase?” Aku menyambutnya riang.

“Bukan, ini gue, Rio.”

GLUDUG, GLUDUG, CTERRRR!
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Senyumku  hilang  seketika.  Mataku  melotot  tanpa  dikomando.  Ingin  sekali  aku 

membanting HP itu. Tangan kananku yang berkeringat dingin menggenggam erat-erat HP 

malang yang tampaknya sudah tercekik itu, dan tangan kiriku mengepal seolah Rio ada di 

hadapanku. Hatiku penuh dengan umpatan dan rutukan yang kualamatkan pada Rio, yang 

menjadi umpan api kemarahanku.

Ternyata,  masih  berani  juga  dia  meneleponku di  saat  suasana  hatiku  hancur  begini. 

Awas saja kalau ternyata dia masih belum puas memberi kritikan pedas untuk Hayase yang 

kini sudah kembali ke negara asalnya itu, aku tak akan segan-segan melemparkan kacamata 

kesayangannya itu ke dalam kubangan.

 “ Oh, sori. Ini nomor rumah sakit jiwa. Elo salah sambung,” kataku ketus dan hampir 

memutuskan pembicaraan, tapi Rio buru-buru mencegahku.

“  Kalo  di  sana  rumah  sakit  jiwa,  gue  petugas  pemadam  kebakaran  yang  akan 

memadamkan kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Jiwa.  Please, lo jangan marah dulu,” 

katanya. 

Aku terpaksa meladeninya kali  ini.  Untungnya aku sudah menyiapkan amunisi yang 

cukup apabila dia mengajakku perang mulut lagi.

“ Gue nggak marah!” bantahku.

“ Lo jangan bohong, ketahuan dari nada bicara lo,” sahutnya.

“ Kalau emang iya, kenapa? Lalu mau lo apa ?”

“ Tuh kan, beneran marah.”

Grrhh!  Taring-taringku keluar  sudah.  Mungkin  aku sudah berubah  menjadi  siluman 

rubah.

“ Ngapain lo  nelpon gue sekarang? Apa elo masih belum puas menghina Hayase di 

sekolah tadi pagi? Oh ya, gue ada kabar gembira untuk lo. Ryuji Hayase sudah pulang ke 

Jepang. Puas? Senang? Silahkan elo tertawa merayakan kemenangan lo!”

“ Maafin gue, Del. Gue sama sekali nggak bermaksud begitu. Gue cuma mau minta maaf 

soal kejadian tadi. Entah kenapa, gue jadi emosi waktu lo sesumbar nyeritain soal Hayase. 

Jangan marah, ya.”

Begitu ya, aku sempat mengira Rio sedang PMS karena ngomongnya jadi super sinis, 

tapi ya nggak mungkin, lah. Dia ‘kan cowok.
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“ Maksud lo,  sekarang elo nyesel,  karena lo sama sekali  nggak bermaksud ngomong 

seperti itu tadi, itu kan yang mau lo bilang?” kataku. Dalam hati, aku bersorak. Ternyata dia 

nyadar juga kalau semua ini salahnya dan mau meminta maaf padaku dengan suka rela.

“ Begitulah, Del. Gue nggak nyangka elo sampai cabut gara-gara masalah tadi. Sebagai 

permintaan maaf, gue mau ngajak elo ke suatu tempat, sore ini juga. Lo bisa?” tawarnya. 

Hehehe, tawaran yang cukup menarik dari orang yang sedang menyesal. Sebuah ide jahil 

melintas di benakku. Si Rio kayaknya asyik juga buat dikerjain dikit.

“ Hayase nggak akan kembali cuma karena elo mengajak gue jalan-jalan. Jadi, sorry deh. 

Gue sedang sibuk,” aku berbohong.

“ Jadi, lo tidak mau memaafkan gue?” tanya Rio. “Memangnya elo sibuk apa, sih?”

“ Gue sibuk membayangkan wajah Rio yang lucu karena  gue kibulin,” aku tertawa 

terbahak-bahak.  Semua rasa geram dan marah yang dari  tadi  nongkrong di  hatiku pergi 

entah kemana.  Kata-katanya cukup ampuh meredam emosiku.  Padahal,  tadi  aku sempat 

sebal setengah mati, sampai-sampai nekat cabut segala.

“ Jadi?”

“ Kok pake nanya lagi? Kan sudah tahu bahwa gue setuju. Tapi kenapa harus sore ini? 

Kan lebih enak besok saja, hari Minggu. Lagian, elo mau ngajak gue ke mana? Jangan bilang 

kalau kita akan ke Mall, Timezone, atau ke toko buku. Gue udah bosen banget!”

“Pokoknya tempat itu cuma gue yang tahu. Dan cuma lo yang gue beri tahu,” katanya 

dengan nada sok misterius.

“ Bohong!” bantahku. “ Pasti ada orang lain yang tahu. Jujur aja, deh. Emangnya tempat 

macam apa sih yang mau elo perlihatkan?” tanyaku.

“ Hehehehe…memang sih,  ada segelintir  orang yang tahu tempat itu,  tapi keindahan 

dan rahasianya cuma gue yang tahu.”

“ Tapi kenapa harus sore, sih?”Aku semakin penasaran.

“ ‘Ntar juga lo tahu sendiri.” 

Ya  ampun.  Tumben-tumbenan  nih,  dia  jadi  sok  misterius  dan  penuh rahasia  begitu. 

Jangan-jangan  ada  udang  di  balik  batunya,  musuh  dalam  selimut,  dan  serigala  berbulu 

dombanya lagi.

“ Elo nggak ada niat untuk ngerjain gue, kan? ” Aku memastikan.
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“ I swear to God. Pokoknya elo nggak bakalan nyesel.”

“ Oke, deh. gue ada waktu jam 5. Nanti gue jemput pake mobil gue.”

“ Nggak usah. Gue aja yang jemput.”

“ Ya udah, deh.”

“ Sampai jumpa nanti sore, ya!”

“ Oke, bye.”

“ Bye”

Ternyata yang namanya Rio itu gampang nyesel juga, ya. Padahal tadi dia ngotot banget. 

Sekarang,  bela-belain  mengajakku ke  suatu  tempat  segala  sebagai  permintaan  maaf.  Rio, 

Rio… Udah sepuluh tahun kita temenan, sepuluh kali puasa, sepuluh kali lebaran, sepuluh 

kali tahun baru, sepuluh kali ulang tahun, tapi ternyata elo belum tahu banyak tentang gue, 

dan gue belum tahu sepenuhnya tentang lo. 

Tapi  yang  aku  herankan,  tempat  apa  yang  diketahui  beberapa  orang,  tapi  pesona 

rahasianya hanya Rio yang tahu. Tapi, kuusahakan agar tidak kelihatan senang ketika dia 

menjemputku nanti. Jaim gitchu! Kalau perlu aku harus mengesankan  bahwa aku nggak 

butuh-butuh amat diajak jalan sama dia
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Puzzle 4:

He Tell Me His Biggest Secret!

Rio menepati janjinya. Dia menjemputku tepat pukul 5 sore.

Untung  hari  ini  ayahku lembur  lagi.  Kalau  nggak,  pasti  dia  bakalan  ceramahin  aku 

habis-habisan. Dengan ceramah kadaluwarsa yang intinya melarangku pergi dengan lawan 

jenis tanpa seizinnya. Tapi, dia kan sahabatku? Lagipula, aku bisa menghajarnya kalau dia 

berani macam-macam. ‘Tul kaaan?

 Kali ini, Rio kelihatan agak beda. Seolah gayanya yang cuek itu menghilang entah ke 

mana. Dengan kata lain, dia sedikit lebih rapi dan keren.

Aku sendiri masih betah dengan gaya cuek andalanku, yang pokoknya bagiku itu adalah 

The Most Favorite Costume. Topi hitam dengan grafitti biru dan putih menemani rambutku 

yang diekor kuda.

Rio menjemputku dengan sesuatu yang membuat mataku nyaris loncat dari rongganya. 

Kukira dia menjemputku dengan vespa lamanya, yang dibelinya waktu zaman purba, tapi 

yang kulihat adalah motor gede warna biru metalik. Nah, lo. Sejak kapan dia punya motor 

keren kayak gitu? Apalagi setahuku ibunya Rio sangat cerewet soal keuangan. Boro-boro 

belikan dia motor, tas baru aja ibunya mikir dua kali.

“ Yo, elo menang undian apa? Baru kali ini gue melihat motor lo,” kataku. Dia diam saja.

“ Sudah mulai  budeg,  ya? Memangnya elo udah berapa tahun nggak membersihkan 

kuping?” sindirku.

“ Sudah, jangan banyak omong. Cepat naik!” serunya.

Dengan ragu-ragu aku naik. Dia memberiku helm dan sehelai sapu tangan. Kalau helm 

sih wajar, tapi sapu tangan, UNTUK APA?

“ Tutup mata lo dengan sapu tangan itu!” perintahnya.
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“ Untuk apa? Daripada untuk menutup mata gue, lebih baik untuk lap ingus! Kebetulan 

gue  lagi  pilek  sekarang,”  kataku.  Aku masih  belum  mengerti.  Dia  jadi  aneh.  Kepalanya 

terbentur atau kesambet jin aneh?

“ Cepat!” serunya lagi. Aku merengut.

“ Kalau nggak, elo mau apa?” tantangku.

Rio  menepuk  jidatnya,  lalu  menoleh  dan  berkata,  “Oh  My  God! Juara  pertandingan 

basket  seperti lo kok jadi tulalit seperti ini? Begini ya, Non, kalau mata lo nggak ditutup, kan 

nggak surprise namanya!”

Tidak sopan! Masa aku dibilang tulalit?

Aku manyun. Biasanya nih, kalau di film-film gitu, nggak ada yang namanya pasang 

penutup  mata  sendiri.  Kan  selalu  dipasangin  sama  orang  lain.  ‘Tul  nggak?  Hahaha, 

mumpung disuruh pakai sendiri, aku longgarin aja, biar bisa ngintip-ngintip dikit.

“ Sudah siap? Pegangan yang erat, ya!”

Aku  memegang  pinggang  Rio  erat-erat.  Sangat  erat.   Kupastikan  dia  sesak  napas. 

Pembalasan karena dia mengataiku tulalit.

“ Bodoh, terlalu kencang!” teriaknya. Aku nyengir.

“ ‘Kan disuruh pegangan yang erat. Elo  ini gimana, sih?”

“  Kalau  yang  ini  terlalu  erat,  gue  bisa  mati  kehabisan  napas!”  erangnya.  Aku 

menyeringai. 

“ Elo tahu kesalahan lo sehingga gue marah?” tanyaku. Dia mengangguk cepat. 

“ Oke, gue tahu. Elo itu nggak tulalit, tapi…” Dia menggantungkan kalimatnya.

“ Apa?”

“ Galak,” sambungnya. Aku jadi gemes.

“Ya sudah, cepat jalan. Sementara ini elo selamat dari pembalasan gue, tapi lihat saja 

nanti,” kataku.

Tanpa ba-bi-bu lagi,  dia langsung memberikan tugas mulia pada sang motor tercinta 

untuk mengantarkannya dan aku ke tempat yang dikehendakinya. 

♫♫♫♫
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Sudah beberapa menit  lamanya, aku dan Rio belum juga sampai.  Jalan di daerah itu 

terasa  menanjak.  Kuintip,  tanahnya  lembab  dan  berumput.  Seperti  di  hutan,  bukit  atau 

apalah. Tapi aku mulai merasa was-was. Firasat buruk.

“ Yo, sebenarnya kita mau kemana, sih? Kok belum nyampe juga? Apa jangan-jangan elo 

mau mengajakku ke Antartika, melihat aurora, dan meninggalkan gue di sana sementara elo 

pulang?” tanyaku.                         

“ Sabar aja, bentar lagi juga nyampe, kok. Tempatnya emang sepi. Kan cuma sedikit yang 

tahu,” ucapnya santai. Tidak merasa bahwa cewek yang duduk di belakangnya ini mulai 

resah. Sementara Rio, enjoy-enjoy aja, tuh! 

Hei, aku mencium ketidakberesan di sini!

Waduuuhh, jangan-jangan Rio bukan kesambet jin, melainkan setan mesum, lagi! pake 

ngajak aku ke tempet sepi gini. Ya Allah.. Tolong usir setan yang bersarang di tubuh Rio. 

Amiiinn.

Rio masih asyik melajukan motornya. 

Nggak ngefek! Ya ampuun. Jangan-jangan dia bukannya kesambet setan, Tapi malah dia 

setannya! Sekarang, gimana cara aku kabur? Aku jadi menyesal diajak jalan sama cowok plin 

plan macam dia.

“ Yo, turunin gue. Sekarang!”

“ Kenapa? Kita udah hampir sampai, nih!”

Berikan  tepuk tangan! Dia  berhasil  ngomong dengan nada super  santai  padahal  aku 

sudah hampir meninju dan menjatuhkan dia dari atas motor machonya! Dan kubiarkan dia 

terguling seperti boneka Daruma!

“ Pokoknya turunin gue. Sekarang, atau elo dan motor lo bakalan gue bikin terguling!!”

Aku  geram  setengah  mati.  Kalau  dia  tidak  menurunkanku  dari  motornya  sekarang, 

ketika sampai nanti  aku akan menghajarnya tanpa ampun. Dia telah mengerjai  sekaligus 

membohongiku.  Dan  memang  sudah  kuduga  sebelumnya,  kalau  dia  tiba-tiba  jadi  baik 

begini, pasti ada apa-apanya.

Ada udang di balik bakwan!

“ Oke, silahkan turun, toh kita sudah nyampe,” sahutnya santai.
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Hah? sudah nyampe, nih? Terus, apa yang akan dia kasih lihat ke aku? Hah, pokoknya 

aku masih curiga sama dia, apapun yang terjadi!

“ Sekarang elo boleh buka sapu tangannya.”

“ Boleh, nih? gue buka, ya? Tapi awas kalau lo ngerjain gue!” perlahan aku membuka 

sapu tangan yang menutup mataku, dengan jantung berdebar bercampur rasa curiga.

“ Inilah permintaan maaf dari gue. Taraaah!” 

Lalu setelah aku membuka mata, yang terlihat olehku adalah pemandangan yang luar 

biasa indah. Warna lembayung menghiasi hijaunya perbukitan dan perkebunan teh yang 

menghampar  luas  bak  permadani.  Awan  berwarna  jingga  kekuningan  terpapar  sinar 

matahari senja. Angin bertiup lembut membawa aroma bunga mawar liar yang tumbuh di 

sekitar tempat itu. Rumput-rumput yang hijau memantulkan sinar matahari yang berwarna 

jingga. Sumpah! Ini adalah pemandangan paling menakjubkan yang pernah kulihat seumur 

hidup!

“ Gimana, elo senang? Apakah elo mau memaafkan gue?” tanya Rio.

“ Sumpah, deh. Ini benar-benar menakjubkan! Elo  tahu dari mana ada tempat seindah 

ini?”

 “ Ra-ha-si-a. Cuma gue yang tahu siapa orangnya. Bukit ini  gue namakan Sunset Hill, 

karena  di  sini  gue  bisa  melihat  matahari  terbenam  yang sangat  indah,  sekaligus  tempat 

kenangan gue,” ucapnya sambil memandangi matahari yang nyaris tenggelam di balik bukit. 

Pandangan  matanya  sendu,  sedih.  Tak  ada  tersirat  rasa  kagum  atau  senang,  walaupun 

bibirnya menyunggingkan senyum.

“ Oh, ya. Tadi sebelum sampai di sini, kenapa lo minta turun?”

“  Gue kira,  elo  kesambet  setan  mesum dan mau macam-macam sama gue.  Soalnya, 

tempatnya sepi banget!” jelasku. Malu juga sebenarnya, tapi kuusahakan nada bicaraku tetap 

santai supaya dia tidak menertawakan ketololanku.

Rio melongo, sehingga mulutnya membentuk huruf O selama tiga detik,  lalu tertawa 

terbahak-bahak.

Ternyata sama saja. Dia tetap menertawakanku.
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“ Ha ha ha ha…! Maaf-maaf aja ya! Elo kira gue ini orangnya kayak apaan? Bajingan 

tengik? Emangnya gue punya tampang seperti  itu sampai-sampai kelihatan seperti  orang 

yang tega berbuat mesum pada sahabat sendiri?” Rio kelihatan geli sekali

 “  Kali  aja  elo  kesambet  beneran.  Lagian,  ngapain  juga  elo  nyuruh  gue  tutup  mata 

segala?” sahutku kesal.

“ Lo lupa, ya. Gue ini kan rajin ibadah? Gue selalu meminta pada yang Maha Kuasa 

supaya kelak bisa menemukan mesin waktu atau yang orang-orang bilang nggak mungkin 

diciptakan!” candanya. 

Iiiiihhh… Penyakit sintingnya kumat lagi!!!!

“ Dasar! Mentang-mentang jenius!” Aku menggelitiki Rio tanpa ampun. Yang digelitiki 

tertawa sampai nggak bisa berhenti. Air matanya keluar saking gelinya.

Kami berbaring di atas rumput. Memandangi matahari yang sudah hampir menghilang 

di balik bukit yang tinggi di sana. Tertawa-tawa bebas tanpa beban. Seakan-akan banyak 

sekali  pelawak gratisan di  sekitar  kami berdua,  yang membuat  kami tidak bisa  berhenti 

tertawa. Rio mengeluarkan HP dari sakunya, lalu mengambil gambar kami. Aku memasang 

gaya seperti seorang ksatria, dengan menggunakan ranting kayu, aku menghunusnya seperti 

pedang. Hasilnya lucu banget.

Lalu diam-diam aku membuat mahkota dari ranting dan daun lalu memasangkannya ke 

kepala Rio. Amat hati-hati,  dan kupastikan dia tidak sadar, dan menyambar HP-nya dari 

tangannya.

“  1…2…3…cheese”  aku  mengambil  gambar  Rio  yang  kocak  itu,  dan   tertawa-tawa. 

Soalnya Rio lagi melongo gitu. Nggak nyadar kalau dia lagi kukerjain.  “ Hahahaha…. kena!” 

Aku tertawa terbahak-bahak melihat gambar yang berhasil kuambil. Kulihat foto itu sekali 

lagi, dan tawaku semakin meledak. Tampang Rio kali ini terlalu lucu. 

“ Apaan sih, Del? ketawa kayak mak lampir gitu.” Rio menatapku heran, lalu melihat ke 

layar HP-nya. 

“ Ya ampuuunn…pantesan. Elo  ngerjain gue rupanya. Dasar iseng!” Rio melepaskan 

mahkota daun yang bertengger sukses di rambutnya.

“ Lihat niii…..pangeran daun sudah berhasil   gue potret.” Aku mengacung-acungkan 

Hp-nya ke udara.
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“ Dasar lo,  ya…” Rio mencubit  pipiku gemas. Aku tak sengaja menjatuhkan Hp-nya 

karena mengusap-usap pipiku yang sakit. 

“ Lo kejam banget ya! Pipi gue lo keroyokin gitu. Mendingan lo nyubitin pipinya Meta 

yang gembur itu!”

Rio segera berjongkok untuk melaksanakan aksi penyelamatan pada Hp-nya yang jatuh 

terkapar di atas rumput. Diusap-usapnya tanah yang menempel di bodi mulus sang Hp kece 

itu dengan penuh kasih sayang. 

“ Udahlah, percuma, nggak bakalan ada jin HP yang nongol kalau lo usap-usap!” aku 

nyeletuk.

“ Ngawur banget.”

 Mataku melirik ke arah Rio. Masih ada seribu satu pertanyaan yang belum terjawab, 

dan semua pertanyaan itu jawabannya ada pada Rio. Karena merasa diliatin, Rio menoleh ke 

arahku.

“ Apaan sih ngelihatin terus? Baru nyadar kalau gue cakep?”

“ Huuuu…ge-er! Narsis!”

“ Lantas, kenapa?”

“ Gue mau tanya satu hal.”

“ Hal apa?”

“ Motor lo itu motor curian, ya?”

Rio menatapku dengan tatapan bingung.

“ Bener, ya? Elo nyolong motor tetangga untuk ngejemput gue, iya kan?”

“ Sembarangan! Tuh motor hak milik gue 98%! Soalnya itu  gue beli dengan uang hasil 

penjualan lukisan gue pada pak Bagaskara,” bantah Rio.

“ Pak Bagas yang konglomerat itu?”

“ Ya iyalah! Emangnya si Bagas udik norak kelas 2 IPS itu?”

“ Hebat juga lo.”

“ Nggak juga. Cuma lukisan aja.”

“ Terus, hak milik lo ‘kan 98 persen, tuh. Lalu 2 persennya lagi ke mana?”

“ Disambar Dinda. Kalo gue nggak di rumah, dia cikok deh motor gue.”

“ Adik lo yang cerewet itu?”
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“ Mak lampir, kali!”

“ Hahaha…”

“ Del, ingat. Jangan bilang itu motor curian lagi,” kata Rio.

“ Siapa suruh lo nggak jawab pertanyaan gue tadi!”

“ Suka-suka gue, dong!” kata Rio.

Kumat deh ngocolnya.

Kami  tertawa-tawa  lagi.  Untung,  deh.  Ternyata  Rio  bukan  pelaku  curanmor.  Kalau 

beneran iya, gue jadi sahabatnya pelaku kriminal, dong! Nggak mauuu!

Dan yang membuatku lebih bersyukur lagi, ternyata Rio masih memiliki sifat aslinya 

yang  dulu.  Sifat  yang  membuatku  merasa  nyaman  berada  di  dekatnya.  Dia  tidak 

sepenuhnya berubah.

♫♫♫♫

Rio masih meledekiku tentang kecurigaanku yang nggak jelas tadi,  kecurigaan tentang 

niat mesum dan yang insiden motor baru, padahal aku sudah hampir melupakanya karena 

dari tadi kami kebanyakan bercanda, dan kini dia mengungkit-ungkit lagi.  Sebenarnya, aku 

masih  malu  berat.  Tapi  kututupi  dengan  membalasnya  membicarakan  ulang  kisah  ‘ 

Pangeran Bermahkota Daun’ yang diperankan oleh Rio. Gara-gara peristiwa tadi, aku jadi 

haus dan perutku juga keroncongan. Kebanyakan ngomong, sih.

“ Yo, laper nih! Makan yuk! dimana, kek.” Aku mengajak Rio makan sambil memegang 

perut yang isinya sudah mengadakan demo besar-besaran. Mereka pasti sedang membakar 

posterku yang entah mereka dapat dari mana. Ya iyalah. Siapa sih yang sudi ngasih makan 

cacing perut? Lagian, aku nggak cacingan, kok!

“ Boleh juga. Gue tahu tempat makan yang enak di sekitar sini. Pemiliknya kenalan gue, 

juga beberapa pegawainya. Kali ini, biar gue yang traktir,” Rio menawarkan.

“ Hehehe, tumben lo baik!”  

Motor Rio melaju ke arah sebuah kafe bernuansa natural yang terletak di  kaki bukit. 

Arsitekturnya fantastis. Dindingnya terbuat dari kayu mahoni yang kokoh, dipelitur hingga 
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mengkilap. Aku yakin bisa bercermin di dinding itu saking kinclongnya. Tapi, ternyata tidak 

bisa. Dinding itu hanya memantulkan sinar kemilau yang bikin silau.

Di atas lantai semen terbentang karpet berwarna hijau lumut, yang membuatku merasa 

sedang berjalan di atas rumput.

Bunga-bunga  segar  terangkai  rapi  di  dalam  vas  keramik  berwarna  coklat,  lalu  ada 

beberapa  boneka  lucu  diletakkan  di  atas  meja.  Ada  boneka  beruang,  tupai,  macan,  dan 

beberapa binatang hutan lain. 

Rambutku tersangkut  di  hiasan gantung yang berbentuk seperti  akar  rambat.  Sedikit 

menganggu, tapi swear! Kafe ini jadi keren banget!                                 

Rio  tersenyum  melihat  wajahku  yang  diwarnai  ketakjuban.  Dan  sayup-sayup  aku 

mendengar dia bergumam,

Elo ngingetin gue tentang Tiara. Sifat lo yang keras kepala dan gampang curigaan mirip banget  

dengan Tiara.

Aku  melihat  mata  Rio  menerawang  jauh.  Sudah  kuduga  sebelumnya,  cewek  yang 

bernama Tiara itu memang berhubungan erat dengan masa lalu Rio. Tapi, kenapa aku yang 

sudah berteman bertahun-tahun dengannya nggak tahu apa-apa?

“ Lo mau pesan apa, Del?” tanyanya sambil menyodorkan daftar menu.

“ Nggg… samain saja deh dengan punya lo.”

“ Oke deh. Vid , sini!” panggilnya pada seorang pelayan.

“ Eh elo, tumben mampir. Mau pesan apa?” tanya pelayan yang sepertinya mengenal Rio 

itu.

“Gue pesen ayam bakar sama orange juice dua,” kata Rio.

“ Lo kok nggak bilang-bilang kalau sudah punya cewek, cakep lagi!” godanya.

Aku memelototinya. Orang itu seenaknya bilang aku pacaran sama Rio. Memang sih, 

dulu aku pernah berharap begitu. 

“ Tapi galak juga,” sambungnya.

“ Cuma temen, nggak lebih!” sahut Rio.

“ Temen? Bohong lo. kalau temen, kenapa datang ke sini cuma berdua? Lagian, kalian 

nggak kelihatan seperti temenan,” godanya lagi.
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“ Sembarangan! Jangan bilang itu karena elo frustasi diputusin Lidya seminggu yang 

lalu!” bantah Rio.

“ Lidya? Berita jaman bahuela! Lo belum tahu kan kalau aku punya cewek super cakep 

bernama….Leighton Meester?” candanya.

“ Pantesan lo nggak dapat cewek juga, bisanya mimpi doang!”

Aku hanya  bisa  melihat  perdebatan  konyol  antara  dua  orang cowok di  depanku ini 

sambil senyam-senyum sendiri.  Ternyata, cowok kalau ngobrol heboh juga.     

“ Berisik lo!” cowok jangkung yang ternyata bernama David itu beranjak pergi.

“ Lo kenal sama pelayan itu, Yo?” Aku bertanya pada Rio yang sedang asyik melihat 

sisa-sisa keindahan matahari terbenam.

“ Cuma temen lama,” jawabnya datar.

“ Kenapa bisa ada kafe di kaki bukit kayak gini, ya?”

“ Soalnya di dekat sini ada penginapan yang sering dikunjungi turis.”

“ Yo, gue boleh nanya lagi, nggak?” Aku mencoba menanyakan tentang sesuatu yang 

bikin pikiranku penuh sesak dari tadi.

“ Tentang apa?” tanya Rio sambil meminum orange juicenya yang baru diantar seorang 

pelayan. Yang pasti bukan David. Kalau memang si David sih, mereka pasti berdebat lagi.

“ Tiara itu siapa, sih?”

Puuuaaahhhh….

Orange juice yang sedang diminumnya muncrat. Aku refleks menghindar dari cipratan 

jus yang hampir mengenai bajuku. Wajahnya tampak luar biasa kaget. Aku sama sekali tidak 

menyangka reaksinya sampai begitu. Apa aku salah ngomong, ya?

“ So, sorry. Gue nggak bermaksud begitu, nggak perlu dijawab  kok,” kataku sambil 

mengambilkan lap.

“ Sudahlah, nggak apa-apa. Tapi, elo tahu dari mana tentang Tiara?” tanya Rio dengan 

wajah tegang.

Aku mulai bicara dengan mata menatap piring makananku.

“ Gue tahu, Tiara adalah nama cewek yang sering lo lukis di buku tulis itu, kan? Gue 

mengetahuinya setelah gue melihat buku tulis lo yang penuh dengan gambar cewek itu, dan 

di  sudut  gambar  itu  ada  nama Tiara.  Yang  gue  herankan,  gue  sudah  temenan  sama lo 
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bertahun-tahun, tapi gue nggak tahu apa-apa soal yang namanya Tiara itu. Gue bener-bener 

nggak habis pikir,” jawabku.

“ Jangan dipikirkan lagi. Tiara hanya masa lalu gue yang nggak akan pernah kembali. 

Walaupun gue mencarinya sampai ke perut bumi,” Rio mengucapkannya dengan lirih dan 

tatapan  sendu.  Tapi,  apakah maksud perkataannya  barusan,  Tiara  itu  sudah…..  ah,  aku 

makin nggak enak sama Rio. Tanpa kusadari, aku telah membuka peti berisi kenangan pahit 

yang selama ini bercokol di palung hatinya.

“Tapi apa maksud lo melukis gue juga?” Aku sebenarnya ragu menanyakan itu. Tapi 

rasa ingin tahuku mengalahkan semuanya.

“ Nggak, cuma iseng saja. Nggak ada maksud lain. Lagian, elo kan sahabat gue. Nggak 

aneh kan?” jawabnya sambil memandang ke arah gelas jusnya.

Ya jelas aneh dong, geblek!

“ Yo, gue sering melihat lo kelihatan begitu tertekan. Kalau elo ada masalah, ceritakan 

saja sama gue. Jangan lo pendam sendiri. Gue ini sahabat lo dari kecil. Percaya, deh. Gue bisa 

menyimpan semua rahasia lo.” Aku  mencoba sekali lagi membujuk Rio menceritakan semua 

masalahnya. Walau kutahu dia nggak bakalan cerita.

“ Gue mohon untuk terakhir kalinya,  please, kali ini gue benar-benar berharap lo mau 

menceritakan semuanya ke gue. Kalau semua itu terlalu berat untuk lo ceritakan, nggak apa-

apa. Gue nggak maksa,” kataku lagi.

“  Del,  lo  benar.  Menyimpan kepedihan sendiri  memang membuat  gue teramat  sakit. 

Sudah lama banget gue menanggung beban ini sendirian. Gue nggak tahu harus cerita sama 

siapa.  Makanya,  gue  hanya  bisa  menumpahkan  semua  emosi  gue  dalam  lukisan.  Gue 

membuat dunia sendiri, dunia yang sepi dan menyedihkan, sampai gue melupakan dunia 

yang sebenarnya. Dan cuma elo, Del, satu-satunya orang yang gigih masuk ke dunia gue itu 

dan   membujuk gue untuk cerita. Yang bisa mengerti perasaan gue, walaupun mungkin ada 

yang luput dari perkiraan lo. Sekarang, gue akan cerita semuanya, karena gue percaya sama 

lo,” kata Rio. “ Maafin gue ya, kalau selama ini gue nyuekin lo, padahal, kita kan sahabat?”

“ Hehehe…” Aku cengengesan.  “  Akhirnya lo  sadar  juga,  bahwa masalah itu bukan 

untuk dipendam, tapi lo harus berusaha bangkit. Jangan terus-terusan terjebak dalam suatu 
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persoalan tanpa pernah menceritakannya, karena ada juga orang yang akan mendengarkan 

semua keluhan lo dan memberikan jalan keluar.” Aku memberikan semangat padanya.

Mata Rio membulat mencerminkan sebuah keterkejutan. Mungkin, lebih mengarah pada 

kekaguman.  Dia  menatapku  dengan  tatapan  begitu  seolah  aku  berubah  rupa  menjadi 

Cinderella.

 “Waaaaw.. Del,  gue kira selama ini lo itu hanyalah cewek berandalan dan tomboi yang 

nggak bisa diajak serius, tapi ternyata, elo tegas dan bijaksana juga, ya!” Rio berkata sambil 

nyengir. Dia kelihatan lebih ceria dibandingkan tadi.

“ Apaaa? Elo nyindir gue, ya?”

“ Sudahlah. Kalau gini terus, bisa-bisa gue nggak jadi cerita.”

“ Ya sudah, cepetan, gue dengerin, nih!”

Aku pasang telingaku baik-baik. Ketinggalan satu kata saja bagiku sudah merupakan 

kerugian  besar,  karena  sudah  lama  aku  menunggu  dia  menceritakan  sesuatu  yang 

membuatnya tertekan selama ini.

Jantungku berdegup dengan ritme yang cukup cepat. Menunggu kata-kata yang akan 

dilontarkan mulut Rio setelah ini. Sejenak dia diam, tatapannya kembali sendu. Menerawang 

masa  lalu.  Mengingat  kembali  sebuah  peristiwa  yang  pernah  terekam  dalam  hard  disk 

otaknya.

“  Tiga  tahun  yang  lalu,  gue  punya  pacar,  namanya  Tiara.  Gue  dan  Tiara  backstreet. 

Soalnya, bokap dan nyokap gue nggak setuju gue jalan sama dia. Kata mereka, kami masih 

terlalu  kecil  untuk  menjalani  sesuatu  yang  namanya  cinta.  Kami  menjaga  rapat-rapat 

hubungan kami ini. Yaaahh.. sampai-sampai elo juga nggak tahu. Nggak ada satupun yang 

tahu,  kecuali  kami berdua tentunya.  Kami sering melakukan hal  konyol  berdua,  tertawa 

berdua, memandang matahari terbenam berdua. Gue bahagia banget. Oh, ya. lo ingat nggak 

waktu gue nelpon seseorang dengan gaya bicara yang santai pas kita kemping beberapa 

tahun lalu? Waktu itu, elo  memperhatikan tingkah gue dengan tatapan bingung.”

Aku berusaha mengingat-ingat, dan akhirnya kutemukan file tentang peristiwa itu dari 

otakku dan berhasil membukanya.

“ Rasanya gue ingat, deh. Waktu itu elo ngomongnya asyik gitu. Gue saja sampai heran. 

kok  bisa  ya,  elo  yang  biasanya  gak  begitu  suka  ngomong  panjang  lebar,  tiba-tiba 

45



ngomongnya sangat bebas bak sebuah bendungan jebol,  seakan hanya orang itu yang lo 

punya untuk diajak bicara.”

Rio pun melanjutkan ceritanya.

“ Wajar saja, orang itu memang satu-satunya orang dalam dunia gue waktu itu. Orang 

yang  menjadi  cinta  pertama  gue.  Waktu  itu  sebenarnya  gue  nelpon  Tiara.  Gue  selalu 

meneleponnya diam-diam, dan dia juga menerima telepon dari gue diam-diam. Kami tidak 

mau  rahasia  hubungan  kami  bocor  dan  terdengar  oleh  kedua  orang  tua  kami  masing-

masing.”

Aku ternganga. Persiapannya sampai gitu banget. Sepertinya, sampai sekarang pun dia 

belum juga bisa ngelupain Tiara. Tiara begitu berarti baginya, jahat banget kalau aku nggak 

bisa ngertiin dia.

“Sunset Hill adalah tempat kenangan gue sama Tiara. Dulu, setiap sore gue sama Tiara 

melihat matahari terbenam sambil melukis di sana. Pokoknya, gue cinta banget sama Tiara. 

Sampai  hari  itu  tiba…”  kata-katanya  langsung  terputus  dan  cahaya  matanya  menjadi 

muram. Aku masih menunggunya melanjutkan ceritanya.

“ Gue ngajak Tiara jalan-jalan naik motor. Padahal waktu itu hujan turun cukup deras. 

Sebenarnya Tiara nggak mau, tapi gue tetap memaksa. Gue ingin memperlihatkan sesuatu 

kepadanya. Akhirnya, dia ikut juga. Lalu di tengah jalan, hujan makin deras, sehingga gue 

kesulitan  melihat  ke  depan.  Tiara  meminta  berteduh  dulu,  tapi  menurut  gue  tanggung. 

Sebentar  lagi  sampai.  Ketika  di  tikungan,  gue  nggak  tahu bahwa ada  truk  yang melaju 

kencang dari arah berlawanan. Gue panik banget, tapi masih sempat membelokkan motor. 

Jalanan yang licin membuat motor gue tergelincir. Gue selamat karena tubuh gue terlempar 

ke semak-semak, tapi Tiara mengalami luka parah karena tubuh dan kepalanya terhempas 

keras ke jalan beraspal. Tiara akhirnya pergi ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Gue 

heran, kenapa bukan gue saja yang mati. Soalnya gue yang ngajak dia. Semua ini salah gue. 

Gue yang menyebabkan Tiara meninggal. Semua ini salah gue….walapun dia hanya sekedar 

cinta  monyet  gue,  tapi  gue  masih dibayangi  rasa  sedih  dan kehilangan karena  dia  telah 

mengajarkan gue apa itu cinta...”

 Mata Rio mulai berkaca-kaca. Tapi dia tidak menangis. Aku tahu, dia orang yang tegar 

dan kuat. Tapi kalau disembunyikan terus, dia bisa gila, kan? Aku juga sama sekali nggak 
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menyangka, Rio menyimpan beban seberat ini selama tiga tahun lamanya. Perasaan sedih, 

bersalah, terpukul, dan putus asa menghantuinya selama ini. Kalau dibandingkan denganku 

yang hanya ditinggal minggat ibu, dan ayah sama sekali tidak mempedulikanku, masalahku 

belum seberapa!

“ Satu lagi, Del,” katanya sambil membuka kacamatanya.

Aku ternganga melihat apa yang dilakukannya.

“ Sebenarnya, selama ini mata gue normal. Gue nggak perlu memakai kacamata setebal 

pantat botol ini. Ini  gue lakukan, supaya nggak ada cewek yang suka sama  gue. Gue nggak 

mau kejadian itu terulang lagi. Please, Del. Simpan baik-baik rahasia gue ini.”

Aku  melongo  menatapnya.  Pantas  saja  dia  mendadak  mengubah  penampilannya. 

Ternyata,  itu  alasannya.  Tapi,  perkiraannya  salah.  Dia  kira  tidak  akan  ada  cewek  yang 

menyukainya. Contohnya aku, yang PERNAH naksir padanya. 

Sebenarnya  dulu  aku  sering  melihat  wajahnya  tanpa  kacamata  yang  selalu 

menemaninya itu, tapi itu mungkin sudah jutaan tahun yang lalu. Aku lagi duduk-duduk 

santai di atas pungung Triceraptor sambil makan keripik kentang dan baca komik.

 Aku cekikikan. Kening Rio berkerut karena heran. Persis korma yang sudah disimpan 

sejak puasa tahun lalu. Tapi, nggak gitu-gitu amat, kali…

“ Kenapa lo cekikikan gitu, Del? Ada yang lucu?”

“ Nggak, cuma lo jadi kelihatan seperti  Clark Kent yang membuka kacamatanya dan 

berubah menjadi Superman! Hi..hi..hi.”

“ Tapi sampai kapan pun, gue tetap Rio yang hanya bisa melukis dan jago dalam mata 

pelajaran apapun. Hanya Rio yang nggak bisa menerima kenyataan bahwa Tiara itu udah 

ngak ada. Gue nggak setegar dan sekuat  Superman.”

“  Ya iyalah. Mana ada orang yang bisa sekuat Superman? Dia cuma fiksi,  Man, FIKSI! 

Elo  nggak  ngerti,  ya?  Yang   gue  maksud  itu  bukannya  lo  harus  sama  kuatnya  kayak 

Superman sehingga bisa  mengangkat  gedung tiga lantai  hanya dengan satu tangan,  tapi 

menurut gue, orang yang tegar menghadapi cobaan dan bisa menerima kenyataan itu udah 

lebih kuat daripada  Superman!” Aku menasihatinya sambil menahan tawa, karena melihat 

wajah  Rio  terbengong-bengong.  Eyuuuuuhh….  kok  aku  jadi  kayak  neneknya  aja  pake 

nasihat-nasihatan segala. 
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“ Nggg…Del.”

“ Apa?”

“ Elo ternyata nggak seperti  kelihatannya.  Selama ini,  gue menganggap lo itu cewek 

brutal yang jago berantem. Ternyata, lo itu adalah orang yang bisa mengobati luka batin gue 

walaupun sedikit. Kata-kata lo waktu itu benar, gue memang nggak tahu apa-apa tentang lo 

yang sebenarnya,” tuturnya.

“ Gue ini brutal, ya?” 

“ Ya, soalnya lo selalu melakukan hal di luar dugaan tanpa pikir panjang. Contohnya, 

tadi  pagi  lo  cabut  dan menyambar  semua alat  tulis  di  depan lo  gara-gara perang mulut 

antara gue dan lo,” jawabnya.

Tiba-tiba aku merasa ada sepasang mata yang mengintai kami. Aku langsung menoleh 

ke sekelilingku. Ternyata, tidak ada yang mencurigakan. Mungkin ini hanya perasaanku saja. 

♫♫♫♫

“ Makasih ya, Del. Elo sudah membuat perasaan gue lebih baik  sekarang. Juga, lo sudah 

maafin gue, kan?” kata Rio ketika kami sudah di depan rumahku. Jam sudah menunjukkan 

jam sembilan teng.

“ Ya sudah, lah! Elo  sudah bela-belain menculik gue ke tempat yang indah, traktir gue 

makan, lagi. Gue bakalan dapat dosa besar kalau nggak maafin lo.”

“ Del, siapa tuh, yang nongol di dekat jendela?” tanya Rio sambil menunjuk ke salah satu 

jendela rumahku. 

Mataku megikuti arah yang ditunjuk Rio. OH TUHAAAN...!

Aku nyaris mati berdiri.  Seakan-akan aliran listrik seluruh Indonesia diputuskan dan 

dialirkan ke tubuhku, petir dengan tegangan jutaan volt menyambarku, dan mount everest 

runtuh dan semua kepingannya menimpaku. Aku heran, kenapa waktu itu aku nggak juga 

mati  karena  ngeri.  Ayahku  sudah  menungguku  dengan  tampang  super  duper  seram 

menahan marah. Sekarang, dia mungkin bukan manusia lagi, dia mulai bermutasi menjadi 

Kyuubi.
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“ Yo, cepetan lo pulang sekarang. Kalau sampai bokap gue ngelihat lo di sini, pasti lo 

didadar telor!” kataku panik.

“ Tapi, barangkali bokap lo bisa ngerti kalau gue minta maaf langsung?”  

“ Elo nggak paham juga, ya. Kalau lo masih diam di sini, sama saja dengan menantang 

Tyrannosaurus Rex sendirian, alias cari mati!”

“ Ya, ya sudah, deh. Kalau mau lo memang begitu. Gue pulang dulu. Bilang saja yang 

sebenarnya sama bokap lo, Oke?”

“ ‘Ntar gue pikirin lagi. Sekarang, pulang lo sana. Syuhh..syuuhh..”

“ Gue cabut dulu, ya. Daaahhhh..” Rio melambaikan tangan dari atas motornya yang 

mulai melaju.

“ Daaahh…” Aku membalas lambaian Rio lemes. 

Siaaal….

Aku bingung, Harus kujadikan hari apa ya, hari ini. Hari yang menyedihkan atau hari 

menyenangkan? Menyedihkan karena pertengkaran tadi pagi, Hayase pergi, dan sekarang 

ayahku bermutasi menjadi Raja Singa yang siap menerkamku. Menyenangkan karena hari 

ini Rio mengajakku ke tempat yang indah banget, traktir aku makan, dan akhirnya dia mau 

menceritakan masalahnya padaku. 

Aku binguung!

Pusiing!

Waduuuuhh…si  Raja  Tega  masih  betah  nungguin  aku  di  ruang  tamu,  wajahnya 

sekarang lebih mirip Pak Raden yang jambunya dipetiki anak-anak. Sudah tak ada ampun 

bagiku!

Yang harus kupikirkan sekarang adalah: Bagaimana caranya supaya aku bisa langsung 

masuk ke kamarku yang berada di lantai dua tanpa ketahuan Pak Raden palsu.

Andai saja aku bisa seperti Superhero dalam komik-komik yang bisa melompat tinggi 

banget, seperti  Spider-man yang bisa gelayutan dengan benang laba-labanya, atau bisa juga 

seperti Invisible Man yang nggak kelihatan. Jadi, aku bisa masuk dengan tenang tanpa takut 

terlihat oleh Pak Raden tapi tipu.

That’s Impossible

Only in dream
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Khayalan tingkat tinggi

Pikiran bego

Tolol seperti Mr.Bean. Yang agak cerdik tapi kebanyakan begonya. Yang selalu mengajak 

bicara boneka Teddy-nya. Kayak aku yang selalu ngajak bicara Michi. Tapi aku nggak sebego 

Mr.Bean. Otakku masih bisa diajak mikir.

Oke oke, aku tahu sejak zaman dahulu aku suka melebih-lebihkan. Aku menganggap 

masalah  sepele  adalah  sebuah  ancaman besar.  Sebenarnya,  aku ini  gampang panik,  dan 

kepanikanku itu membuatku tidak bisa berpikir jernih. 

Kakiku mengetuk-ngetuk tanda gelisah. Mondar-mandir seperti seterikaan panas yang 

siap melicinkan semua jenis pakaian. Aku nggak mungkin bisa lewat pintu belakang karena 

jam  segini  mbok  Ijah  sudah  menguncinya  rapat-rapat.  Akhir-akhir  ini  memang  banyak 

maling yang mengincar celah di rumah-rumah orang kaya.

Yah, aku memang kaya. KAYA MONSTER!

Mataku tertuju pada sebuah tangga kayu butut yang teronggok tak berdaya di halaman 

samping. Senyumku mengembang.

Iiiihhh… bego banget sih, aku ini! Kalau aku melihat tangga itu dari tadi, pasti sekarang 

aku sudah berlayar ke alam mimpi. Sebenarnya aku takut ketinggian, apalagi kelihatannya 

tangga ini sudah ada sejak jaman nenek moyang. Tapi, ini jauh lebih baik daripada harus 

masuk pintu depan dan dengan ikhlas menerima ocehan super ala ayahku, atau tidak masuk 

sama sekali dan bermalam di tepi kolam ikan.

Aku  mendirikan tangga kayu buruk rupa itu di balkon kamar. Lalu perlahan-lahan aku 

menaiki anak tangga itu satu per-satu. Ya ampuuunn…licin banget! Kalau begini, aku bisa 

jatuh!

Tapi,  aku  mencoba  mengumpulkan  keberanian.  Dengan  susah  payah  dan  nafas 

tersengal-sengal, akhirnya aku berhasil sampai di tengah-tengah. Ketika aku menginjakkan 

kakiku di anak tangga berikutnya, terdengar bunyi berderit yang cukup keras disusul bunyi 

krekkkkk…!!!!

Jangan ditanya lagi. 

Anak  tangga itu  patah  dan aku kehilangan keseimbangan.  Pegangan tanganku pada 

tangga itu terlepas.  Tubuhku serasa melayang sesaat.  Dalam pikiranku, apakah aku akan 
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mati setelah menubruk bumi? mataku kupejamkan rapat-rapat. Tenang, TENANG! paling-

paling aku masuk rumah sakit selama satu minggu, pulang ke rumah dan melanjutkan hari-

hariku  dengan  nyaman.  Setelah  itu  kepalaku  terbentur  sesuatu  dan  yang  bisa  kulihat 

kemudian hanyalah gelap.

Baiklah, impianku berlayar ke alam mimpi terwujud sudah. Tapi, kalau nanti aku mati, 

gimanaaaa?

Huweeee….!
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Puzzle 5:

I’ve Sent to the Hospital!

AKU mencium aroma yang sangat khas. Aroma obat ala rumah sakit yang kubenci. 

Obat?

Aku mencoba membuka mata perlahan-lahan. Yang kulihat adalah langit-langit ruangan 

yang putih bersih. Ini bukan kamarku! Kamarku langit-langitnya warnanya biru muda. 

Sangat mudah ditebak.

Aku sekarang ada di rumah sakit, tempat yang pasti dituju setelah aku jatuh dari tangga 

payah itu. Aku sama sekali tidak menyangka, tangga kayu itu mampu mengirimku ke sini.

Perlahan kuangkat kepalaku yang terasa sangat nyeri dan menyandarkannya di bantal. 

Perban meliliti  kepalaku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Kulihat kanan-kiri,  tidak ada 

siapapun. Hanya ada aku sendiri. Kulihat sekotak pizza tergeletak di atas meja kecil. Juga 

ada  selimut,  sebotol  air  mineral,  dan  tas  berisi  pakaian ganti  yang dapat  kupastikan itu 

adalah milik ayahku. Tampaknya ia menginap di sini semalaman.

Sinar matahari menyusup melalui jendela. Condong ke barat. Mungkin sekarang sudah 

pukul satu atau dua siang, tapi aku tidak tahu sekarang hari dan tanggal berapa.

Seorang suster masuk membawa catatan dan beberapa peralatan yang dibawa dengan 

troli.  Mungkin  dia  akan  memeriksa  keadaanku,  menusukku  dengan  jarum  suntik,  atau 

mencekokiku  dengan  obat  yang  luar  biasa  tidak  enak.  Dengan  keadaan  seperti  ini,  aku 

merasa jadi kelinci percobaan di laboratorium seorang profesor gila yang ingin memutasiku 

menjadi Kura-Kura Ninja. Hijau dan bercangkang, juga membawa senjata ke mana-mana.

“  Dik Adel  sudah sadar?  Saya periksa dulu,ya.  Kamu pingsan sudah dua hari.  Tapi 

tenang saja, lukanya tidak terlalu parah.”
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Dua hari ? Yang benar saja! Masa cuma jatuh dari tangga pingsannya lama begini. Berarti 

sekarang hari Senin. Sial! Padahal hari ini ada pelajaran kesenian kesukaanku!

“ Ngg…Suster, ayah mana?”

“ Tadi setelah mengurus administrasi, sepertinya keluar sebentar.”

Fiuhhh…syukur,  deh!  Kalau dia ada di  sini,  bukannya mengkhawatirkanku,  tapi  dia 

akan menginterogasiku seperti seorang pelaku pemboman di sarang tikus, atau pembantai 

dan penyiksa ribuan nyamuk yang memberontak di gorong-gorong.

Suster yang ternyata tidak jadi menyuntikku itu hanya memeriksa keadaan tabung dan 

selang infusku, lalu menulis sesuatu di catatan yang dibawanya. Dia menasihatiku untuk 

tidak banyak bergerak dulu. Terakhir aku  masuk rumah sakit satu tahun yang lalu, ketika 

kakiku terkilir saat latihan basket di sekolah, dan ada seorang suster juga yang menasihatiku 

juga tidak banyak bergerak. Oh…  please,  kalau aku tidak bergerak, bisa disangka patung, 

kan?

“ Baiklah, saya keluar dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja,” kata suster itu.

“ Makasih, Suster.” 

Suster itu pun keluar. Sebagai gantinya, rombongan teman-temanku masuk. 

Patah satu tumbuh empat.

Rio,  Tania,  Meta,  dan Chyntia.  Mereka semua masih mengenakkan seragam sekolah. 

Kelihatan banget mereka langsung ke sini setelah sekolah bubar.

“  Del,  katanya  lo  jatuh  dari  tangga.  Gimana  ceritanya,  kok  bisa  begitu?”  tanpa 

mengucapkan salam pembukaan atau sejenisnya, Tania langsung main nyelonong aja dan 

bertanya padaku dengan wajah cemas. Mengingatkanku pada wajah Chopper yang melihat 

pertarungan antara teman-temannya dengan Enel.

“  Waktu itu gue pulang kemaleman. Gue nggak berani lewat pintu depan karena bokap 

gue sudah pasang tampang seram di ruang tamu. Ya sudah, gue panjat saja tangga kayu 

yang gue temukan di samping rumah, tapi gue nggak tahu tangga kayu itu sudah lapuk. 

Hasilnya gini, deh!” jelasku.

“ Ke mana lo waktu itu?  kok bisa pulang malam? Apa bokap lo ngizinin?” berondong 

Meta  dengan nada bicara  persis  seorang wartawan yang mewawancarai  pelaku kriminal 
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kelas  kakap.  Jarak  antara  wajahnya  dengan  wajahku  sangat  dekat.  Matanya  menatapku 

lekat-lekat. Aku jadi merinding.

“ Ta…tanya saja sama Luak Kate,” jawabku gemetaran sambil menunjuk orang yang 

bersangkutan erat dalam kasus ini. Rio memalingkan muka sambil mendengus. Tania, Meta, 

dan Chyntia menoleh ke arah Rio serempak, lalu melirik lagi ke arahku.

“ Maksud lo apa dengan nunjuk si Rio?”

Idiiih….mereka emang nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti, sih?

“Ehm, jangan-jangan kalian kencan, lagi. ‘Kan pas banget waktu itu malam minggu!” 

goda Meta dengan gaya deklamasi melankolis. Kelakuannya terlihat seperti seorang pemain 

teater yang sedang memainkan roman super romantis.

Huh,  rasanya,  aku  ingin  menyumpal  mulutnya  dengan  segumpal  salju  untuk 

membungkamnya supaya nggak ngomong yang aneh-aneh.

 “  Hussss…kalau  ngomong  tuh  mikir  dulu!  Kencan  dari  kutub?  Mereka  kan  sudah 

sobatan sejak kecil!” tukas Tania sambil berkacak pinggang. Meta tidak terima pendapatnya 

dibantah, dan jari-jari jahilnya mencubit pipi Tania. Tania yang nggak rela pipi mulusnya 

dicubit balas menjitak kepala Meta.

“ Dasar gigi besi! Emang salah kalau gue mengoreksi pendapat lo?” teriak Tania. Dia 

juga mengejek kawat gigi yang sudah menjajah gigi Meta selama setahun terakhir.

“  Apa?!  Elo  kalau  ngomong  pake  otak!  Itu  mah  namanya  bukan  mengoreksi,  tapi 

menolak mentah-mentah!” balas Meta. 

“ Elo tuh bego banget sih! Mana bisa otak dipakai ngomong? Adanya mikir!” seru Tania.

“ Kalau elo nggak punya otak, mana bisa mulut lo itu digerakkan untuk ngomong?” 

balas Meta lagi.

Tania kalah telak. Dia kehabisan amunisi untuk membombardir Meta. Kalau soal perang 

mulut,  Meta  emang  jagonya.  Terpaksa,  Tania  menggunakan  jurus  pamungkasnya,  yaitu 

jitakan super.

Bletak!

Meta  geram.  Ternyata  Tania  membalasnya  dengan  jitakan.  Padahal,  dia  sudah 

menyiapkan banyak meriam untuk semakin memojokkan Tania dalam adu mulut. Namun 
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ternyata, tidak seperti yang ia duga. Sementara itu, aku hanya terlengong bengong melihat 

kelakuan mereka.

“ Sialan lo ya! Sekarang, nih rasakan!”

Tuk tik tak tuk. Begitulah bunyi jitakan bertubi-tubi yang dihantamkan Tania ke jidat 

Meta. Seperti bunyi sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk.

 “ Wuoooy…kalau mau berantem, ke hutan sono! Terserah mau teriak-teriak kek, adu 

gulat kek, adu rudal kek, saling hajar kek, tapi jangan berantem di sini! Nggak enak sama 

pasien lain!” Chyntia melerai. Tubuhnya yang kecil menyebabkan dua orang yang tengah 

asyik  berjitak-ria  ini  tidak  menyadari  kehadirannya.  Akhirnya,  Chyntia  ikut  kena  jitak. 

Karena  kesal,  dia  memekik  dengan suara  setinggi  tujuh  oktaf  sehingga  Meta  dan  Tania 

terlonjak  kaget.  Begitu  juga  denganku  dan  Rio.  Aku  menutup  telingaku  dengan  kedua 

tangan.  Chyntia nyengir karena strateginya menghentikan pertengkaran antara  Meta dan 

Tania sukses. Sedangkan Meta dan Tania menatap sebal pada Chyntia yang nyaris membuat 

telinga mereka tuli dengan teriakannya. Perkelahian kecil tidak bisa dielakkan. Aku tidak 

menghiraukannya karena sudah sangat biasa.

“ Del, cepat sembuh, ya,” kata Rio sambil memberikan sebuah parsel berisi buah-buahan.

“ Thanks!” Aku menerima parsel itu ragu-ragu.

“  Ehem,  ehem… ada udang di  balik  tepung,”  goda Meta  lagi  sambil  menggerakkan 

tubuhnya mengikuti hatinya.

“  Heh,  Meta!  Kata-kata  lo  tuh ngawur!  Emangnya lo  mau masak  tempura,  pake  ada 

udang di balik tepung segala?” protes Tania.

“ Lho, kok elu yang sewot? Mulut-mulut gue juga!” balas meta.

Tuk!  Sebuah jitakan halus dari Tania melayang lagi ke kepala Meta.  Meta merengut, 

sedangkan Tania ngikik sendiri. Persis kuntilanak kali….

Teman-temanku memang super konyol. Kedatangan mereka hanya menciptakan suara 

gaduh. Tapi kesetia-kawanan mereka itulah yang membuatku merasa nyaman. Karena ribut 

terus, mereka diusir keluar oleh suster yang tadi. Kecuali Rio yang sejak sebelumnya kalem-

kalem aja.

Kayak lembu, diem…aje…tapi dia nggak segede lembu, kok!

Wakakakak!

55



“ Seharusnya waktu itu gue ngomong langsung sama bokap lo, Pasti kejadiannya nggak 

bakal kayak gini,”  kata Rio menyesal.

“ Sudahlah, Ini semua akibat perbuatan nekad gue juga. Tahu gue ini takut ketinggian, 

malah tetap keras kepala manjat tangga untuk menghindari ceramahan gratis dari bokap 

gue. Bukan salah elo, kok. Lo tenang aja, lagian gue nggak apa-apa.”

“  Nyawa  manusia  itu  ada  batasnya.  Karena  batas  itulah  kita  harus  berjuang 

mempertahankannya, untuk melanjutkan kehidupan yang menyenangkan, dan menggapai 

semua impian di masa depan. Tapi lo malah mempertaruhkannya untuk ide nekad lo  yang 

konyol itu,” kata Rio pelan.

“ Ngomong apa lo barusan? Terus, dari majalah mana kata-kata itu lo contek? Gue mau 

tahu, dhung…” tanyaku.

      “ Lupa,” jawabnya singkat. Entah memang lupa atau berusaha mengelak. Nggak penting 

deh, karena akhir-akhir dia jadi plin plan. Pendiriannya sering goyah karena trauma yang 

pernah  menimpanya  itu  merontokkan  daun-daun  asanya,  mematahkan  ranting-ranting 

kebahagiaannya,  menumbangkan  batang  pendiriannya,  dan  mencabut  akar-akar 

kehidupannya.

♫♫♫♫

 

 Dirawat di rumah sakit itu membuosuankuan buangeet. Selama di rumah sakit ini aku 

hanya makan bubur dan buah-buahan. Makan BUBUR coba! Emangnya aku ini anak bayi? 

Aku  sudah  nggak  ada  nafsu  makan  gini  dikasih  bubur.  Bisa-bisa  aku  muntah  duluan 

sebelum sempat menelan sesendok saja. Alhasil, setiap kali diberi jatah makan yang berupa 

bubur,  susu  sapi,  dan  sebutir  apel,  nasib  makanan malang  itu  berakhir  di  tong  sampah 

kecuali  apel  yang  beruntung  itu.  Di  dunia  ini  ternyata  masih  ada  yang  namanya 

pengecualian.

Yang  membuatku  lebih  menderita  lagi,  disini  nggak  ada  komik,  buku  bacaan,  atau 

sejenisnya! Yang ada cuma koran pagi yang berisi liputan basi. Juga nggak ada kuas maupun 

cat air. Yang ada cuma selang infus, tabung infus, dan yang pasti benda-benda itu tidak bisa 
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dan tak  akan pernah  bisa  kugunakan untuk  menggambar!   Rasanya  pengen  cepat-cepat 

pulang, kabur, atau ke mana, kek. 

Samar-samar aku mendengar pembicaraan di luar kamar. Karena penasaran, aku turun 

dari atas tempat tidur dengan membawa tiang infusku, lalu mengintip dari celah pintu.

“  Kebetulan,  Aku  mengenal  seorang  kepala  sekolah  asrama  di  Paris.  Nanti  bisa 

kubicarakan dengannya, supaya kamu tidak begitu repot nanti.”

Itu  ayahku!  Dan dengan  akrab  dia  berbincang-bincang dengan seorang  wanita  yang 

sangat cantik. Penampilannya rapi dengan stelan karya desainer ternama, rambutnya yang 

ikal kecoklatan tergerai indah. Rasa-rasanya aku pernah melihatnya, tapi dimana? Kapan? 

Kenapa aku tidak mengenalnya? Yang pasti bukan ibuku. Seingatku, ibuku lebih cantik.

“ Mungkin aku terlalu cemas, dia kan sudah besar, kelas dua SMA. Aku rasa, dia dapat 

mengurus dirinya sendiri.”       

ADIOS!                                             

Aku  super  duper  kaget.  Nelangsa.  Seakan  jantungku  game  over  dalam  sebuah 

permainan dan jatuh tak bersisa.  Nyatanya tidak seperti  itu. Jantungku hanya mengalami 

gempa lokal yang menyebabkannya berdegup dengan kecepatan ekstra. Kata-kata itu masuk 

melalui kedua daun telingaku, menelusuri jaringan syaraf dan singgah di otakku. Lalu tanpa 

ampun menghantam jantungku, dengan berita yang membuatku nyaris pingsan, atau tewas 

seketika. Untunglah aku tidak menderita penyakit jantung. Tapi, ini namanya penyiksaan 

batin! Aku akan disekolahkan di luar negeri. Di asrama! Apakah ayahku sudah kehilangan 

akal  sehatnya dan nggak sayang lagi  sama aku dan tega  membuangku karena  dia  akan 

menikah lagi, dengan wanita itu? Ini nggak boleh dibiarkan! Aku harus melakukan sesuatu, 

tapi apa? 

 “ Kamu tenang saja, dia pasti  akan senang mendengarnya.  Pokoknya, segala urusan 

yang berhubungan dengan kepindahannya akan kuurus,” lanjut ayahku.

      Senang? Senang katanya? Aku akan lebih senang lagi kalau ayahku menendang wanita 

sialan itu keluar dari sini! Dia pasti hanya mengincar ke- kayaan ayahku. Jelas sekali karena 

belum menikah saja, tampaknya dia sudah menyusun strategi untuk menyingkirkanku yang 

menjadi pewaris tunggal ayahku ini sejauh-jauhnya. 
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Ha ha ha ha… Tunggu saja. Aku akan mempersiapkan serangan balik khusus untukmu, 

tante-tante keriput-licik-muka dua-brengsek!

♫♫♫♫

Aku  sudah  diperbolehkan  pulang.  Tapi  yang  kupikirkan  hanyalah  bagaimana  cara 

menendang wanita bedebah itu dari kehidupanku dan ayahku. Semenjak aku menguping 

percakapan itu di rumah sakit, sejuta ide jahat sudah melintas di otakku. Tapi kulupakan aja 

semuanya karena terlalu sadis.

       Inilah contohnya:

-  RENCANA A : Dengan wajah polos seperti anak bayi aku akan mengajaknya tamasya 

ke  menara  Eiffel,  dan  aku  akan  menendangnya  dari  puncak  menara.  Aku  akan  berkata 

begini kalau ditanya: Sepertinya tadi dia tergelincir karena hak sepatunya sama tingginya 

dengan menara ini. Dan kuharap mereka percaya bualanku.

 - RENCANA B: Aku akan mengajaknya naik kapal pesiar.  Dan dari atas kapal yang 

sedang  berlayar  aku  akan  mendorongnya  ke  air.  Dia  akan  selamat  kalau  sudah  lihai 

berenang  di  laut  lepas.  Tapi  kalau  nggak…tahu  sendiri,  kan?  Kalau  ditanya,  aku  akan 

menjawab begini: Ooooohhh… tante itu, ya? Katanya tadi dia mau berenang bersama ikan-

ikan dengan bikini yang baru dibelinya.

 -  RENCANA C :  Aku akan membungkamnya dengan cara  menyuguhinya teh yang 

sudah kumasukkan racun APTX 4869  ( Penggemar komik Detektif Conan tentunya tahu, 

bahwa  itu  adalah  obat  yang  membuat  tubuh  Shinichi  Kudo  mengecil)  Biar  tubuhnya 

mengecil dan aku dengan senang hati memasukkannya ke panti asuhan. Itupun kalau dia 

punya  kekebalan  tubuh  super.  Karena  kalau  tidak,  dia  akan  menempuh  perjalanan 

menyenangkan  ke  neraka  sebagai  balasan  karena  dia  telah  mencoba  merebut  semuanya 

dariku.

Rencanaku hebat, kan? Tapi kalau itu kulakukan, berapa pasal dalam KUHP yang telah 

kulanggar? Enam, tujuh? Kalau begitu sih, sama saja bohong. Soalnya aku akan dihukum 

mati karena perbuatan kriminalku itu. Apalagi pada rencana yang ketiga. Itu sangat tidak 
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mungkin  untuk  kuwujudkan,  kecuali  kalau  seseorang  yang  sangat  jenius  menemukan 

formulanya. 

Namun,  tetap  saja  aku  tidak  bisa  memaafkannya.  Harus  ada  cara  yang  jitu  untuk 

menjauhkannya dari keluargaku sejauh-jauhnya tanpa harus membinasakannya dari muka 

bumi ini.

♫♫♫♫

Aku sudah mulai masuk sekolah lagi. Nggak sabar rasanya mendiskusikan rencana yang 

bagus untuk mengusir wanita itu dari kehidupan keluargaku bersama dua sohibku itu. siapa 

lagi  kalau bukan Tania  dan  Rio.  Walaupun  aku tahu,  mereka  nggak  ahli  soal  begituan. 

Soalnya mereka belum pernah ngalamin masalah yang serupa denganku.

Aku mencari  Rio dan Tania di kelas, tapi yang kulihat cuma Rio yang sedang serius 

membaca buku psikologi. Dari judulnya saja: Cara Mengatasi Trauma, aku yakin Rio sedang 

berusaha melupakan bayang-bayang masa lalu tentang Tiara yang sudah lama mendekam 

dalam jiwanya itu. Aku langsung menghampirinya.

“ Lo baca buku apa? Kayaknya menarik banget!” Aku menyindir Rio.  Yang disindir 

hanya bisa tersenyum. Senyum yang pahit dan penuh ironi.

“ Gue hanya ngikutin saran lo supaya gue nggak terus-terusan dihantui rasa bersalah,” 

ujar Rio.

“ Tapi, jangan sampai Tiara hilang dari hati lo,” kataku  pelan.

“ Apa maksud kata-kata lo barusan?” tanya Rio tidak mengerti. 

“ Orang yang sudah meninggal, hanya bisa hidup di dalam hati orang yang mengingat 

dan mencintainya. Elo memang harus melupakan rasa bersalah dan keputus asaan lo, tapi 

jangan sampai Tiara juga ikutan  hilang. Kalau sampai elo melupakannya, dia akan benar-

benar lenyap.” 

  Rio tertegun. Lalu kembali tersenyum pahit.

  “ Tiara nggak akan pernah  gue lupakan. Nggak akan pernah.”

  “ Oh ya, lo lihat Tania, nggak? Biasanya jam segini dia sudah nungguin gue supaya dia 

bisa curhat soal cowok ganteng yang dia lihat di mall, atau…..”
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Omonganku terputus saat melihat Tania memasuki kelas dengan wajah yang tegang dan 

dingin. Spontan aku menghampirinya.

“ Tania, lo dari mana? Gue nyariin elo tahu, nggak. Nah, lho. Muka temen gue yang jelek 

ini pagi-pagi kok sudah kusut? belum disetrika, ya? Oh ya, ada yang mau  gue bicarakan 

tentang…”

“ Lain kali saja, Del. Sekarang suasana hati gue lagi nggak enak. Biarin gue sendiri,” 

jawabnya  dingin  sambil  menuju  ke  bangkunya.  Aku  heran   banget.  Tania  berubah  180 

derajat dari biasanya. Hari ini dia begitu dingin, murung, apa yang terjadi dengannya, ya?

“ Yo, apa lo memikirkan apa yang  gue pikirkan?”

“ Ya, hari ini dia terlihat…agak aneh!”

♫♫♫♫

Teng..teng...teng….

Akhirnya bel turun main pertama berdentang juga. Aku sudah nyaris mati karena bosan 

oleh ocehan Mr.Killer yang menjelaskan tentang rumus-rumus geometri yang super duper 

membosankan.  Dia  menjelaskannya  penuh  semangat  dengan  Soundtrack penggaris  kayu 

yang diketukkan pada papan tulis.  Tidak puas  menyiksa para murid  dengan sejuta  soal 

rumit yang ditulisnya di papan tulis, dia memberi kami PR seabrek yang harus dikumpulkan 

besok!

Besok, cobaaa? Gile bener, tuh!

Ah, bodo. Mendingan baca komik sampe puas.

Perutku  laper  banget.  Aku  baru  ingat  tadi  pagi  lupa  sarapan.  Mbok  Ijah  bangun 

kesiangan karena wekernya mati. Sayang, nggak ada kuburan khusus untuk jam weker. Jadi 

pembantu setiaku itu harus mengisi nyawa sang weker dengan batere baru.

Dan sekarang, aku harus ke kantin karena batereku juga hampir habis. Lapeeer! Low bat!

“  Tania,  ke  kantin,  yuk!”  Aku  mencoba  mengajak  Tania,  dengan  harapan  mood-nya 

sudah membaik.

“ Gue nggak laper. Lo pergi saja sendiri,” tolaknya ketus.
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Sepertinya suasana hati Tania belum berubah. Nada bicaranya pun masih belum enak 

didengar. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan Tania murung begini? 

“ Del, laper, ya? Ayo, gue temenin ke kantin!” Suara Rio terdengar dari belakangku. Aku 

langsung menoleh.

“ Elo tahu saja kalau gue lagi laper. Gue coba ajak Tania tapi dia masih belum berubah. 

Masih murung.”

“ Ya sudah, kita bicarakan masalah ini sambil makan. Setuju?”

“ Setuju banget!”

Aku dan Rio berjalan ke kantin. Tapi aku merasakan Tania menatap marah ketika kami 

berjalan keluar kelas. Apa ada yang salah antara aku dan Rio? 

Suasana di kantin rame banget. Kami sampai kesulitan mencari tempat kosong. Apalagi 

ketika  seorang  siswi  yang  sedang  membawa  beberapa  mangkuk  soto  panas  hampir 

menabrakku, lalu dia meminta maaf dengan alasan tersandung. Aku menghembuskan nafas 

lega. Kalau saja semua soto panas yang terlihat seperti lahar gunung itu benar-benar tumpah 

ke bajuku, habislah sudah.  Aku akan menjadi daging panggang lada hitam dan pastinya 

semua penghuni kantin menatapku dengan lapar.

Akhirnya kami melihat meja yang kosong karena yang menempati meja itu sebelumnya 

sudah selesai makan.

“ Yo, disana aja!”Aku  menunjuk ke arah meja kosong tadi.

“ Iya juga, ayo!”

Tapi ketika kami hendak duduk, Samsul And The Gank menyabot. Suasana mulai panas. 

Aku  berjalan  menghampiri  mereka  dan  menggeberak  meja  itu  kuat-kuat.  Samsul  kaget 

sampai terlompat dari kursinya.

 “  Raja  Maruk,  minggir  lo!  Gue dan Rio yang dapat  duluan,  jadi  kami yang berhak 

duduk!”

“ Tapi sayangnya, kami yang duduk duluan. Kenapa, nggak senang?”

Samsul dengan sengaknya berkata begitu. Anak buahnya pun sepertinya nggak takut 

kubikin  babak  belur.  Hormon  preman  pasar  induk  yang  semula  berkadar  normal  kini 

mengalir deras dalam darahku. Tanganku pun mengepal siap menghajar mereka.
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“ Elo mau menghajar gue lagi? Silahkan! Lo bakalan menyesal  seumur hidup karena 

kami  telah  menyusun  rencana  untuk  membalas  lo  dan  si  kacamata  ini  kalau  elo  berani 

memukul kami!” tantang Samsul setengah mengancam.

Aku merasa  sangat  geram.  Sepertinya  Rio  pun merasakan hal  yang sama,  wajahnya 

terlihat marah.

“ Dan lo nggak bakalan nyangka bahwa orang yang akan  gue gunakan untuk membalas 

lo selama ini adalah kelinci putih yang suangaaat manis. Iya nggak, Guys?” tambahnya.

“ Yo’i!” sahut anak buahnya.

“ Yo,  sekarang juga kita balik ke kelas.  Gue mules  kalau lama-lama di  sini!”  kataku 

sambil menarik tangan Rio.

“ Tapi, Del. Kita kan belum sempat ma…”

“ Lupain aja! Bodo amat soal perut,” aku berkata dengan nafas memburu dan langkah 

yang cepat sampai-sampai Rio kesulitan mengikuti langkahku.
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Puzzle 6:

He Doesn’t Trust Me Again!

PAGI ini,  aku berangkat  sekolah dengan lesu,  minus semangat.  Seolah sesuatu telah 

melahap semua perasaan senang yang ada.  Kejadian kemarin membuatku nggak sempat 

berdiskusi tentang rencana menyingkirkan si Licik. Apalagi cuaca pagi ini sangat mendung. 

Seperti mewakili perasanku hari ini. Angin yang dingin bertiup kencang. Perasaanku nggak 

enak. Tiba-tiba aku merasakan firasat buruk. Sesuatu yang nggak diinginkan bakalan terjadi.

Setiba  di  sekolah,  aku melihat  orang-orang ramai  bergerombol  dekat  papan mading. 

Ribuuut banget. Sepertinya ada berita yang heboh sampai-sampai ramai begitu. Mungkin itu 

kabar  yang  meyatakan bahwa Daniel  Radcliffe  akan menjadi  murid  baru di  sekolah  ini, 

sekolah Hogwarts beneran akan dibangun, Avril Lavigne akan menggung gratis di kota ini, 

Simple Plan mendadak menyanyikan lagunya Benyamin di  lampu merah,  atau Brad Pitt 

tertabrak truk,  Jennifer  Aniston dan Angelina Jolie kabur ke pulau terpencil  di  Samudra 

Pasifik untuk mengadopsi bayi monyet sebagai pelampiasan kesedihannya.

Wah,  kalau  seleb-seleb  di  atas  bisa  membaca  isi  hatiku,  mungkin  mereka  akan 

mencekikku tanpa ampun dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“  Minggir,  minggir.”  Aku  menerobos  keumunan  teman-temanku  karena  penasaran. 

Keringat  dingin mengalir  dari  ubun-ubunku setelah aku melihat  berita  mengerikan yang 

tertempel di mading itu. Berita yang membuat aku berharap ini hanya mimpi.

BERITA HEBOH. WAJIB BACA !

RIO  SYAHDEWA,  SI  KACAMATA  YANG  DUDUK  DI  KELAS  2.A,  TERNYATA 

ADALAH  PENYEBAB  KECELAKAAN  YANG  MENEWASKAN  TIARA  AMANDA  3 

TAHUN YANG LALU. TIARA AMANDA ADALAH SEPUPU SALAH SEORANG SISWI 
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DI  SINI.  GUE  MENGETAHUINYA  KARENA  MENANYAKAN  LANGSUNG  PADA 

SEPUPUNYA YANG-TIDAK-INGIN-DISEBUTKAN-NAMANYA.

ELO  SEMUA  MUNGKIN  NGGAK  MEMPERCAYAI  SEMUA  KATA-KATA  GUE. 

TAPI  INI  FAKTA.  FAKTA  YANG  TIDAK  BISA  DIPUNGKIRI  KEBENARANNYA. 

TIARA MENINGGAL DAN PENYEBABNYA ADALAH RIO YANG MERENCANAKAN 

SEMUA  KECELAKAAN  ITU.  GUE  YANG  MENULIS  BERITA  INI  SAMA  SEKALI 

TIDAK BERBOHONG! KARENA DIA MENCERITAKANNYA SENDIRI  KE GUE,  DI 

KAFE DEKAT KAKI BUKIT.

 KALAU TIDAK PERCAYA, GUE PUNYA BUKTI !

                                      SAHABATNYA YANG SANGAT DIPERCAYA

DAN PASTI ELO TAHU JUGA.

Aku nggak percaya. Bukan aku yang membuat berita ini!

Semua  mata  teralih  pada  sosok  orang  yang  tengah  dibicarakan.  Rio  menerobos 

kerumunan  dan  menatap  kertas  pengumuman  itu.  Dia  tertegun,  dan  larut  dalam  diam. 

Kulihat  ekspresi  wajahnya  berubah  tegang.  Matanya  tak  berkedip.  Nafasnya  tak  teratur. 

Bahunya naik turun. Sepertinya dia habis berlari dari kelas kami di lantai tiga dan datang ke 

sini karena menyadari hal ini.

Tatapan sinis dari ratusan pasang mata yang berada di sana mengarah pada Rio. Ada 

pula yang melontarkan hinaan-hinaan keji yang bersifat memojokkannya. Mata Rio sendiri 

mengerling tajam ke arahku. Jauh lebih tajam daripada pisau daging andalan mbok Ijah. Aku 

bergidik.

“ Del, gue nggak nyangka elo bakal sejahat ini. Padahal gue sudah percaya bahwa lo bisa 

pegang rahasia, tapi lo malah menyebarkan fitnahan keji yang sama sekali nggak benar!” Rio 

berkata dengan wajah yang penuh amarah. Dengan nada bicara yang benar-benar membuat 

bulu kudukku merinding.

“  Yo,  lo  nggak  ngira  gue  yang  melakukan  ini  semua,  kan?”  tanyaku  dengan  suara 

tercekat di tenggorokan. Setengah keluar, setengah tertahan.

“ Sayangnya, YA!” makinya kasar.
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“ Elo nggak bisa menyimpulkan begitu,  dong! walaupun gue tahu rahasia lo,  bukan 

berarti….”

“ Lo ikut gue sekarang!” potongnya sambil menarik tanganku dengan kasar sehingga 

terasa sakit. Ingin sekali aku menggigit tangannya dan kabur, tapi kurasa itu bukan tindakan 

yang tepat dalam situasi seperti ini. Kami harus bicara, dan aku yakin dia tak akan bicara, 

melainkan meneriakiku, memaki, dan mencaciku kejam.

“  Yo,  elo  mau  bawa  gue  ke  mana?”tanyaku  sambil  meronta  berusaha  melepaskan 

tanganku  dari  cengkeramannya.  Tapi  terlalu  kuat.  Aku  nggak  bisa  melepaskannya. 

Pertanyaanku  pun  nggak  digubris.  Dia  terjebak  dalam  ketenangan  yang  menakutkan. 

Iiiihh…bisa-bisa tangannya kugigit beneran, nih!

 “  RIO,  DENGERIN  GUE  DULU!”  Aku  berteriak  kesal  karena  pertanyaanku  tidak 

ditanggapi.

 “ Elo dan gue harus bicara empat mata!” Rio berkata dengan suara yang sepertinya dia 

lontarkan sepenuh hati,  mengikuti  emosinya kini,  alias  nggak mikirin kuping orang lain! 

Aku menyesal tidak membawa penyumpal kuping tadi, karena suara garangnya tidak ingin 

kudengar sama sekali. 

“ Salah, Yo!” ralatku.

“ Salah apanya?”

“ Seharusnya bukan empat mata, tapi enam mata. Mata lo ‘kan empat, tambah mata gue 

dua, jadi enam kan,” candaku, dan aku tahu itu garing abis. Nggak lucu! Tapi itu salah satu 

trik untuk menghadapi seseorang yang sedang marah besar. 

“ Elo masih bisa bercanda di saat seperti ini. Nggak semua masalah bisa kamu anggap 

remeh. Dan sekarang, hentikan candaan lo, saatnya bicara serius,” kata Rio.

Matilah aku, dia SUNGGUH-SUNGGUH.

Rio membawaku sampai ke gudang di lantai tiga. Sepertinya, dia sedang membutuhkan 

tempat yang enak untuk teriak. Begitu juga denganku. Tempat dimana nggak ada seorang 

pun yang akan mendengarkan semua perbincangan kami. Maksudku, bukan perbincangan, 

tapi pertengkaran hebat. Perang mulai berkobar di antara kami, walaupun aku sama sekali 

tidak ingin berperang.

65



“ Elo ini apa-apaan, sih? Main seret aja. Sakit tau nggak nih tangan!” protesku sambil 

mengusap-usap tanganku. Saking kerasnya Rio menarik tanganku, sampai-sampai tanganku 

memerah.

Rio tidak menjawab.  Pandangannya tertuju pada objek yang sangat jauh dan tidak jelas, 

alias menerawang. Tapi sorot matanya beku dan tajam. Ekspresinya dingin, seolah dia telah 

berubah menjadi iblis yang kejam.

“ Lo ini kenapa, sih?”tanyaku.

“ Elo yang kenapa. Bukannya kamu udah janji nggak akan membocorkan rahasia gue ke 

orang lain. Lo ini memang munafik,” cetus Rio.

“ Siapa yang ngebocorin? Gue? Jujur, soal tersebarnya hal itu, gue nggak tahu apa-apa,” 

kataku.

“Udah salah,  berani  ngeles,  lagi!  Gue yakin,  pasti  lo  yang menyebarkan fitnah itu ke 

semua teman-teman kita di sekolah.” 

Tatapan  Rio  begitu  tajam…menusuk…bagaikan  sebilah  pedang  samurai  atau  malah 

lebih  tajam  daripada  itu.  Dan  berhasil  mengoyak-ngoyak  hatiku  sehingga  mungkin  kini 

berdarah-darah. Tatapan mengerikan itu baru pertama kali kulihat. Mengingatkanku pada 

Kyo  si  Mata  Iblis  yang  matanya  memancarkan  warna  merah  darah  dan  tajamnya  sama 

seperti  pedang  yang  selalu  digunakannya.  Hello…  Siapapun  petugas  PMI  disiniii,  Aku 

butuh antiseptik jiwa, air, sama perban. ada nggaaak? It’s emeregency.

Sebenarnya  waktu  itu  aku  bisa  saja  melemparnya  jatuh  dari  atas  sini  karena  sudah 

seenaknya menuduhku yang bukan-bukan. Darahku sudah naik hingga puncak ubun-ubun. 

Tapi, entah mengapa tanganku…menjadi kaku…bahkan berkeringat dingin. Bergerak saja 

sulit, apalagi untuk mengepalkan dan menerbangkannya ke hidung Rio.

“  Demi  Allah,  gue  memang  mengetahui  rahasia  lo,  tapi  sumpah!  Bukan  gue  yang 

melakukannya!” Aku berkata dengan suara yang nyaris hilang ditelan berbagai  perasaan 

yang campur aduk.

“ Jangan bawa-bawa nama Allah dalam kebohongan lo! Elo bisa dapat dosa besar. Kalau 

bukan lo yang melakukan semua ini, terus siapa? Setan? Tuyul? Atau lo ingin mengarang 

cerita bahwa gue sendiri yang melakukannya? Dasar pengkhianat!” kata Rio ketus. 
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Aku  sebenarnya  hampir  menangis,  tapi  aku  tidak  mau  menangis  di  depannya  dan 

menunjukkan kelemahanku.  Aku hanya bisa  balas  menatapnya tajam,  sambil  memegang 

dada kananku seolah organ di dalamnya luluh lantak.  Juga menahan supaya air  mataku 

tidak jatuh karena menahan perih yang amat sangat. Ternyata percuma aku menganggapnya 

sahabat,  bahkan  pernah  menyukainya.  Dengan  mudahnya  dia  termakan  gosip  keji  dan 

langsung menuduhku.

“  Selamat,  Yo.  Lo  hebat  banget.  SELAMAT  ATAS  KEBERHASILAN  LO 

MENGHANCURKAN  KEPERCAYAAN  DAN  PERASAAN  GUE!!!”  aku  berteriak  dan 

berlari meninggalkannya. Dia tidak berkata apa-apa, tapi matanya telah mengatakan padaku 

bahwa  dia  sangat  membenciku  sekarang.  Tanpa  bisa  kucegah  lagi,  air  mataku  tumpah 

menetesi lantai koridor. 

♫♫♫♫

Aku menangis  tanpa suara.  Diam seribu satu bahasa.  Bibirku terkunci,  lidahku kelu, 

pikiranku kacau, dan pastinya di dalam hati aku merutuki diri sendiri. Kenapa aku harus 

menangis? Aku ini berandalan yang kuat dan tidak takut apapun kecuali ketinggian. Tapi, 

kenapa  aku  langsung  menangis  begitu  menghadapi  masalah  rumit  begini?  Aku  bisa 

menghajarnya  saat  itu  juga.  Aku bisa  membuatnya  menyesali  kata-katanya  dengan  cara 

membuatnya  babak  belur.  Tapi  kata-katanya  membuatku  kalah  telak.  Kata-kata  itu 

mengenai bagian jiwaku yang paling sensitif dan membombardirnya habis-habisan.

Hujan  pun  akhirnya  turun  dengan  deras.  Aku masih  berlari  sehingga  bajuku  basah 

kuyup. Kakiku beberapa kali menginjak genangan air hujan sehingga sepatuku yang tadinya 

putih  bersih  menjadi  berlumpur  kena  cipratannya.  Rintik-rintik  air  jatuh  dari  helai 

rambutku,  dan  menemani  air  mata  yang  sudah  membuat  wajahku  basah.  Langit  seolah 

mengerti perasaanku sekarang. Sehingga menurunkan hujan yang amat deras. Seolah turut 

menangis. Menangis kasihan melihat nasibku yang memprihatinkan.

Aku berlari hingga ke luar lingkungan sekolah. Ratusan pasang mata menatap ke arahku 

dengan  arti  yang  berbeda-beda.  Kasihan,  marah,  kesal,  bingung,  sinis.  Aku  tidak  tahan 

melihat mereka menatapku seperti itu, maka aku terus berlari hingga sampai ke taman yang 
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dipenuhi pohon-pohon besar. Air hujan menetes dari tiap helai daun dan jatuh ke wajahku. 

Aku berdiri terpaku dan membiarkan air hujan terus membasahi tubuhku.

Kini, dunia menghakimiku. Dan aku tidak diperkenankan mengajukan suatu pembelaan. 

Aku sendiri,  dan tak ada satu orang pun yang mau menjadi pengacara untukku.   Dunia 

macam apa ini?

Terdengar  suara  langkah kaki  di  tengah deras  hujan.  Apakah itu  Rio?  Aku berjalan 

menjauh, berusaha tidak melihat wajahnya.

“ Bagus, terus saja lari dari masalah, Del! kalau lo kira itu adalah penyelesaiannya! Lari, 

melemparkannya ke orang lain, nggak mau menyelesaikannya. Elo kira lo itu siapa?” Rio 

berteriak. Suaranya berbaur dengan bunyi deras hujan.

Langkahku terhenti, dan aku menoleh ke belakang. Rio berjalan ke arahku dengan wajah 

marah. Air hujan yang turun membuat bajunya basah kuyup, begitu juga dengan bajuku. 

Rambutnya acak-acakan. Dia melepas kaca matanya karena jimat kacanya itu basah. Melihat 

wajahnya  yang seperti  itu,  aku sangat  ingin  menamparnya.  Sekarang  jiwanya  itu  sudah 

beku. Telinganya tertutup rapat untuk segala pembelaan diri dan penjelasanku.

“ Terserah deh lo mau nganggap gue apa. Yang jelas, gue sama sekali nggak tahu soal 

tersebarnya berita ini,” kataku dengan suara yang parau karena menangis.

“ Kalau lo mau mengakuinya, gue bisa terima dan kita lanjutkan  persahabatan kita ini,” 

kata Rio.

“ Apa yang harus gue akui? GUE NGGAK TAHU APA-APA!” teriakku. Mataku yang 

terasa perih menatap Rio dalam-dalam. 

“ Del, elo jangan keras kepala begitu dalam mempertahankan kesalahan yang sudah lo 

perbuat.  Sebenarnya  gue  nggak  percaya  lo  yang  melakukan  ini,  tapi  siapa  lagi?  selain 

keluarga gue dan keluarga Tiara, nggak ada orang lain yang tahu selain lo.  Gue mohon, elo 

sebaiknya mengaku saja. Kalau tidak, jangan perlihatkan lagi wajah lo di depan muka gue,” 

katanya.

Habis sudah kesabaranku. 

“ Gue nggak mau lagi bicara sama PECUNDANG ABADI macam lo! Pecundang yang 

hanya bisa menuduh orang lain tanpa alasan jelas!” teriakku.
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Aku menampar wajah Rio dengan sepenuh hati dan berlari meninggalkannya. Aku tidak 

peduli  dia  meringis  kesakitan  karena  bibirnya  berdarah.  Aku tak  peduli  dia  menatapku 

dengan tatapan seperti pembunuh berdarah dingin. Pokoknya, AKU TIDAK PEDULI!    

Rio bego! Elo yang pertama kali bilang kalau gue ini sahabat sejatimu. Dan kini, lo juga 

yang bilang gue ini pengkhianat. Otak lo dimana, Yo? Lo sembarangan menuduh gue tanpa 

bukti yang kuat. Elo nggak berusaha mencari kebenaran dari berita itu. Kalau lo benar-benar 

menganggap gue ini sahabat lo, seharusnya elo nggak menelan mentah-mentah gosip nggak 

beralasan seperti ini!

Hatiku hancur lebur kini.

Begitu sampai di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar tanpa mempedulikan 

bajuku yang basah semua, dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku mengambil pigura foto Rio 

dan  aku  yang  diambil  di  Sunset  Hill,  memandangnya  lama  dengan  mataku  yang 

membengkak, dan hendak membantingnya. Tapi,aku merasa tidak sanggup menghancurkan 

kenanganku dengan Rio, sebesar apapun rasa sakit yang telah dia berikan untukku.

Maka, aku menumpahkan semua rasa kesalku lewat secarik kertas, beberapa buah kuas, 

dan  tinta  hitam.  Aku  melukis  wajah  Rio  dan  mencoret-coretnya,  sehingga  hasilnya 

semrawut.  Seperti  benang  kusut  warna  hitam,  sehitam  hatiku  yang  kini  nyaris  hancur. 

Kuambil sebuah lighter dan membakarnya sehingga hancur menjadi abu. 

Aku menangis sesenggukan. Aku merasa sendirian di dunia ini. Tak ada satu orangpun 

yang  mau  mengerti  perasaanku.  Ayahku  direbut  oleh  teman  wanitanya.  Semua  teman-

temanku pergi menjauh, meninggalkanku sendiri di dalam sebuah labirin gelap, yang aku 

tidak  tahu  di  mana  ujungnya.  Kebahagiaanku  terenggut  oleh  sebuah  peristiwa  yang 

berakibat  buruk bagiku.  Memang selama ini  kebahagiaan yang menunggui hatiku hanya 

sebesar biji sawi, tapi aku sama sekali tidak rela kalau kehilangan kebahagiaan itu.

Aku  menyesali  semua  yang  kulakukan  selama  ini  sebagai  wujud  pemberontakanku 

kepada dunia. Sesungguhnya kalau aku tidak melakukan itu, kehidupanku pasti akan jauh 

berbeda.  Untuk apa aku jadi sok jagoan padahal itu hanya akan membuatku dijauhi dan 

dibenci.  Untuk  apa  aku  menjadi  pemalas  yang  tidak  peduli  pada  sekolah  yang  pasti 

membuatku tidak memiliki masa depan. Harta ayah yang selama ini kuandalkan sewaktu-

waktu bisa hilang begitu saja tanpa sisa, tapi kalau ilmu akan terus melekat di pikiran dan 
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tak  akan  hilang  selama-lamanya.  Lalu  kalau  aku  menadi  anak  baik  yang  mau  tegar 

menerima  kenyataan,  pasti  Rio  akan  menyukaiku  sejak  dulu,  dan  aku  tak  harus 

mengharapkannya  yang  sekarang  sudah  tak  mungkin  kugapai.  Kini  aku  hanya  bisa 

menyesali semuanya. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi.

Pintu kamarku digedor-gedor oleh Mbok Ijah. Pasti dia khawatir melihat sikapku yang 

berubah drastis setelah pulang sekolah barusan. Malas-malasan aku membuka pintu. Mbok 

Ijah lengkap dengan secangkir coklat panas berdiri di depan pintuku.

“ Non Adel, Mbok cium ada sesuatu yang terbakar, jangan-jangan ada kebakaran, ya?” 

tanya mbok Ijah cemas. Aku menggeleng.

“ Adel cuma membakar kertas, nggak ada kebakaran, kok,” jawabku.

“ Nanti kalau terjadi kebakaran, gimana, Non?”

“ Biarin aja!”

“ Istighfar Non,  jangan sampai terbawa emosi  begitu.  Kalau ada masalah,  cerita  saja 

sama Mbok,” katanya.

“ Adel sedang ada masalah, Mbok! Mbok jangan ikut campur!” hardikku.

Mbok Ijah mengelus dada.

“  Bajunya  basah,  Non.  Nanti  masuk  angin  lagi.  Ini,  Mbok  bawakan  coklat  panas 

kesukaan Non. Bajunya diganti ya. Biar Mbok cuci,” mbok Ijah memberikanku coklat panas 

yang dibawanya.

“  Makasih,  Mbok,”  kataku pelan  sambil  menghirup sedikit  demi sedikit  coklat  yang 

membuatku  tidak  merasa  kedinginan  lagi.  Pengecualian,  Mbok  Ijah  masih 

memperhatikanku, tapi dia tak akan dapat memberikan jalan keluar terbaik untukku. Dia 

memperlakukanku seperti itu sebagai wujud pengabdiannya pada ayah. Itu saja!

Mungkin sore ini, aku harus ke tempat itu lagi, sendiri.

♫♫♫♫

Aku menyetir  mobilku sendiri  ke Sunset  Hill.  Kurasa aku masih ingat jalan ke sana. 

Kukira, sekarang aku membutuhkan sesuatu yang mampu menyegarkan pikiranku, untuk 

mengusir rasa pedih yang mengendap jauh di lubuk hatiku. 
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Pemandangan yang sama seperti waktu itu mewarnai penglihatanku dengan keindahan 

yang  pahit.  Kenapa  kini  aku  merasa  sedih  ketika  harus  melihat  pemandangan  dengan 

suasana seperti ini lagi? Apakah karena tidak ada Rio di sini? 

 Mawar-mawar liar tidak ada yang berbunga. Hanya daunnya yang bergoyang tertiup 

angin. Yang ada hanya bunga Zinnia yang orang-orang lebih sering bilang bunga kertas. 

Bunga Zinnia melambangkan kesedihan. Setahuku sih seperti  itu. Sungguh cocok dengan 

perasaanku kini.

Matahari terbenam sore ini terlihat agak suram. Tidak secerah waktu itu, karena tertutup 

awan kelabu yang tadi sempat menurunkan hujan deras. Aku duduk di atas rumput basah 

dan memandang langit senja yang berwarna kejinggaan. Kubiarkan angin mempermainkan 

rambutku yang kini tergerai. 

Kulihat  sekelilingku,  begitu  sunyi.  Hanya  terdengar  suara  jangkrik  yang  mulai 

bernyanyi,  suara angin yang menggesek ranting dan dedaunan,  dan suara desah nafasku 

yang menyiratkan kepedihan. Aku tahu, hidup memang tidak selalu menyenangkan, bahkan 

seringkali terasa begitu pedih dan menyakitkan. Tapi aku tidak bisa menghadapi semua ini 

sendirian. Aku butuh teman, tapi siapa kini yang mau menemaniku? 

Sunyi, sepi, sendiri.

Aku terjebak dalam lubang neraka bernama kesedihan dan kesepian.

Udara yang sejuk dan menyegarkan kuhirup dalam-dalam. Kurasa itu mampu mengusir 

sebagian rasa sedihku, tapi tetap saja aku masih merasakan kecewa yang begitu menusuk..

Aku menepuk lenganku kuat-kuat. Bukannya aku sudah mulai sinting karena masalah-

masalah itu, ya! tapi ada nyamuk yang enak-enakan menghisap darahku, pergi begitu saja 

dan  meninggalkan  bingkisan  berupa  bentol  yang  luar  biasa  gatal.  Damn!  Bukan  hanya 

manusia,  tapi  kini  alam,  binatang,  dan waktu ikut  memusuhiku.  Aku mendesah  dengan 

sejuta rasa pedih ikut bersamanya.

Aku berdiri menghadap langit barat dan berteriak sekuat-kuatnya untuk meluapkan rasa 

kecewa  yang  semakin  meyesakkan,  RIOOOO,  AYAAAH,  SEMUANYAAA….KALAU 

KALIAN  TIDAK  INGIN  MELIHATKU  LAGI,  OKE!  KUKABULKAN  KEINGINAN 

KALIAN. AKU AKAN PERGI SEJAUH MUNGKIN!!!!”
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Aku terduduk  lemas.  Nafasku  terengah-engah,  tapi  aku merasa  lega.  Merasa  sedikit 

lebih bebas.

Katanya, ibuku masih ada. Tapi, apakah benar bahwa ibu adalah orang yang sama sekali 

tidak mempedulikanku seperti yang ayah bilang? Aku sebenarnya tidak mau menyimpulkan 

sesuatu sebelum melihatnya langsung, tapi aku juga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 

Oh, Tuhan. Kalau dugaanku tentang ibu salah, izinkan aku untuk bertemu dan berbagi suka 

duka denganya.

Aku beranjak meninggalakan tempat itu karena hari sudah mulai malam. Firasat aneh 

dalam jiwaku mengatakan, aku tidak akan melihatnya lagi.

Kini,

Matahariku meredup

Perlahan tenggelam di garis batas cakrawala

Meninggalkan seribu luka jiwa

Aku hanya termangu menunggu malam

Dipeluk angin kebekuan yang mengirimkan pesan duka

Mengatakan bahwa matahari tidak akan terbit untukku

Walaupun aku terus menunggu diliputi bisu

Dia juga berbisik

Semua orang akan meninggalkanku sendiri

Di tengah kehampaan tanpa warna warni

Diselimuti dinginnya  malam tanpa hangat mentari

Tidak mungkin aku bangkit berdiri

Karena tidak ada yang menopang jiwaku kini

Di dalam hening malam aku mencari

Keceriaan yang hilang dari dalam diri

……
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♫♫♫♫

Ayah  belum  pulang  ketika  aku  kembali.  Mbok  Ijah  pun  sedang  shalat  maghrib  di 

kamarnya. Michi sedang tidur di ranjang mungilnya yang lembut.  Suasana rumah begitu 

senyap, gelap, karena hanya lampu ruang tamu yang menyala. Dengan langkah gontai aku 

masuk ke dalam kamar dan menutup pintu.

Suara hembusan nafasku terdengar begitu jelas,  begitu juga dengan detak jarum jam 

yang menandakan waktu terus berganti.  Aku menyalakan lampu kamar sehingga cahaya 

merambat menerangi kamarku yang kini penuh dengan kertas coretan.

Untuk  mengusir  keheningan,  aku  menyetel  MP3  playerku.  Lagu  Angel-nya  Westlife 

mengalun memenuhi relung jiwa. Memang itu adalah lagu jaman batu yang sudah kudengar 

sejak  zaman  bahuela,  tapi  kurasa  itulah  yang  cocok  dengan  perasaanku  sekarang.  Aku 

mengkhayati  tiap-tiap bait  lagu,  tiap baris,  bahkan tiap kata,  dan aku merasa jauh lebih 

tenang.

Aku mengambil HP dari saku celanaku dan berniat menelepon Rio untuk menjelaskan 

semuanya sekali lagi. Tapi,  pasti dia sedang tidak mau bicara denganku. Teringat olehku 

kejadian tadi pagi yang berhasil meruntuhkan semua semangat yang ada dalam diriku. Rio, 

kenapa dia begitu cepat mempercayai sesuatu yang belum pasti? Oke, aku mengerti. Akulah 

yang mendengar semua keluh kesahnya hari itu. Hanya aku orang lain yang tahu rahasia 

besar  yang  selama  ini  ditutupinya.  Tapi  kenapa  dia  lebih  mempercayai  berita  itu 

dibandingkan sahabatnya sendiri? Aku benar-benar tidak percaya.

Aku bingung harus curhat sama siapa. Aku  sudah tidak punya teman lagi. Mbok Ijah 

pasti nggak nyambung kalau kuajak curhat.  Aku cerita tentang A, pasti  dia larinya ke Z. 

Michi  nggak  bakalan  bisa  memberikan  jalan  keluar,  karena  isi  otaknya  hanya  bola  wol, 

menangkap tikus, ikan salmon asap, dan tuna teriyaki. Oh ya, kan masih ada Hayase! Dasar 

Adel  tolol!  Kenapa nggak dari  tadi  aku menelponnya? Bukannya aku masih menyimpan 

nomor ponselnya? 

Cepat-cepat aku mencari nama Hayase di kontak HP-ku. Setelah menemukannya, aku 

langsung men-dial nomor itu.       

“ Halo, selamat malam. Disini Ryuji Hayase.”
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Suaranya  terdengar  agak  serak,  jangan-jangan  dia  sedang  tidur  ketika  aku 

meneleponnya, dan menyebabkan dia terbangun. 

“ Selamat malam, Hayase. Maaf aku mengganggu malam-malam begini. Ini aku, Adel.”

Mungkin di sana sudah tengah malam, padahal di sini baru pukul delapan. Aku harus 

memperhitungkan jam meneleponku supaya tidak mengganggunya yang di Jepang sana.

“ Hey, apa kabar, kenapa baru telepon sekarang?”

“ Kabarku buruk.  Aku butuh seseorang yang bisa kuajak curhat.  Aku sedang dalam 

masalah besar.”

♫♫♫♫

“  Oohh…  jadi  temanmu  salah  paham  dan  membencimu,  Ayahmu  akan 

menyekolahkanmu ke luar negeri, dan kamu merasa tidak ada lagi tempat untukmu? ” tanya 

Hayase setelah mendengar ceritaku.

“Begitulah…Aku merasa dunia memusuhiku. Aku nggak tahu harus kemana lagi ” aku 

berkata lirih.

“ Bagus, deh!” seru Hayase tiba-tiba.

Taring-taringku nongol! Seenaknya saja dia bilang bahwa masalah besar ini adalah hal 

bagus. 

“ Apanya yang bagus? Kamu nggak tahu ya, aku sengsara begini?” tanyaku setengah 

berteriak.

“ Maaf kalau kamu tersinggung. Maksudku, bagus karena kamu bisa kesini kalau kamu 

sudah tidak tahan lagi dengan masalahmu atau persoalanmu itu menemui jalan buntu. Jadi 

kita bisa bertemu!”

 “Aku? Ke sana? Ke Jepang? Kamu gila, ya? Aku tinggal sama siapa disana? Itu adalah 

permintaan yang paling konyol yang pernah kudengar!”

“  Yaah,  terserahlah!  Tapi  kalau  kamu  berubah  pikiran,  telepon  aku  dan  aku  akan 

menunggumu!” 

“Kenapa kamu begitu yakin aku mau ke sana?”

“ Firasatku sering jadi kenyataan, lho!”

74



“ Sudah dulu,  ya!  Aku ngantuk,  nih!  Makasih  sudah mau mendengar  ceritaku  yang 

membosankan ini.” Aku berkata sambil menguap lebar. 

“ Ya sudah. Semoga mimpi indah, ya!” pesan Hayase sebelum menutup telepon.

Semoga….karena yang kualami sekarang bagaikan mimpi buruk.

♫♫♫♫

Hari  ini  aku  bolos.  Rasanya  malas  sekali  untuk  masuk  sekolah.  Aku  sudah 

membayangkan  wajah-wajah  sinis  dan  mata  yang  menatap  tajam  ke  arahku  kalau  aku 

masuk sekolah hari ini. Entah siapa yang menempelkan pengumuman itu dengan tulisan 

seolah-olah  aku  yang  menempelkannya.  Aku  curiga  pada  Samsul  And  The  Gank,  karena 

mereka  mengancamku  kemarin.  Tapi  kalau  mereka  benar-benar  pelakunya,  dari  mana 

mereka tahu soal itu ?

HP-ku berdering. Aku mengambil dan melihat display-nya. Aku merasa tidak mengenali 

nomor yang tertera.

Nomor  mana  ini?  Jabodetabek?  Bukan.  Sumatra?  Bukan.  Papua?  Bukan.  Biarin, 

walaupun dari kutub utara pun aku nggak peduli, yang penting siapa yang nelpon aku ini. 

“ Halo, di sini Adel. Ini dengan siapa?” Dengan malas aku mengangkatnya.

“ Ini Adel? Oh Tuhan…Akhirnya Ibu bisa mendengar suaramu lagi, nak!”

Aku terlonjak dari atas tempat tidurku. Ibu? Yang meneleponku ini ibuku? Apakah ini 

kesempatan untuk mengetahui hal yang sebenarnya tentang masalah antara aku dan ibuku? 

Tapi aku tidak boleh percaya begitu saja. Mungkin saja dia adalah orang iseng yang hanya 

mengaku-aku sebagai ibu kandungku.

“ Benarkah ini Ibu?” tanyaku.

“ Ya, ini Ibumu. Ibu yang telah mengandung dan melahirkanmu. Ibu yang menderita 

karena  merindukan  anaknya  yang  dibawa  pergi  ayahnya  dulu.  Ibu  yang  selalu 

mengharapkan dia dan anaknya bisa bicara dan bertemu,” tuturnya lembut. Kudengar dia 

seperti sedang menangis.

Sejenak  otakku mencerna  suaranya,  lalu  sebuah  sound  file yang  telah  lama  terkubur 

kembali menyeruak. Suara yang dulu terdengar begitu pilu ketika sedang bertengkar dengan 
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ayah. Suara sedih yang mengatakan bahwa aku harus baik-baik saja selama tak ada dia di 

sampingku. Tidak salah lagi, dia memang ibuku!

“  Tapi  kenapa  Ibu  baru  meneleponku sekarang?  Lagian,  Ibu  tahu dari  mana nomor 

handphoneku?” tanyaku senang sekaligus heran.

 “ Dari Hayase, barusan kamu meneleponnya, kan?”

 “Apa,  Hayase?  Ibu  tidak  salah  sebut,  tuh?  Memangnya Ibu  sekarang  dimana?  Ada 

hubungan apa Ibu dengan Hayase?” Aku sampai teriak saking kagetnya. 

“ Hmmm…begini, kebetulan Ibu dan mamanya Hayase adalah teman lama yang baru 

bertemu hari ini. Untuk melepas kangen, Ibu menginap di rumahnya. Barusan Hayase cerita 

bahwa dia baru saja menerima telepon dari temannya di Indonesia. Dia bilang temannya itu 

sedang ada masalah. eh nggak tahunya itu kamu! Oh, ya. Ibu lupa cerita bahwa suami Ibu 

orang Jepang. Jadi sekarang Ibu tinggal di Jepang bersama suami Ibu!”

 “ Oh…begitu ya,” kataku. Aku mengerti sekarang.

♫♫♫♫

Aku memasukkan semua barang-barangku dengan terburu-buru ke dalam koper besar. 

Keputusan  ini  memang  cukup  gila  dan  mendadak.  Ini  berdasarkan  keputusanku  dan 

tawaran ibuku. Aku coba mem-flash back  pembicaraanku dengan ibuku di telepon barusan 

supaya kamu ngerti apa sebenarnya yang terjadi denganku.

“ Begitu,  ya? Jadi  kamu merasa tidak nyaman lagi berada di sana karena   masalah-

masalahmu dengan orang-orang terdekatmu?”

“ Bukan merasa tidak nyaman lagi, tapi bagiku disini seperti penjara!”

“ Kamu tentu tahu apa yang diharapkan oleh seseorang yang terpenjara?”

“ Kebebasan! Aku sangat mendambakannya!” jawabku mantap.

“ Bingo! Tepat sekali! Dan apakah kamu juga mengharapkan kebebasan itu?” 

“ Sangat mengharapkan! Aku sudah tidak tahan lagi menanggung masalah ini.”

“ Kalau begitu, tinggallah disini, bersama ibu, dan tinggalkan semua bebanmu. Kalau 

bisa, besok pagi kamu sudah ada di Jepang.”
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“  Besok  pagi???  Apa  tidak  terlalu  cepat?  Bagaimana  dengan  sekolahku?  Lagipula, 

penerbangan terakhir tujuan Jepang hari ini lepas landas paling lambat 3 jam lagi!” seruku.

Ibuku ini ternyata orangnya nggak sabaran juga, ya?

“  Itu  bisa  diatur.  Soal  sekolahmu,  biar  Ibu  yang  urus.  Sebaiknya,  kamu  segera 

membereskan barang-barangmu dan langsung ke sini! Kesempatan tidak akan datang dua 

kali, kan? Baiklah. Besok pagi Ibu tunggu di Narita Airport. OK?”

“ Tapi, Bu..”

“  Aku  tidak  mau  memaksamu.  Kalau  kamu  belum  siap,  tidak  masalah.  Itu  butuh 

kemauanmu juga.”

Pergi ke Jepang.

Melanjutkan kehidupan bersama ibu disana.

Bertemu orang-orang baru.

Mendapatkan pengalaman menakjubkan.

Bertemu Sang Pangeran Hayase.

Lagipula, hidupku di sini sudah berakhir,  tinggal apakah aku mau memulai hidup di 

tempat lain yang jauh lebih baik. Masalahku tidak mungkin akan terselesaikan. Soal ayah, 

kuberi  dia  kesempatan  bersenang  senang  tanpa  pengganggu.  Terserah,  dia  mau  pergi 

mengelilingi  dunia,  kek.  Menikahi  lima  orang  sekaligus  seperti  di  harem,  kek.  Berpesta 

setiap hari, kek. Dan aku yakin, kehidupanya akan lebih baik tanpaku.

Aku  tidak  keberatan,  toh  yang  ngajak  ibuku  sendiri.  Orang  yang  perutnya  pernah 

kuhuni selama sembilan bulan sepuluh hari? Jadi, nggak jelek-jelek amat, kan? Kalau aku 

tetap bertahan di sini, buntut-buntutnya juga aku akan meloncat dari puncak gunung untuk 

mengakhiri hidupku yang kejam ini.

♫♫♫♫

Aku memandangi rumah ini untuk kesekian kalinya. Memang, nggak ada gunanya lagi 

kelak aku kembali kesini. Tapi biarlah, secercah kenangan akan masa laluku tetap melekat 

dalam lubuk hati  yang paling dalam. Lebih dalam daripada palung Mariana di samudra 

Atlantik.  Tersembunyi  jauh.  Mungkin  lebih  jauh  jika  dibandingkan  dengan  galaksi 
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Andromeda yang sunyi. Lebih dingin daripada planetoid Sedna yang berada jauh dari bumi. 

Tapi  kuharap  matahari  harapan  masih  sudi  menghangatkan  kehidupanku  yang 

menyedihkan ini.

Michi,  jangan khawatir, aku sudah menyiapkan persediaan makanan kucing di sudut 

lemari  dapur.  Kamu  nggak  akan  kelaparan  selama  Mbok  Ijah  masih  ingat  memberimu 

makan. Juga bola wol yang sering kamu mainin kusembunyiin. Kalau aku ngebiarin kamu 

main bola wol terus, Mbok Ijah bisa repot, kan? Soal ke salon, bawa uangnya sendiri, dan 

pilih perawatan yang kamu mau. 

Mbok Ijah,  jangan panik  kalau nggak melihat  Adel  di  kamar besok pagi.  Mbok Ijah 

nggak bakalan dipecat cuma karena nggak ada Adel disini. Mbok kan masih bisa ngurusin 

Michi,  ngejagain  Ayah,  Ngeberesin  rumah  tiap  hari,  dan  Adel  jamin.  Mbok  Ijah  nggak 

bakalan kehilangan pekerjaan, dan pastinya mbok nggak akan terlalu repot lagi.

Rio,  gue nggak tahu kenapa, gue berat banget ninggalin lo. Bisa jadi karena lo masih 

menganggap  gue  pengkhianat.  Gue  ingin  lo  melupakan  semua  kecurigaan  lo  dan  mau 

mencari kebenaran sebelum gue pergi. Tapi, sudah tidak ada waktu lagi. Maaf, Yo. Kalau 

nanti akhirnya lo berhasil menemukan kebenaran itu, lo nggak bisa menyusul gue lagi. Gue 

doakan,  lo  bisa melupakan trauma lo dan menemukan cewek yang bisa ngebahagiain lo 

seperti Tiara. Nggak usah ngingat gue lagi. Cukup gue yang pergi dari hadapan lo. Nggak 

perlu teman-teman lain yang meninggalkan lo karena fitnah itu.

Aku  merasakan pipiku basah.  Ternyata,  memang aku  hanya  kuat  di  fisik.  Aku jago 

karate. Aku nggak gentar kalo ditantang berantem sama Samsul dan anggota gengnya, atau 

menjadi satu-satunya murid yang sudah kebal terhadap si Raja Bentak. Aku memang punya 

materi yang lebih dari cukup untuk memenuhi keinginanku. Tapi, sungguh. Kebahagiaan 

nggak bisa diukur dengan uang atau harta yang berlimpah ruah.  Aku ini  sesungguhnya 

lemah,  sangat  lemah.  kugunakan kekuatan dan kekayaan untuk menutupi  kelemahanku. 

Dan sialnya lagi, aku malah terjebak karena semua itu. Aku bodoh, hanya bisa kabur dari 

semua masalah. Tapi, ini memang sudah pilihanku. 

Sebenarnya, aku  sempat  berpikir  untuk  meninggalkan  surat,  pesan,  atau  sejenisnya 

untuk mengurangi rasa cemas mereka. Tapi, percuma saja. Nggak ada gunanya. Mungkin 

hanya akan dijadikan pembungkus kacang, alias kacangan yang nggak berarti isinya. Atau 
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mungkin akan langsung dibuang ke tempat sampah seperti sesuatu yang tak berarti.  Dan 

pastinya, di mata mereka aku jauh lebih tak berharga. Aku pergi, nggak akan dicari,  aku 

sedih,  tak akan ada yang menemani.  Aku mati,  nggak bakal  ada yang peduli.  Hidupku, 

Hanya bisa kupasrahkan kepada masa depanku yang belum pasti.

Aku terperosok ke dalam lubang sentimentil yang dalam.

Ya ampun. Ngapain aku berlama-lama di sini? Bukannya aku sedang buru-buru ngejar 

pesawat?

Aku menghapus air mata yang sedari tadi membanjiri wajahku. Cepat-cepat memanggil 

taksi. Moga-moga belum terlambat!
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Puzzle 7:

Escape

AKU berlari  kencang menuju  gate  3 setelah  membeli  tiket  di  loket  dengan terburu-buru. 

Terengah-engah karena membawa koper dan tas yang cukup berat. Salah sendiri! Selain aku 

membawa pakaian, laptop, HP dan benda-benda kecil lain, aku tak lupa membawa komik-

komik kesayanganku di dalam koper. Komik-komikku nggak bisa kutinggal begitu saja!

Pesawat terakhir dengan tujuan Tokyo take off  10 menit lagi.

Dengan nafas yang nyaris putus, aku akhirnya sampai di gate 3.

“ Mas...hosh…hosh….pesawat terakhir…hosh…hosh...tujuan Jepang sudah berangkat?”

“ Tiket, paspor?”   

Aku menyerahkan semua dokumen yang kubawa. Petugas itu tampak mencatat sesuatu. 

Aku masih mengatur nafas, ketika kulihat tangan petugas itu menulis dengan cepat.

“  Mari,  Mbak.  Silakan  masuk!”  kata  petugas  itu  dan  membawaku  ke  lorong  yang 

menanjak. Aku merasa gugup, walupun naik pesawat adalah hal yang biasa buatku, tapi ini 

pengalaman pertamaku kabur ke luar negeri sendirian.

“ Silahkan, Mbak. Cari tempat duduk nomer 18 A.”       

“ Makasih!” sahutku pada petugas maskapai itu sambil mencari tempat duduk. 

Huh….. selamat tinggal Indonesia! Selamat tinggal, Ayah, Rio, Michi, semuanya! Malam 

ini, aku kabur dari penjara, SENDIRIAN! Dan kepergianku ini akan melepaskan beban yang 

menimpa pundak kalian semua.

Aku merasa menemukan kebebasan yang selama ini kudamba. Tapi, entah kenapa aku 

juga merasa meninggalkan sesuatu yang seharusnya nggak kutinggalkan. Dan aku bakalan 

nyesal banget kalau tidak bisa melihatnya lagi. 

Pemandangan malam yang gelap menjadi terlihat terang karena dihiasi lampu-lampu 

yang tidak terhitung banyaknya. Kerlap kerlip lampu itu terlihat begitu cantik dari atas sini. 
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Menembus awan, tinggiii sekali. Aku kadang merasa takut jika membayangkan  kalau-kalau 

ada kerusakan di badan pesawat dan aku jatuh bersama semua kenangan dan harapan yang 

tersisa sehingga hilang tidak berbekas. Hahaha…apa sih yang kutakutkan kini? Kalau aku 

mati pun hanya akan menjadi tulang-belulang di dasar laut yang sunyi sana. Teronggok tak 

berarti. Menjadi rumah yang nyaman bagi ikan ikan. Tak ada yang perlu aku takutkan.

Aku merasa telah ber-metamorfosis menjadi gadis paling cengeng di dunia ini.

Aku  pun  tertidur.  Dan  ketika  aku  terbangun  esok,  aku  sudah  ada  di   negara  yang 

budayanya  mampu  menarik  para  wisatawan  dari  mancanegara,  tempat  yang  penuh 

tantangan, dan aku  berharap ini bukan mimpi, kalaupun ini hanya mimpi, aku tidak ingin 

bangun lagi. Aku merasa lebih baik tertidur diselimuti mimpi indah daripada menghadapi 

dunia nyata yang bagiku mengerikan.

Aku menghirup udara baru,  di Nippon yang bagiku adalah Utopia.  Sekarang adalah 

bulan Maret, di mana bunga-bunga mewarnai musim semi.

Setelah mengambil barang-barangku yang seabrek, aku mencari ibuku di tengah lautan 

manusia yang sangat asing di penglihatanku. Dan di mana-mana tulisannya menggunakan 

huruf kanji, hiragana, dan katakana yang sebagian besar nggak kutahu artinya. Aku belum 

bias menulis dan membaca huruf Jepang, tapi dalam pelafalan, sudah cukup lumayan.

 Lalu aku melihat  seorang wanita  berwajah  ketimuran mengacungkan sehelai  karton 

bertuliskan  huruf  kapital  berukuran  besar,“  WELCOME  TO  TOKYO,  ADEL!”sambil 

melemparkan senyum manis ke arahku. Aku nyaris tidak mengenalinya, karena 14 tahun 

berpisah membuat penampilannya berubah banyak.

“ Ibu… apa kabar?” tanyaku canggung.

“  Very  very  good,  My  Dear.  Apalagi  sekarang  kamu disini!”  jawabnya dengan  wajah 

sumringah.

“ Tapi, aku merasa lelah sekali. Bisakah kita ke rumah sekarang?”

“ Apakah kamu tidak mau pergi ke Tokyo Tower,  Rainbow Bridge, atau Shibuya sebelum 

kita ke rumah? Kukira kamu butuh penyegaran.”

“ Lain kali saja, bukannya aku menolak, tapi aku benar-benar lelah!”

“ Baiklah, kita naik apa untuk pulang?” tanya ibuku sambil membantu membawakan 

barang.
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“ Terserahlah.”

“ Taksi saja, ya? Tampaknya kamu sangat lelah.”

“ Sou ne!” 

Suasananya  waktu  itu  kembali  terasa  canggung.  Dia  memang  ibu  kandungku,  tapi 

bertahun-tahun tidak bertatap muka membuatku sedang bersama orang asing, yang baru 

kali ini melihatnya. Beberapa kali ibu mencoba mencairkan suasana. Sejenak kupikir, ibuku 

ini menyenangkan juga.

♫♫♫♫

“ Ini rumah Ibu, mulai hari ini jadi rumahmu juga!” kata ibu setelah kami turun dari atas 

taksi. Rumah ini memang tidak begitu mewah, tapi  style-nya yang kental ala Jepang benar-

benar menghipnotis penglihatanku.  Pekarangannya yang luas dihiasi  kolam ikan koi dan 

bunga-bunga sakura yang sedang mekar berwarna  merah muda membuatku menyangka 

sedang bermimpi. Bunga-bunga itu berguguran seolah menyambut kedatanganku di Negeri 

Matahari  Terbit  ini.  Gaya rumah ini memang kelihatan cukup jadul.  Bahkan aku sempat 

mengira rumah yang terawat ini sudah ada sejak zaman Edo. Mirip sama dojonya Kenshin 

Himura.

“ Bagaimana, kamu suka, Sayang?”

“ Sepertinya aku jatuh cinta dengan rumah ini pada pandangan pertama.”

Aku menjawab dengan mata yang masih menatap keindahan rumah baruku ini.

“  Oke,  lihat-lihat  tamannya  lanjutkan  nanti  saja,  setelah  kita  melihat  kamarmu  dan 

berkenalan dengan para penghuni lain,”  ujarnya sambil membawa barang-barangku.

Sementara aku masih tenggelam dalam ketakjuban, seorang wanita menyapaku ramah 

sambil membungkukkan badan.

“ Selamat datang di rumah ini. Perkenalkan,  Biku wa Keiko Minami. Pembantu disini. 

Kalau ada keperluan, panggil saya saja. Salam kenal.”

Widiyy…pembantunya aja ramah nggak ketulungan! Syedaaap…
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Aku tersenyum manis, dengan harapan tidak ada semut yang mengerubunginya. He he 

he.  Soalnya kata orang, senyumku itu manis kayak gula.  Itu pun dulu, ketika aku masih 

menjadi Adel yang penurut. Yeaah…usiaku mungkin masih tiga tahun.

“ Arigato gozaimasu, Keiko-san. Perkenalkan juga, Boku wa Adel. Salam kenal juga!” Aku 

memperkenalkan diri sambil membungkuk juga. 

“ Mari, saya antar ke kamar.”

Interior rumah ini cukup mengesankan juga. Pintunya terbuat dari kayu dan kertas. Ada 

sebuah meja dengan bantal-bantal duduk berwarna biru muda di ruang tamu. Bunga-bunga 

yang terangkai teratur menghiasi setiap ruangan di rumah ini. Mudah ditebak. Salah satu 

penghuni rumah ini  menyukai  seni  Ikebana.  Begitu anggun,  dan berkesan.  Lalu ada pula 

kalender dengan gambar geisha, dan aromatherapy dari awetan bunga sakura.

“ Silahkan masuk, mulai hari ini, inilah kamarmu,” kata Keiko ramah.

Waaaaw….cuma satu kata yang kurasa tepat untuk menggambarkan perasaanku setelah 

melihatnya. MENGESANKAN.

Cihuuuy! Nggak nyesel aku bela-belain minggat. 

Kamarku  ini  cukup  luas.  Lantainya  terbuat  dari  kayu  berpelitur  dan  di  atasnya 

terbentang karpet bercorak bunga sakura. Selain itu ada kasur lipat yang empuk dan lembut, 

juga lemari besar yang disiapkan untuk menyimpan pakaian. Pada pintu lemari itu terdapat 

cermin  yang juga  berukuran  besar.  Mengingatkanku pada  cermin  ajaibnya  ibu tiri  Putri 

Salju. Kemudian ada juga jendela yang membuatku bisa melihat bunga sakura yang tumbuh 

di taman.

 “ Bagaimana, merasa nyaman?” tanya ibuku yang tiba-tiba muncul di pintu.

“ Aku pasti akan betah berlama-lama disini!” seruku riang.

“ Oh, ya. Nenekmu ingin bertemu denganmu di halaman belakang!” katanya lagi.

  Nenek? Aku punya nenek? Oh… semoga orangnya nggak cerewet! Karena setahuku, 

yang namanya nenek-nenek itu nggak akan bisa berhenti menasihati dan mengoceh tentang 

kedisiplinan anak muda ala jaman batu, alias berpikiran kolot.  I hope not.

 “ Oh… baiklah!” Aku berkata sambil berlari menuju halaman belakang. Aku penasaran 

banget. Nenekku itu orangnya seperti apa, ya?
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Aku mendengar alunan musik merdu yang berasal dari gitar  Koto. Di sana ada wanita 

tua yang sedang memetik dawai gitar ala Jepang itu. Dia mengenakkan kimono warna kayu 

mahoni. Dia langsung menghentikan permainannya setelah melihat kehadiranku.

“ Kenapa dihentikan, Nek? Padahal tadi mainnya bagus sekali!” sapaku ramah. Nenek 

itu pun tersenyum.

“ Oooohh.. jadi kamu anak kandung Aisha yang berasal dari Indonesia itu, ya? Tidak 

kusangka kamu manis sekali. Namamu siapa?” tanyanya sambil menatapku.

( Fiuuhhh.. untung orangnya ramah.  )

“ Nama saya Adel, Nek! Adelya Saswita Maharani.” Aku memperkenalkan diri dengan 

sopan.  Padahal  dulu  aku  sempat  mengira,  bahwa  seumur  hidup  aku   akan  menjadi 

seseorang yang anti sopan, berandalan, dan bengal.

“  Nama yang bagus!  Wajahmu juga cantik!  Benar-benar mirip dengan …..” Tiba-tiba 

ucapannya menggantung.

“ Dengan siapa, Nek?” tanyaku penasaran. Dahiku kurasa sedikit berkerut.

“ Bukan siapa-siapa, kok!” jawabnya sedikit gugup.

“ Adeeel… bantu ibu menyiapkan makan malam!” teriak ibuku dari dapur.

“ Iya, Buuu..” sahutku sambil beranjak ke dapur.  Tapi, aku  merasakan sesuatu yang 

aneh. Mata nenek…menerawang sedih.

Aku  melihat  ibu  sudah  menunggu,  dikelilingi  bahan-bahan  masakan  yang  cukup 

banyak. Sepertinya malam ini akan ada pesta besar!

Asyik! 

“ Oke, Adel! Kita akan membuat  Steak lada hitam,  Sashimi  cumi,  sukiyaki,  tempura, dan 

lemon pie untuk pesta malam ini! Ibu sengaja mengajakmu untuk mengakrabkan diri!” seru 

ibu sambil mengenakkan celemek.

“ Kelihatannya seru juga! Tapi… aku nggak bisa masak!” kataku tersipu. Aku cewek 

umur 17 tahun, tapi memasak air aja gosong! Parah banget kan?

“ Ya sudah, kamu bantu mencuci dan memotong sayurannya saja, ya!

Ibu memberikan sekantong sayuran dan buah lemon. Apa boleh buat. Daripada bengong 

nggak ada kerjaan!
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“  Meooong…”  Seekor  kucing  melompat  ke  atas  lemari.  Keiko  tergopoh-gopoh 

mengejarnya.

“ Yuukiiii….Kembaliiii!” 

Aiih….kucing,  ya.  Sekarang,  bagaimana  keadaan  Michi,  ya?  Apakah  Mbok  Ijah 

memberinya makan? Jadi kangen.

“ Awaaaas!” Keiko berteriak panik. Kenapa, sih?

Pyaaaarrrrr….. sekantong tepung terigu tumpah tepat di kepalaku. Rambut, wajah, dan 

bajuku jadi putih semua karena tertumpah tepung. Ternyata barusan Keiko berteriak karena 

kucing yang bernama Yuuki itu menyenggol sekantong tepung dari atas lemari. Aku hanya 

bisa menepis tepung-tepung yang menempel di baju dan wajahku. 

Kalau  aku  bukan  penyayang  kucing,  mungkin  kucing  itu  sudah  kutendang  setelah 

kudamprat habis-habisan.

“  Ya  ampuuun… saya benar-benar  minta  maaf.  Yuuki  memang nakal  sekali!”  Keiko 

meminta maaf berkali-kali dengan wajah panik.

“ Tidak apa-apa. Aku juga punya kucing peliharaan di Indonesia, jadi aku sudah biasa.” 

“ Kalau begitu, kamu mandi saja sekarang. Soal masak-memasak biar kami saja yang 

bereskan. Keiko akan memanaskan air untukmu,” kata ibu sambil membersihkan cumi.

“  Terima  kasih,  Bu!”  kataku  sambil  keluar  dari  dapur  dengan  keadaan  yang 

menggelikan. Seperti badut ancol yang tercebur ke dalam kolam tepung. Tapi, setelah ini aku 

akan merasakan pertama kalinya mandi di tempat ini.

Aku melihat kamar mandinya yang bersih. Di sana ada sebuah bak mandi yang cukup 

besar.  Airnya  hangat  banget.  Aku  merasakan  kenyamanan  yang  baru  pertama  kalinya 

kurasakan  setelah  mencelupkan  ujung  kakiku  kedalam  bak  itu.  Dan  aku  mandi  sambil 

nyanyi-nyanyi  sendiri.  Orang-orang bilang,  kalau ada orang yang suka nyanyi  di  kamar 

mandi  adalah  perwujudan  keinginan  yang  nggak  kesampaian.  Ya,  keinginanku  untuk 

menyelesaikan semua masalahku tanpa hambatan akan tinggal ilusi belaka.

♫♫♫♫
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Setelah selesai mandi dan berpakaian, aku langsung ke ruang makan. Ibu, Nenek, dan 

Keiko sudah menunggu. Berbagai macam makanan dan minuman enak telah tersaji di atas 

meja. Semuanya tertata rapi. Dan tampak sangat lezat sekali.

Yiiiha! Restoran Jepang bintang empat kayaknya kalah!

“ Adel, kita tunggu Ayah dan adik-adikmu dulu. Baru setelah itu kita berpesta!” kata 

ibu.

“ Tidak masalah!” seruku seraya duduk di atas bantal duduk yang lembut.

“ Kami pulaaaang!” terdengar suara beberapa orang dari pintu depan.

Aku sudah bisa menebak. Itu pasti ayah dan adik-adik tiriku. Aku nggak merasa takut 

sedikitpun walaupun aku mendengar kata-kata ‘Ayah tiri dan Adik tiri’. Karena kalau mereka 

berani  macem-macem,  akan  kuhajar  dengan  jurus  karate!  Tapi,  itu  nggak  sopan  untuk 

pendatang sepertiku. Bisa-bisa mereka ketakutan dan mengusirku dari sini.

Seorang pria yang mengenakkan polo shirt beserta dua anak laki-laki kembar masuk. Si 

kembar itu tampaknya mulai hari ini akan menjadi adikku. Usia mereka kira-kira 6 tahun. 

Tampang mereka manis, tapi kalau sifat mereka, aku  nggak berani jamin.

Kedua  anak  itu  sangat  mirip.  Wajahnya  sama,  warna  rambutnya  sama-sama coklat, 

bajunya sama, hanya saja, yang satu memakai topi dan yang satunya lagi selalu membawa 

bola kaki kesayangannya.

“ Waahhh…. sepertinya aku melihat sesuatu yang lain hari ini,” kata pria itu setelah 

melihatku. Tampaknya dia ramah. Aku bisa melihat itu dari sorot mata dan senyumannya. 

Sepertinya, aku  nggak perlu khawatir.

“ Ini Adel. Anak kandungku yang pernah kuceritakan. Mulai hari ini, dia akan tinggal 

disini, bersama kita!” kata ibu ceria.

“ Itu bagus sekali! Jadi rumah kita ini tambah ramai!” serunya. 

Yippiiieee…Sepertinya  aku  akan  memulai  hari-hari  yang  menyenangkan,  karena 

keluarga ini amat ramah.

“  Saya  Makoto  Kyousuke.  Mulai  hari  ini,  panggil  aku  ayah  saja!”  Pria  itu 

memperkenalkan diri.

Aku hanya tersenyum.
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“ Yeeee……horeeee…kita punya kakak!” si kembar bersorak gembira. Mereka ber-high 

five sambil tertawa riang. 

Akupun merasa senang. Karena aku adalah anak tunggal, aku  belum pernah merasakan 

punya adik atau kakak sejak kecil. 

“ Sui…Akai… jangan berisik! Ayo kita makan dulu. Ibu dan Keiko sudah menyiapkan 

makanan enak untuk pesta kita malam ini!” Kata ibu sambil mengajak kami semua makan.

“ Ingat, setelah itu kalian harus mandi,” kata ibu lagi.

“  Sip,  Boss!”  sahut  si  kembar  bersamaan.  Lalu  mereka  menyantap makanan mereka 

bersama-sama.

Jadi  nama si  kembar itu Sui  dan Akai Kyousuke? Mereka sangat ceria,  kompak, dan 

penuh harapan dan kebahagiaan. Tiba-tiba aku ingat masa kecilku yang kesepian. Aku tidak 

punya  teman.  Hanya  bisa  mengajak  bicara  boneka,  melukis  atau  membaca  komik. 

Sepertinya, aku kelihatan seperti orang gila cilik yang kabur dari rumah sakit jiwa. Sampai 

akhirnya aku bertemu Rio.  Waktu itu dia  sedang bermain bola,  bola yang ditendangnya 

melambung jauh sehingga masuk ke pekarangan rumahku.  Aku mengambilkan bola  itu, 

kami kenalan dan Rio mengajakku bermain. Aku merasa senang banget waktu itu.  Kini aku 

sama sekali nggak menyangka kini dia berubah, dia menelan begitu saja fitnahan itu. Aku 

mengerti  perasaannya,  tapi  paling tidak seharusnya dia menanyakan kebenarannya.  Aku 

kecewa, tapi tidak membencinya.

Kulihat  Sui  menyisihkan paprika dan wortelnya,  sedangkan Akai  mencomot paprika 

dan wortel yang disisihkan Sui.

“  Sui,  jangan  menyisakan  makanan.  Supaya  tumbuh  sehat,  kamu  harus  memakan 

semuanya,” kata ibu dengan lembut. Sui menggeleng.

“ Nggak mau! Paprika dan wortelnya nggak enak,” sahut Sui.

“  Akai  juga,  jangan  mengambil  makanan  milik  Sui.  Kamu  harus  menghabiskan 

makananmu sendiri.”

“ Tapi kan, Sui nggak mau.”

Ibu menghela nafas panjang, lalu mengalihkan pandangan padaku.
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“ Lho, kok dari tadi makannya sedikit? Ayo, jangan sungkan-sungkan! Pesta ini kan juga 

untuk menyambut kedatanganmu!” Ibu berkata sambil mengambilkan makanan untukku. 

Aku sadar. Dari tadi aku makan sedikit sekali.

“ Maaf, aku tidak terbiasa,” kataku sambil menerima sepiring Steak itu dari tangan ibu.

“ Sudahlah, hentikan malu-malumu itu. Sekarang kan ini rumahmu juga. Anggap saja 

mereka keluarga kandungmu!” Ibu berkata dengan nada kesal yang aku yakin cuma dibuat-

buat.  Ayah  ‘baru’  tertawa.  Suasana  mulai  cair.  Dan  kami  mulai  bercerita  dengan  santai 

diiringi gelak tawa yang bagiku benar-benar membuka simpul-simpul yang menyesakkan 

dada.  Aku  bahagia.  Baru  pertama  kali  ini  gue  rasakan  kehangatan  keluarga  yang 

menerimaku  sepenuh hati. 

Dalam hati  aku berjanji,  akan mengubah sikap bengalku yang kekanak-kanakan dan 

tidak akan mengecewakan mereka. 

♫♫♫♫

Aku bertekad akan mengubah sikapku. Menjadi  Adel yang manis. Dan mereka tidak 

akan menyangka bahwa aku aslinya cewek bengal yang jago berantem. Percuma aku pindah 

kalau image-ku masih seperti  yang dulu.  Barangkali,  kini aku bisa dikenal sebagai  cewek 

manis, pinter,  dan baik hati.  Karena usahaku untuk mememperbaiki  diri  berhasil  dengan 

baik. Mungkin sesekali bisa jadi jagoan super juga kalau sangat terpaksa…

Sudah larut malam. Aku harus segera tidur. Pesta tadi telah membuat kami lupa waktu 

dan sekarang mataku sudah terlalu berat. Aku menyiapkan kasur lipatku di atas lantai dan 

mulai berbaring. Baru satu hari aku disini, tapi aku sudah mulai kangen akan semua hal 

yang kutinggalkan. Ayah, Michi, Mbok Ijah, teman-teman, Sunset Hill, dan Rio.

Tapi…..

Bego,  Bego,  Bego!  Lupakan  mereka,  Adel!  Lupakan!  Mereka  telah  membuangmu, 

menyingkirkanmu  dari  kehidupan  mereka!  Untuk  apa  lagi  kamu  mengingat  mereka? 

Bukannya kamu sudah menemukan keluarga baru yang lebih baik disini? BEGO!

“  Kak  Adel…kami  nggak  bisa  tidur…”  kata  Sui  yang  telah  berada  di  depan  pintu 

kamarku. Akai yang dibelakangnya juga terlihat mengantuk.
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“ Kalian tidak bisa tidur? Mungkin kakak bisa membantu kalian tidur?”

“ Ya…Ya…! Ceritakan dongeng untuk kami!” seru Akai bersemangat.

Aku melongo. Tidak menyangka mereka akan minta dibacakan cerita.  Dengan putus asa 

aku  menepuk  jidat,  karena  aku  sama  sekali  tidak  bisa  mendongeng!  Dulu  aku  pernah 

mendongeng tentang ‘  Romeo and Juliette’  waktu kelas 1 SMP,  tapi  teman-teman malah 

menertawakanku, karena ceritaku terdengar seperti komedi di telinga mereka. Aku tak tahu 

apa sebabnya.

“ Nggg…kalian mau dongeng apa?” tanyaku ragu-ragu.

“ Urashimataro, Kelinci putih dari Inaba, Momotaro. Akai, bagusnya apa, ya?” kata Sui 

polos.

“ Aku nggak mau yang seperti  itu! Kuno! Aku mau tentang Ultramen, Kamen Rider, 

Ksatria Baja Hitam atau Power Ranger!” sahut Akai.

“  Tapi  kakak nggak bisa  cerita  yang seperti  itu!  Bagaimana kalau cerita  tentang Itik 

Buruk Rupa, Cinderella, atau Alice di Negeri Ajaib?” tanyaku setengah panik.

“ Nggak mau! Itu kan dongeng untuk anak cewek!” Sui merajuk.

Aduuuuhhh…mereka memang manis, tapi sangat bawel! Kalau saja aku lupa mereka 

adalah adikku sekarang, mungkin sudah kulakban mulut mereka.

“ Ya udah, nggak usah didongengin! Kita kan cuma suka dongengnya Ibu!” seru Akai.

“ Kalau begitu, kenapa tidak minta sama ibu saja?”

“ Nggak bisa!  Ibu kan sudah ada di  surga!  Bagaimana caranya?” kata Sui  dan Akai 

bersamaan. “ Ibu ditabrak mobil ya, Akai? Ibu berdarah! Yang nabrak ibu itu jahat!” kata Sui.

“ Tapi kan ada ibu Aisha yang baik dan masakannya enak!” sahut Akai.

 Aku terkejut. Jadi, ibu kandung mereka sudah meninggal? dan Ibu kandungku menikah 

dengan  ayah  mereka  dan  menggantikan  posisi  ibu  kandung  yang  mereka  rindukan? 

mendadak  aku  merasa  menjadi  orang  paling  lemah  dan mudah putus  asa  di  dunia  ini. 

Hanya karena aku kesepian dari kecil, aku sudah menunjukkan sikap-sikap berontak berupa 

menjadi orang yang suka melanggar peraturan. Sedangkan mereka sudah ditinggal ibunya, 

tapi tetap ceria dan menikmati hidup. Aku merasa dikalahkan mentalnya oleh anak-anak 

kecil berusia enam tahun.
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“ Begini saja! Kami mau tidur kalau besok Kakak mau menemani kami ke Taman Ria, 

beli  Gachapon,  dan main ke Tokyo tower!” kata mereka berdua sambil menatapku penuh 

harap. Dasar anak-anak! Tapi nggak ada salahnya juga, kan!

“  Gachapon,  apa  itu?”  tanyaku penasaran.  Baru  pertama  kali  aku  mendengar  nama 

benda seaneh itu.

“  Gachapon  itu,  mesin  yang  bisa  bertelur  dan  isinya  mainan!  Kalau  kita  memutar 

kenopnya  dua  kali,  keluar  bunyi  ‘pon’  dan  bertelur,  deh!”  Akai  berkata  sambil 

memperlihatkan sebuah telur mainan yang berisi gantungan kunci Pokemon.    

Oohh….mesin penjual telur mainan rupanya. Kirain apaan.

“ Ya sudah, sekarang kalian tidur. Kakak janji besok akan mengajak kalian jalan-jalan!” 

kataku sambil menoleh pada Sui dan Akai.

“ Zzzzzzzzz.” 

Ya  ampuuun…cepat  sekali  mereka  tertidur.  Padahal  tadi  merengek-rengek  padaku 

karena tidak bisa terlelap.

Aku tersenyum saat  melihat  wajah polos mereka  yang manis  itu.  Begini  ya,  rasanya 

punya adik. Walaupun repot, tapi rasanya senang juga!

Aku menyelimuti mereka penuh kasih sayang. Rasanya bersyukur banget. Sekarang aku 

punya  adik!  Dan  mereka  sangat  manis  (  Emangnya  gula?  Kalau  emang  iya,  bisa-bisa 

sementara  aku terlelap mereka sudah diangkut pasukan semut!  Kalau begitu,  aku nggak 

punya adek lagi, dooong?)

Sekarang yang membuatku penasaran, bagaimana dan seperti apa sekolah baruku, ya? 

Kurasa, seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Tidak ada yang istimewa. Mungkin hanya 

Hayase  yang  membuatnya  berarti.  Hayase,  orang  yang  secara  tidak  langsung 

mempertemukanku dengan ibuku.

Rio  dan  Hayase,  Semakin  membuatku  ragu.  Aku  masih  menyimpan  perasaan 

tersembunyi untuk Rio. Yang membuatku ingin kembali dan bertemu dengannya sekali lagi, 

memberikan senyum terhangat untuknya, dan memeluknya lebih dari sekedar sahabat. Tapi, 

rasa bencinya yang terlanjur melekat di hatinya waktu itu, membuatku merasa semuanya 

semakin tidak mungkin. Tiara, gadis yang dirindukannya, aku tak bisa menandinginya. Aku 
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hanyalah cewek yang lari dari takdirku sendiri. Takdirku, sebagai orang yang tertekan dan 

berusaha menutupinya.

Sedangkan Hayase sudah terlanjur ikut mengisi hatiku. Aku terjebak antara dua pilihan.
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Puzzle 8:

Kawaii Nippon!

Perlahan  dari  bukit  di  ufuk  timur,  matahari  mulai  menyembul  dan  menyapa  dunia 

dengan  cahayanya  yang  benderang,  menyingkap  kabut  tebal  yang  menutupi  daratan, 

merambat di udara, dan menerobos masuk ke dalam jendela kamarku. Cahaya itu menusuk 

mataku  sehingga  aku  kembali  dari  dunia  mimpi  ke  dunia  nyata.  Tanpa  disuruh  aku 

mengambil  weker,  dan melihat  pukul berapa sekarang.  Masih pukul 05.45.  Masih terlalu 

pagi untuk bangun, tapi ini adalah saat yang bagus untuk menikmati dinginnya suasana 

pagi.

Si kembar tertidur di kamarku semalaman. Tampang mereka lucu banget! Apalagi Akai 

yang  tidur  sambil  menghisap  jempol.  Aku  tidak  membangunkan  mereka  karena 

kelihatannya mereka masih sangat mengantuk.  Aku pun keluar  dari  kamar dan berjalan 

menuju  kamar mandi  untuk membasuh muka dan gosok gigi.  Setelah  itu,  aku langsung 

berjalan ke luar rumah.

Halaman  samping  nyaris  tertutup  seluruhnya  oleh  bunga  sakura  yang  gugur.  Ibu 

terlihat sedang mengumpulkan kelopak sakura untuk dibuat selai dan aromatherapy. Nenek 

tampak asyik meminum teh Sencha di ruang tengah. Keiko sibuk menyiapkan sarapan. Ayah 

‘baru’ sedang sibuk mencuci mobilnya. Tinggal aku yang nggak ada kerjaan.

Aku  menopangkan  dagu  pada  kedua  tanganku  di  kusen  jendela.  Memandangi 

keluargaku yang tertawa-tawa bahagia.  Ibuku adalah  seorang  muslimah sejati  yang  taat 

beribadah,  dan  ayah  tiriku  adalah  penganut  kepercayaan  Shinto.  Begitu  juga  dengan 

nenekku dan Keiko. Kenapa, ya mereka bisa akur dan saling memahami, padahal perbedaan 

kepercayaan yang kentara dapat menggoyahkan hubungan mereka?

Love  is  Blind,  cinta  memang  buta,  begitulah  yang  selalu  diucapkan  para  pujangga. 

Apabila kita sudah mencintai seseorang, apapun akan kita berikan untuk orang itu. Tapi di 
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tengah kebutaan cintanya itu,  ibu masih bisa menerima logika dan berpikir  dengan akal 

sehatnya. Itulah sebabnya dia merasa bahagia dengan kehidupannya sekarang.

“Sudah bangun rupanya. Udara pagi ini sangat bagus! Sebaiknya kamu berjalan-jalan. 

Selain untuk olahraga, kan kamu juga bisa lebih mengenal orang-orang di sekitar sini. Tapi 

tentunya, kamu harus mandi dulu  supaya lebih segar!” usul Ibu.

Benar juga, ya! Daripada aku bengong disini seperti kucing yang nggak dikasih makan 

 ( Aku nggak tahu itu pribahasa atau bukan ☺), mendingan jalan-jalan sekalian ngeceng!     

( Woooi. Hayase dikemanain?? Kan nggak mungkin kalau aku simpan di dalam laci !) 

“  Kamu  pasti  belum  shalat  subuh!”  tebak  ibu.  Aku  hanya  tersenyum  malu.  Ibu 

menggelengkan kepalanya.

“ Nanti kamu harus shalat, jangan bolong lagi, ya!” pesan beliau.

Aku mengangguk. Ibuku memang sangat peduli tentang agama.

Aku pun mandi dan memakai pakaian olahraga. Setelah itu, aku berjalan-jalan dengan 

santai  sambil  menghirup udara segar yang cukup dingin.  Rumah-rumah disana dipagari 

oleh tembok yang cukup tinggi. Jadi mungkin cukup sulit untuk memanjatnya ( Emangnya 

mau jadi maling?) Style-nya sedikit beda dengan rumahku. Sepertinya di tempat ini rumahku 

lah yang paling jadul.

Namun kuakui, sangat keren dan mempesona!

Aku berjalan melewati sebuah taman yang cukup indah. Bunga-bunga beraneka warna 

menghiasi  taman yang hijau  itu.  Ada sebuah  kolam air  mancur  di  tengahnya.  Beberapa 

bangku  taman  disana  basah  oleh  embun.  Ditambah  lagi,  setabir  cahaya  matahari  yang 

berwarna  kekuningan  menimpa  embun  itu  hingga  terlihat  seperti  lautan  permata  yang 

berkilauan.  Tapi bagaimanapun indahnya, Sunset Hill jauh lebih indah. Andai saja aku bisa 

mengajak Rio ke sini. Sebagai balas jasa karena dia telah mengajakku ke tempat yang sangat 

indah. Tapi, itu kalau nanti kami sudah baikan. Huh, nggak mungkin bisa baikan deh!

Di  dekat  taman  itu,  ada  sebuah  lapangan  basket  yang  luas.  Beberapa  orang  cowok 

terlihat  sedang  bermain.  Permainan  mereka  lumayan.  Gerakan  mereka  lincah  tapi  kuat. 

Mereka asyik men-dribble bola dan memasukkan si bola dengan indah ke dalam ring.
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Aku mendekati  mereka.  Tiba-tiba mereka  menghentikan permainannya dan berbisik-

bisik  penasaran  sambil  menatap  ke  arahku.  Pastinya  karena  aku  ini  orang  asing  yang 

mungkin baru pertama kali mereka lihat di daerah ini. 

Untung saja selama ini aku belajar bahasa Jepang untuk mempelajari arti komik versi 

Jepang.  Kalau  tidak,  mungkin  negara  ini  sudah  seperti  negeri  Antah  berantah  buatku. 

Mungkin sementara ini memang negeri antah-berantah, karena aku belum terbiasa dengan 

adat dan budayanya.

“Hei, kamu orang asing, ya?” tanya salah seorang dari mereka. Gaya rambutnya mirip 

seperti Kyu Renjo di serial manga DDS, mirip nanas, Tapi tubuhnya lebih tinggi, jangkung, 

dan nggak begitu kurus. Lucu, jangan-jangan dia juga suka baca komik, dan mengidolakan 

tokoh komik itu sehingga mengubah gaya rambutnya sesuai idolanya itu?

Aneh, aneh, aneh.

“ Ya. Asalku dari Indonesia. Namaku Adel. Memangnya kenapa?” tanyaku, padahal aku 

sendiri sudah tahu jawabannya.

“ Bahasa Jepangnya lancar!” bisik temannya yang bertampang cupu abis.

“ Barangkali karena dulu negara kita pernah menjajah negaranya!” ledek si rambut ala 

Kyu.

“  Apa  kamu  bilang?”  Aku  merasa  sangat-sangat  tersinggung.  Berani-beraninya  dia 

bicara seperti itu. Walaupun kini aku tinggal di negara ini, aku tetap tak rela kalau negara 

asalku direndahkan. 

“ Maaf, ini siaran langsung. Tidak ada siaran ulang!” kata cowok itu.

“ Oh, begitu. Sekarang kita coba buktikan siapa yang lebih hebat!” tantangku.

“ Ngapain? Adu lari karung seperti yang diadakan di negaramu? Nggak usyah, ya!”

Busyet  dah!  Ternyata  dia  tahu  juga  soal  lari  karung.  Tapi,  aku  harus  membuatnya 

ternganga dan menghentikan semua ejekannya.

“ Siapa bilang? Kita tanding basket, satu lawan satu. Gimana?” 

“ Oke. Cewek sepertimu pasti bisa kukalahkan dengan mudah! Teman-temanku di sini 

akan menjadi saksinya,” kata cowok itu dengan penuh percaya diri.

Aku menyeringai penuh arti. Dalam hati, aku kasihan sama orang yang di hadapanku 

ini, karena dia nggak tahu sama sekali bakat olahraga yang terpendam di dalam ragaku.
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Aku lupa bilang bahwa aku pernah membawa sekolah lamaku menjadi juara turnamen 

basket  putri  se-Jawa Barat.  Dan jurus  andalanku adalah…..SLAM  DUNK!  Gelayutan  ala 

monyet yang sudah menjadi keahlianku selain ngomik dan berantem.

“ Oke. Temanmu yang jadi wasitnya. Dan aku siap menghadapimu!”

“ Baiklah, kita mulai!” 

Ketika bola dilempar oleh salah satu teman cowok itu, aku langsung merebut bola itu 

dan  men-Dribble  nya.  Cowok  itu  mencoba  merebutnya  tapi  gagal  karena  terkecoh  oleh 

gerakan tipuanku. Ketika aku sudah berhasil men-Dribble Bola itu sampai ring basket, aku 

langsung melompat dengan bertumpu pada kaki kiriku dan…

Duesshh…!

Bola  berhasil  kumasukkan  sementara  aku  masih  gelayutan.  Teman-teman  cowok  itu 

tampak kaget sampai-sampai tanpa sadar menjatuhkan stopwatch yang dipegangnya. Cowok 

itu  sendiri  menatap  tidak  percaya.  Mulutnya  ternganga  lebar,  seperti  buaya  yang  akan 

menelan mangsa. Aku melepaskan peganganku pada ring basket dan mendarat sempurna.

“ Du, dua poin untuk Adel,” kata teman cowok itu dengan lutut lemas.

“ Kamu he, hebat juga!” kata cowok itu. Wajahnya pucat pasi.

“  Kamu  cowok  apa  cewek?  Ngomongnya  kok  lemes  gitu?  Nggak  cool!   Ayo  kita 

lanjutkan!” ledekku. Balasan ejekannya yang tadi.

“  Ya  sudah,  satu  kali  lagi.  Kalau  kamu  masih  bisa  mencetak  angka,  aku  akui 

kehebatanmu  dan tidak  akan pernah  merendahkan  negara  asalmu lagi!”  katanya  sambil 

mengambil bola yang tergeletak pasrah di pinggir lapangan.

“ Eh,  jangan-jangan dia mau pakai  Slam Dunk lagi!”  temannya berkata  dengan suara 

nyaris hilang saking kagetnya setelah melihat aksiku barusan.

“ Kita lihat saja,” kata cowok itu setengah berbisik.

Pertarungan dimulai lagi.  Kali  ini cowok itu yang menguasai  bola.  Aku memusatkan 

perhatianku pada setiap gerakannya dan posisi bola. Dia nyaris mencetak angka. Tapi karena 

lengah  sedikit,  aku  berhasil  merebut  bola  itu.  Semua  terdiam  menahan  napas.  Aku 

tersenyum. Penuh arti.

 “ Hei, kenapa kau tidak mendribble bolanya? Kan kamu berada di luar garis setengah 

lingkaran?” tanya cowok itu heran.
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“ Mau tahu kenapa?”

Cowok itu mengangkat bahu.  

“ Hei  kamu yang disana, lihat  kesini!  Aku ingin kau menjadi  saksi bahwa ini bukan 

sulap!” Aku memanggil salah satu temannya yang berdiri  di luar lapangan. Dia menatap 

heran.

Waktu itu posisiku membelakangi ring basket. Lalu dengan santainya aku melakukan 

shoot ke belakang. Bola itu melambung, mendarat di ring dan…

Bola berputar sejenak lalu…masuuuukkk!

“ YESSS!” Aku bersorak penuh kemenangan. Meloncat-loncat, lalu mengacungkan dua 

jari.

“ Peace!”

“  Aku  tak  percaya!  Bagaimana  bisa  kamu  melakukan  Three  point  Shoot  sambil 

membelakangi  ring?  Apa  jangan-jangan  kamu  pakai  sihir?”  cowok  itu  semakin  syok. 

Mungkin karena nggak percaya bisa dikalahkan dengan mudah oleh cewek asing sepertiku 

“ Sudah lama aku tidak melakukan ini. Tak kusangka aku masih bisa melakukannya 

sekarang!” kataku sedikit menyombong. Puas sekali rasanya memberi pelajaran pada orang 

seperti dia.

“ Baiklah orang asing! Aku akui kehebatanmu. Mungkin aku terlalu menganggap remeh 

anak perempuan,” ujarnya lemas. 

“  Baguslah kalau kamu sudah sadar,  bahwa anak cewek nggak selemah yang kamu 

kira!”

Cowok itu tersenyum penuh sesal, meratapi kekalahan. Mengusap keringatnya sejenak 

dan berjalan mendekatiku.

“ Perkenalkan, namaku Minoru Kuroibara. Kepala klub basket disini. Tapi tampaknya 

kamu jauh lebih hebat!” 

“ Adelya,” balasku. “ Kamu boleh memanggilku Adel saja, Minoru-kun.”

“ Kamu sepertinya anak yang menyenangkan. Bagaimana, mulai hari ini kita berteman?” 

Minoru mengulurkan tangan untuk berjabat tangan denganku. Aku membalas jabatannya.

“ Oke, kita temenan!” kataku sambil tersenyum.

“ Adel.”
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“ Apa?”

“ Kalau senyum, kamu jadi kelihatan cantik!” katanya sambil cengengesan.

Ajaib bener nih anak! Baru ketemu sudah berani menggodaku.

“ Kamu jangan menggodaku! Kalau berani sekali lagi, ini akan melayang ke kepalamu!” 

seruku sambil menunjukkan kepalan tinju. 

“ Bercanda! Tapi beneran lho, kamu itu kalau senyum jadi manis banget.  Swear! Nggak 

bohong!” katanya sambil mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya.

“ Tapi, jangan sampai deh kamu naksir aku. Hatiku ini terlalu kecil, sangat kecil. Tidak 

akan sanggup memuat tiga cowok sekaligus di dalamnya,” sahutku lirih.

“ Jadi kamu sudah punya dua cowok?” katanya sambil membelalak tidak percaya. 

“ Hebat, hebat!”

“ Satu orang adalah cinta pertamaku, dan yang satunya lagi sahabat terdekatku. Aku 

dan sahabatku itu sedang ada masalah.”

Tiba-tiba, Minoru menatap jam tangan yang melingkar di tangan kirinya, dan ia tampak 

terkejut.

“ Astaga, aku harus pulang sekarang. PR-ku belum ada satupun yang selesai, ibuku juga 

pasti  akan membunuhku jika  aku tidak  cepat-cepat  membantunya di  toko.  Aku doakan, 

semoga  masalahmu  dengan  sahabatmu  itu  cepat  selesai  dan  di  antara  kalian  tidak  ada 

permusuhan lagi. Bye!” Minoru berlari pergi sambil membawa bola basketnya. Aku tertawa 

kecil.

Hihihi, cowok itu lucu juga. 

♫♫♫♫

Aku  berjalan  pulang.  Ternyata  acara  jalan-jalanku  pagi  ini  membuahkan  sebuah 

pengalaman dan persahabatan. Ah...persahabatanku dengan Rio juga diawali dengan bola. 

Aku jadi kangen dengan masa-masa itu.

Sui dan Akai sudah menungguku di pintu gerbang. Pakaian mereka sudah rapi. Aku 

teringat akan janjiku tadi malam.

“ Kak Adel, kami menagih janji yang tadi malam!”kata Sui ceria.
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“ Kita akan pergi ke taman ria, beli gachapon, dan meneropong di Tokyo Tower. Ingat 

kan?” tambah Akai.

“ Janji yang mana, ya?” tanyaku pura-pura lupa.

“ Jahaaatt! Kakak kan sudah janji!!” Si kembar merengek sambil menarik-narik bajuku.

“ Iya, iya, kakak ingat, kok!” kataku mengalah.

“ Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang!” Sorak Sui.

“ Aiih? Sekarang? Kakak ganti baju dulu, ya!” Kataku sambil buru-buru masuk.

“ Hayaku! Jangan lama-lama!” Teriak Sui dan Akai.

Dasar anak kecil. Selalu bersemangat.

♫♫♫♫

Aku meminjam mobil ayah untuk mengantar adik-adikku ini. Konyol banget, deh. Aku 

harus berpatokan pada peta supaya tidak tersesat. Pengalaman pertama memang seru, tapi 

yang  kukuatirkan  adalah  tersesat  di  negeri  antah  berantah  ini.  Orang-orang  pasti 

mengatakan bahwa aku ini super nekad. Baru hari kedua di Jepang, aku sudah berjalan-jalan 

bersama si kembar tanpa penjagaan. Resikonya pasti gedeee suekoalee…

Aku melihat suasana kota yang serba bersih dan teratur.   Enak dilihat, dan membuatku 

merasa  nyaman.  Sepanjang  perjalanan  aku  melihat  deretan  pertokoan  yang  berjejer  di 

sepanjang  jalan,  kawasan  perbelanjaan  shibuya  yang  menjadi  surga  para  remaja  yang 

ramaaaaai sekali, dan Tokyo Tower yang berdiri gagah terlihat dari kejauhan.

 Pandanganku terpaku pada antrian panjang di salah satu toko di daerah Ikebukuro.

Ternyata  toko  pakaian  Chibi  Bones yang  ada  di  sana  mengadakan  obral  besar.  Toko 

Fashion yang bergaya Dark-Spooky-Stylish. Dengan ciri  khas atribut  yang seram tapi ada 

pula yang kelihatan lucu. Setahuku, penggemarnya banyak.

Aku melihat dengan heran. Teratur sekali antriannya. Nyaris tak ada seorangpun yang 

memotong  antrian.  Sangat  berbeda  dengan  di  Indonesia.  Sekali  ada  obral  besar,  apalagi 

dengan  merek  terkenal.  Ributnya  minta  ampun.  Kehabisan  barang  yang  diincar  sudah 

seperti neraka bagi mereka.
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Gaya berpakaian orang-orang di sini sangat unik. Banyak gadis muda bergaya dengan 

dandanan ala kogal ( sebutannya gon gals. Yaitu gaya berpakaian remaja putri  pinggiran 

Tokyo yang berpotongan mini, heboh dan ceria, kulit gelap, dan make up mencolok. lalu 

akhirnya menjadi tren mode di Tokyo). Selain itu banyak juga yang bergaya Ghotloli atau 

Gothic Lolita.  Gayanya manis seperti  boneka, namun warna pakaiannya cenderung gelap 

dan meninggalkan kesan misterius.

Setelah  beberapa  menit  berlalu,  dan  tanpa  sadar  aku  hampir  mengelilingi  Shibuya, 

akhirnya kami sampai di taman ria. Berbagai wahana permainan tersedia di sana. Jujur saja 

aku  tidak  berani  naik,  karena  nyaris  semua  wahananya  hanya-akan-membuatku-mati-

karena-ngeri.  Contohnya  aja  roller  coaster dan  kora-kora.  Melihatnya  aja  bikin  aku mual. 

Apalagi kalau aku dipaksa naik. Nggak usyah,ya! 

Tentunya ada pengecualian. Disana ada juga area skating terbuka yang tampaknya asyik 

sekali. Tapi si kembar mana mau main yang begituan!

“  Yeeee….Kita  sudah  sampai!  Kak  Adel,  naik  roller  coaster,  yuk!”  Ajak  Sui  sambil 

menarikku.

Roller coaster.

Aku?

Naik kesana?

YANG BENAR  SAJAAAA!

Kalau aku tetap dipaksa, lebih baik aku pulang!

“ Ayo, Kak! Kami sudah tidak sabar lagi!” seru mereka berbarengan.

“ Ngg…kalian saja, ya? Kakak nungguin aja disini!” Aku melepaskan pegangan tangan 

Sui. Ekspresi wajah mereka berubah.

“ Pokoknya Kakak juga harus naik! Kalau nggak, aku nggak mau pulang!”Akai merajuk 

sambil pasang muka cemberut. Aduuuuhhh…mampus deh, aku! Kalau aku muntah gimana? 

“ Please, kalian aja, ya? Kakak ada urusan!” kataku sambil beranjak pergi.

“ Hiks…hiks…huaaaaa…!” tak kusangka tangis Akai meledak. Orang-orang yang lewat 

menoleh ke arah Akai karena penasaran. Aku jadi salah tingkah.

“  Aduh,  Akai…jangan nangis  dooong….ya,  ya,  ya.  Kita  naik  roller  coaster  sekarang. 

Jangan nangis lagi ya!” Aku membujuknya tanpa memikirkan apa yang barusan kuucapkan.
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Kalau diingat-ingat,  aku jadi  ngeri.  Nyatanya  aku telah  menggali  sendiri  kuburanku 

sekarang.

“ Bener  ya.  Kita naik  roller  coaster,  hiks.” Tangis Akai  mulai  mereda.  Tapi  aku harus 

menanggung akibat  dari  kata-kataku tadi.  Naik  roller  coaster adalah sesuatu yang sangat 

kuhindari.

“  Ayo,  ayo!  Kita  naik  roller  coaster,  kita  naik  roller  coaster ♫”  Sui  bernyanyi-nyanyi 

gembira. Sedangkan aku…Mungkin waktu itu mukaku sudah sepucat hantu!

Kami mengantri untuk membeli karcis. Aku menatap roller coaster yang sedang melaju 

dengan bulu roma yang sudah merinding hingga ke ujung kaki. Terdengar pikikan-pekikan 

histeris dari atas sana. Gerakannya yang sangat cepat kurasa mampu mengaduk-aduk isi 

perut dan kepalaku dalam waktu satu menit saja. 

Akhirnya,  tiba  giliran  kami untuk  naik.  Mulutku  berkomat-kamit  untuk  mengurangi 

rasa takut dan cemasku. Mungkin di pandangan orang, aku terlihat seperti sedang membaca 

mantra.

 Aku memegang pegangannya erat-erat saat roller coaster sial itu mulai berjalan. Mataku 

kupejamkan rapat-rapat.  Rasanya nggak sanggup melihat  pemandangan mengerikan dari 

ketinggian 30 meter. Tanganku berkeringat dingin sehingga peganganku jadi sedikit goyah. 

Gerakannya terasa menanjak dan kucoba memberanikan diri membuka mata. Waaaa…tinggi 

bangeeeeet! Lebih mengerikan jika dibandingkan dengan di Indonesia duluuu!

Tiba-tiba  roller  coaster itu bergerak cepat  sekali.  Angin yang cukup kencang menerpa 

wajahku yang pucat pasi. Perutku terasa mual. Kecepatan dan goncangan roller coaster telah 

berhasil mengaduk-aduk isi perutku. Aku takut jika tiba-tiba muntah disana.

Akhirnya  roller  coaster  itu  berhenti  juga  setelah  beberapa  menit  lamanya  menguji 

mentalku  yang  rawan  akan  ketinggian  ini.  Aku  berjalan  sempoyongan  dengan  mata 

berkunang-kunang. Aku kapooook! Orang-orang di sekitarku terlihat jadi kembar tiga. Sui 

dan Akai pun jadi kelihatan sangat banyak.

“ Kak, ayo kita naik yang itu!” seru Sui sambil menunjuk ke arah kora-kora. Oh…tidak… 

cukup yang ini sajaaaa!  
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“Ka…kalian saja…aku tidak sanggup lagi,” kataku sambil memegangi kepalaku yang 

teramat pusing. Sekarang, mereka jadi terlihat seperti anak kembar sepuluh. Aku tidak tahu 

mana yang asli, soalnya semuanya terlihat sama.

“ Lho, Kakak sakit, ya? Kok wajahnya pucat?” tanya Akai cemas.

“ Kakak…nggak terbiasa…naik roller…coaster…”

Si Kembar tampak menyesal. Pandanganku kembali terasa kabur.

“ Kakak istirahat saja! Kami saja yang main,” kata mereka kompak.

“ Yaaahh…terserahlah. Kakak tunggu kalian. OK?”

“ OK deh. Maafkan kami ya, Kak! Kami sudah memaksa Kakak ikutan naik.”

“ Tidak masalah. Selamat bersenang-senang!”

Sekarang aku hanya bisa melihat mereka berlari menuju loket pembelian tiket kora-kora. 

Aku mencari bangku untuk duduk. Kepalaku masih pusing.

“ Astaga, kamu kan, Adel!” 

Aku mendengar suara yang samar-samar kukenali.  Aku mencoba melihat orang yang 

bicara barusan. Penglihatanku makin jelas, dan mataku menubruk sosok Hayase yang jantan. 

Aku tidak bisa berkata-kata. Lidahku serasa dilipat paksa dan direkatkan dengan lakban.

“ Hayase…” gumamku pelan.

“ Ternyata memang benar kamu! Waaahhh…tak kusangka kita bisa bertemu lagi disini!” 

Dia duduk disampingku.

“  Mmmm…aku  pun  begitu,”  ujarku  semampunya.  Padahal  kukira  aku  akan  lebih 

histeris  lagi,  seperti:  Apa kabar?  Sehat-sehat aja,  kan? Atau:  Waaah….aku kangen banget 

sama  kamu!  Tapi,  menurutku  itu  terlalu  agresif  untuk  ukuran  orang  yang  baru  saling 

mengenal seperti aku dan Hayase. 

“  Tampaknya  kamu kurang  sehat,  ada  apa?” tanya  Hayase  dengan  wajah  khawatir. 

Matanya menatapku tanpa berkedip.

“  Aku hanya pusing karena naik  roller coaster, kok. Tapi demi si kembar, aku terpaksa 

mengalah,” kataku.

“  Seorang kakak memang harus mengalah. Pengorbananmu untuk menyenangkan hati 

adik-adikmu sangat luar biasa!” 
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Ya ampuuuun. Kenapa aku jadi berdebar-debar begini? Mungkin kalau yang mendengar 

ini adalah Rio yang tahu aku ini suka sebal sama anak kecil, dialah yang akan paling keras 

tertawa.

“ Kalau begitu, lebih baik kita minum dulu di kafe itu. Sepertinya kamu butuh minuman 

untuk mengusir rasa tidak enakmu!” tawarnya.

Hayase....tahukah kamu, bahwa ajakanmu membuatku merasa semakin tidak enak?

“ I...iya deh,” jawabku singkat karena sudah kehabisan kata-kata. Kalau aku nyap-nyap 

lebih panjang lagi, entah apa yang akan keluar dari mulutku!

♫♫♫♫

Kafe  itu  dekorasinya  mirip  dengan  yang  di  dekat  Sunset  Hill.  Membuatku  kembali 

teringat pembicaraan kami hari itu. Pembicaraan dengan Rio yang berakibat begitu buruk. 

Dia juga pasti sudah melupakanku sekarang.

“ Adel, kenapa melamun?” Hayase melambaikan tangannya di depan mukaku. 

“ Maaf, a, aku hanya teringat masa lalu yang sebenarnya tidak ingin kuingat,” sahutku.

“ Ya sudah. Kamu mau pesan apa?” 

“ Apapun, terserahlah.”

Setelah itu,  kami terdiam di  tengah kebisuan.  Tidak tahu apa yang bisa dibicarakan. 

Suasananya sangat kaku. Beku. Dingin. Membuatku merasa semakin canggung. Sedikit demi 

sedikit aku menyeruput  cappuchino  yang dipesankan Hayase. Rasa pusingku hilang sedikit 

demi sedikit.

“  Kamu nanti sekolah di mana?” Hayase membuka pembicaraan.

“  Tokyo International High School,” jawabku singkat.

“ Maji?” tanyanya dengan mimik muka yang aku yakin, bukan pura-pura.

“ Aku ulangi sekali lagi, TOKYO INTERNATIONAL HIGH SCHOOL,” katku lagi dan 

mengeja kata-kata itu seperti guru TK yang mengajar muridnya membaca.

Wajahnya tiba-tiba berbinar. 

“ Itu berarti,  kita bisa bertemu setiap hari!  Karena, aku juga sekolah disana!” Serunya 

tiba-tiba. Mataku membelalak seketika.
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“ Kamu sekolah di sana juga? Kalau gitu, asyik dong!” kataku dengan nada riang. Dia 

tersenyum.

“ Kalau kamu ingin menemuiku, pergi saja ke ruang Mangaka Club. Klub di sekolah yang 

khusus untuk para komikus. Tapi mereka masih amatir dan payah, jadi komik kami hanya 

memiliki penggemar dari kalangan sekolah saja.” 

“ Hmmmm....kepala klub, ya? Mulai besok, anggotamu akan bertambah satu!” seruku 

mantap.

“ Maksudmu apa?” Hayase bertanya dengan nada pura-pura heran.  

 “ Boleh dong, calon  mangaka berbakat asal Indonesia ini bergabung?” tanyaku sambil 

pasang tampang manis.

“  Bergabung?  Apa  kamu  serius?  Kalau  kamu  ikut  cheerleader pasti  akan  banyak 

penggemarmu.  Dan  kalau  kamu  masuk  klub  ini,  kami  tidak  menjamin  bisa  berhasil,” 

tuturnya sambil tertunduk. Aku jadi nggak tega melihatnya.

“ Aku tidak mengejar ketenaran, kok. Lagipula, aku sama sekali tidak suka  cheerleader. 

Aku  pernah  ikut  cheerleader  kelas  dua  SMP  dulu,  dan  kakiku  terkilir  ketika  membuat 

piramida. Ditambah lagi, aku jatuh ke lantai dengan kepala lebih dulu. Sejak saat itu, aku 

tidak  tertarik  mengikuti  kegiatan  itu  lagi.  Aku  benar-benar  suka  menggambar  komik. 

Bagiku,  itu  adalah  media  terbaik  untuk  menyalurkan  imajinasiku  yang  tak  terbatas. 

Lagipula,  aku bermimpi  menjadi  mangaka hebat  seperti  Hiro  Mashima,  Aoyama Gosho, 

Yoshihiro Togashi,  Masashi  Kishimoto,  Kamijyo Akimine,  Eichiro Oda,  Kiyoko Arai,  dan 

baaanyak lagi,  Manga, kokoro no dream of,” kataku dengan sedikit  meniru lirik soundtrack 

anime pada kalimat terakhir. Hayase menatapku heran. Tampangnya lucu sekali.

“ Kamu serius, nih? Sudahlah, terserah kamu saja.”

“ Jadi?” Aku memastikan.

“ Yaah, secara pribadi, aku oke-oke saja. Tapi aku tidak bisa memutuskan sekarang. Ini 

semua butuh persetujuan anggota klub lainnya.”

“ KAKAAAAAAK!”

Kami berdua terkejut ketika mendengar teriakan itu. Kulihat  Sui berlari ke arah kami. 

Wajahnya terlihat begitu panik.

“ Ada apa, kok panik begitu? Akai mana?” tanyaku khawatir.
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“ Hu...hu...hu... Tadi waktu Sui pergi belikan es krim, Akai Sui suruh tunggu di dekat 

penjual lotere disana. Tapi ketika Sui kembali, dia sudah tidak ada. Sudah Sui cari kemana-

mana, tapi nggak ketemu! Hu...hu...hu...” Sui menangis. Aku jadi bingung.

“ Sui jangan nangis, ya! Ayo kita cari sama-sama,” bujuk Hayase.

“ Hayase, begini saja. Kalian berdua cari Akai di sekitar sini, aku akan beritahu bagian 

informasi dan security,” usulku.

“ Baiklah. Kamu juga hati-hati, ya!”

Aku berlari kencang menerobos kerumunan orang-orang yang semakin ramai. Sesekali 

aku berhenti dan celingukan. Berharap bisa menemukan Akai di tengah orang-orang. Tidak 

ada. Lebih tepatnya tidak kelihatan, karena suasana di sana sangat ramai. Aku berlari lagi.

Di  sudut  taman  ria  yang  suasananya  sepi,  aku  melihat  sebuah  ruangan  tersendiri 

berukuran kecil. Di pintu ruangan itu ada tulisan  HOLIDAY PARK INFORMATION AND 

SECURITY CENTER. Tulisannya dibuat dengan cat warna hitam dengan gaya menulis cakar 

ayam.  Aku ragu itu adalah bagian informasi, karena papannya lusuh dan nyaris bobrok. 

Posnya pun lebih tepat dikatakan bui mini. Ragu-ragu aku masuk. Di sana kulihat seorang 

pria brewokan yang wajahnya cukup seram. Tatapannya yang aneh membuatku meragukan 

kewarasannya. Dilihat sepintas, dia mirip dengan Hagrid di film Harry Potter.

“ Ada keperluan apa kesini? Ada masalah?” tanyanya dengan suara berat. Aku sampai 

berpikir, mungkin saja orang ini jadi seorang penyanyi tenor mengalahkan Andrea Bocelli.

“ Sa, saya kehilangan adik di taman ria ini. Saya membutuhkan bantuan anda,” kataku 

gugup.

“ Kehilangan orang? Berarti keamanan di Holiday Park ini perlu ditingkatkan. Tidak ada 

yang boleh hilang di tempat ini, walaupun itu sebutir permen sekalipun!” serunya berapi-

api. “ Untuk menciptakan Jepang yang aman!” tambahnya.

“ Bisakah Anda membantu saya?” tanyaku sekali lagi, barangkali dia benar-benar gila.

Sinting, sarap, otaknya korslet.

“  Maaf  kalau  aku  membuatmu  sedikit  risih.  Aku  memang  sangat  sensitif  dalam 

persoalan seperti ini. Aku adalah mantan anggota FBI yang pulang ke Jepang. Ha..ha..ha...” 

jawabnya, lalu tertawa terbahak-bahak.
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Idiiiihhh...tampaknya orang ini benar-benar sudah gila! Pake ngaku anggota FBI segala, 

lagi!

Seorang pria bertubuh jangkung masuk ke dalam ruangan. Ekspresi wajahnya berubah 

ketika melihat kami.

“ Apa yang Nona lakukan disini?” tanyanya padaku dengan suara yang nyaring.

“ Saya mencari bagian informasi di taman ria ini karena saya mencari adik saya. Saya 

masuk karena  melihat  ada tulisan INFORMATION CENTER pada pintu masuk ruangan 

ini!” kataku takut-takut.

“  Maaf  Nona.  Bagian  informasinya  ada  di  dekat  gerbang  utara.  Semua  ini  pasti 

perbuatan kakak saya yang agak stres ini. Dia dipecat dari perusahaannya sebulan lalu. Sejak 

setelah itu dia jadi uring-uringan.” 

Pantes ngomongnya ngelantur begitu. Ternyata orang ini benar-benar sinting!

“ Tapi, kenapa dia ditempatkan di sini?” tanyaku.

“  Itu  karena  aku  bekerja  di  tempat  ini  seharian  penuh  setiap  harinya.  Akan  sangat 

berbahaya  kalau  kakakku  ini  ditinggal  di  rumah.  Dia  bisa-bisa  kabur,  berkeliaran,  dan 

menakut-nakuti orang-orang yang dijumpainya. Jadi kalau dia ada di sini, aku bisa terus 

mengawasinya,” jawabnya.

“Kalau begitu terima kasih, permisi.” Aku buru-buru cabut dari tempat itu. Dan segera 

kembali ke tempat yang tadi.  

 Setibanya disana, Sui, Akai, dan Hayase sudah menunggu. Aku segera menghampiri 

mereka.

“ Kamu dari mana saja, Akai? Kami semua panik mencarimu!” tanyaku.

“Gini,  Kak.  Tadi  Akai  beli  lotere  di  tempat  itu,  lalu  Akai  menang  dua  buah  kartu 

permainan di game center. Karena keasyikan, Akai jadi lupa kalau disuruh tunggu sama Kak 

Sui,” jawabnya polos.

“ Lain kali, kalau mau pergi bilang dulu! Kan jadi tidak merepotkan orang! Mana harus 

berurusan dengan orang gila, lagi!” sungutku.

“ Orang gila? Gimana ceritanya, tuh?” tanya Hayase penasaran.

“  Jangan  tanya  itu  lagi!  Kalau  mengingat  itu  rasanya  mau  mati!”  Aku  sewot. 

Idihhh...males banget deh, kalau ketemu orang gila itu lagi. Ngucapin kata ‘Orang Gila’ aja, 
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mengingatkanku pada  kejadian  konyol  tadi.  Lagian,  seharusnya  orang  seperti  itu  sudah 

mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit jiwa! Kalau kejiwaannya pulih, aku yakin 

dia bisa menjadi pengganti Hagrid jika Hagrid pensiun dari Hogwarts.

“ Sudah sore, nih. Ayo pulang!” ajakku sambil menarik tangan si kembar.

“  Nggak mau!  Kita  kan belum ke Tokyo Tower  dan beli  gacaphon!”  mereka berdua 

merajuk.

“ Sebagai  hukuman karena kalian sudah berbuat  nakal hari  ini,  kita berempat  hanya 

akan ke Tokyo Tower!”

“ Aku juga?” tanya Hayase sambil menunjuk dirinya.

“ Kalau mau sendirian disini, ya sudah!”

“ Oke, Aku ikut! Lagipula, aku ke sini sendirian.”

♫♫♫♫

Inilah  Tokyo  Tower.  Berdiri  megah  di  hadapanku.  Padahal  selama  ini  aku  mengira 

hanya  bisa  melihat  menara  ini  dari  majalah,  televisi,  atau  sekedar  membayangkannya. 

Warnanya merah dan putih yang terkesan begitu gagah, ditopang oleh besi yang kokoh. 

Pokoknya, pasti asyik kalau melihat pemandangan dari atas sana.

“ Kamu mau naik?” Tanya Hayase.

“ Tentu saja! Walaupun aku takut ketinggian, aku yakin aku aman karena membawa tiga 

Bodyguard!” candaku.

Hayase tertawa.

“ Ayo kita segera naik. Aku berani jamin kalau setelah melihat pemandangan kota Tokyo 

dari  atas  sana,  semua masalah yang ada  di  dalam jiwamu akan hilang,”  ajaknya sambil 

menarik  tanganku.  Jantungku  berdebar  tidak  karuan.  Hayase,  tolong,  jangan  pegang 

tanganku begini, kalau kamu tidak mau melihatku pingsan di tempat umum seperti ini!

Baru  pertama  kali  ini  aku  menyesal  karena  memiliki  kulit  putih,  Hayase  pasti  bisa 

melihat  wajahku  yang  merah  padam  seperti  kepiting  rebus.  Tapi  sepertinya,  dia  tidak 

mempedulikan hal itu.  Aku jadi bisa menarik napas lega. Setidaknya, aku bisa perlahan-

lahan mengembalikan warna normal mukaku tanpa sepengetahuannya.
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Aku  melihat  pemandangan  kota  Tokyo  yang  mengagumkan  dari  atas  menara  itu. 

Lampu-lampu  yang  menghiasi  seluruh  penjuru  kota  di  malam  hari  membuatku  merasa 

sedang melewati galaksi Bima Sakti yang terdiri dari jutaan bintang benderang. Di sini lebih 

sering disebut milky way atau jalan susu. Dari kejauhan, aku melihat sebuah jembatan yang 

sangat indah dengan lampu-lampu menghiasinya.

Itu  adalah  Rainbow  Bridge.  Jembatan  terindah  di  Jepang.  Katanya,  banyak  drama 

romantis Jepang yang menjadikan Rainbow Bridge sebagai  settingnya. Selain itu, Rainbow 

Bridge adalah penghubung antara Tokyo dengan Odaiba.

Tiba-tiba  terlihat kembang  api  berwarna-warni  membubung  tinggi.  Dan  meletus  di 

udara bagaikan bunga-bunga raksasa aneka warna. 

“ Akhir-akhir ini sering diadakan festival kembang api. Tokyo Tower ini  seperti kursi 

VIP untuk melihat rangkaian peluncuran kembang api itu secara jelas. Si kembar pun pasti 

merasa senang karena di sini banyak dijual mainan dan berbagai souvenir.” 

“ Hayase,  ngomong-ngomong,  Tokyo International High School itu seperti  apa?” aku 

mencoba mengganti topik pembicaraan.

“ Yaaahhh...seperti sekolah-sekolah pada umumnya, lah! Terdiri dari 4 gedung. Ruangan 

kelas terletak di dua gedung utama, dua gedungnya lagi adalah aula dan gedung khusus 

untuk ruangan klub,  toshokan, laboratorium, kolam renang indoor, dan klinik. Lapangannya 

terbagi  menjadi  beberapa  bagian.  Lapangan sepakbola,  basket,  volley,  Baseball,  dan tenis. 

Ekstrakurikuler yang ada contohnya cheerleader,  ikebana, musik, berbagai olahraga,  mangaka, 

dan  masih  banyak  lagi.  TI  High  school  cukup multikultural.  Orang-orang  dari  berbagai 

bangsa dapat dijumpai di sana. Tapi  Japanese-lah yang mendominasi. Selain itu, ada orang 

Amerika,  China,  Korea,  Maori,  Prancis,  Arab,  Spanyol,  Jerman,  dan Indonesia  juga.  Tapi 

kebanyakan dari  mereka lebih senang membentuk kelompok yang ekslusif  dibandingkan 

berbaur dengan bangsa lain. Contohnya geng Prominence yang menyebalkan itu,” jelasnya 

panjang lebar.

“ Prominence? Mereka orang mana?” tanyaku penasaran.

“ Orang Indonesia. Mereka adalah model beken yang jadi pusat perhatian di sekolah. 

Anggotanya  adalah  Primadonna  Sherly,  Michelle  Pramestia,  Esya  Pramowhardani,  dan 

Marcella Anandita. Mereka memang cantik, beken, dan kaya raya. Tapi kesombongan dan 
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kecentilan mereka membuatku mual ketika mereka lewat dan menggodaku. Cewek-cewek 

murahan yang hanya bisa jual tampang!” Hayase tampak geram. “ Ya ampun, kenapa aku 

jadi menjelek-jelekkan orang lain?”

“ Sudahlah, jangan dipikirkan. Tapi, apa yang kamu maksud adalah Primadonna Sherly 

yang rambutnya ikal coklat itu? ” tanyaku.

“ Iya, kok kamu tahu sih?”

“ Kalau tidak salah, aku dan Primadonna Sherly pernah sekelas waktu di SMP dulu. 

Nyaris semua cewek di sekolah geram pada Donna karena dia telah membuat cowok-cowok 

mereka menjadi patung hidup yang tak henti memandanginya. Setiap hari kerjanya hanya 

menggoda cowok-cowok. Aku sangat muak melihatnya. Sepertinya hanya segelintir cowok 

yng tidak  tertarik  padanya.  Kabarnya,  setahun yang lalu  keluarganya  pindah ke  Jepang 

karena pekerjaan ayahnya. Tak kusangka, kini kami sekolah di tempat yang sama lagi.”

“ Sudahlah, lebih baik sekarang kita membeli souvenir di stand itu!” 

Di  dekat  sana  ada  sebuah  stand yang  khusus  menjual  berbagai  cinderamata.  Kami 

melihat barang-barang unik yang dipajang. Ada dompet koin, ada cincin bertuliskan ‘ Kawaii 

Tokyo’, cermin lipat dengan gambar geisha di tutupnya, gantungan kunci, bandana, kalung 

perak dengan liontin inisial nama, photo frame, miniatur menara Tokyo, dan banyak lagi. 

Kami kebingungan memilihnya. 

“  Ngg....kalung  ini  bagus,  deh!  Sepertinya  cocok  untukmu!”  Hayase  mengambilkan 

kalung dengan inisial A.

“ Oke! Aku ambil yang itu!” Aku setuju dengan pilihan Hayase. Kalung itu memang 

bagus sekali.

“ Berapa harganya ini?” tanya Hayase pada penjaganya.

“ 9.500 Yen ,” jawabnya.

“ Bisa kurang?” Hayase mencoba menawar harga.

“ 9.000 Yen.”

“ Kurangi  sedikit  lagi  ya,  Paman!  Saya tertarik  sekali  dengan kalung itu.” Tawarnya 

sekali lagi.

 “ 8.000 Yen. Itu sudah harga pas.”
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Hayase  mengeluarkan  dompet  dari  sakunya.  Aku  jadi  nggak  enak  karena  takut 

merepotkannya.

“ Hayase, tidak usah. Biar aku yang bayar sendiri.” Aku mencegahnya. Dahinya tampak 

berkerut.

“  Kamu  tidak  perlu  merasa  tidak  enak  begitu.  Anggap  saja  ini  hadiah  tanda 

persahabatan kita!” 

“ Baiklah. Terserah kamu aja.” Aku mengalah. Yah, setidaknya aku mendapat hadiah 

mungil dari seseorang yang bagiku menyenangkan! 

“ Hayase.”

“ Mmm?”

“Terima kasih, ya!”

“ Sama-sama”

♫♫♫♫

Arlojiku  sudah  menunjukkan  pukul  7  malam.  Sepertinya  aku  dan  adik-adikku 

kemalaman. Kurasa, ibu tidak akan keberatan kalau yang kami pergi bersama Hayase. Tapi 

aku juga  harus  bersiap-siap  kalau ternyata  ibu sedang gusar,  marah-marah atau apalah. 

Dimarahi  satu kali  saja  pasti  mengubah pandangan orang lain terhadapku,  dan otomatis 

rencanaku mengubah sikap gatot alias gagal total.

Kami pulang setelah peluncuran kembang api selesai. Si kembar asyik dengan mainan 

barunya. Mereka membelinya di dekat peneropongan Tokyo Tower. Aku lelah sekali hari ini, 

tapi berbagai pengalaman baru sudah kudapat. Menantang cowok-cowok main basket, naik 

roller  coaster  yang  membuatku  nyaris  pingsan,  ngobrol  dengan  Hayase  di  taman  ria, 

bertemu orang gila, melihat kembang api dari Tokyo Tower, dan diberi hadiah dadakan oleh 

Hayase membuatku menyadari bahwa hidup akan indah apabila kita mau mensyukurinya. 

Tanpa harus  selalu  terkekang  rasa  bosan  yang membuat  kita  berbuat  sesuka  hati  tanpa 

memikirkan  akibatnya.  Walaupun  beberapa  kejadian  membuat  kita  malu sendiri  apabila 

mengingatnya, tapi itulah sisi menariknya. Tanpa kita sadari, sesungguhnya hidup ini penuh 

petualangan. 

Bahkan, lebih seru dibandingkan dengan di komik atau kartun.
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Can you believe me?

Mobilku berhenti di depan gerbang. Perasaan gelisah terus membuntutiku. Bagaimana 

sikap ibu nanti ketika melihat kami? Marahkah? Atau biasa saja? aku tidak tahu lagi. 

Aku memberanikan diri  menekan bel.  Tidak ada jawaban.  Aku menekan sekali  lagi. 

Hening. Ketika aku menekan ketiga kalinya.

Ting tong

Tiba-tiba pintu dibuka. Sosok ibuku terlihat dari balik pintu. Aku memasang tampang 

se-innocent mungkin. Sambil sesekali nyengir hingga gigiku kering.

“ Akhirnya kalian pulang juga! Kami sudah menunggu kalian untuk makan malam.” Ibu 

menyambut kami ramah dengan celemek menutupi bajunya. Kukira ibu akan bicara panjang 

lebar tentang tata cara mengajak anak kecil jalan-jalan yang benar. Sungguh di luar dugaan.

“ Maafkan Adel, Bu. Bawa Sui dan Akai sampai malam begini. Adel...”

“Ceritanya lanjutkan di dalam saja. Ibu yakin kalian sudah bersenang-senang hari ini.”

Sungguh berbeda dengan orang tua lain yang selalu menasihati panjang lebar anaknya 

yang keluyuran sampai malam. Mungkin, ibuku ini tipe orang yang tidak suka mengekang 

anak-anaknya, tapi tentu saja dia memberi batas aman.

“ Ibu, lihat power ranger yang baru aku beli, bagus, kan?” Akai menunjukkan mainan 

yang baru dibelinya pada ibu.

“ Keren sekali! Ibu yakin kamu pasti menyukainya.”

Akai tertawa gembira.

Tiba-tiba ibu melihat ke leherku. Dahinya mengernyit.

“ Seingat Ibu, kamu belum memakai ini sebelum kamu pergi. Beli di mana?”

“ Ha, Hayase yang membelikan ini untukku di Tokyo Tower.” Aku gemetaran. Takut 

Ibu menanyaiku yang aneh-aneh.

 “ Hihihihi...sudah Ibu duga ada apa-apanya! Sejak Hayase menceritakan tentang kamu 

kepada Ibu, Ibu sudah yakin kalau dia menyimpan perasaan untukmu,” goda Ibu sambil 

cekikikan. Ibuku ini memang ibu rumah tangga berjiwa remaja.

“ Jangan malu-malu, ibu juga kan pernah muda!”

“ Ibu...sudahlah, jangan bicara yang nggak-nggak. Mana mungkin dia menyukaiku. Pasti 

masih  banyak  gadis  lain  yang  lebih  cantik  dan  menarik  dibandingkan  aku.  Apa  sih 
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istimewanya aku ini?” Aku mencoba mengelak. Tapi, kurasakan darah merambat perlahan 

di wajahku. Mungkin sedikit bersemu merah.

“ Kamu istimewa, sayang! Sangat istimewa! Kamu unik. Perempuan seperti  kamulah 

yang kini dicari di Jepang ini. Kamu lupa, seseorang tidak hanya melihat wajah, tapi juga 

melihat hati,” ucap Ibu.

“ Ya. Ibu benar,” sahutku.

Ibu menatapku bijak.

Sejak  Ayahmu membawamu  pergi  dari  Ibu,  Ibu  merasa  sangat  terpukul.  Ibu  sudah 

mengandungmu  selama  sembilan  bulan  enam  hari,  dan  melahirkanmu  dengan 

mempertaruhkan nyawa. Kamu lebih dari sekedar Adel, kamu adalah matahari kehidupan 

bagi Ibu. Kamu terbit, dan membawa kehangatan yang tidak terbayangkan. Menumbuhkan 

kuncup-kuncup  bunga,  membangunkan  burung-burung  kecil  untuk  berkicau,  seperti 

apapun dirimu kelak, kamu akan tetap bersinar hangat di hati ibu ini,” ungkapnya tulus. 

Lalu aku memberikan pelukan terhangat untuknya. 

“ You are the best,” kataku padanya.

“ Arigatou,” sahutnya sambil tersenyum haru.

Puzzle 9:

My New School
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MOBIL  ayah  berhenti  di  depan  sebuah  gedung  sekolah  yang  megah.  Jantungku 

berdebar-debar.  Back to school memang selalu berhasil membuatku sport jantung, tapi aku 

yakin.  Kalau  aku  menikmatinya,  pasti  bisa  menjadi  hari  yang  menyenangkan.  Apalagi, 

seragam baruku ini bagus banget. Kemeja krem, blazer hitam, dan rok kotak-kotak. Karena 

tubuhku yang tinggi, rok yang sebenarnya panjangnya tiga senti di bawah lutut itu seperti 

dua senti di atas lutut untukku.

“  Good luck. Selamat berjuang, semoga harimu menyenangkan,” kata ayah dari dalam 

mobil. Aku tersenyum kepaksa.

Aku tidak bisa menutupi rasa gugupku. Apalagi ketika seorang guru menghampiriku.

“ Kamu murid baru yang akan masuk ke kelasku, kan?” tanyanya ramah.

Aku mengiyakan. Dia tersenyum.

“Ayo ikut dengan ibu. Jangan gugup.”

Walaupun sudah ditemani  dan diberi  dorongan,  Aku masih juga merasa gugup.  Ibu 

guru cantik yang berdiri di sampingku  mungkin lebih tua sepuluh tahun dariku. Namanya 

Bu Yukiko Misaki. Kurasa, sifatnya berbeda 180 derajat dibandingkan pak Ucok yang super 

galak itu, alias ramah tamah tak tertandingi!

Aku  jadi  salah  tingkah  sendiri  ketika  murid-murid  lain  yang  berada  di  koridor 

memandang penasaran ke arahku. Rasanya, aku menjadi bahan tontonan.

Aku  mengganti  sepatuku  dengan  sepatu  khusus  yang  hanya  dipakai  di  dalam 

lingkungan  sekolah.  Sedangkan  sepatu  yang  kukenakkan  sebelumnya  kusimpan  dalam 

locker. Locker nomor 499.

Akhirnya kami sampai di depan sebuah ruangan kelas. Suara gaduh terdengar jelas. Bu 

Yukiko masuk dan suara  gaduh itu berhenti  seketika.  Persis  dengan di  sekolah lamaku. 

Nggak ada guru, seperti pasar ikan. Kalau guru masuk, sunyi sepi mirip kuburan. Sementara 

aku disuruh menunggu.

Selamat  pagi  anak-anak,  khusus  memulai  tahun  ajaran  baru,  hari  ini  kita  tidak 

melaksanakan proses belajar mengajar.

“ Yihuuii!” teriak beberapa siswa.

“ Eiiit...tunggu dulu! Hari ini kita kedatangan murid baru dari Indonesia”
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Mendadak keributan terhenti. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik penasaran.

“ Adelya, silahkan masuk!” Bu Yukiko menyuruhku untuk masuk. Rasa gugup di dalam 

diriku semakin kuat.  Aku takut  suaraku tidak  keluar  ketika memperkenalkan  diri  nanti. 

Bagaimana ini, bagaimana? Aku terlalu gugup. Aku tidak menyangka akan secanggung ini 

sebelumnya.  Aku  sudah  menyiapkan  teks  pengenalan  diri  dan  menghapalkannya,  tapi 

sekarang semuanya buyar.

Pelajaran hari ini: jangan menghapalkan teks perkenalan karena itu akan sia-sia belaka!

Semua mata masih menatapku. Dengan ragu-ragu aku memperkenalkan diri.

“ Ngg...boku wa Adelya Saswita Maharani, asalku dari Bogor, Indonesia. Ngg...mulai hari 

ini, aku akan belajar di sini,” kataku gugup.

 “ Sudah tahu, kok!”

Aku mendengar suara yang samar-samar kukenali.  Mataku tertuju pada sosok  yang 

berada  di  bangku paling belakang.  Pojok pula!  Pantesan dari  tadi  aku tidak melihatnya. 

Minoru! Itu cowok yang kutantang main basket kemarin! Dan Hayase duduk disebelahnya. 

Mereka berdua tersenyum.

“ Minoru, Hayase, Aku nggak menyangka bisa sekelas dengan kalian!”

“ Ternyata  kalian sudah saling kenal?  Syukurlah!  Semoga kamu cepat  akrab dengan 

teman-teman  barumu!”  seru  Bu  Yukiko.  “  Ibu  keluar  dulu,  kalian  silahkan  berkenalan 

dengannya. Tapi ingat, jangan ribut!”

“ OK, Yukiko Sensei!” 

Aku duduk di sebelah cewek berkacamata yang tampaknya pendiam.

“ Halo, namaku Adel! Namamu siapa?” aku mencoba berkenalan. 

 Kanako Megumi,” jawabnya singkat. 

Saat  dia  menjawab,  pandangannya  tetap  tertuju  pada  buku  kimia  di  tangannya. 

Sepertinya,  ilmu  pengetahuan  jauh  lebih  menarik  perhatiannya  dibandingkan  mendapat 

teman baru. Mungkinkah, dia duduk sendiri karena tidak ada orang yang mau duduk di 

sini?

Aku tersadar.  Teman-teman yang lain sudah ramai bergerombol di sekitar bangkuku. 

Hanya segelintir orang yang hanya berbisik-bisik ria di bangku mereka masing-masing.
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“ Hai anak baru. Namaku Ichika Toyama. Aku ingin jadi temanmu!” Dia berkata dengan 

suara yang lembut. Penampilannya seperti Megumi Minami di serial komik DDS, atau Chiyo 

di  Azumanga Daioh.  Rambutnya dikepang dua seperti  kelinci.  Lucu sekali.  Seperti  anak 

kecil. Dari logat bicaranya, dia pasti orang Osaka.

“ Namaku Adelya, tapi kamu boleh memanggilku Adel.  Aku akan senang sekali bila 

mendapat teman yang manis sepertimu, Ichika-chan!” Balasku ramah.

“ Namaku Yamada Kazuma!”

“ Namaku Tsunehiko Mai!”

Mereka  bergilir  untuk  berkenalan  denganku.  Aku merasa senang sekali  karena  telah 

mendapatkan teman-teman baru disini. 

“ Ngg... kamu pindahan juga?” tanyaku pada cewek berambut pirang yang duduk di 

seberang bangkuku.

“Yes, i’m from New York, USA,” sahutnya. Setelah berkenalan, kuketahui gadis pirang itu 

bernama Mischa Popplewell.

Ternyata benar kata Hayase, sekolah ini cukup multikultural. Di kelas ini saja, aku sudah 

berkenalan  dengan  beberapa  orang  asing  selain  Jepang.  Mei  Lin  dari  Beijing,  Annisa 

Rahmanul Qauli dari Arab Saudi, Noura Yasmina dari Mesir, Im Ha Nel dari Korea, Mischa 

Popplewell dari USA, Noe Lucia dari Venezuela, dan Rani Shiina dari India. Bahasa Jepang 

mereka sudah fasih, mungkin mereka telah lama tinggal disini.

“ Oh ya. Hati-hati dengan geng Prominence!” Mai mengingatkan dengan  suara yang 

dibuat seperti orang ketakutan melihat hantu.

“  Memangnya  kenapa?  Mereka  kan  cuma  geng  cewek  centil  yang  mengandalkan 

kekayaan untuk menjadi populer?” kataku tegas.

 “Kok tahu? ‘Kan kamu baru pindah hari ini?” tanya Yamada heran.

 “ Hayase yang memberitahuku waktu kami ke Tokyo Tower,” jawabku seadanya. Yang 

diomongin menoleh ke arahku. Dia hanya tersenyum.

 “ Ehm, jangan-jangan kamu dan Hayase...” Ichika menggantungkan kalimatnya untuk 

menciptakan efek dramatis.

“ Teman? Tepat sekali!” kataku.
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“ Hai, hai. Wakatta yo. Kamu adalah gadis beruntung karena dekat dengan sang Pangeran 

Idaman yang terkenal hingga ke kandang luak!” kata Ichika dengan mulut manyun seperti 

anak kecil. “ Eh, tunggu, bukan hingga ke kandang luak! Hingga ke gua beruang kutub!” 

canda Ichika.

“ Heh? Dia terkenal, ya? Aku baru tahu!” 

“  Sebenarnya  hanya  populer  di  kalangan sekolah  karena  dia  suka  membuat  komik-

komik  menarik  dan  menjualnya  pada  teman-teman!  Aku  ingin  sekali  mempunyai  pacar 

sepertinya.  Dia  sangat  cerdas  dan selalu  meraih peringkat  pertama,”  jelas  Ichika dengan 

wajah penuh harap.

“ Memangnya kamu belum punya pacar, Ichika-chan?” tanyaku.

Ichika menggeleng cepat hingga rambutnya yang diikat dua menari bersama udara.

“ Kamu ingin pacar seperti apa, sih?” tanya Mai.

“ Ikemen nara dare demo oke!” sahutnya riang. Artinya, kalau cakep, siapa aja boleh!

“ Sore ha...”

“  Tapi  Hayase  aneh  sekali!  Primadonna  yang  cantik  itu  ditolaknya  mentah-mentah. 

Kalau aku jadi dia, pasti sudah kusabet semua anggota gengnya!” Yamada berkata penuh 

semangat.  Dia tidak menyadari  bahwa Mai sudah pasang tampang super duper galak di 

belakangnya.

“  Hoooo...begitu,  ya?  Jadi  pacarmu  ini  mau dikemanakan?  Sudah  tiga  tahun  belum 

berubah juga! Lupa, ya bahwa geng Prominence itu musuh bebuyutan kita?” Mai berkata 

dengan suara lantang. Membuat Yamada yang tadinya terkekeh-kekeh berubah pucat.

“  Eh,  bu,  bukan begitu!  A,  aku salah ngomong!  Aku..”  Keringat  dingin meluncur  di 

wajahnya.

“ Hiaaaaaa” Tinju Mai mengepal dan mendarat di kepala Yamada. Jidatnya jadi sedikit 

bengkak. Benar sekali, Yamada telah menerima tinjuan penuh amarah dari Mai.

“ WADOOUHH” Yamada mengerang. Muka Mai merah padam, tapi sesaat kemudian 

bibirnya menyunggingkan senyum jahil.

“Rasain!”

“ Apa mereka memang begitu?” tanyaku pada Mischa.
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“ Sejak aku pindah kesini, kerja mereka berantem terus! Aku heran, kenapa mereka bisa 

pacaran?” Jawabnya.

Kami  melihat  Bu  Yukiko  muncul  di  depan  pintu  kelas.  Orang-orang  yang  barusan 

berkenalan denganku kembali ke tempatnya masing-masing. Pulang ke habitat mereka.

“  Waahhh...sepertinya  kalian  sudah  akrab!  Padahal  ini  baru  pertemuan  pertama. 

Sekarang, kita akan memilih pengurus kelas untuk tahun ajaran ini. Megumi-Chan, tolong 

bagikan kertas pemilihan ini.” Yukiko Sensei menyuruh Kanako untuk membagikan secarik 

kertas untuk tiap-tiap anak.

“  Adel,  ini.”  Kanako menyodorkan secarik  kertas  polos  untukku.  Aku menerimanya 

ragu-ragu.

“ Kanako, bagaimana ini, aku harus memilih siapa? Aku ‘kan belum mengenal semua 

murid disini,” bisikku.

“ Pilih saja sesuai kata hatimu. Hanya itu yang harus kau lakukan,” jawabnya asal, lalu 

melanjutkan membagikan kertas-kertas itu.

Aku menarik nafas panjang. Terpaksa aku menulis nama orang yang kutahu saja. 

♫♫♫♫

Suasana kelas hening sesaat. Ketegangan mewarnai wajah beberapa siswa di kelas ini. 

Tapi aku biasa saja. Karena aku hanya mengenal Hayase, aku menuliskan namanya saja. 

Seorang  siswa  berkacamata  dan  siswi  berambut  pendek  mulai  membacakan  hasil 

pemilihan  di  depan  kelas.  Siswa  itu  membacakan  hasil  polling,  sedangkan  siswi  itu 

mencatatnya di papan tulis.

“ Hayase.”

“ Minoru.”

“ Mai.”

“ Hayase.”

Hanya kata-kata itu yang dapat kudengar ditengah keheningan kelas ini. Rasanya bosan 

sekali. Aku ingin tidur saja seperti yang kulakukan di sekolah lamaku. Tapi menurutku, itu 

bukan keputusan  yang bijaksana.  Sama saja  dengan menyia-nyiakan usahaku mengubah 
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sikap di lingkunganku yang baru. Terpaksa aku masih melek menahan kelopak mataku yang 

sudah mulai berat.

“ Baiklah, dilihat dari hasil pemilihan, lagi-lagi Ryuji Hayase menjadi ketua kelas tahun 

ini.” Yukiko  Sensei  mulai mengumumkan hasilnya. Seisi  kelas bertepuk tangan riuh. Aku 

bingung, karena sedari tadi pikiranku tidak ada di kelas. Melayang entah kemana karena 

menahan bosan.

“ Heh? Siapa barusan yang terpilih?” tanyaku pada Kanako.

“ Seperti biasa, Ryuji Hayase,” jawabnya tanpa menoleh ke arahku.

Dia memperlakukanku seperti hantu belau! Jawabannya saja seperti gak niat.

“ Persahabatan itu indah, hidupmu tidak akan berarti tanpanya. Lihatlah sekelilingmu, 

banyak  orang  yang masih  mau menerimamu sebagai  sahabat,  apakah  kamu tidak  ingin 

merasakan indahnya persahabatan itu? ” desahku.

“ Kamu ini bicara apa, sih? Jangan ngawur!”

Aku terlongo...

bengong...

cengo...

bego...

♫♫♫♫

Bel istirahat berdering. Matahari terik sudah berada tepat di atas ubun-ubun. Perutku 

terasa lapar. Rasanya ingin ke kantin, tapi siapa yang bisa kuajak? Apalagi sekolah ini masih 

seperti labirin bagiku. Aku tidak ingin tersesat.

Aku melihat Hayase sedang duduk sendiri di bangkunya. Di tangannya ada sebuah pena 

dan  di  mejanya  secarik  kertas  tergeletak  pasrah.  Wajahnya  serius  sekali.  Sepertinya  dia 

sedang mencari ide untuk membuat komik.

Aku  hanya  bisa  menatapnya.  Rasanya  tidak  enak  juga  kalau  harus  memintanya 

menemaniku ke kantin ketika dia sedang serius begitu. Bisa-bisa ide yang baru muncul di 

benaknya hilang karena aku mengajaknya bicara.
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Tanpa dinyana-nyana, dia melihat ke arahku. Ternyata dia tahu bahwa dari tadi aku 

lihatin.  Lalu dia meninggalkan pena dan kertasnya dan berjalan ke arahku yang saat itu 

sudah membatu.

“ Ayo ke kantin.” Katanya sambil menarik tanganku.

“ Lho, tapi kan...” Aku nggak menyangka. Dia bisa menebak jalan pikiranku sekarang.

“ Kamu lapar, kan?” 

“ I, iya sih. Kok tahu?” tanyaku.

“  Habis,  dari  tadi  kamu celingukan.  Lagipula,  sudah siang  begini  siapa  yang nggak 

lapar?”

“ He he he ketahuan, ya? Tapi, makasih!”

“ Ada syaratnya.”

Ha?  Syarat?  Kok  cuma nemenin  ke  kantin  pake  syarat-syaratan  segala,  sih?  Jangan-

jangan dia mau ngerjain aku! Masa baru masuk langsung diusilin?

“ Kok jadi pucet gitu, sih? Tenang, syaratnya nggak susah, kok! Kamu cuma harus mau 

temani aku ke ruangan klub. Sekalian untuk memperkenalkanmu kepada anggota lainnya,” 

katanya sambil tersenyum kepadaku.

“ Ooohhh...begitu, ya. Aku setuju!”

“ Oke! Kujamin kamu senang. Teman-temanku ramah, lo!”

Kami tertawa beriringan. Rasanya nyaman sekali berada di dekatnya. Tapi, aku merasa 

tidak sedang berjalan dengan pacar atau orang yang disuka, melainkan seperti sahabat yang 

sudah  kukenal  sejak  lama,  atau seperti  kakak  sendiri.  Tapi  kalau aku bersama Rio,  aku 

merasakan ada sesuatu yang lain.

Huaaaa....aku mikirin apa, sih?

♫♫♫♫

Kantin sedang penuh. Wajar saja. Pada jam makan siang ini adalah puncak  rasa lapar 

yang melanda para murid di sekolah ini.

Seorang cewek cantik seperti model dengan gaya Gon Gals sedang membawa segelas jus 

jeruk  di  tangannya.  Diikuti  teman-temannya di  belakangnya yang penampilannya nggak 
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kalah  trendy,  tapi  terlalu  maksa.  Kalung  manik-manik  bergelayutan  di  leher  mereka. 

Membuatku membayangkan penggantung aksesoris  di  toko-toko.  Dandanan mereka juga 

kurang  wajar  untuk  ukuran  anak  sekolah.  Terlalu  mencolok.  Rambut  nereka  pun  entah 

diapakan sehingga terlihat  seperti  juntaian wol putih,  dan gilanya lagi mereka bilang itu 

adalah model rambut yang sedang ngetren. Mending kalau jadi kelihatan cantik dan imut 

seperti  Ayumi Hamasaki,  tapi  mereka  jadi  kelihatan noraaak banget.  Entah kenapa para 

cowok begitu memuja penampilan mereka yang menyedihkan itu. Kelihatannya mereka juga 

memodifikasi rok sekolah selutut menjadi rok mini dengan pin emblem kupu-kupu. Geng 

pertemanan yang menurutku amat menjijikkan.

Lalu dengan tatapan sinis dia berjalan ke arahku. Aku sudah bisa menebak, dia adalah 

Primadonna. Wajahnya yang menyebalkan masih terukir jelas dalam memoriku. Dan pasti, 

sebentar  lagi  dia  akan  menumpahkan  jus  jeruk  itu  di  bajuku.  Seperti  yang  sering 

dilakukannya dulu padaku kalau sedang sebal atau kesal padaku. Tapi kini, dia tidak akan 

bisa melakukannya lagi padaku.

“ Hai, kita ketemu lagi. Uuuuhhhh..... Wajahmu tetap sejelek dulu. Dan dengan wajahmu 

yang menyedihkan itu, kau berusaha merebut Hayase dariku,” katanya sambil menatapku 

tajam. Ternyata  dia belum memperbaiki  kosa katanya yang mampu membuat  orang lain 

sebal setengah mati. Ralat, tiga per empat mati.

“  Oh ya? Lalu apa bagusnya wajahmu yang penuh tambalan plastik itu?  Hidungmu 

yang  terlalu  mancung  membuatku  membayangkan  sebatang  paralon.  Maybe,  jika 

kudekatkan api ke wajahmu, Pasti wajahmu itu meleleh dan akhirnya terlihat jiwamu yang 

busuk itu!” balasku. Sepertinya aku berhasil membalas telak cewek sombong itu. Matanya 

semakin melotot. Aku yakin, bola matanya itu akan terbalik sebentar lagi.

Hayase menatap kami heran. Siswa-siswi lainnya pun melihat kami seperti pertunjukan 

sirkus yang akan main. Tiap pasang mata tertuju ke arah kami.

“Kurang ajar!”  pekiknya  sambil  berusaha  menumpahkan jus  ditangannya ke  bajuku. 

Tapi aku bisa membaca gerakannya. Dulu sudah sering sekali dia melakukannya padaku, 

jadi aku sudah sangat hapal.

Tanganku menahan tangannya yang hampir membuat bajuku basah dengan jus itu, Lalu 

secepat kilat aku mengambil gelas jus itu dari tangannya dan menyiramkannya ke mukanya. 
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Donna memekik kaget. Dandanan yang menutupi wajahnya luntur, dan dengan malu dia 

berlari  menerobos kerumunan. Anggota gengnya ikut berlari  mengikuti Donna, dan salah 

satunya mengancamku sebelum hilang dari pandanganku.

“ Awas kamu!” serunya.

“ Awas apa? Awas anjing gila?” ejekku.

Suara tawa bergemuruh di kantin ini. Hayase pun tidak mampu menahan rasa gelinya. 

Ichika, Yamada, Mai, dan Minoru bersorak-sorak dari bangku kantin.

“ Hebat! Hebat! Top banget!” teriak Ichika.

“ Biar tahu rasa dia!” tambah Mai

      “ Tampaknya dendamku terbalas,” kata Minoru.

“ Dendammu yang mana lagi? Bukannya kamu sudah menggembosi ban mobil funky-

nya beberapa hari lalu dengan alasan membalas dendam?” tanya Yamada. Minoru cuma bisa 

nyengir-nyengir kuda. Giginya yang berderet rapi jadi terlihat jelas. Aku sempat berpikir, 

jangan-jangan giginya itu sudah diajarkan cara baris berbaris. Siaaaap... grak!

“ Waktu itu, aku ketahuan karena dompetku tertinggal dekat mobilnya. Mereka balas 

mengerjaiku dengan menaruh tong sampah di atas lockerku. Otomatis ketika aku membuka 

pintu lockernya, tong sampah sialan itu tumpah tepat di kepalaku. Baunya minta ampun, 

deh! Jadi aku pulang,” jelasnya.

“ Jadi itu alasanmu absen pada hari itu, aku penasaran, seperti apa keadaanmu waktu 

itu,” ejek Hayase.

“ Heh. Kamu kan juga pernah dikerjain sama mereka, nggak solider!” sungut Minoru.

“ Sepertinya kita lupa tujuan awal kita kesini,” kataku pada Hayase.

“ O Iya, aku jadi lupa. Perutmu masih tahan kan?” candanya.

“ Niat tidak, sih kamu mengajakku kesini?” rengekku pura-pua.   

“ Hehe, ngambek nih! Kalau begitu, kutraktir, deh!”

“ Oke!”

♫♫♫♫

120



 Perutku  sudah  terisi  seporsi  Monjayaki.  Makanan  kenyal  yang  berasal  dari  daerah 

Kantou. Aku pernah mencobanya sekali di restoran Jepang  di Indonesia dulu. Rasanya enak 

sekali, adonannya dicampur mochi dan banyak sayurnya.

“ Ingat syarat yang tadi kuajukan?” Tanya Hayase.

“ Jelas ingat! memangnya aku ini nenek-nenek yang sudah pikun?”

“ Ya sudah, Para anggotaku sudah menunggu!”

“Isoide!”

Kami berjalan menyusuri koridor. Katanya ruang klub ada di lantai 4. Kini, ketakutanku 

pada tempat tinggi berkurang sejak Hayase mengajakku ke Tokyo Tower. Ternyata, berada 

di ketinggian tidak selamanya menakutkan.

Langkah kami terhenti di depan pintu dengan papan kecil bertuliskan  T.I Mangaka Club. 

Hayase membuka pintu itu. Ruangan dengan desain khas laut memantul di pelupuk mataku. 

Dindingnya  berwarna  biru  dengan  hiasan  dinding  berornamen  kerang  dan  bintang  laut 

aneka warna. Aroma laut menyebar dari pengharum ruangan yang diletakkan di atas meja 

kayu dengan desain minimalis. Lima orang cowok dan satu orang cewek sedang serius di 

depan meja yang diatasnya terdapat banyak alat-alat untuk menggambar komik. 

“ Hai  kepala geng, Apa kabar? Bagaimana dengan pameran komik di Indonesia? Apa 

kau  mendapatkan  pengetahuan  baru  tentang  manga?”  Seorang  cowok  berambut  cepak 

menghampiri Hayase dan merangkulnya.

“ Luar biasa!” jawab Hayase sambil tersenyum.

“  Sepetinya  kamu  bawa  oleh-oleh  dari  Indonesia,”  kata  seorang  cowok  setelah 

menyadari kehadiranku.

Kurang ajar bener, emangnya aku ini souvenir?

“ Teman-teman, kenalin. Ini Adel,  mulai hari  ini dia akan bergabung bersama kita di 

Mangaka Club.” Hayase memperkenalkanku pada orang-orang disini. Semua melemparkan 

senyum manis terhadapku. Hanya seorang cowok berkacamata  yang tetap dingin. Dia tidak 

terlalu peduli akan kehadiranku.

Orangnya mirip Kana-chan, ya? Dia bisa diibaratkan sebagai Kanako versi cowok. Kalau 

dipikir-pikir, mereka cocok juga! Hi hi hi.

Lalu, ada satu orang lagi yang berjalan ke arahku. 
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“  Namaku Hikaru Shimazaki.  Bertugas  membuat  sketsa  kasar.”  Cewek  tomboi  yang 

berpenampilan seperti anak cowok tulen menjabat tanganku. Weleh. Kukira dia cowok. Jadi 

ternyata ada dua cewek di klub ini.

“  Namaku  Tomoka  Mizuki,  bertugas  menyempurnakan  sketsa.”  Seorang  cewek 

berambut model layer dengan bando warna kuning  juga memperkenalkan dirinya.

“  Kalau  aku,  tugasku  menempelkan  screentone dan  membuat  background,  Kentarou 

Yoshimura.”  Cowok  jangkung  yang  sedang  makan  sebungkus  besar  keripik  kentang 

berbicara  dengan  mulut  penuh.  Aku  menahan  tawa.  Tampangnya  jadi  kelihatan  seperti 

peniup terompet jazz.

 “ Ahli  background apanya? lebih tepat kalau kamu disebut tukang makan atau perut 

karet!” kata Hikaru. 

“  Tapi  asyik,  lo!  Aku makan banyak tapi  masih tetap  kurus.  Kamu saja  yang nggak 

banyak makan beratnya nambah terus! Kemarin kamu teriak-teriak histeris di ruang ganti 

karena beratmu naik 5 kilo, kan?” ejek Ken. 

“ Apa buktinya?” tanya Hikaru dengan tatapan penuh arti. Mungkin marah, kesal, atau 

sejenisnya. Tapi, aku merasakan ada sesuatu tersimpan di dalam bola matanya, seperti sinar 

mata seseorang yang telah mengungkap suatu teka teki.

“  Jangan  bohong!  aku  lihat  sendiri,  lho!”  Kentarou  belum  berhenti  mengunyah 

keripiknya.

“ Ketahuan ya! ternyata selama ini yang suka ngintipin cewek di ruang ganti itu kamu! 

Kamu jangan coba-coba mengelak lagi. Teman-teman disini menjadi saksi pengakuanmu.” 

Hikaru berhasil memojokkan Kentarou, dan dia menyambar sebungkus keripik kentang dari 

tangan Ken lalu menginjaknya sampai hancur.

Pantesan, ternyata Hikaru telah mengetahui orang yang suka mengintip cewek di ruang 

ganti, ya?

“  Yaaahh...keripikku  tercinta...”  Ken  menatap  keripik  kesukaannya  yang  kini  tidak 

berbentuk, dan pastinya tidak bisa dimakan lagi sambil gigit jari. 

“ Sudahlah,  jangan  pedulikan  mereka.  Lebih  baik  sekarang  kita  lanjutkan 

perkenalannya.” Hayase membawaku keluar dari pertengkaran kecil di depanku ini. 

“ Teman-temanmu kok kelihatannya kurang akur begitu?” tanyaku.
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“ Hahahaha...sebenarnya mereka akrab banget, lho! Mungkin karena karakter kami yang 

berbeda-beda membuat kami sulit dipahami dan memahami,” jawab Hayase sambil tertawa.

“ Hei, aku belum kenalan, nih!” 

Kami menoleh. Seorang cowok yang memakai topi warna hitam sudah ada di belakang 

kami.

Hei, aku mencium keanehan di sini!

“  Namaku  Hoshikawa  Kouji,  kalau  ingin  sebuah  bintang  benderang  menghiasi 

hidupmu,  aku  akan  memetikkannya  untukmu  dari  pohon  milky  way  diatas  sana, 

oh...Beautiful  Princess...”  katanya  sambil  membuka  topi  hitamnya  seolah-olah  dia  adalah 

pangeran yang menyambut kedatangan tuan putri. 

“  Hayase,  dia  kenapa?”  tanyaku  pada  Hayase.  Risih  juga  kalau  menghadapi  orang 

seperti ini. Super duper narsis. Seolah-olah dia adalah The Most Popular Boy di dunia ini.

“ Tukang ngayal. Mantan playboy nomor satu di Tokyo International High School. Dia 

diputuskan ceweknya kemarin dan sekarang mulai berburu lagi.”

“ Lalu, siapa si pendiam yang sedang menggambar itu?” 

“ Namanya Satoru Nakamura. Dia memang pendiam. Tapi tenang saja, dia sebenarnya 

baik. Kerjanya kalau tidak melanjutkan menggambar komik, main internet sampai dia capek 

sendiri. Kami tidak tahu apa yang dia buat sampai main internet lama begitu.”

“ Kalau ngomong jangan sembarangan. Aku sedang mengembangkan  Home Page klub 

kita,” bantah Satoru sambil terus memainkan pena gambarnya di atas kertas di hadapannya.

“ Sejak kapan kamu membuat home page?” tanya Hayase. Heran.

“  Sudah  lama,  sih.  Aku  berinisiatif  membuatnya  karena  komik-komik  kita  hanya 

terkenal di sekolah kita, tapi belum menyentuh kalangan luas. Aku ingin memperkenalkan 

Mangaka Club ini  pada seluruh dunia. Jaringan internet sangat luas. Jadi, kita tidak perlu 

mengeluarkan  banyak  biaya  untuk  mengadakan  acara  peluncuran  khusus,”  jelas  Satoru. 

Hayase melongo. Mulutnya jadi seperti gua. Untung nggak ada manusia gua yang nyasar ke 

sana dan membuat  api  unggun.  Bisa-bisa  mulutnya terbakar,  kan? Ha ha,  garing banget 

seeh?
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“ Jalan pikiranmu memang sulit ditebak, Satoru! Penuh liku seperti labirin. Kamu punya 

ide secemerlang ini saja kami tidak tahu sama sekali. Tapi, kurasa itu terlalu berlebihan,” 

komentar Hayase.

“  Lalu,  aku  harus  mengunjungi  kembali  home  page kita  untuk  mengedit  bagian 

keanggotaan,” sahutnya dengan gaya sok misterius.

“ Itu berarti...” 

“ Ya, kamu diterima,” katanya sambil tersenyum ke arahku. 

Tubuhku  terasa  kaku  seketika.  Senyum  Satoru  dan  kacamata  yang  dikenakkannya 

membuat ingatanku tentang Rio kembali terangkat ke permukaan. Kenapa? Aku nggak juga 

berhasil  melupakan kenangan tentangnya?  Selalu  ada  saja  hal  yang  membuatku  teringat 

akan dirinya. Hatiku sakit, tiap kali teringat.  Entah apa yang ada pada diri  Rio sehingga 

hanya dia yang tidak bisa hilang dari ingatanku. 

Rio, please, demi ketentramanku, cepatlah enyah dari pikiranku ini!

“ Ngg...kamu diterima, lho! hei... lagi berkelana ke mana, nih?” 

 Lho, aku melamun, ya? ya ampun. Kenapa aku jadi sering melamun, sih? dan Hayase 

pasti mengira aku ini ratu melamun yang kesasar dari negeri dongeng. Aduuuuhhh..

Puzzle 10:
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Phone From...Rio

Sudah seminggu lamanya aku menjalani kehidupan penuh tantangan di kota ini (lebih tepat 

di negara ini). Mulai besok, aku bisa bersantai karena libur musim panas selama satu bulan. 

Sekolah  di  sini  memang  asyik.  Banyak  liburnya,  tapi  tetap  saja  ada  tugas  yang 

mengekorinya. Nggak seperti di sekolahku dulu, dimana harpitnas tidak berlaku lagi. Libur 

pun tanggung-tanggung. Senin sekolah, Selasa hingga Jumat libur,  dan Sabtunya sekolah 

lagi.  Sekolah  tiap  hareee....pelajaran  nggak  ada  yang masuk.  Dan para  Siswa-Siswi  yang 

sudah tidak tahan lagi memilih bolos atau cabut sebagai penyelesaiannya.

Aku mengambil setumpuk komik dari laci untuk membacanya. Diantaranya ada sebuah 

komik yang sudah tidak asing bagiku. Komik pemberian Rio di hari ulang tahunku yang ke 

14, yang menjadi hari paling bau bagi Rio dan Aku.                 

FLASH BACK

Aku berjalan menuju kelas.  Ini hari  ulang tahunku. Tapi tampaknya nggak ada yang 

mengingat. Teman-teman sekelas berlalu begitu aja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Haha. Aku 

nggak peduli. Mau ingat, kek, mau lupa total, kek. Tanpa ucapan selamat ulang tahun dari 

kalian, aku masih bisa hidup, kok!

      Kelas sepi, hening, tak ada satupun orang disana, bahkan semut pun mungkin tidak ada. 

Aku mendengar jelas suara detak jarum jam. Tapi aku masih tetap mewaspadai keadaan 

yang ganjil ini. 

      Aku melihat sehelai benang tipis di dekat pintu. Lalu melihat ke atas. Sebuah ember 

berwarna merah terletak goyah di atas pintu. Hehehe. Sudah kuduga. Ini jebakan. 

     Dengan menggunakan kursi,  penuh hati-hati  aku meraih  ember  itu.  Kulihat  isinya. 

Hmmpphh. Bau sekali! Ini seperti  ramuan ajaib yang bisa membuat bau tidak sedap bisa 

melekat lama di tubuh seseorang bila terkena cairannya. Sepertinya ini adalah campuran 

kopi  hitam  pekat,  tepung  kanji,  terasi,  dan  telur  ayam,  ditambahkan  dengan  air.  Sadis 

banget. Yang pasti pelakunya lebih sadis lagi.

     Alangkah sadis caramu... ♫ mengerjai diriku... ♫♫
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     Mataku melihat sekeliling. Benar saja. Ada orang di bawah mejaku. Jangan-jangan, dia 

yang niat iseng ke aku! Hehehehe...rencanamu gagal, Troublemaker boy!

     Aku berjalan mendekat. Wajahnya tidak jelas karena tertutup jaket. Dia tidak menyadari 

kehadiranku.  Mungkin dia  sedang menunggu korbannya menjerit-jerit  karena  tertumpah 

ramuan super bau itu.

     Perlahan,  aku menumpahkan seluruh  isi  ember  itu  ke  kepalanya.  Orang  itu  kaget. 

Gelagapan menepis cairan bau yang bertengger di kepala dan pundaknya. Dia mengangkat 

kepalanya.  Oooohhh siaaaalll....wajah  Rio  yang kebingungan membuatku  shock seketika. 

Nggak mungkin Rio yang melakukan semua ini!

     “ Adel, elo kenapa ada disini? Ini cairan apa lagi. Yaiiiks, bau banget!”

     “ Jadi bukan lo  yang melakukan semua ini?” tanyaku.

     “ Jelas bukan, lah! Untuk apa gue ngerjain lo?” jawabnya agak sewot.

     “ Lalu, lo  ngapain di sini? Pake sembunyi segala, lagi!” 

     “ Ngg...itu.....”

     “ Ah...nggak penting! Buka dulu jaket lo. Kotor banget. Biar nanti gue bawa ke laundry,” 

kataku sambil membantu membuka jaketnya yang kotor. Dia menepis tanganku.

     “ Kenapa? Daripada lo nyuci sendiri di rumah, mendingan di laundry saja. Ini kan salah 

gue juga nggak lihat-lihat dulu,” kataku dengan rasa bersalah.

     “ Gue bisa sendiri,” katanya sambil mengambil jaketnya dari tanganku. 

      Pluk..

      Sebuah kado mungil jatuh dari saku jaketnya. Kado dengan bungkus motif kotak-kotak 

warna biru dengan hiasan pita perak yang manis tergeletak di lantai kelas. dia jadi salting.

     “ Ooohhh.. kado, ya? Buat siapa?” tanyaku sambil melihat kado itu. Aku melihat tulisan 

For Adel , my friend, with friendship di sudut kiri kado itu.

     “  Ya ampuuun,  lo ini  mau ngasih kado pake sembunyi segala.  Kenapa nggak kasih 

langsung?” tanyaku.

     “ Iseng aja,” sahutnya.

     “ Nggak biasa-biasanya kamu iseng gini. Paling banter kalau gue ulang tahun lo cuma 

ngasih selamat doang, terus ngacir ke perpus nyari buku-buku jaman purba atau apalah,” 

kataku sambil terus memandangi kado kecil yang imut itu.
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     “  Oh  ya,  Del.  Ngomong-ngomomg  lo  dapetin  larutan  menjijikkan  ini  dari  mana?” 

tanyanya sambil menunjuk jaket putihnya yang kini berwarna kecoklatan.

     “ Ada yang mau ngerjain gue. Pas tadi gue di depan pintu, ada benang tipis berkilau  dan 

di atas pintu ada ember gitu. Dengan mudah gue mengambil kesimpulan bahwa ada orang 

yang ingin mengerjai sekaligus mempermalukan gue.. Lalu  gue lihat elo sembunyi di bawah 

meja gue, ya gue kira lo yang merencanakan ini semua. Habis, muka lo nggak kelihatan, sih!” 

jelasku. Rio hanya manggut-manggut.

     “ Kadonya boleh gue buka, nggak?” tanyaku. Penasaran sekali dengan isinya.

     “ Terserah elo , deh.”

      Aku membuka kado itu perlahan. Senyumku terkembang setelah melihat isinya. Aku 

tidak menyangka dia tahu kesukaanku. Sebuah komik. Berjudul  Boku no Kanashimi. Komik 

yang terkesan romantis. Namun tragis.

      Komik itu kusimpan hingga kini. Hanya itu yang tersisa dari kenangan persahabatan 

kami. Aku sudah tak bisa, dan tak ingin kembali lagi.

♫♫♫♫

     Aku masih dihantui rasa bimbang. Apakah tindakanku pergi sebelum menyelesaikan 

masalahku itu benar? Aku tahu. Itu adalah tindakan paling bodoh yang pernah kulakukan. 

Waktu aku kecil dulu, ayahku pernah bilang, bahwa orang yang paling penakut itu adalah 

orang yang lari dari masalah. Dan tentunya, sekarang dan selamanya dia tak akan pernah 

bercerita,  berbicara,  dan  mengucapkan  salam  lagi  untukku.  Sedang  apa  dia  sekarang? 

Apakah  sedang  bersenang-senang  dengan  pacarnya  yang  cantik  itu,  atau  menikmati 

kebebasan karena tidak ada aku yang mengganggunya.

      Kadang aku berpikir. Mengapa Tuhan menciptakanku di tengah kehidupan yang ruwet 

ini.  Mengapa aku nggak dilahirkan dari  keluarga miskin,  tapi  bahagia.  Atau nggak usah 

dilahirkan sekalian. Tapi, aku cuma manusia biasa yang lemah. Tidak mempunyai hak untuk 

mengatur kehidupanku.  Mengatur nasibku,  mengatur siapa orang tuaku,  mengatur siapa 

jodohku, semuanya di tangan Tuhan yang Maha Tahu. 

     Aku mengerti, semua yang diberikan Tuhan untukku adalah yang terbaik.
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     Lamunanku buyar ketika seekor cicak melompat ke tanganku. Aku mengibaskannya jijik. 

Cicak malang itu terlempar  ke meja dan diam. Kurasa dia  tidak mati,  hanya diam. Aku 

merasa bersalah pada cicak yang sebenarnya berjasa itu.

     “ Maafkan aku, ya. Kamu pasti sendirian. Aku jahat banget ya, sudah menyakitimu yang 

selalu  memakan nyamuk di  rumah ini,  sehingga  kami  terbebas  dari  gangguan nyamuk-

nyamuk yang menyebalkan itu,”gumamku pelan. Cicak kecil itu pun pergi. Mencari mangsa 

lagi setelah merasakan rasanya melayang sesaat dengan kecepatan tinggi.

     Aku termenung lagi. Sekarang, hanya aku sendiri di rumah yang besar ini. Ayah ‘tiri’ 

sedang  bekerja  mengumpulkan  uang  demi  uang  untuk  kelangsungan  hidup  kami.  Ibu 

sedang pergi bersama temannya ke Asakusa yang terdapat kuil, pusat souvenir, dan tempat 

wisata di sana. Si Kembar sedang menginap di rumah teman mereka, Keiko sedang pergi 

berbelanja, Nenek sedang mengikuti Sadou  (Upacara minum teh ala Jepang, gitu...) di rumah 

temannya di daerah Ibaraki. Aku? 

Termenung  sendirian,  memikirkan  bagaimana  cara  berenang  di  tengah  samudra 

kehidupan  dan  tidak  tengelam  oleh  gelombang  kebimbangan. Bagaimana  cara  mencari 

kedamaian bak matahari pagi yang menebarkan kehangatan. Menunggu malam tiba untuk 

berlayar  dengan  menggunakan  perahu  fantasi  menuju  pulau  mimpi,  yang  mampu 

membuatku lupa sejenak akan semua hal yang nyaris membuat hidupku tidak berbentuk 

lagi.

Oh Tuhan....sejak kapan aku jadi puitis begini. Padahal biasanya nilai menulis puisiku 

kalau nggak enam, tujuh. Pas-pasan. Dengan cara menyusun kata ala anak TK. Dengan kosa 

kata terbatas yang semuanya kupikirkan asal-asalan. Mungkin hidup yang kejam ini sudah 

mengajarkanku cara menyusun kata-kata yang terungkap dari hati nurani.

     Handphoneku berdering. Aku menyambutnya ceria. Kalau-kalau ada teman baruku yang 

menelepon, dan kami bisa ngobrol.

     Sebutir keringat sebesar biji jagung mengalir di dahiku setelah melihat siapa yang ingin 

berbicara denganku. RIO. Mau apa dia meneleponku?

     Aku ingin mengangkatnya dan bilang bahwa aku kangen dengan candaannya yang jayus, 

atau sekedar mendengar suaranya. Tapi aku tidak punya keberanian untuk menemui resiko 

kalau-kalau dia mengumbar kata-kata kasar karena dendam yang masih disimpannya. 
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     Lalu aku berpikir, apa salahnya? Dia tidak akan bisa menemuiku. Pasti dia bakalan mikir 

seribu kali sebelum berniat menyusulku. Dihitung dari uang saku bulanannya dan semua 

uang hasil penjualan lukisan Tiara-nya pasti nggak akan dia korbankan untuk membeli tiket 

pesawat dan menemuiku di sini. Mendingan ditabung untuk masa depannya.

     “ Halo,” 

     Aku tidak mendengar apa-apa di seberang sana. Hening.

      “ Halo?” kataku sekali lagi.

     “ Del, lo dimana?” Suara Rio yang bergetar terdengar begitu lirih di telingaku. Belum 

sampai dua minggu aku berada jauh darinya, tapi suaranya sudah terdengar lain.

     “ Elo nggak perlu tahu, dan lo juga sebenarnya nggak perlu menelepon gue,” kataku 

datar.

     “ Del, please, lo harus kembali,” kata Rio dengan nada memohon.

     “ Terlambat, gue nggak bisa dan nggak ingin kembali lagi. Kehidupan gue lebih baik 

disini.  Dan juga,  bukannya elo  yang  ingin  gue  enyah dan menuduh  gue  pengkhianat?” 

tanyaku. Dadaku ini terasa sakit dan sesak. Mengingat semua kata-kata menyakitkan yang 

dulu pernah dilontarkannya.

     “ Maafin gue, Del. Lo benar, gue sudah salah paham,” katanya dengan suara seolah dia 

sedang ditusuki ratusan ribu duri di tenggorokannya.

     “ Lo baru menyadarinya sekarang. Nggak ada gunanya, Yo. Persahabatan kita sudah 

berakhir,” kataku dengan suara seperti sedang tersedak dengkul sapi. Parau, dingin, nyaris 

menangis.  Tapi  aku  tidak  ingin  membuang  air  mataku  hanya  demi  orang  yang  sudah 

menyebabkan kehidupanku berubah total.

     “ Lo nangis, ya?” tanyanya padaku.

     “ Nangis? Hahaha...nggak mungkin! Buat apa gue nangisin ini semua. Bahkan seharusnya 

kini  gue  bersyukur  karena  hidup  gue  jauh  lebih  bahagia.  Mendingan  gue  nelan  kodok 

daripada nangis. Gue, Adel, nggak bakalan nangis.” Kucoba bekata dengan nada riang, tapi 

yang keluar malah sebaliknya. Semakin buruk.

      “  Gue sudah mulai menyadari semuanya ketika lo berlari meninggalkan gue hari itu. 

Maafin  gue.  Gue  nggak  seharusnya  menuduh  lo  sebelum  mendapatkan  kebenarannya,” 

mohonnya.
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      “ Memang,   gue harap lo berpikir begitu. Tapi, lagi-lagi lo terlambat menyadarinya,” 

kataku  dengan  suara  yang  semakin  pelan.  Penuh  makna.  Sedih,  kesal,  menyesal,  dan 

kecewa.

      “ Tapi, gue nggak mau kalau persahabatan kita sampai putus. Sudah lama banget kita 

mempertahankan persahabatan ini..” 

      “ Salah lo sendiri gegabah dalam mempertahankannya.”

      “ Tapi...”

      “ Sudah, nggak ada tapi-tapian lagi.  Jangan bilang siapa-siapa kalau lo nelpon gue, 

terutama sama bokap gue. Dan ingat, setelah hari ini, jangan telepon gue lagi, ini telepon 

yang terakhir.”

      Aku langsung memutuskan telepon. Jantungku berdegup begitu cepat. Keringat mengalir 

di keningku. ‘Tenanglah, tindakanmu benar. Kalau Rio nggak nelpon kamu lagi, kamu akan 

lebih mudah untuk melupakannya.’ Kataku pada diri sendiri. Aku langsung mengalihkan 

perhatianku pada Yukata pemberian nenek. Yukata yang indah. Katanya, pemilik yukata ini 

dulu adalah seseorang yang sangat berarti baginya.

     

♫♫♫♫

Aku merasa semakin terjebak. Pendirianku untuk tinggal di sini selamanya menjadi goyah 

setelah  mendengar  kata-kata  Rio.  Suaranya  lirih.  Sepertinya  dia  benar-benar  menyesal. 

Terngiang di telingaku kata-kata yang sempat dia ucapkan tadi.

  Please, Del, lo harus kembali.

  Maafin gue, Del.

  Gue nggak mau persahabatan kita sampai putus.

Mungkin, nanti akan kupikirkan lagi.

♫♫♫♫

Siang  yang  sangat  panas.  Ini  adalah  hari  terpanas  dalam  hidupku.  Suhu  udaranya 

mencapai  34 derajat celcius.  Menyiksa. Aku merasa lebih baik dijemur pada saat upacara 
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seperti  dulu  daripada  dipanggang  dengan  menggunakan  pemanggang  super  gede  yang 

meliputi satu negara, yang membuatku hanya bisa berdiam diri di dalam kamarku yang ber-

AC ini.

Untuk menghilangkan kebosanan dan mengurangi rasa panas yang luar biasa dan nyaris 

membuatku binasa ini, aku iseng memanjat pohon apel yang tumbuh di halaman samping, 

diapit  pohon  bunga  sakura  someiyoshino yang  kini  hanya  tersisa  ranting,  batang,  dan 

daunnya saja.  Bunganya  akan mekar  lagi  pada  musim semi.  Sedangkan sekarang  masih 

musim panas. Aku harus menunggu musim gugur dan musim dingin berlalu, barulah aku 

kembali bisa memandangi bunga sakura berguguran. Tampaknya, Hanami di rumah sangat 

mengasyikkan,  apalagi  kalau  mengajak  teman-teman,  makan  cemilan  yang  segunung, 

karaoke bareng, ketawa-ketiwi, kayaknya asyik banget!

Pohon apel ini sangat rindang. Buahnya yang berwarna merah merekah menyembul di 

sela dedaunan. Musim panas begini, asyik sekali rasanya berteduh di dahan pohon sambil 

mecomot buahnya yang lezat.

Di dahan pohon diagonal aku berbaring sambil mengunyah apel yang manis.

Kulihat  Si  Kembar  keluar  sambil  membawa  bola  kaki.  Pandangan  mereka  tertuju 

padaku.  Mereka  cekikikan  dan  mengatai  aku  seperti  monyet.  Otomatis  aku  sebal  dan 

kulempar beberapa butir apel untuk mengerjai mereka, dan...

Tuk ,tuk, tuk.

Mendarat mulus di jidat Sui dan Akai. Mereka cemberut.

“ Kok kepala kami dilempari apel begitu, sih? Sakit, tau!” omel mereka berdua serentak.

“ Siapa suruh mengatai kakak monyet ?” kataku.

“ Kakak lucu, sih. Mirip Tarzan,” kata Akai.

Tarzan? Walaupun aku hobi manjat, tapi aku bukan monyet, apalagi manusia hutan!

Aku mendengus dan tidak mempedulikan mereka lagi. Daripada sibuk-sibuk mengurusi 

anak kecil, mendingan makan apel sampai puas
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Puzzle 11:

My First Summer Festival
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FESTIVAL  musim  panas.  Di  mana  langit  malam  yang  cerah  dipenuhi  bintang-bintang. 

Orang-orang  bersuka  ria  menikmati  keramaian,  tertawa  ria  dalam permainan-permainan 

mengasyikkan. Kebanyakan dari mereka memiliki pasangan. 

      Aku memandangi Yukata itu sekali lagi. Warnanya putih. Dihiasi motif-motif kuntum 

bunga  sakura warna  biru,  dengan  obi  warna  biru  muda.  Yukata  yang  indah  sekali. 

Desainnya minimalis, tapi kesannya luar biasa.

      Malam ini, aku akan mengenakkannya ke festival. Aku tidak sabar menunggu saat itu 

tiba.  Walaupun  nanti  aku  pergi  sendiri,  aku  akan  mencoba  menikmatinya.  Bayangan 

lampion warna warni, penjual kembang gula, stand permainan menangkap ikan mas koki, 

tukang takoyaki, penjual balon-balon lucu, dan orang-orang yang ceria sudah terlintas di 

kepalaku.

      Si kembar juga katanya mau ke festival, tapi mereka bareng dengan teman-temannya 

yang lain. Mungkin, aku bisa bertemu dengan teman-temanku juga di sana.

     Aku melihat sekeliling. Rumah yang besar  ini  benar-benar sepi.  Setiap penghuninya 

mempunyai kegiatan dan kesibukan masing-masing. Hanya pada saat makan malam kami 

bisa bersenda gurau,  menceritakan pengalaman kami hari itu,  berkeluh kesah. Semua ini 

tidak kutemukan ketika aku masih di Indonesia dulu.

      Jam  dinding  di  kamarku  sudah  menunjukkan  pukul  5  sore.  Matahari  senja  yang 

berwarna  jingga  kemerahan  dan  lembayung  yang  menghiasi  langit  senja  waktu  itu 

membuka  kembali  memoriku tentang  Sunset  Hill.  Bersama Rio,  aku melewati  saat  yang 

menyenangkan. Tapi kini tak akan pernah kurasakan lagi.

♫♫♫♫

Yukata  itu  benar-benar  pas  di  tubuhku.  Aku  mematut-matut  diri  di  depan  cermin. 

penampilanku terlihat beda banget dari biasanya, yang selalu bergaya cuek. Aku saja sampai 

pangling melihat  bayanganku sendiri.  Kalau dilihat-lihat,  aku seperti  seorang  Hime yang 

menunggu pangeran menjemputnya.

      Pangeran?

      Aku mengibaskan kepalaku kesal.
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      Siapa yang mau menjadi  pangeran untukku? Rio,  berada nun jauh di  sana,  sedang 

memikirkan  cara  yang  ampuh  untuk  menghilangkan  rasa  bersalahnya  karena  telah 

kehilangan  Tiara.  Membiarkan  otaknya  jungkir  balik  dan  bersalto  di  dalam  kepalanya 

walaupun dia tahu bahwa hal itu jelas mengurangi kadar kewarasannya.

       Buktinya?

       Hanya karena fitnah yang membawa-bawa nama Tiara itu, sekaligus karena hanya aku 

yang mengetahui rahasia besarnya, dia langsung menuduhku dengan kejam. Bicara tanpa 

berpikir. Mengikuti emosinya yang saat itu sedang meledak-ledak. Dan sekarang aku yang 

kena imbasnya. Lalu seenak gigi memintaku untuk kembali. Sedangkan Hayase? Sepertinya 

aku  tidak  boleh  banyak  berharap  darinya,  karena  selama  ini  mungkin  dia  hanya 

menganggapku teman bicara yang asyik. Menyedihkan.

      Aku berusaha melupakan pikiran sintingku barusan dengan menata rambutku.  Aku 

mencoba  gaya yang berbeda  pula  untuk rambut  panjangku yang kadang bikin  ribet  ini. 

Dicepol  dua,  dan  sisanya  kubiarkan  tergerai.  Hehehe,  jadi  kelihatan  seperti  onde-onde 

berekor. Atau mungkin seperti komet.

      Dompet koinku yang  bergambar kucing kuisi dengan beberapa keping uang receh, dan 

beberapa lembar uang ribuan Yen. Barangkali ada barang menarik yang kujumpai di festival 

nanti.

      Aku berpamitan pada nenek dan Ibu. Mereka memuji penampilanku. Kata mereka, gaya 

rambutku ini lucu. Seperti  Usagi di komik Sailor Moon. Wajar, ibuku begitu menggemari 

serial  kartun  itu  ketika  zaman  dahulu.  Tapi  warnanya  jelas  berbeda.  Aku  cuma  bisa 

tersenyum.  Nggak  bisa  menyalahkan,  tapi  nggak  sepenuhnya  membenarkan.  Hanya 

kuanggap komentar jayus dari orang tua yang suka menilai penampilan anak muda.

       Aku menggunakan kelom kayu atau biasa disebut geta untuk alas kakiku. Kalau pakai 

kelom  ini,  aku  nggak  bisa  lari-lari.  Dalam  kebudayaan  Jepang,  anak  perempuan  yang 

langkahnya panjang-panjang dianggap kurang sopan.

     Aku berjalan ke taman dimana festival itu berlangsung. Malam yang gelap sekali, tapi 

bintang dan bulan berhasil menghilangkan semua kesan  suram. Bagaikan mutiara-mutiara 

yang menghiasi  langit  yang  hitam kelam.  Tapi  tentu  saja,  ukuran  aslinya  nggak  sebesar 
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mutiara.  Jauh  milyaran  kaki  di  atas  sana,  seluruh  bagiannya  pasti  tak  akan  terkelilingi 

walaupun aku mengebut mobilku bertahun-tahun lamanya. Tuhan memang maha besar.

Setelah beberapa menit aku berjalan, aku berpapasan dengan orang-orang yang bertujuan 

sama,  banyak  yang memakai  topeng-topeng lucu.  Ada yang memakai  topeng pokemon, 

topeng kucing, topeng Sinchan, topeng hantu, bahkan topeng mirumo de pon. 

     Nggak salah sih,  memakai  topeng-topeng aneh untuk  ke  festival.  tapi  kalau nyaris 

semuanya memakai topeng, pasti aku akan sulit mengenali orang-orang yang sebenarnya 

kukenal. Lagipula, ini bukan pesta topeng atau pesta kostum, kan?

     Kakiku ditabrak  anak kecil.  Pandanganku tertuju  ke bawah,  menatap anak itu.  Dia 

memakai  baju  ala  Naruto  lengkap.  Jaket  warna  oranye,  ikat  kepala  desa  Konohagakure, 

sepatu sandal, rambut dibuat jabrik dan dicat kuning, sampai pipinya dicoreng dengan tiga 

goresan. Di dekatnya ada pula yang memakai kostum lengkap Gaara, sampai bawa-bawa 

gentong pasir segala. Aku sempat kaget. Dia memakai kostum tokoh komik idolaku. Setelah 

meminta maaf dia langsung berlari mengejar teman-temannya.

     Mungkin mereka ingin ikut cosplay, ya?

     Taman bunga yang kulihat waktu itu disulap menjadi tempat yang ramai dan penuh 

dengan hal-hal yang mengasyikkan. Lampion warna-warni bergelantungan di mana-mana. 

Penjual  gula-gula  dapat  ditemukan  di  setiap  sudut  taman.  Suasana  saaangat  ramai  dan 

banyak cewek yang memakai yukata.

Aku melihat  sebuah stand yang menjual  berbagai  macam poster  artis  model  terbaru. 

Kulihat banyak orang yang berebutan untuk mendapatkan poster terbaru artis kesayangan 

mereka. Penjaganya tampak kewalahan melayani pembeli yang sangat banyak. Kalau aku 

sih,  nggak begitu suka yang namanya artis-artis  gituan.  Daripada mengagumi orang lain 

yang berbakat  sampai  jejingkrakan kayak orang gila,  mendingan mengekspresikan  bakat 

terpendam sehingga banyak orang yang mengagumi kita. Ya, nggak?

    Aku melihat sekeliling. Sepertinya, hanya aku yang pergi sendiri ke festival ini. Banyak 

sekali  pasangan  kekasih  yang  datang  malam  ini.  Mereka  terlihat  sangat  bahagia,  tanpa 

beban, senyum terkembang di wajah mereka. Aku merasa iri, iri sekali. Tapi, ada enaknya 

juga aku pergi sendiri. Aku bisa mampir kemanapun aku mau tanpa tergantung pacar. Aku 

merasa sedikit terhibur. 
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    Mataku tertuju pada stand penjual buku bekas yang berdiri disebelah kedai menangkap 

ikan mas. Aku langsung menghampiri stand itu.

    Berbagai  buku bekas  yang masih bagus  kondisinya tertata  rapi  di  atas  sebuah  meja 

panjang. Yang menarik perhatianku adalah komik-komik yang tidak kutemukan lagi di toko 

buku. Tentunya, semua dalam versi dan bahasa Jepang.

     Aku asyik melihat-lihat. Harganya cukup murah. Mungkin akan kubeli beberapa untuk 

melengkapi koleksiku.

     Tiba-tiba ada seorang cowok bertopi dan memakai topeng kucing oranye jelmaan Kyo 

Soma di  Fruits Basket berdiri di sebelahku. Dia juga memilih-milih komik, sama sepertiku. 

Hehehe, kayaknya asyik juga kalau berteman dengan orang yang sehobi denganku.

     “ Kenalin, namaku Adel. Kamu penggemar komik juga, ya? Namamu siapa?” tanyaku 

pada cowok bertopeng kucing itu.

     “  Kok kenalin,  sih?”  Cowok itu  balik  bertanya.  Dia  membuka  topeng kucing  yang 

menutupi wajahnya.

     “ Ha, Hayase?” Mataku terbelalak melihat sosok yang tersembunyi di balik topeng itu. 

Hayase tertawa.

     “ Surprise! Surprise! Penyamaranku hebat, kan?”

     “ Konyol,” jawabku singkat dan muka cemberut karena dia telah menipuku mentah-

mentah.

     “ Hmm...memang konyol, ya?” 

     “ Kalau ada kamu, berarti ada yang lainnya juga?” tanyaku.

     “ Memang kami tadi  beramai-ramai kesini,  tapi  sialnya, mereka semua kini masing-

masing memakai topeng yang berbeda,” desahnya.

     “ Jadi akan sulit sekali menemukan mereka?” tanyaku lagi.

     “ Sulit sekali, bahkan aku beberapa kali salah orang,” sahutnya.

     “ Sejak kapan sih, topeng menjadi tren di festival musim panas?” Aku memandangi 

orang-orang yang berseliweran dengan memakai topeng yang beraneka ragam.

     “  Setelah  film  Mysterious  Mask  Party menjadi  icon  anak-anak  muda,  mereka  jadi 

mengagungkan tema pesta topeng dalam setiap kesempatan,” katanya sambil meraih sebuah 

komik yang sama persis dengan komik pemberian Rio itu. Boku no Kanashimi.
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     “ Kalau aku tidak salah, itu adalah film semi animasi yang menceritakan tentang Reiko 

Kamikawa yang harus memilih satu dari seratus topeng untuk dipakainya ke pesta topeng, 

dan dia menemukan cinta sejatinya dalam pesta itu. Tapi peserta pesta topeng lainnya yang 

memakai  topeng lain malah dirasuki  oleh arwah penasaran penghuni topeng, iya kan? ” 

kataku.

      “ Yap, tepat sekali. Kamu tahu banyak tentang film, ya!”

      “ Aku suka sekali film fantasi, makanya aku sedikit tahu,” kataku.

“ Entah kenapa film itu begitu berpengaruh pada kehidupan nyata anak-anak remaja 

disini,” ujarnya sambil membaca komik itu.

     “ Sepertinya bukan hanya anak remaja. anak-anak kecil, ibu rumah tangga, bahkan lansia 

pun  juga  terpengaruh  oleh  film  itu,”  kataku  setelah  melihat  ada  anak  kecil  yang  lewat 

dengan  memakai  topeng  singa.  Anak itu  menakut-nakutiku  dengan mengaum  di  depan 

mukaku,  tapi  aku  balik  menakut-nakutinya  dengan  meniru  suara  nenek  sihir  dan 

menatapnya tajam, 

“ Khi..hihihi....!” 

      Anak  itu  langsung berlari  ketakutan  sambil  berteriak,  “  Mamaaa...ada  nenek  sihir 

berwujud  cewek  mudaaaa!”  mendengar  itu,  aku  tertawa  terkekeh-kekeh.  Hayase  ikutan 

tertawa. “ Kamu ini iseng juga ya!” katanya. Aku mengangguk.

     “ Memang, aku ini sedikit...iseng,” sahutku.

     “ Komik ini bagus, kamu harus membacanya!” Hayase menyodorkan komik itu padaku. 

Spontan aku menolaknya.

     “ Maaf Hayase, tapi aku sudah merasa bosan sekali membacanya.” 

     “ Kamu memiliki komik seperti ini?”

     “ Pemberian teman.”

     “ Menurutku, komik ini memang nggak cocok sama selera cowok, karena isinya tentang 

cinta dan romantisme, tapi cukup menyentuh. Karena sang cowok di komik itu menyimpan 

rasa cinta untuk sahabatnya tapi cewek yang dicintainya itu pergi. Jadi dia nggak sempat 

mengungkapkan perasaannya. Apalagi cinta masa lalunya membuatnya bimbang. Akhirnya 

gadis  yang  dicintainya  itu  kembali, tapi  pada  saat  menemui  sang  cowok,  gadis  itu 

mengalami kecelakaan hingga meninggal. Mengharukan sekali. Apalagi, teknik gambarnya 
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yang matang dan penggunaan kata-kata yang bagus, menjadi nilai tambah bagi komik ini, ” 

ungkap Hayase.

     Aku terhenyak. Apabila dilihat dari sisi yang berbeda, aku baru menyadari bahwa kisah 

itu mirip dengan Rio dan aku. Ralat. Nyaris mirip. Karena dalam kehidupanku, aku nggak 

akan kembali, dan nyatanya Rio nggak mencintaiku.                                                           

     Handphone Hayase berdering. Lalu terlihat dia sedang bicara.

     “ Minoru, kamu dan yang lain sekarang di mana? Apa? Kalau mau pulang bilang dulu, 

dong! Hah, terserah kamu!” aku mendengar pembicaraan yang cukup alot. Beberapa saat 

kemudian,  Hayase menyudahi pembicaraannya dan kembali  ke tempatku.  Sepertinya dia 

sedang kesal.

     “ Kenapa?” tanyaku.

     “ Mereka sudah pulang duluan. Padahal tadi aku sudah berkeliling mencari mereka dan 

beberapa kali salah orang,” omelnya.

     “ Daripada kamu ngomel begitu, lebih baik kita menangkap ikan mas di kedai itu.” Aku 

menunjuk ke arah kedai ikan mas yang berdiri tepat di samping stand yang sedang kami 

singgahi ini.

     “ Memangnya kamu bisa? menangkap satu ekor saja sulit sekali, lho!” kata Hayase.

     “ Yang sulit-sulit baru namanya tantangan!” Aku berteriak riang.

    “ Terserah kamulah.”

♫♫♫♫

“ Ayo, kakak rambut cepol! Tangkap yang itu. Yaahh lepas...terus kaaak!”

Anak-anak kecil menyorakiku. Aku masih bersemangat menangkap ikan yang kelima. 

Empat ekor sudah kutangkap dengan mudah.

      Sambil menahan napas dan menambah konsentrasi, aku mengarahkan lingkaran kertas 

penangkap ke arah ikan yang besar. Tanpa perlawanan, ikan itu kutangkap, dan cepat-cepat 

kumasukkan ke dalam ember.

     “ Yeeeeee.....kakak hebaaaat!” 

138



     Anak-anak kecil itu masih semangat pula menyorakiku. Apa mulut mereka nggak pegel, 

ya? Aku sendiri heran, apa menariknya aksiku sehingga mereka jadi begitu antusias?

     Hayase yang tadi sempat menghilang sejenak kembali dengan membawa dua piring kecil 

takoyaki, dan memberiku satu.

     “ Kita pulang, yuk! Kamu sudah menangkap cukup banyak ikan,” kata Hayase.

     “ Ide bagus, aku juga sudah cukup lelah.”

     Di bawah cahaya bulan, kami berjalan menjauhi keramaian. 

      

Puzzle 12:

Kanako’s Real Life
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Hari Sabtu, hari yang menyebalkan karena pelajaran kalkulus yang kubenci menunggu di 

sekolah.  Tampang  sensei Midori  yang memualkan sudah memenuhi  kepalaku.  Dia  tante-

tante ber make-up tebal yang sangat mirip badut. Bukannya membuatnya terlihat seperti Riyo 

Mori, malah mengingatkanku pada Aming, karena dia sangat kurus sekali. Aku bisa melihat 

tulang-tulangnya dibalik kulitnya yang berwarna kecoklatan, dan ditemani stelan rancangan 

desainer ternama yang gagal merubah penampilannya yang bagiku amat menyedihkan.

Kalau hari ini nggak ada pelajaran bahasa Inggris yang kusukai, aku sudah bolos dengan 

alasan mengantarkan Si Kembar ke dokter gigi, dan nyatanya aku keluyuran di Tokyo Anime 

Centre, main di  Ikebukuro, dan makan monjayaki dan sushi dengan si kembar. Atau aku bisa 

nekat  pergi  berkeliling  Tokyo  sendirian.  Setelah  puas  berkeliaran  sampai  tersesat,  aku 

tinggal melapor polisi terdekat dan dengan muka sok cemas berkata begini, “ Tolong saya, 

Pak. Saya tersesat di sini. Bisakah Bapak tunjukkan arah rumah saya yang ada di prefektur 

bla..bla...?”

Gila...

HP yang kuletakkan di samping kasurku berdering. Tanganku meraba dan meraihnya. 

Heh, sejak kapan HP-ku jadi sebesar ini?

Aku mengangkatnya, dan yang terdengar adalah bunyi detak jarum jam yang terdengar 

begitu jelas.

“ Halo, halo?” 

Aku tidak mendengar apa-apa selain  dering  HP-ku yang khas  dan suara jarum jam. 

Heran,  padahal  aku sudah mengangkatnya,  tapi  kenapa masih berdering juga? HP yang 

aneh!

Aku membuka mataku yang berat. Mataku hampir loncat dari rongganya setelah tahu 

apa yang kugenggam, jam weker gambar boneka panda yang sudah menunjukkan pukul 

delapan lima belas, padahal sekolah mulai pukul setengah sembilan.

HP-ku sudah tidak berdering lagi. Missed call dari Mischa. Aku tidak mempedulikannya, 

yang kini ada di otakku adalah bagaimana caranya bisa siap dan sampai di sekolah tanpa 

terlambat sedetikpun dalam waktu lima belas menit kurang.
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Aku melompat dari atas kasur, menyambar handuk dan melesat ke kamar mandi. Lewat 

cermin aku dapat melihat mataku yang sembab karena tadi malam aku tidur ketika malam 

sudah  sangat  larut.  Buru-buru  kuambil  sikat  gigi,  lalu  memencet  tube pasta  gigi  untuk 

mengeluarkan isinya. Aku menggosokkannya ke gigiku.

Setelah beberapa detik, aku mulai merasakan keganjilan.  Kok rasa pasta gigi ini aneh 

sekali?  Aku langsung  mengambil  air  dan  berkumur-kumur.  Setelah  kulihat,  itu  ternyata 

bukan  pasta  gigi,  melainkan  sabun  muka.  Aku  kembali  berkumur-kumur  dan  berusaha 

membersihkan sisa sabun itu dari rongga mulutku. Nggak keracunan saja sudah syukur.

Aku menyanyikan ( Lebih tepat meneriakkan) lagunya L’Arc~en~ciel untuk mengusir 

rasa kantukku, dan untungnya ampuh.

Ibu berteriak dari luar, “ Cepatlah, ayahmu sudah menunggu.”

Aku langsung mengambil handuk dan cepat-cepat mengganti baju.

♫♫♫♫

Aku mencatat materi dari Ms.Arianne dengan bersemangat. Ms.Arianne Sharon adalah 

guru bahasa Inggris yang kukagumi di sekolah ini. Bisa dibilang, dia adalah guru favorit 

kedua  setelah  Sensei Yukiko.  Dia  masih  lajang,  berkewarganegaraan  Inggris  dan  sudah 

menetap di Jepang selama 4 tahun. Aku tidak habis pikir, bagaimana bisa wanita secantik dia 

masih sendiri dalam usianya yang sudah memasuki 28 di tahun ini.

Tanganku terasa pegal setelah mencatat begitu banyak penjelasan dari Ms.Arianne, tapi 

ini  lebih  baik  dibandingkan  mencatat  sedikit  rumus  dalam  pelajaran  kalkulus,  tapi 

membuatku  berhari-hari  tidak  bisa  tidur  karena  tidak  mengerti  sama  sekali  dalam 

penyelesaiannya.

“ Ok class. Remember, we’ll have a test next week. Prepare that at your home. Good morning,” 

kata  Ms.Arianne  sebelum  ke  luar  kelas.  Aku  menyimpan  buku  bahasa  Inggrisku  yang 

setumpuk dan mengeluarkan buku biologiku. Sampulnya sobek. Aku menyesal tadi malam 

belajar di ruang tamu. Si kembar menumpahkan minuman mereka di atas buku biologiku. 

Untung saja buku bahasa Inggris dan geografi yang juga di dekatnya tidak ikut kena.

141



 Aku melirik  ke  arah  Kanako.  Dia  menuliskan  sesuatu  yang aneh di  buku tulisnya. 

Sejenak aku merasakan ada yang ganjil pada dirinya hari ini.

“ Kanako, kamu tidak mengeluarkan buku biologimu?” tanyaku.

Kanako  terlihat  panik  dan  buru-buru  menyimpan  buku  tulis  dan  mengambil  buku 

biologi  dari  tasnya.  Tanpa ia  sadari,  secarik  kertas  jatuh  dari  sela  buku yang buru-buru 

disimpannya.

Mataku tertuju pada secarik kertas yang kini tergeletak di lantai. Aku mengambil kertas 

itu dan menelitinya. Ini adalah resep obat untuk penyakit radang paru-paru. Kurang lebih 

begitu. Tapi, kenapa Kanako bisa memiliki resep obat seperti ini? Dia sangat sehat dan tidak 

terlihat mengidap penyakit kronis.

Kanako menyambar kertas  resep di  tanganku.  Matanya menyipit,  menatap marah ke 

arahku.

“  Maaf,  Adel.  Kamu  seharusnya  tidak  melihat  ini.  Kamu  tidak  ada  hubungannya,” 

desisnya. Aku bisa mengartikan tatapannya. Mungkin berarti ‘Kalau kamu melihat ini lagi, 

aku tidak segan-segan menusukkan samurai tepat di jantungmu, atau menembakkan pistol 

dengan peredam suara untuk melubangi kepalamu.’ Sadis!

Tatapannya  teralih  pada  Takeshi  sensei yang  memasuki  kelas.  Kertas  resep  obat  itu 

disimpan dalam sakunya. Sebenarnya, apa artinya ini? Kenapa Kanako begitu marah saat 

aku melihat  isi  kertas itu? Sepertinya aku harus menjadi  detektif  sementara  dan mencari 

informasi dari teman-teman sekelas, anggota klub mangaka, atau dari para guru.

Mai  memanggilku  pelan,  lalu  melempar  gumpalan  kertas  ke  arahku,  dan 

mengisyaratkan supaya aku membaca isinya.

Gakkou Owwatara, minna de makudo he ikanai?

Dia mengajakku makan di McD pulang sekolah nanti. Aku menulis sesuatu di kertas, 

meremasnya, dan melemparkan ke arah Mai.

Kanako mo sasou?

Artinya, apa Kanako juga diajak?

Dia terlihat berpikir, lalu menulis sesuatu dan melempar kembali kertas itu ke arahku,

Ano ko ha beruasassa kumi dakara, yametoku..

Artinya: biasanya dia langsung pulang, nggak usah, deh!
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Aku berpikir, nanti aku harus mencari tahu tentang Kanako, jadi aku tersenyum sambil 

menggeleng  ke  arah  Mai,  lalu  aku  berkata,  “  Gomennasai.  Nanti  aku  ada  urusan,  aku 

menyesal sekali tidak bisa memenuhi ajakanmu.”

Dia terlihat kecewa sejenak, tapi setelah itu dia bilang, “ tidak apa-apa, lain kali ‘kan juga 

bisa.”

♫♫♫♫

Aku merasa lelah sekali. Kurasa wawancara hari ini cukup sudah. Seharian aku menanyai 

warga  sekolah  yang kurasa  mengenal  Kanako,  dan  hasilnya  nihil.  Kata  mereka,  Kanako 

tertalu  menutup  diri  dari  lingkungan  sekitarnya.  Mereka  sama  sekali  tidak  tahu  latar 

belakang keluarga dan masalah apa yang sedang menimpanya. Kalau begini, terpaksa aku 

harus menanyainya langsung dari orangnya dengan cara  datang langsung ke rumahnya.

Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang saaangat penting.  Kalau aku ingin ke rumahnya, 

tentu aku harus mengetahui di mana letaknya. Dan aku sama sekali tak tahu rumahnya di 

mana.

Tolol! 

Mana mungkin aku menanyakan langsung padanya.  Dia tidak akan memberitahuku. 

Pasti dia akan menjelaskan secara bertele-tele kenapa aku tidak boleh mengetahui di mana 

rumahnya, dan menyuruhku berhenti memasuki kehidupannya lebih jauh lagi. 

Saking bingungnya, aku nyaris membentur-benturkan kepalaku ke tiang listrik!

       Tiba-tiba aku berhenti mengomel di dalam hati, karena entah karena kebetulan atau 

keberuntunganku,  dari  kejauhan  aku  melihat  sosok  yang  tak  asing  di  mataku.  Kanako 

berjalan sambil menundukkan kepalanya. Bagiku, ini kesempatan bagus untuk menemukan 

di mana rumahnya.

      Diam-diam aku mengikutinya sambil memperhatikan tindak-tanduknya. Beberapa kali 

aku nyaris ketahuan.  Untung saja ada tempat yang bagus untuk bersembunyi waktu itu. 

Seperti  tiang  listrik,  tong  sampah,  dan  semak-semak.  Kalau  di  tempat  itu  tidak  ada 

persembunyian,  dia  pasti  sudah  memergokiku  menjadi  James  Bond  versi  cewek  dan 

menyuruhku pulang dan tidak mengikutinya lagi.

143



     Matahari sudah hampir hilang di langit barat sana, tapi Kanako belum juga sampai di 

rumahnya.  Kulihat  arlojiku,  sudah pukul 18.09.  Sudah sangat terlambat  untuk pulang ke 

rumah. Apalagi,  aku  sudah  berjalan  cukup  jauh.  Akan  sia-sia  saja  kalau  aku  kembali 

sekarang.

     Aku masih mengikutinya. Kanako berjalan menuju daerah pemukiman kumuh. Aku 

tercenung, benarkah Kanako tinggal di daerah itu? 

     Langkahnya terhenti di depan sebuah ruko penjual bunga yang belum tutup. Terlihat ada 

beberapa anak kecil yang menyambutnya, lalu dia masuk ke dalam.

     Aku mengelap keringat yang membanjiri wajahku. Rumah Kanako terbilang amat sangat 

jauh dari sekolah. Membutuhkan waktu satu setengah jam untuk bisa sampai ke sekolah. 

Kalau dia  setiap  hari  berjalan  kaki,  aku tidak  bisa  membayangkan.  Terlalu  jauh.  Terlalu 

melelahkan.

     Kuketuk pintu rumahnya dengan perasaan ragu. Aku takut bila nanti dia mengusirku. 

Pintu dibuka oleh seorang perempuan paruh baya yang mengenakkan celemek lusuh. Aku 

mengucapkan salam.

       “  Sumimasen, benarkah ini rumah Kanako Megumi?” tanyaku. Dia mengangguk dan 

tersenyum.

       “ Ya, Kana-chan tinggal di sini. Silahkan masuk,” wanita itu mempersilakanku masuk.

      Tempat ini sangat sederhana. Perabotan yang ada hanya sebuah lemari tua, meja tamu 

kecil, beberapa buah pigura foto, piring hias, dan sebuah televisi kuno berukuran 14 inch. Di 

sudut ruangan terdapat bunga-bunga segar yang tertumpuk dalam keranjang besar.  Tiga 

orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan kecil sedang bermain di ruangan itu. 

Salah satu dari mereka terus-terusan batuk. Syal melilit di lehernya. Apakah dia sakit? 

     Hei, tunggu! Apa jangan-jangan anak itu yang...

      Kanako keluar dari kamarnya dengan mengenakkan pakaian yang sederhana dan jauh 

dari keren. Rambutnya yang biasa dikepang dibiarkan tergerai.  Kacamata tebalnya masih 

bertengger di ujung hidungnya.

      “ Sudah kuduga, dari tadi kamu memang mengikutiku. Seperti mata-mata bodoh saja. 

Ada keperluan apa?” katanya ketus.

144



     “ Kana, aku hanya mengkhawatirkanmu. Selama aku duduk di sebelahmu, kamu nyaris 

tidak pernah mengajakku bicara. Juga soal...”

     “ Soal surat resep itu, kan?” potongnya. “ Adel, kamu tidak perlu masuk lebih jauh ke 

dalam  kehidupan  pribadiku.  Kalau  tidak  ada  keperluan  selain  itu,  silahkan  pulang 

sekarang.” Kata-kata Kanako mengandung arti ‘mengusirku’.

     “  Kumohon,  Kana.  Jangan menutup  diri  terhadap  orang-orang di  sekitarmu.  Masih 

banyak orang yang mau mendengar keluh kesahmu dan memberimu jawaban dari segala 

pertanyaan hatimu,” kataku. Kanako mendengus kesal.

“  Hentikan  omong  kosongmu  itu!  Sekarang  kamu  sudah  lihat  kehidupanku  yang 

sebenarnya, kan? Kehidupan yang menyedihkan dan pasti jadi bahan tertawaan. Aku hanya 

orang  miskin  yang  tidak  mempunyai  teman.  Lagian,  maumu  itu  apa?”teriaknya.  Adik-

adiknya  melihat  kelakuan  kakaknya  itu  ketakutan.  Bahkan  salah  seorang  dari  mereka 

menangis. Aku juga sebenarnya terkejut, tapi kucoba menguatkan hati untuk menghadapi 

Kanako.

“ Karena aku peduli padamu!” seruku.

      “  Apa pedulimu?  kamu orang  kaya,  kamu memiliki  banyak  teman,  kamu mudah 

diterima padahal kamu baru menjadi murid di Tokyo International High School selama satu 

bulan kurang.  Daripada kamu mengurusiku,  lebih  baik  kamu mengurusi  dirimu sendiri! 

”teriaknya. Kedengarannya ia bertambah marah.

“ Kamu salah,  aku tidak seperti yang kamu lihat. Hidupku sangat menyedihkan. Aku 

tertekan, Kana. Mengertilah, tidak ada satupun yang bisa dinilai dari luar.” 

Kanako  terdiam,  matanya  berkaca-kaca,  lalu  dia  duduk  di  sebelahku.  Spertinya  dia 

tersentuh  oleh  ucapanku  barusan.  Aku  berharap  setelah  ini  dia  mau  menceritakan 

semuanya.

“ Aku, aku benar-benar tidak bisa menahan semua ini, Del. Setiap pulang sekolah dan 

hari libur, aku membantu ibuku di toko bunga dan bekerja paruh waktu di toko kue untuk 

mencari  uang.  Kehidupanku sangat  jauh berbeda  dibandingkan remaja  lainnya.   Adikku 

butuh  perawatan  karena  radang  paru-paru  yang  dideritanya.  Aku juga  tak  boleh  putus 

sekolah karena ketiadaan biaya. Beruntung pemerintah memberikan beasiswa untukku di 

Tokyo International High School sehingga aku bisa menghemat uang. Empat orang adikku 
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membutuhkan biaya yang sangat banyak, sedangkan ayahku sudah meninggal dua tahun 

yang lalu. Aku juga belajar mati-matian supaya bisa masuk universitas negeri dan menjadi 

seorang dokter. Kukorbankan waktuku untuk menikmati masa remaja. Aku iri sekali pada 

orang yang tidak perlu bersusah payah sepertiku....”  Kanako menangis di pelukanku. Aku 

tercengang dibuatnya. Ternyata dia menanggung beban sebegini berat. Mencari uang, belajar 

mati-matian,  itu adalah hal  yang sangat tidak mudah dilakukan bagi  orang-orang seusia 

kami. 

Kubiarkan Kanako menangis sepuasnya. Dia butuh terapi dari tekanan yang dideritanya. 

Semoga setelah dia puas menumpahkan emosinya, dia bisa lebih tenang.

Aku  yakin  semua  ini  bukan  pura-pura.  Bukan  karena  dia  mengharap  belas  kasihan 

semata,  tapi karena akulah yang memaksanya untuk bicara. Dan mungkin, ini buah dari 

perjuanganku membuntutinya yang membuat kakiku kram.

“  Kana,  coba  kubicarakan  masalah  ini  dengan  orang  tuaku,  mungkin  mereka  bisa 

membantumu dengan memberikan uang,” kataku. Kanako menggeleng.

“ Tidak, Del. Aku tidak mau merepotkan siapa-siapa,” kata Kanako sambil menghapus 

air matanya.

“ Orang tuaku pasti tidak keberatan, jangan sungkan-sungkan. Mereka pasti setuju kalau 

aku membantu teman yang kesulitan.” 

Kanako menangis lagi, mengucapkan terima kasih untukku.

♫♫♫♫

Karena  sudah  terlalu  malam  untuk  pulang  dan  aku  tak  tahu  jalan,  Kanako 

memperbolehkanku menginap di  rumahnya malam ini.  Sementara  aku memakai pakaian 

miliknya.

Kanako  sangat  suka  melihat  bintang  setiap  malam  di  atap  rumahnya.  Kali  ini  dia 

mengajakku untuk memanjat atap rumahnya melalui balkon kamarnya. Dari sini, aku bisa 

melihat kawasan pemukiman kumuh yang berada tepat di belakang rumahnya. Namun, ada 

sebuah sungai kecil yang indah dan berkilauan karena tertimpa cahaya bulan.
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“ Lihatlah bintang itu, sungguh menakjubkan. Aku tidak pernah bosan melihatnya,” kata 

Kanako sambil menatap bintang-bintang. Aku mengangguk.

“  Ya,  sangat menakjubkan.  Banyaknya bintang di  sana mengatakan bahwa dunia  ini 

sangat luas. Suaaaaaangat luas. Bayangkan, bintang yang ukurannya mungkin ratusan kali 

lipat  besarnya bumi itu terlihat  begitu kecil  dari  sini,  sehingga membuatku mengira bisa 

menggenggamnya,”  sahutku.  Kanako melihat  ke arahku dan tersenyum.  “  Kamu pandai 

berpuisi, ya?”

      “ Sebenarnya, aku sama sekali tidak bisa membuat puisi.  Hanya saja, pahit getirnya 

kehidupanku telah mengajarkannya,” jawabku.

“ Kamu tadi bilang, hidupmu sangat menyedihkan. Hal apa yang membuatnya begitu?” 

tanya Kanako.

“ Entahlah, aku merasa sangat letih menghadapi masalahku dengan orang-orang yang 

kusayangi.”  Kini  giliranku mengeluh.  “  Kesalahpahaman  fatal  yang  terjadi  di  Indonesia 

membuatku  lari  ke  sini  dan  memilih  tinggal  dengan  ibuku.  Ayahku akan  menikah  lagi 

dengan orang yang tidak kukenal,  dan dia akan membuangku ke asrama, jauh di Paris,” 

kataku. Kanako diam. Mata beningnya menatapku prihatin sambil terus mendengarkan kata-

kataku.

“ Juga Rio, orang yang kusayangi. Dia menganggapku sahabat, tidak lebih. Padahal aku 

telah  lama  mencintainya.  Karena  sebuah  kejadian,  dia  menuduhku  telah  membocorkan 

rahasianya pada orang banyak, dan dia membenciku. Aku sudah berusaha meyakinkannya 

bahwa bukan aku yang melakukannya, tapi dia tidak percaya dan ingin aku segera enyah 

dari  hadapannya,  akhirnya  dia  menyadari  bahwa bukan aku pelakunya,  tapi  aku sudah 

tidak punya keinginan lagi untuk pulang....” aku menceritakan semuanya pada Kanako, dan 

dia tersenyum lembut.

“ Kalau begitu, kembalilah, pulanglah segera, dan temui lagi orang yang kamu cintai itu. 

Jangan sampai nanti  kamu menyesal karena kehilangannya, karena sudah ada orang lain 

yang  menjadi  penghuni  hatinya.  Soal  masalahmu  dengan  ayahmu,  bicarakan  baik-baik. 

Jangan buru-buru kabur sebelum mengetahui hal yang sebenarnya, Adel,” tuturnya bijak.

“ Terima kasih, Kana. Tapi, itu terlalu sulit untuk kulakukan.”
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♫♫♫♫

Esoknya, aku diantar oleh Kana sampai ke jalan raya, setelah itu aku pulang sendiri. Ibu 

sangat  histeris  ketika  aku  sampai  di  rumah.  Katanya,  dia  sangat  cemas  karena  aku 

semalaman tidak pulang. Akhirnya beliau tenang setelah kuceritakan semuanya. Ayah dan 

ibu setuju untuk memberikan biaya untuk pengobatan adik Kanako hingga sembuh. Mereka 

ikhlas membantu Kanako.

Aku merasa senang sekali. Mereka ternyata mengerti dan peduli.

Puzzle 13:

Truth

AKU semakin terpuruk dalam perasaan yang membuatku nyaris mati karena bingung ini. 

Hari sudah larut malam, tapi mataku belum juga mau terpejam. Akhirnya kuambil laptopku. 
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Aku baru ingat bahwa Rio sudah mempunyai blog sendiri.  Maka aku mengetikkan nama 

blognya. Mungkin ada informasi yang bisa kukorek dari diary online-nya.

       Setelah menunggu beberapa saat dengan jantung berdebar, akhirnya terlihat tampilan 

web-nya di layar laptopku. Aku berhasil membuka blognya! Sekarang saatnya Detektif Adel 

beraksi kembali.

       Tampilan webnya benar-benar cool.  Warna hitam yang menjadi dasarnya menjadi ceria 

karena dipadukan dengan-warna cerah seperti oranye, hijau neon dan biru langit. Ternyata, 

dia juga punya selera tinggi dalam hal warna, dan meskipun pendiam, Rio bukan orang 

yang web-shy.

       Sebelum aku membuka diarynya, mataku terpaku pada foto-foto kami yang diambil 

pada saat bersama di Sunset Hill. Wajah kami begitu ceria, dihiasi senyum polos dan canda 

tawa.  Kini,  kalau  aku  mengambil  lagi  foto  kami  berdua  dan  membandingkannya,  pasti 

terlihat begitu kontras. 

Http: //riosyahdewa.blogspot.com/

Bogor, 18 Februari 2008

Hari  ini,  aku  membocorkan  rahasiaku  yang  selama  ini  terutup  rapat  pada  Adel  yang 

menurutku  bisa  dipercaya.  Sebelumnya  aku  juga  menunjukkan  Sunset  Hill  padanya. 

Sebuah  kesalahpahaman  konyol  Adel  membuatku  tertawa.  Dia  benar-benar  sahabatku 

yang baik.

Comments (1):

Dinda. ( Sang Adik tercinta, gitchu..)

Sahabat  atau  sahabat?  Kok  kayaknya  Mas  Rio  sama  kak  Adel  akrab  banget? 

Hayooo....ngaku! 

149



Dasar Rio konyol. Ternyata dia memang suka nyimpan rahasia.

Bogor, 7 Maret 2008

Hari ini bagaikan mimpi buruk. Rahasiaku tersebar kemana-mana. Aku sebenarnya juga 

nggak percaya kalau Adel yang melakukan ini semua. Tapi, siapa lagi? Selama ini hanya 

Adel yang kuberitahu.

Aku  merasa  bersalah  melihatnya  pergi  sambil  menangis  setelah  aku  membentaknya. 

Seorang  yang  anti  menangis  seperti  dia  nggak  akan  menangis  kecuali  seseorang  telah 

benar-benar menyakiti hatinya.

Comments (1):

Dinda.

Makanya, jangan suka nuduh sembarangan. Kan belum tentu Kak Adel pelakunya! >:<

 

Bogor, 14 Maret 2008

Sudah satu minggu ini Adel tidak masuk sekolah. Sudah satu minggu ini pula dia tidak 

ada di rumah. Rumahnya kosong, sepi. Aku sudah berkali-kali mendatanginya dan selalu 

disambut  oleh  Mbok  Ijah,  pembantunya.  Katanya,  sejak  hari  itu,  Adel  hilang.  Tidak 

meninggalkan pesan apapun. Semua barang-barangnya tidak ada.

Aku pun sudah berkali-kali menghubungi handphonenya, tapi tidak diangkat.

Adel, kamu dimana?

Comments (1):
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Dinda.

Tuh, kaaaann. Dia sakit hati, sedih gara-gara Mas. Kak Adelnya pergi, deeh... 

Aku  terdiam.  Ternyata  Rio  memang  sunguh-sunguh  menyesal.  Sampai  dia  datengin 

rumahku berkali-kali.

Bogor, 26 April 2008

Hingga  hari  ini,  Adel  belum  juga  kembali.  Sungguh,  dia  telah  membuatku  nyaris  gila 

karena  takut  kehilangannya.  Aku  merasa  telah  menyia-nyiakan  segenggam  cinta  yang 

mampu membuatku kembali  meniti  jalan hidupku dengan canda tawa.  Ya,  segenggam 

cinta yang mungkin tak kulihat itu sudah melekat terlalu kuat. Satu-satunya cinta yang 

timbul setelah aku kehilangan semua kebahagiaan.

Pokoknya, apapun yang telah kamu lakukan, aku akan tetap menungumu.

Comments (1) : 

Dinda.

Sok romantis, lo! Lebih baik lo tonton lagi drama Romeo and Juliette biar dapat kata-kata 

yang lebih romantiiis ♥

Rio :  Lo yang sok tahu! Bawel!

Bogor, 1 Mei 2008

Aku menerima kabar  bahwa ayahnya Adel  kena serangan jantung.  Syukurlah,  katanya 

tidak begtu parah,  tapi  beliau  harus  duduk di  atas  kursi  roda karena  kondisinya yang 
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lemah. Aku mencoba menghubungi  handphonenya sekali lagi untuk mengabarkan hal ini, 

dan untungnya diangkat. Belum lama kami bicara, dia sudah menutup teleponnya. Aku 

mendengar suaranya waktu itu, serak seperti habis nangis.

Tania telah mengakui bahwa dialah yang membeberkan rahasiaku. Ternyata Tiara adalah 

sepupunya.  Dengan  hasutan  anak  buah  Samsul,  maka  dia  membuat  berita  itu  dan 

menempelkannya di mading.

Adel, baru terasa kini, mungkin pengakuanku ini menbuat orang-orang tertawa. Aku telah 

jatuh cinta pada Adelya.

Comments (1):

Dinda.

Deuuuu....Kecian banget yang jatuh cinta.....♥

Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kubaca barusan, kucoba mencubit kedua 

pipiku. Sakit. Kukucek-kucek kedua mataku, tapi yang kulihat tetap sama, layar laptopku 

yang  bertuliskan  rangkaian  kata-kata  yang  membuatku  merasa  tersambar  petir  paling 

dahsyat yang pernah menyambar bumi.  Ternyata ini bukan mimpi.  Ini adalah kenyataan 

yang sulit kuterima. Rio memiliki perasaan yang sama denganku dan aku mengetahuinya 

ketika aku sudah terlalu jauh. Tania yang selama ini kupercaya ternyata adalah si pelaku 

penyebar  fitnah  via  mading  yang  menghancurkan  nama  baikku  dan  Rio.  Aku  sudah 

menduga, Samsul cs pasti ambil bagian dalam masalah ini. Dan ayah, kenapa bisa begini? 

Apa  ayah jantungan begitu  karena  kutinggal  pergi?  Lalu,  bagaimana dengan tante-tante 

genit yang bersamanya waktu itu? Apa aku telah salah sangka?

Aku menetapkan sebuah keputusan di hatiku. Tekadku sudah bulat. Dalam waktu dekat 

ini  aku  harus  ke  Indonesia  untuk  sementara.  Apapun  yang  terjadi.  Kupastikan  tak  ada 

masalah ketika aku ke Jepang lagi.
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Puzzle 14:

I’m Coming Home, Dad
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IBU menatapku heran. Menimbulkan beberapa kerutan di sudut wajahnya  yang cantik. 

Matanya bercahaya redup.  Tangannya yang sedang menggenggam pisau untuk memotong 

asparagus  menggantung  di  udara.  Aku  memandangnya  ngeri,  bisa-bisa  ibu  khilaf  dan 

membelah badanku jadi dua. Kalau begitu,  aku kan bisa tewas seketika,  dan menempuh 

perjalanan ditemani sepi ke dunia Hades.

     “ Kamu ingin kembali, pulang ke negara asalmu dan meninggalkan kami?” tanyanya.

     “ Ya, Bu. Ayah terkena serangan jantung. Kalau aku tidak segera ke sana, ayah.....  ” 

sahutku menggantung.

      Ekspresi wajah Ibu berubah tegang. Tatapannya kosong. Rahangnya terlihat mengeras. 

Hatinya bagai teramputasi oleh kata-kataku yang sama sekali tidak mirip pisau.

      “ Kalau begitu, cepatlah. Sampaikan salam Ibu pada ayahmu,” ujarnya dingin. Aku 

yakin, Ibu pasti merasakan takut, sedih , dan cemas seperti yang sekarang kurasakan.

      Si kembar menghampiriku. Wajah mereka terlihat sedih. 

      “  Kak,  Kakak  mau  pergi,  ya?”  tanya  Sui  padaku.  Aku  hanya  tersenyum.  Pahit 

sebenarnya.

      “  Kakak  hanya  pergi  sebentar,  kok.  Nanti  Kakak  juga  kesini  lagi.”  Aku berusaha 

menghibur  Sui.  Sekaligus  menghibur  diriku sendiri,  karena aku terlanjur  menganggap si 

Kembar adalah adik kandungku.

      “ Kakak harus janji, untuk segera pulang dan kita akan main di taman ria lagi,” tangis 

Akai.

     “ Cup, cup, cup, jagoan nggak boleh nangis,” hiburku.

      “ Tapi apa tidak terlalu cepat?” tanya nenek padaku.

      “ Sebenarnya aku masih ingin sekali tinggal disini. Bersama kalian. Tapi keadaan ini yang 

memaksaku untuk kembali.”

      “  Padahal  kamu adalah  anak  yang  baik.  Aku  pasti  akan  merindukanmu.”  Keiko 

menghapus air matanya. Sebenarnya aku juga ingin menangis, bersama mereka. 

      “ Kami menunggumu di sini,” kata Ayah tiri. 

      Aku hanya bisa diam.

154



       Besok sore pesawatku akan berangkat. Ibu sudah memintakan izin pada pihak sekolah 

untuk memberiku cuti selama dua minggu.

♫♫♫♫

        Aku melipat pakaianku dan memasukkannya ke dalam koper raksasaku. Wajahku 

hampa ekspresi.  Semuanya sudah ditelan rasa takut,  cemas,  dan gelisah.   Tekadku yang 

sudah kuat sebelumnya runtuh dan kepingannya hilang entah kemana.  

       Rasanya sangat berat sekali. Baru sebulan aku merasakan sekolah disini. Baru sebulan 

aku merasakan hangatnya keluarga yang menyayangiku.  Satu bulan yang sangat berarti. 

Sejuta  pengalaman telah  kupetik  disini,  Ratusan  teman  baru  sudah kutemui.  Aku harus 

kembali kesini setelah urusan disana selesai.

      Ataukah, Tuhan memang tidak mengijinkanku pergi sejak awal. Buktinya, aku sudah 

menyangka semuanya akan berjalan mulus. Kutemukan kehidupan yang menyenangkan di 

sini. Tapi, buntut-buntutnya aku harus kembali juga karena hal yang serius. Memang Tuhan 

selalu merencanakan apa yang akan terjadi. Kadang sesuai dengan keinginan manusia, tapi 

kadang malah sebaliknya.

♫♫♫♫

Aku termangu di halaman belakang. Mataku menerawang jauh. Melihat sekelompok burung 

yang sedang  terbang rendah.

       Aaaahhhh...

       Senangnya mereka. Bisa pergi kemana pun yang mereka mau. Tinggal mengepakkan 

sayap, terbang bersama angin, dan bisa mendarat di tempat yang dikehendaki. Mereka tidak 

kesepian, karena gerombolannya selalu mengikuti. Mereka sangat bebas. Walau tidak kecil 

kemungkinan mereka terjebak dalam bahaya karena kebebasan itu.

      Aku memainkan sendokku yang tercelup di dalam gelas teh yang barusan kubuat, lalu 

menyeruput tehku sedikit demi sedikit. Sekarang aku merasa jauh lebih lega. Tinggal bersiap 

untuk menghadapi apa yang akan kutemui nanti.
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      Apapun itu, akan kuhadapi.

     Keputusanku sudah pasti. Aku akan kembali ke Indonesia, menyelesaikan masalahku di 

sana, lalu kembali lagi kesini. Kalau dipikir-pikir, ini semua nggak berat-berat amat.

♫♫♫♫

 Pintu  kamarku  dibuka.  Sosok  ibu  yang  murung  muncul  dari  balik  pintu.  Dia  melihat 

beberapa barangku yang masih berantakan, lalu membereskannya. Matanya sendu. Bibirnya 

seakan terkunci.  Aku mengerti,  mungkin dia masih belum bisa merelakan kepulanganku, 

karena masaku di  sini  teramat  singkat.  Belum bisa menutupi  kerinduan yang tertumpuk 

bertahun-tahun lamanya. Masih ingin bercanda, bersenda gurau, mencurahkan kasih sayang, 

dan menghapus kerinduan yang aku sudah tidak bisa lagi menghitung besarnya.

     “ Kamu nggak sholat Maghrib?” Tanya ibu.

     “ Lagi halangan,” jawabku.

     “ Kamu akan segera berkumpul dengan kami lagi, kan?” 

     Aku mendengar suara ibu sedikit berubah. Suara merdunya yang lembut, apalagi ketika 

sedang mengaji, tiba-tiba berubah serak dan bergetar. Aku tidak tega melihatnya sesedih ini.

     Aku telah lama terpisah dari ibuku, dibawa pergi oleh ayahku setelah perceraian mereka 

berdua. Aku mengerti perasaan ayah yang tidak ingin kehilanganku, tapi kalau membuat ibu 

menderita, aku merasa harus menemani ibu. Tapi kini, aku harus meninggalkan lagi untuk 

sementara.

     “ Jangan cemas, aku akan segera kembali setelah keadaan ayah membaik. Tak akan lama, 

kita akan bersama lagi,” kataku. 

     Ibuku menoleh.

     “ Kamu mau berjanji, Sayang? Untuk Ibu, nenek, ayah dan adikmu?” tanya ibu. Matanya 

basah.

     “ Ya, Bu. Aku berjanji.” 

     “ Kamu akan kembali lagi kan?”

     “ Insya Allah.”

     Ibu tersenyum, lalu memelukku.
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     “ Sekarang, ibu sudah lega. Kamu tidak akan apa-apa, Sayang. Ibu tidak akan takut lagi,” 

katanya.

     “ Ibu tidak keberatan kan, aku menemui ayah?” tanyaku.

     “ Tidak, Sayang. Bagaimanapun sakit hatinya ibu terhadap ayahmu, dia tetap ayah yang 

menyayangimu,” jawabnya lembut.

     “ Ibu, sebenarnya, apa yang menyebabkan Ibu dan ayah bercerai?” tanyaku.

     “  Karena,  kami  berdua  sama-sama keras  kepala.  Kalau  terjadi  pertengkaran,  kami 

bersikeras  mempertahankan  prinsip  kami.  Tidak  ada  yang  memulai  untuk  minta  maaf. 

Apalagi, ketika ayahmu semakin disibukkan dengan proyeknya yang di luar negeri. Dia jadi 

jarang pulang. Jangankan pulang. Meneleponpun hanya sempat sebulan sekali. Kamu jadi 

terlantar. Hanya diasuh oleh baby  sitter. Ibu juga ingin melanjutkan karir Ibu sebagai general  

manager di perusahaan ibu yang sedang menuju kesuksesan. Maka, ketika ayahmu pulang, 

Ibu segera menggugat cerai. Ibu mendapatkan sebagian harta kekayaannya, tapi hak asuhmu 

dimenangkan olehnya,” jelasnya sendu.

      “ Ibu, apa Ibu tidak memikirkian perasaan Ibu untuk ayah?” tanyaku lagi.

      “  Inilah  yang  ibu  sesalkan.  Ibu  telah  memilih  orang  yang  salah.  Kekayaan  dan 

ketampanannya  membuat  Ibu  melupakan  cinta  sejati  Ibu,  yang  bila  ibu  memilihnya, 

kehidupan ibu akan jauh lebih bahagia.”

     Kami tenggelam dalam diam. Aku tidak habis pikir. Inikah akibat yang harus ditanggung 

karena  lebih  memilih  kekayaan,  ketampanan,  dan kemapanan dibandingkan cinta  sejati? 

Rasanya aku tidak percaya, tapi harus mempercayainya.

     “ Tapi kalau Ibu tidak menikah dengan ayah, aku tidak akan lahir kan?” candaku.

     “ Tidak juga, mungkin kamu akan lahir dari orang lain,” sahutnya.

     “ Hehehe, benar juga ya!”

     “ Adel,  ibu harap, kamu tidak  terbutakan hal-hal semu juga seperti  ibu. Kalau kamu 

mencintai seseorang setulus hati, pilihlah dia. Jangan pergi darinya. Cinta itu lebih kuat dari 

segalanya.” 

     Aku kembali berpikir. Siapa sebenarnya yang menjadi cinta sejatiku kini. Apakah, aku 

menyukai  Hayase  hanya  karena  terobsesi  untuk  memiliki  cowok  berwajah  tampan  dan 
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dengan  bangga  memamerkannya?  Atau  karena  dia  sama-sama  menyukai  komik  dan 

memiliki daya khayal tinggi? Ya. Selama ini, yang kurasakan untuknya bukanlah cinta, tapi 

obsesi semata.

     Sedangkan Rio? Setiap kali mendengar namanya, aku merasakan kehangatan yang luar 

biasa ketika aku di  tengah kebekuan.  Dia bagai  oase di  tengah padang pasir.  Setiap kali 

melihat senyumnya, aku seperti melihat suatu pemandangan alam yang luar biasa indahnya. 

Jika aku mendengar suaranya, seperti mendengar suara debur ombak yang menghempas ke 

batu karang. Begitu tenang. Dan alasanku pergi itu... aku tidak ingin terus menyakiti hatinya.

     Senyum tipis tersungging di sudut bibirku. Kini sudah kuputuskan. Rio-lah sebenarnya 

orang yang kucintai.....sungguh,  ini  bukan paksaan,  ini  muncul  dari  palung hatiku yang 

terdalam. Menyeruak ke permukaan, dan memberiku kepastian. 

♫♫♫♫

Aku  menunggu  kedatangan  pesawatku  di  bandar  udara  Narita.  Seluruh  keluargaku 

mengantarku ke sini. Mataku menatap sebuah arloji mungil yang melingkar di tangan kiriku. 

Lima belas menit lagi, aku akan dibawa ke masa lalu. 

    Ayah tiriku menitipkan sejumlah uang untuk perjalananku nanti. Ibu memberiku bunga-

bunga  matahari  yang  dipetiknya  untukku.  Nenek  menyuruhku  membawa  yukata 

pemberiannya supaya nanti aku masih bisa merasakan kehadirannya. Keiko memasakkan 

tempura  untuk  bekalku,  dan  si  Kembar  memberikan  mainan  mereka  untukku.  Mereka 

benar-benar penuh perhatian.

     Tibalah saatnya aku harus pergi. Ibu memelukku dengan air mata haru mengalir di kedua 

pipinya. Si kembar menghadiahkanku kecupan kecil  di pipi. Dan setelah itu aku berjalan 

menuju pesawatku karena sudah akan lepas landas. Aku menoleh ke arah mereka sebelum 

memasuki pesawat itu dan melambaikan tangan sambil tersenyum. 

     Lalu, aku masuk dan duduk di bangku yang sudah disediakan. Bangku itu terletak di 

dekat  jendela  pesawat,  sehingga  aku  masih  bisa  melihat  keluargaku  yang  melambaikan 

tangan. Kasih sayang mereka masih terasa hangat di dalam jiwaku ini.
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     Aku melihat  pemuda yang duduk di seberang bangkuku. Usianya sedikit lebih muda 

dariku. Dari wajahnya, aku tahu dia ini orang Indonesia. Sepertinya dia buta, jarinya meraba 

buku huruf  Braille yang diletakkan di pangkuannya. Kasihan sekali dia, masih muda, tapi 

sudah menerima cobaan yang begitu berat.

     Lalu kudengar dia berkata, “ Partitur ini sepertinya akan indah sekali jika dimainkan. 

Mungkin akan kumainkan dalam konser nanti.” 

     Aku ingat!  Dia adalah pianis tuna netra muda yang sering dibicarakan ayah jika dia 

sedang membaca koran tentangnya. Anak muda yang pantang menyerah. Kebutaan tidak 

menghalangi  impian  dan  cita-citanya.  Dia  selalu  berusaha  dengan  apa  saja  yang  bisa 

digunakannya.  Aku  tiba-tiba  merasa  kecil  di  hadapannya.  Kebutaan  tidak  mampu 

mengalahkannya. Tapi aku, kata-kata yang menyakitkan hati  sudah membuatku lari  dari 

semuanya

     Dengan suara lembut, aku menyapanya. Tanganku meraih dan menjabat tangannya. Lalu 

aku berkata,  “ Aku adalah pengagummu, berusahalah untuk konsermu yang berikutnya. 

Aku akan menunggu jari-jari  ajaibmu menari di atas tuts piano dan menghasilkan irama 

yang jauh lebih merdu dibandingkan suara kicau burung pipit.”      

      Laki-laki itu tersenyum. Pandangan matanya yang kosong tampak sedikit berkaca-kaca.

     “ Terima kasih, aku senang sekali bisa mendapat dorongan semangat dari orang yang baik 

sepertimu. Bagiku, ini adalah sesuatu yang pasti bisa membuat musik mengalun jauh lebih 

indah,” katanya dengan nada penuh pengharapan.

     Aku juga tersenyum mendengarnya. Bertemu dengannya sungguh membuatku jauh lebih 

tegar.

     Kualihkan perhatianku pada pemandangan di bawah yang terlihat semakin mengecil.

♫♫♫♫

Aku kembali menjejakkan kaki di Indonesia ini. Tak pernah kusangka, aku kembali lagi ke 

sini.  Tidak  banyak  yang berubah,  tapi  atmosfernya  kurasakan berbeda.  Kini  yang  harus 

kulakukan, pulang secepatnya dan memastikan keadaan ayah.
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      Dari dalam taksi yang kutumpangi, aku melihat lagi pemandangan yang kukira tidak 

akan pernah kulihat  lagi.  Gedung-gedung tinggi,  mal  yang dulu sering kukunjungi,  dan 

taman bunga yang belum bersemi. Lalu tertangkap oleh mataku sosok Samsul dan gengnya 

nongkrong dekat  pelataran  parkir  mall  terbesar  di  kota ini.  Mereka masih mengenakkan 

seragam SMU Pusaka Bangsa, dan mereka merokok. Hah, ternyata mereka masih sebandel 

dulu. Bahkan jauh lebih bandel. Pasti kalau tidak karena cabut, diskors, atau bolos.

     Taksi ini berhenti tepat di depan rumahku. Aku merasakan kesan yang bertolak belakang 

jika dibandingkan ketika sebelum kutinggal dulu. Sunyi, suram, dan tampak kurang terawat. 

Perlahan,  aku membuka pagar besi  yang mulai  berderit.  Daun-daun kering terinjak oleh 

kakiku  ketika  memasuki  pekarangan  rumah.  Bunga  mawar  yang  dulu  tampak  segar 

menghiasi rumahku kini layu. 

     Sambil membawa koper yang berat ini, aku masuk ke dalam rumah. Keringat dingin 

mengalir  dan  membasahi  tubuhku.  Terlihat  olehku  Ayah  yang  duduk  di  kursi  roda, 

menunggu dengan wajah dingin. Pucat. Menatapku tajam.

     “ Dari mana saja kamu?” tanyanya dengan suara yang mampu membuat bulu roma 

merinding.

     Aku masih terpaku. Tak tahu kata-kata apa yang sebaiknya aku ucapkan kini. Tubuhku 

terasa beku, diterpa hawa dingin dari kata-kata ayahku.

     “ Apa kamu tidak berpikir bahwa kamu nyaris membuatku mati karena cemas? Kamu 

tidak berpikir apa yang terjadi disini selama kau menghilang?” tanyanya lagi dengan suara 

garang khasnya.

     “ Ayah,  apa Ayah tidak mengerti  betapa kesepiannya aku selama ini? jika kutanya, 

kenapa Ayah tidak pernah berhenti bekerja untuk sekedar menemaniku? dan Ayah selalu 

menjawab, ini untuk kebaikanku. Ini untuk masa depanku. Padahal yang kubutuhkan bukan 

hal-hal  yang  seperti  itu!  Terus  Ayah  akan  membuangku,  karena  aku  telah  membuatmu 

merasa terganggu!” Aku menumpahkan semua rasa marahku, rasa kesal, rasa terpojokkan, 

pada Ayahku yang kini kuharap bisa memberi jawaban atas semua pertanyaanku.

     “ Ayah? Membuangmu? Maksudmu apa?” tanyanya seolah tidak mengerti  apa yang 

kubicarakan. 
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     “ Aku tahu semuanya setelah menengar pembicaraan ayah dengan wanita cantik itu di 

rumah sakit. Ayah akan menyekolahkanku ke asrama di Paris, karena Ayah ingin menikah 

lagi, dengan tante itu, kan?” 

     Ayahku mengeleng-geleng kepala.

     “ Jadi hanya karena itu kamu minggat dari rumah, begitu?”

     Hanya, hanya, HANYA KATANYA? Seolah itu merupakan hal sepele yang tidak perlu 

dibahas penyelesaiannya. Ayah, cobalah mengerti sedikit saja!

     “ Kamu lupa dengan Tante Sheila, adik ayah yang tinggal di New York itu? Anaknya, 

Kintan yang sebaya denganmu, ingin disekolahkan di Paris dalam bidang desain dan seni 

grafis.  Karena  kesulitan  dalam hal  itu,  maka  Tante  Sheila  meminta  bantuan ayah untuk 

mencarikan sekolah asrama yang bagus di Paris.”

     APA? Jadi selama ini aku sudah salah sangkaaaaa? Betapa bodohnya aku!

     “ Jadi, bukan aku yang akan dipindahkan ke sekolah asrama?” tanyaku kaget.

     “ Untuk apa ayah menyekolahkanmu di luar negeri jika itu bukan keinginanmu?”

      Aku menatapnya tidak percaya. Aku memang ceroboh, terlalu cepat menyimpulkan 

sesuatu  tanpa  menanyakan  faktanya.  Kalau  dipikir-pikir,  aku  tidak  ada  bedanya  jika 

dibandingkan dengan Rio. Lalu, penuh haru aku memeluk ayah. Kukira ayah akan menolak 

dipeluk  olehku,  nyatanya  dia  membalasnya  hangat.  Ternyata,  dia  menyayangiku.  Sama 

seperti ibu menyayangiku.

     “Aku menemui ibu, di Jepang,” kataku pelan.

     “ Kamu, ke Jepang, sendiri? Tidakkah kamu berpikir kalau banyak sekali bahaya di luar 

sana?” 

     “ Ya, Ayah. Aku menyadarinya. Tapi, nyatanya kini aku kembali dengan selamat, kan!”

      Ayah mengeleng-gelengkan kepalanya lagi.

      “ Anak Ayah ini memang nekat sekali.”

     Aku teringat akan sesuatu. Masalahku dengan ayah sudah selesai, tapi masalahku dengan 

Rio belum teratasi. Aku segera berlari keluar.

     “ Mau kemana lagi? Kamu kan baru sampai?” tanya ayah dari atas kursi roda.

     “  Aku  masih  ada  masalah  dengan  Rio,  Yah!  Pinjam  mobilnya,  ya!”  seruku  sambil 

menyambar kunci mobil yang tergeletak di atas meja tamu.
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     “ Jangan!” Ayah melarangku pergi.

     “ Kenapa, Yah? Aku kan sudah bisa nyetir. Nanti juga aku kembali, kok!” Aku berlari 

menuju  garasi  dan  mengeluarkan  mobilnya.  Ayah  dengan  kursi  rodanya  mencoba 

mencegahku lagi. Tapi mobilku keburu jauh.

     Ayah terlalu mengkhawatirkanku.

♫♫♫♫

     Rumah Rio terletak agak jauh. Jalan menuju rumahnya itu pun cukup curam dan banyak 

tikungan. Memang, daerah ini banyak perbukitan. Harus ekstra hati-hati, kalau nggak mau 

mati konyol karena teledor.

     Aku mengambil HP-ku. Hehehe, dia pasti kaget banget kalau tahu aku sudah pulang. 

Aku akan menelepon ke rumahnya, tapi kuurungkan niatku itu. Biar kedatanganku menjadi 

surprise. Pasti dia kaget banget.

     Aku mulai ngebut. Rasanya tidak sabar untuk bertemu dan menyelesaikan  masalah kami 

secara baik-baik.

     Langit tiba-tiba menjadi mendung. Menutupi langit malam yang tadinya dihiasi kerlip 

bintang. Hujan pun turun dengan deras. Petir menggelegar. Mobiku masih melaju kencang 

di tikungan. Aku mengeremnya untuk mengurangi kecepatan.

     Berkali-kali aku menginjak pedal rem, tapi kecepatannya masih tinggi. Tidak berkurang 

sedikitpun!

     Oh,  tidaaakk!  Ternyata  ayah  melarangku  pergi  karena  remnya  blong! 

Aduuuuhh...gimana, nih? Mana jalanannya licin karena hujan, lagi! 

     Rasa takut dan panik berkecamuk dalam hatiku. Bagaimana kalau nanti aku tidak bisa 

mengendalikan laju mobil ini? Bagaimana kalau nanti mobilku bertabrakan dengan mobil 

lain? Bagaimana kalau aku tidak bisa menyelamatkan diri? Tuhan, tolong aku..... 

     Aku berusaha mempertahankan keseimbangan mobilku di jalan yang licin dan berliku ini. 

Walaupun sudah kucoba sekuat tenaga, tetap saja ketakutanku membuat kemudinya ketar-

ketir. Aku panik sekali, memikirkan bagaimana cara menghentikan mobil di turunan curam 

seperti ini.
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     Saking paniknya, mobilku nyaris  menabrak pohon besar  yang tumbuh di  tepi  jalan. 

Aaaarrghh...Sial! Tapi untung saja, mobilku nggak menabrak pohon raksasa itu.

      Kucoba mengingat trik membelok ketika aku suka bermain gokart dulu. Tapi, siaaalll! file 

yang di  otakku tentang gokart  hilang semua!  Alias  Lupa Totaaal!  Semua ditelan sesuatu 

yang bernama rasa takut dan kepanikan.

    Aku melihat mobil lain yang berlawanan arah berjalan ke arah mobilku. Aku baru sadar, 

telah salah mengambil jalur.

     Tak  bisa  berhenti  lagi,  aku  membanting  setir.  Mobilku  lolos  dari  mobil  itu.  Aku 

membelokkan mobilnya ke arah yang benar. Senyum lega menghiasi wajahku.

     Tapi, senyum lega itu hilang setelah aku melihat ada truk besar yang berhenti di depan 

mobilku. Kalau aku tidak menghindar, bisa gawat!

      Aku kembali membanting stir ke jalur kanan. Hujan yang deras membuatku kesulitan 

melihat  ke  depan.  Lama  kelamaan  semakin  jelas,  ada  mobil  lain  yang  melaju  dengan 

kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Aku mengelak lagi, tapi aku tidak melihat pohon 

besar yang tumbuh di tepi jalan itu. Mobil ini tidak bisa dihentikan. Aku berteriak kencang, 

tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan selain itu.

     Semuanya terjadi  begitu cepat.  Setelah mendengar suara benturan yang amat keras, 

Kepalaku membentur setir. Pecahan-pecahan kaca mobil melukai tubuhku yang tidak bisa 

kugerakkan lagi. Aku masih sempat mendengar suara orang-orang yang panik diluar sana. 

Setelah itu, aku merasa tertidur. Tidur yang panjang, dan sangat sulit bagiku untuk bangun.

    Hey, jangan bilang aku tabrakan dan akan mati!

Puzzle 15:
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The Terrible Accident

AKU merasakan sunyi dan gelap disekelilingku. Mataku memandang sekeliling. Hanya aku 

sendiri di sini, tidak ada orang lain, benda lain, dan warna lain selain hitam. Aku mencoba 

berlari dan mencari jalan keluar, Tapi yang kulihat hanyalah kegelapan yang tak berujung. 

Kucoba untuk berteriak sekuat-kuatnya, tapi tidak ada seorang pun yang menyahut. Aku 

disini , sendiri. 

       Siapapuunn...jawab akuuu....

       Tetap sunyi. Yang terdengar hanya Echo dari suaraku yang terdengar berkali-kali.

      Sebenarnya, aku dimana?

      Rio...Rio...Kamu dimana? Rio... jawab aku....RIOOOOO.....

     Ayaaaah! Apa engkau dapat mendengar suarakuuuu?

      Dengan langkah gontai, aku berusaha mencari apapun yang bisa kutemukan. Apapun 

itu, walaupun hanya seekor semut di tengah kegelapan seperti ini. Yang juga tersesat dalam 

sesuatu yang sungguh tidak kumengerti.

      Aku masih merasakan udara segar memasuki hidungku. Tapi, kenapa rasanya hampa 

begini? Bagaikan tersesat  di luar  angkasa. Tidak ada cahaya, tapi aku masih bisa melihat 

rupa diriku.

      Lalu  dari  kejauhan aku melihat  setitik  cahaya  putih.  Aku merasa  masih  memiliki 

harapan, dan aku berlari menuju titik putih itu. 

      Semua yang kulihat berganti, kini aku berada di sebuah padang bunga yang sangat luas. 

Tak  berujung.  Langit  biru  terhampar  luas.  Aromanya tidak  pernah kucium sebelumnya. 

Wangi, membawa kesan mistik. Seperti campuran semua aroma bunga ditambah sejuknya 

daun mint.  Seekor kupu-kupu hingap di rambutku, lalu pergi lagi. Kulihat diriku. Dibalut 

gaun putih yang sangat cantik dan lembut. Di rambutku tersemat beberapa kuntum bunga. 

Aku heran sekali, apa aku pernah membeli gaun seperti ini? Sesungguhnya, aku tidak sudi 

memakai pakaian risi seperti ini. Gatel!
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      Tujuh warna pelangi  berpendar  di  langitnya.  Awannya berwarna  putih  keperakan, 

bergumpal-gumpal bagai kapas yang berkilauan. Burung-burung pipit bernyanyi merdu di 

dahan pohon yang tumbuh di dekat situ. Sejuk, rimbun, meneduhkan.

      Tiba-tiba jiwaku tersergap rasa takut. Di  dunia nyata,  tidak ada pemandangan dan 

suasana seperti ini. Apakah aku sudah MATI? Apakah aku akan terus berada di sini, hingga 

Sang Maha Hidup memanggilku? Tidak, aku belum ingin mati. Masih banyak yang harus 

kulakukan.  Membahagiakan  ayah,  menemani  ibu,  menjalani  kehidupan  yang  indah  dan 

penuh  bahagia,  menggapai  impianku  menjadi  seorang  komikus,  dan  Rio.  Oh...Rio.  Aku 

belum  ingin  meninggalkannya.  Aku  ingin  sekali  mengatakan  bahwa  aku  sangat-sangat 

mencintainya. Jauh sebelum perasaannya untukku timbul di dalam hatinya.

     Aku  terduduk  lemas.  Kulihat  bunga-bunga  ini  tumbuh  di  atas  rumput  hijau  yang 

berembun. Aku berharap, ini hanya mimpi. Jadi aku nanti bisa terbangun, dan melihat ayah 

di sampingku. Menenangkanku dari mimpi buruk ini.

      Sesosok bayangan putih bercahaya mendekat. Aku memandangnya ketakutan. Siapa dia? 

Apa dia  MALAIKAT MAUT? Oh tidak,  siapapun dia,  aku tidak peduli.Yang kupikirkan 

hanya rasa takut yang teramat sangat.

      “ Sudah saatnya, aku diutus untuk membawamu pulang. Kembali ke pangkuan Tuhan 

yang maha agung,” kata sosok putih itu dengan suara yang begitu lembut.

     Teduh.

      Menenangkan jiwa. Membuatku terhanyut. Aku pun terkesima melihat rupanya yang 

berkilauan.

     Tapi rasa takut tiba-tiba kembali menyelubungi hatiku, ketika muncul suatu pikiran di 

benakku. Apakah dia adalah malaikat yang akan membawaku pergi?

     “  Jadi,  apakah  aku  akan meningalkan  dunia  ini,  untuk  selamanya?”  tanyaku pada 

malaikat itu.

    “ Ketahuilah, dunia ini hanya tempat persinggahan. Dengan perintah yang Maha Kuasa, 

aku akan membawamu ke tempat hidup abadi manusia. Di mana kelak akan ditentukan, 

tempat  mana yang layak bagi manusia itu sesuai dengan amal perbuatannya,” jawabnya 

dengan suara yang sejuk didengar.
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     “ Tapi, aku masih belum ingin mati...masih banyak janji  yang harus kutepati...masih 

banyak sesuatu yang belum kuselesaikan di dunia ini...masih banyak impian dan cinta yang 

masih ingin kuraih..” Aku memohon pada malaikat itu, dan dia menggeleng.

     “  Ini  bukan  kuasaku.  Ini  semua  kehendak  Tuhan.  Aku  tidak  punya  hak  untuk 

memutuskan,” katanya.

Aku berontak, tapi genggaman itu semakin kuat. Aku tidak mau pergi sebelum bertemu 

lagi  dengan  Rio,  dan  aku  masih  mempunyai  impian.  Impian  menjadi  seorang  komikus 

terkenal yang belum kesampaian.

     Malaikat itu menarik tanganku lembut. Bagai angin yang berlalu begitu saja di tanganku, 

tapi kuat. Mampu menarik tanganku dengan halus tapi aku tidak bisa melawan.

      “ Kumohon, lepaskan aku, aku belum mau mengikutimu. Aku masih ingin menjalani 

kehidupan  yang  bahagia  di  dunia  ini..”  Aku  memohon  sambil  meronta.  Berusaha 

melepaskan tanganku dari genggaman halus malaikat itu.

       “ Sebelum aku membawamu, aku akan mengajakmu melihat semua yang terjadi di alam 

nyata sana,” kata malaikat itu. 

Setelah dia berkata begitu, mataku menangkap kilatan cahaya yang begitu menyilaukan. 

Perlahan  cahaya  itu  pudar  dan  aku  bisa  melihat  mobil  ayah  yang  kukendarai  hancur 

menabrak  pohon.  Kacanya  pecah  dan berserakan  di  atas  jalan  beraspal.  Roda depannya 

hancur, begitu juga dengan badan mobil yang tidak berbentuk. Hujan mulai reda. Orang-

orang ramai berkerumun di sekitar lokasi sambil menatap kasihan. Terlihat beberapa orang 

polisi dan ambulans di sekitar tempat itu. Ada juga reporter TV yang meliput kejadian itu.

Kulihat  tubuhku yang diangkut  oleh beberapa  warga  yang berhasil  mengeluarkanku 

dari dalam mobil. Mataku terpejam, darah mengucur dari kepalaku, tubuhku penuh luka, 

dan basah terguyur hujan.

Aku  terpaku  diam.  Tiba-tiba  bibirku  ini  suliiiit  sekali  digunakan  untuk  berucap. 

Tanganku  pun  kaku.  Aku  tidak  percaya  pada  penglihatanku  sendiri.  Ini  semua  terlalu 

mengerikan untuk kulihat. Aku tidak bisa menangis. Air mataku sudah terlanjur habis untuk 

menangisi masalahku dulu. Kuharap ini semua hanya mimpi. Tapi kenyataannya, ini adalah 

sesuatu yang sangat pahit, dan aku harus menelannya sudi tidak sudi.
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“Apakah  aku  sudah  mati?  Apakah  kau  sudah  benar-benar  mencabut  nyawaku?” 

tanyaku.

“ Belum, kamu masih berada di antara hidup dan mati. Kini kamu dalam keadaan tidak 

sadar, tapi kesempatanmu untuk hidup sangat kecil sekali,” jawabnya.

Perhatianku teralih pada sebuah mobil yang baru tiba di tempat ini. Dari dalam sedan 

warna  silver  metalik  yang  kukenal  adalah  milik  ayahku.  Ayah  dengan  kursi  rodanya 

menghampiriku yang terbaring.

Dia tidak berkata apapun, tapi air matanya deras mengucur, hidungnya memerah, lalu 

dia mengusap keningku yang berlumuran darah.

Aku  menegurnya,  tapi  dia  tidak  menyadarinya.  Aku  mencoba  menyentuhnya,  tapi 

hanya terasa seperti angin. Tidak tersentuh.

Kulihat  seseorang  menyeruak  dari  kerumunan  orang-orang.  Orang  itu  menatap  ke 

arahku dengan tatapan tidak percaya. Matanya tidak berkedip melihat ke arahku. Dia masih 

menatapku dengan mata basah hingga tubuhku diangkut oleh ambulans, lalu setelah itu, dia 

pergi dan menghilang di tengah lautan manusia. Aku sangat mengenalnya. Bahkan dialah 

orang yang menjadi alasanku pergi. Dia adalah Rio.

Semua pemandangan tentang peristiwa itu hilang. Kini kembali ke padang bunga yang 

tadi kulihat. Hanya ada aku dan malaikat itu.

     “ Makhluk yang kecil tidak akan bisa mengelak dari kehendak Tuhan yang maha besar. 

Tapi kalau makhluk yang kecil itu mau merendah diri di depan Tuhannya, niscaya Tuhan 

akan membesarkannya.” Malaikat itu berkata dengan suaranya yang begitu agung. Lalu aku 

berpikir, kalau malaikat saja sudah semenakjubkan ini, bagaimana dengan Tuhan yang telah 

menciptakan dunia beserta isinya?

         Tak terbayangkan oleh siapa pun yang mencoba membayangkannya.

        Aku tertunduk. Kini tinggal dua pilihan. Pasrah dengan keadaan sekarang dan terbaring 

lamaaaa sekali  di  suatu tempat,  dan disiksa oleh sebuah neraka bernama kesepian.  Atau 

memohon dengan segala kerendahan hati, dengan kemungkinan Tuhan akan mengasihaniku 

lalu memberiku kesempatan lagi.

      Malaikat itu melepaskan tanganku, lalu berkata, “ Aku telah menerima perintah Tuhan. 

Dia  memberimu  kesempatan  hidup,  asalkan  selama  hidupmu  ini,  kamu  beriman  dan 
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bertakwa  kepadanya,”  kata  Malaikat  itu.  Aku  mengangkat  kepalaku,  memandangnya, 

tersenyum bahagia.

      “ Terima kasih, Malaikat. Terima kasih...” aku tersenyum haru. Memang Tuhan Maha 

Tahu. Aku baru memohon dalam hatiku, balasannya sudah disampaikan pada Malaikat ini. 

Luar biasa.

      “ Berterima kasihlah pada Tuhan. Aku hanya perantaranya. Tuhan itu maha bijak, Jangan 

sekali-kali kamu meragukan kasih sayangnya. Beruntunglah kamu, manusia. Karena Tuhan 

masih  menyayangimu,  tapi  kelak  pasti,  aku  akan  menjemputmu  kembali.  Jika  sudah 

waktunya.”

      Malaikat itu hilang dari pandangan.

♫♫♫♫

      “ Dok, bagimana keadaan putri saya?”

      “ Dia masih koma,  detak jantungnya sempat melemah, tapi kini sudah stabil. Luka di 

sekujur tubuhnya tidak begitu parah, tapi benturan keras pada kepalanya membuat kami 

khawatir terjadi masalah serius pada otaknya.”

     Aku....aku  bisa  mendengar  semuanya!  Suara-suara  di  sekitarku  terdengar  jelas  di 

telingaku! Aku masih hidup!

Aku mencoba membuka mataku, tapi tidak bisa. Semuanya masih gelap gulita. Aku pun 

mencoba  menggerakkan  tanganku,  tapi  tidak  beranjak  satu  sentipun  dari  atas  tempat 

tidurku. Sebenarnya, ada apa ini?

 Terdengar olehku suara ayah yang cemas. Aku bisa merasakan alat bantu pernapasan di 

wajahku.  Kepalaku  terasa  nyeri  sekali,  tapi  aku  tidak  bisa  mengaduh  kesakitan  karena 

bibirku terasa terkunci. 

      Tak terdengar suara siapapun disini selain suara ayah. Paling-paling suara dokter atau 

suster yang menanganiku. Rio...kamu dimana? aku butuh kamu di sini.

♫♫♫♫
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Lama  sekali  rasanya.  Aku  masih  belum  bisa  melihat  apa-apa  selain  hitam  pekat  yang 

menyelubungi penglihatanku. Suaraku pun sama sekali tidak bisa keluar, bibirku terkunci 

rapat,  jari  jemariku  masih  terasa  kaku.  Entah  sudah  berapa  hari  aku  menanggung 

penderitaan macam ini.

     Aroma yang kucium hanya satu, aroma obat yang kadang-kadang membuatku puyeng 

jika menghirupnya. Ayah selalu masuk dengan membawa aroma parfumnya, tapi wanginya 

terlalu menyengat hidung. Membuatku semakin mual.

      Tak ada aroma lainkah yang bisa kucium? Seseorang, tolong bawakan sebuket bunga 

harum dan masukanlah ke dalam vas,  tapi  jangan bawa-bawa bunga bangkai!  Aku akan 

membuatmu  melayang  ke  langit  ke  tujuh  dengan  tinjuanku  kalau  kamu  berani 

melakukannya. 

      Hanya dari  jarum infus  aku bisa  mendapat  asupan gizi.  Padahal,  aku ingin sekali 

menghabiskan semua  isi  kulkas  di  rumahku saking  laparnya.  Dan  meminum  semua  air 

galon di rumahku saking hausnya. Haha, bisa-bisa aku jadi gendut dalam sekejap.

     Terdengar suara derap langkah seseorang yang sedang berlari dari lorong rumah sakit, 

sepertinya, karena suara itu terdengar sedikit bergema.

     Aku mendengar suara pintu kamarku dibuka. Siapa gerangan orang yang masuk ke 

kamarku ini? Mungkin ayah? Goblok! Ayah bukannya masih di kursi roda? Berarti orang 

lain.

     Langkah kaki itu terdengar semakin mendekat.  Kurasakan sebutir  keringat mengalir 

nyaris  masuk  ke  mataku,  tapi  aku  tidak  bisa  bergerak  sama  sekali  sehingga  harus 

membiarkan di sekitar mataku mengalir keringat yang pasti asin kalau dijilat (Memangnya 

siapa yang mau jilat?)

      Aku merasakan aura  aneh itu  semakin  mendekat.  Aku takut  kalau ternyata  yang 

menyelinap ini adalah setan muka rata yang ingin meminjam wajahku yang gimana gitu 

untuk menggantikan muka licinnya, atau makhluk halus yang lebih halus daripada bintang 

iklan produk kosmetik yang ingin berkenalan dan tukeran nomor HP.

     MUSTAHIIIL! GILE LOE! ITU GAK MUNGKIIIN!

     Orang itu menggenggam tanganku, lalu dia berbicara dengan nada sedih yang penuh 

makna.
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     “ Del, kenapa jadi begini? Kepergian lo yang mendadak dan tanpa meninggalkan satupun 

pesan sudah cukup membuat gue cemas setengah mati, kini lo bikin gue jauh lebih takut 

lagi....”

      Suara itu...suara yang kurindukan... suara Rio yang sangat ingin kudengar, terasa begitu 

jauh,  menggema.  Tapi  kenapa?  Suaranya  justru  kudengar  saat  aku  mengalami  kejadian 

mengerikan seperti ini?

     “ Bukalah mata lo. Katakan sesuatu. Please, jangan bikin gue tambah takut...” 

      Aku ingin  sekali  membuka  mataku untuk  melihat  wajahmu yang tersenyum,  tapi 

bagaimanaaaa? Aku sudah berusaha membuka mataku tapi tak bisa!

      “ Lo ingat nggak, waktu dulu gue main bola dan bola itu masuk ke pekarangan rumah lo. 

Kita waktu itu masih sama-sama kecil.”

      Ano hi no koto ima demo mada oboeteru kara. 

      I haven’t forgotten what happened that day.

     “ Lalu waktu lo menyiram gue pakai cairan bau di hari ulang tahun lo yang ke empat 

belas. Lo  pasti ingat, kan?”

      Lo jadi bau banget, deh. Kadonya masih kusimpan lho.

     “ Lo pasti nggak bisa ngelupain kejadian ini, waktu di Sunset Hill, elo minta turun karena 

ngira  gue  mau  macem-macem  ke  elo.  Terus,  akhirnya  lo  ngerti  bahwa  gue  nggak  ada 

maksud jahat ke lo, saat-saat itu, tanpa gue sadari telah meninggalkan kenangan indah bagi 

gue, Del. We can never go back to the old days.” suara Rio terengar parau. Aku merasakan setitik 

air yang sejuk jatuh di tanganku.

      Dia menangis,  oh Tuhan...Tolong bebaskan aku dari  kegelapan ini supaya aku bisa 

menyeka  air  matanya....  sekarang,  aku  seperti  Ikarus  yang  kehilangan  sayapnya  ketika 

terbang tinggi, jatuh, dan ditelan oleh gelombang samudera. Tak berdaya, tergolek seperti 

bayi  yang baru dilahirkan.  Diam seperti  boneka manekin yang selalu dipajang di  depan 

butik langgananku.

       Tiba-tiba aku mendengar seseorang masuk.

       “ Jam besuk sudah habis, pasien butuh istirahat.”

       Aku mendengar suara seseorang. Kalau bukan suara dokter, pasti suster.
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       Rio melepaskan gengaman tangannya. Lalu berjalan keluar. Lalu terdengar seperti suara 

orang  bertengkar,  dan  tak  lama  pertengkaran  itu  berhenti.  Langkah  kakinya  terdengar 

semakin menjauh.

♫♫♫♫ 

      Hari ini, mbok Ijah dan Michi menengokku. Aku hanya bisa mendengar suara mbok Ijah 

dan  eongan  Michi  yang  sangat  khas.  Suaranya  pilu,  seperti  merasakan  kesedihan  dan 

kekhawatiran luar biasa.

      “ Cepet sembuh Non, kesian Tuan nggak bisa tidur terus, Michi juga jadi kurus sejak 

nggak ada Non. Dia nggak mau makan,” kata mbok Ijah padaku.

      Aku  merasakan ternyata mereka memperhatikanku, tapi memperlihatkannya dengan 

cara berbeda. Ayah menunjukkan rasa sayangnya dengan terus menasihatiku supaya tidak 

terjerumus. Mbok Ijah, selalu berusaha membuatkan makanan yang enak untukku. Michi, 

selalu menghiburku dengan selalu menungguku di dalam kamar dengan manis hingga aku 

pulang.

       Seorang suster menegur Mbok Ijah dengan suara kasar. 

      “ Maaf, Bu. Di sini bukan tempat hewan. Kalau Ibu tidak membawa hewan ini keluar, 

silahkan Ibu yang keluar.”

      “ Non, Mbok pulang dulu. Cepat sembuh ya, Non. Mbok tinggalin makanan kesukaan 

Non, jadi cepat bangun, ya!”

      Mbok Ijah berjalan pergi, diiringi suara eongan Michi yang biasanya bergelayutan manja 

di dalam pelukan majikanya ini.

      Lagi-lagi, aku ditinggal sendiri, ditemani jarum infus, alat bantu pernapasan, dan teman 

sejati tinggalllah sepi. ( Mirip lagunya Opick, kali...)

♫♫♫♫
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       Ayah menungguiku disini semalaman. Dia tertidur di sisi ranjangku. Sebenarnya aku 

ingin  sekali  bangun  untuk  membangunkannya.  Mengatakan  bahwa  aku  sangat 

menyayanginya, dan berpesan padanya supaya dia tidak terlalu khawatir.

       Kurasakan ayahku beranjak, lalu terdengar suara kursi rodanya yang bergerak menjauh. 

Dia keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

       Dalam hati  aku mengutuk diri,  kenapa waktu itu kamu nggak dengerin kata-kata 

ayahmu? kenapa waktu itu kamu nggak pergi  naik taksi saja? Kenapa kamu ini ceroboh 

banget?

       Percuma.

      Kalau itu memang sudah jalan hidupku, walaupun kucoba hindari,  tetap saja akan 

terjadi. Kan bisa saja kalau taksi yang kutumpangi itu tabrakan, atau dapat kecelakaannya di 

rumah, alias jatuh dari tangga lagi. Bisa saja, kan?

      Pintu kamarku dibuka. Seseorang masuk.

      Hai, Del. Gue datang lagi. Maafin gue, ya kemarin sudah ninggalin lo sendiri. Kenapa sih 

suster itu ngotot banget nyuruh gue keluar? Gue minta waktu sedikit lagi saja nggak dikasih 

sama dia,” rutuk orang itu kesal.

     Orang itu tak lain tak bukan adalah Rio. Dalam hati aku tersenyum.

      “ Ini, gue bawakan bunga mawar dari Sunset Hill untuk lo. Gue baru ke sana untuk 

memetiknya. Lo harus melihat ini sebelum bunga ini layu,” kata Rio padaku.

      Rio.... kamu ini pelukis atau sastrawan, sih? Apa jangan-jangan kamu hijrah dari Pablo 

Picasso menjadi Shakespeare?

      Aroma mawar yang lembut menebar ke seluruh sudut ruang kamarku. Setidaknya, bisa 

menutupi aroma obat yang malah membuatku tambah pusing.

      Aku  merasakan  sebuah  kecupan  lembut  di  keningku. Selama  beberapa  detik  aku 

mencoba  memastikan  apa  yang  terjadi.  Otakku  serasa  tidak  bisa  berpikir,  dan  barulah 

beberapa  saat  kemudian  aku  menyadari  apa  yang  terjadi  sebenarnya.  Dan 

ternyata...ternyata... Huaaaa! Rio ngambil kesempatan dalam kesempitan! Kalau gue sadar 

nanti, gue bakalan menendang elo sampai nyangkut di menara Tokyo!

       Miracle! 
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Aku tidak  tahu apa ini,  tapi  aku merasakan sesuatu yang tak bisa  dijelaskan secara 

logika. Hanya bisa dirasakan, tapi tak mampu kujelaskan.

 Mendadak  aku  merasakan  sebuah  kekuatan  menjalari  tubuhku.  Kukuatkan  diriku 

untuk mengerakkan jari jemariku. Seberkas cahaya putih melintas di depan mataku. Mula-

mula  hanya  sedikit  cahaya  yang  bisa  tertangkap  mataku  dan  lama-kelamaan  menjadi 

semakin  jelas.  Berbayang,  dan   terlihat  wajah  Rio  yang  tersenyum  takjub.  Matanya 

menatapku,  hangat.  Tanpa  kacamata  yang  selalu  bertengger  di  hidungnya.  TANPA 

KACAMATA.  Ajaib!  Aku  nyaris  tidak  mempercayainya.  Kemungkinannya  hanya  satu 

persen kurang kalau dia mau lepas kacamata. Para pembaca, berikan  aplaus  yang meriah 

untuk orang yang telah membuka kedoknya ini!

      “ Akhirnya.... akhirnya lo sadar juga. Elo itu udah bikin gue jantungan tahu nggak?” kata 

Rio  sambil  terus  menggenggam tanganku.  Aku meringis.  Dia  menggenggam terlalu  erat 

sehingga luka di tanganku jadi terasa perih.

“ So..sori, lo bisa lepasin tangan gue nggak? Sakit nih!”

Rio  melongo,  lalu  melihat  tanganku  yang  lecet.  Dia  buru-buru  melepaskan 

genggamannya  dan  meminta  maaf  padaku.  Dia  terlalu  senang,  makanya  tanpa  sadar... 

begitulah.

...ternyata dia masih juga konyol ya!

“ Elo cengeng banget,  masa karena ngelihat gue luka dikit  aja langsung nangis? Gue 

nggak mau lho punya sahabat yang cengeng,” ejekku pura-pura. Padahal aku mungkin jauh 

lebih cengeng. Ini kulakukan hanya karena nggak ingin suasananya jadi sentimentil. 

Rio cepat-cepat mengusap air matanya. 

“ Elo itu ngomong apa? Jelas-jelas luka lo parah begitu,” sahutnya sambil tersenyum 

sedih.  “  Lo jangan membahayakan diri  lo  lagi.  Gue ‘kan  sayang banget  sama elo,  Del,” 

lanjutnya.

“ Sebagai sahabat kan?”

Rio langsung terdiam.  Kulihat  dia kebigungan,  memikirkan jawaban apa yang harus 

diucapkannya. Dalam hati aku tertawa. Tawa yang begitu keras.

“ Nggg...kayaknya...ngg...lebih dari itu,” jawabnya gugup.
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     Susah payah aku berusaha tersenyum, soalnya kepalaku yang masih nyeri membuatku 

lebih ingin menggerutu sepanjang hari. Atau menghancurkan semua yang ada di depanku 

untuk melupakan rasa sakitnya.

     “ Bagaimana dengan Tiara?” tanyaku.

     Dia menggeleng.

     “ Cinta gue untuk Tiara nggak bakalan mati. Gue tahu, gue masih punya masa depan, dan 

gue nggak akan membiarkan masa depan gue itu terkekang hanya karena rasa bersalah yang 

nggak terobati. Tiara pun pasti nggak setuju gue terus mengingatnya dengan cara bersedih 

setiap waktu,” ungkapnya jujur.

     Aku ngerti,  Rio adalah tipe orang yang setia, tapi aku percaya, dia masih bisa jatuh 

cintrong pada orang lain, dan kuharap orang itu adalah aku.

     “ Mungkin  lo tidak menyangka, jauh sebelum lo merasakan perasaan itu,  gue sudah 

merasaknnya terlebih dahulu, dan selalu  gue tutupi.  Elo aja yang bego dan nggak peka, 

padahal gue udah merasakannya sejak lo mengajak gue bermain di masa kecil dulu.”

      Kulihat muka Rio jadi merah padam, padahal kurasa, nada bicaraku nggak ada romantis-

romantisnya.

      “ The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard but must be felt  

with the heart, walaupun elo nggak membuka kacamata lo, gue masih merasakan cinta itu 

dengan hati. Kalau lo merasa nyaman dengan kacamata, udah, pake aja,” kataku.

“ Tapi,  gue pake kacamata cuma buat  kedok doang, gue lebih suka memperlihatkan 

wajah gue yang sebenarnya, dan nggak ingin berpura-pura lagi. Kenapa, aneh ya?”

“ Oh, enggak kok. Cakep malah. Gue seneng melihat elo udah kembali menjadi Rio yang 

dulu,  soalnya Rio  yang dulu itulah  yang membuat  gue suka,  bukan Rio  yang pendiam, 

dingin, dan sok nggak peduli,” sahutku.

      “ Lo ngomong itu untuk nyenengin gue aja kan?”

      “  Gue  jujur!  Suer!  Kalau  lo  masih  nggak  percaya  juga,  lo  boleh  cabut  alat  bantu 

pernapasan gue sekarang, dan biarin gue mati karena kecewa nggak dipercaya lagi sama lo,” 

candaku. Berlebihan memang.

“ Yeee...anaknya malah ngambek. Ya jelas gue percaya lah, bisa-bisa gue ketiban masalah 

kalo nggak mempercayai kata-kata lo lagi,” kata Rio.
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“ Iya juga ya,” kataku sambil berusaha bangkit duduk. “ Aduh....” kepalaku kembali 

terasa sakit.

“ Del, lo jangan duduk dulu!”

Yaah...aku terpaksa kembali meletakkan kepalaku di atas bantal karena masih nyeri.

“ Gue panggil bokap lo dulu, ya!” kata Rio sambil berbalik pergi.

“ Ngg...Yo,” panggilku.

      “ Apa?” sahutnya.

“ Sebelumnya, maaf ya.”

“ Maaf tentang apa?”

“ Gue membuka diary online lo dan membaca seluruh isinya,” kataku pelan.

Rio tersenyum.

“ Nggak apa-apa. Toh isinya nggak penting.”

“ Bukan! Maksud gue, isinya memang bagi lo nggak penting, tapi ada beberapa kata 

yang bagi gue sangat berarti,” kataku.

“ Yang mana ya?”

“ Elo ini bagaimana. Lo  yang buat masa lo yang lupa?”

“ Mmm...nanti  gue coba lihat lagi,” sahutnya sambil melangkah ke luar.

    Aku mendesah.  Kegelapan yang meyelubungi  mataku sudah hilang,  aku sudah bisa 

mengambil mawar pemberian Rio, walaupun sebenarnya aku lebih suka bunga melati, tapi 

nggak lucu kan, kalau bunganya dibawa pakai kantong karena susah merangkainya.

    Ayahku masuk dengan menggunakan kursi  rodanya.  Wajahnya  tanpa  ekspresi,  tapi 

matanya  bersinar.  Dia  langsung  memelukku  begitu  melihat  aku  telah  kembali  ke  dunia 

nyata.

    “  Dasar  anak  nakal.  Lagi-lagi  kau  membuatku  jantungan.  Kau  tetap  saja  pergi 

menggunakan mobil yang tak pernah sempat kubawa ke bengkel itu walaupun kularang,” 

katanya dingin tapi sesungguhnya merupakan ungkapan perasaannya yang sesungguhnya.

    “ Yah, Rio mana? Dia yang beri tahu Ayah, kan?” tanyaku.

    “ Sudah pulang,” sahut ayah. 

    Aku hanya bisa diam, padahal dalam hati aku merutuk. Sialan si Rio, baru bentaran di 

sini, udah main pergi aja kayak setan.
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♫♫♫♫

     

Karena bosan, aku mengambil remote dan meyalakan televisi 29 inch yang terletak di meja 

kamar  rawatku.  Sebenarnya  aku  ingin  menonton  film  kartun,  tapi  siaran  yang  kudapat 

adalah siaran langsung konser pianis muda yang kutemui di pesawat waktu itu.     

    Tepuk  tangan  riuh  membahana  ketika  Sang  Maestro  muncul  di  atas  panggung. 

Menggunakan  tongkatnya  dan  berjalan  perlahan.  Aku masih  ingat  wajahnya  yang  ceria 

ketika kami bertemu. 

Kali  ini,  saya  akan  membawakan  lagu  baru  yang  saya  persembahkan  untuk  kakak  yang  

memberiku semangat  di  atas pesawat seminggu yang lalu.  Dimanapun Kakak  berada,  saya harap  

Kakak mendengarkan lagu ini.

      Aku menahan napas, begitu berartikah dorongan semangat yang kuucapkan waktu itu? 

Apa  artinya  dorongan  semangat   yang  hanya  terdiri  dari  rangkaian  beberapa  kata  itu 

sehingga bisa begitu menyentuh hatinya?

     Anak itu berjalan menuju piano yang akan dia mainkan, lalu dia duduk di atas sebuah 

bangku dan bersiap untuk lagu pertamanya.

      Jari-jarinya menari  di  atas  tuts  piano tanpa keraguan.  Irama yang luar biasa  indah 

mengalun  diiringi  gesekan  biola,  tiupan  saxophone   dan  petikan  dawai  harpa  yang 

menciptakan rangkaian bunyi yang luar biasa merdu. Heavenly Orchestra. 

     Aku terhanyut oleh aliran irama yang deras. Dia memainkannya penuh pengkhayatan. 

Sesunguhnya  aku  tidak  begitu  suka  musik  piano,  tapi  kalau  ini  untukku,  aku  merasa 

tersanjung, niiiii....

     Akhirnya dia menyudahi permainan menakjubkannya itu. Seluruh penonton berdiri dan 

bertepuk tangan meriah sekali. Gegap gempita. Riuh rendah kata-kata pujian dari tiap mulut 

yang ada di sana. Semburat cahaya kebahagiaan terpancar dari wajah Sang Pianis Muda. 

      Dalam hati aku berkata, “ Aku akan selalu mengirim salamku lewat angin, dan kau akan 

mendengar isi salamku lewat hembusannya.”

      Perhatianku  teralih  pada  handphone  yang  tergeletak  di  atas  meja.  Aku  langsung 

mengambil  dan memastikan keadaannya.  Sedikit  lecet  dan tergores,  tapi  masih menyala. 
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Mataku terbelalak kaget melihat New Message yang begitu banyak. Ada 59 pesan baru yang 

berbeda-beda pengirimnya.

     Ayah palsu, Ichika, Hayase, Ibu, Kentarou, Hikaru, Kana, Kana, Mai.....

     Ya ampuun, ternyata mereka belum tahu kejadian yang menimpaku!

     Aku melihat  nama-nama para pengirim pesan.  Banyaaaaak sekali.  Tapi,  setelah aku 

melihat  sebagian isi  pesannya,  ada beberapa yang membuatyku terenyuh.  Sisanya hanya 

menanyakan kabar.

Ini dari Kanako:

Adel,  apa  kabar?  Katanya  kamu  pulang  ke  Indonesia,  ya?  Semoga 
masalahmu itu segera terselesaikan, ya! Lalu setelah itu, kembalilah 
ke Jepang dan duduklah di sebelahku lagi. Ngomong-ngomong, dengan 
bantuan dari orang tuamu, adikku sembuh! Adel, terima kasih. Terima 
kasih sekali. (^-^)
Kau adalah tenshi bagi keluarga kami. Aku tidak bohong!

Syukurlah, kini Kanako tidak lagi terbebani  oleh semua masalahnya. Aku merasa senang 

karena telah membuat dia mendapatkan kebahagiannya kembali. Menyadarkannya bahwa 

di dunia ini banyak orang yang mempedulikannya.

     Aku melanjutkan membaca SMS nya. Yang ini dari Hikaru:

Kamu kemana saja, sih? Katanya kamu pulang ke Indonesia, ya? Mangaka 
club nggak seru kalau nggak ada kamu. Kami akan membuat komik baru, 
jadi  kamu  harus  ke  sini  lagi  secepatnya.  Awas  kalau  kamu  tidak 
cepat-cepat kembali! Aku jitak, lho!

Aku pasti ke sana, deh!

Kalau yang ini, dari Mai.

Adel...kamu harus cepat balik ke Jepang!Kami butuh pahlawan! Sejak 
nggak  ada  kamu,  Primadonna  cs  mulai  kambuh  lagi!Mereka  mulai 
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menindas kami seperti kepinding busuk!Isoide! Isoide! Kalau tidak, 
kami akan mengadakan bunuh diri massal!

   Aduuh...anak yang satu ini memang hiperbolis!~ mirip gue kali ye...

Ketika hendak membaca pesan lainnya, Tania masuk. Wajahnya ditekuk begitu dalam. 

Dia tidak berani melihat ke arahku.

“Hai, Tan. Apa kabar? Kita sudah lama nggak ngobrol, ya!” 

Tania masih diam, dan hanya memberikan sebuah parsel buah dalam kebisuan. 

“ Terima kasih,” kataku.

Tania  masih  menekukkan  wajahnya.  Aku  mengangkat  wajahnya.  Kulihat  matanya 

berkaca-kaca.

“ Lihat gue, Tan. Gue sahabat lo. Elo nggak perlu takut gue menyimpan dendam karena 

perbuatan lo waktu itu. Gue sudah lama memaafkan semuanya,” kataku pada Tania yang 

menangis.

“  Gue salah, Del. Gue nggak bisa terima bahwa Rio-nya Tiara adalah sahabat kita. Rio 

yang sudah mengajaknya jalan-jalan dan mereka mendapat  kecelakaan,  dan memisahkan 

gue dari Tiara yang sudah  gue anggap adik kandung sendiri. Gue yang menyebar fitnah 

kejam itu, Del. Dan menyiratkan bahwa elo yang menyebarkannya. Gue marah pada Rio, 

tapi malah elo yang kena getahnya. Padahal, cuma lo yang mau mendengar curhatan gue 

yang ngebosenin,  tapi  gue  malah  menjadikan lo  kambing  hitam dalam masalah gue.  Lo 

berhak marah pada gue, Del.  Bahkan kalau lo mau memutuskan hubungan persahabatan 

kita, gue ikhlas.” Tania mengungkapkan semua rasa bersalahnya. Aku memeluk Tania untuk 

menenangkannya.

“ Apapun yang terjadi,  lo tetap sahabat gue. Sejak lo menawarkan diri untuk menjadi 

teman  gue,  gue  senang  banget,  karena  lo  mau menjadi  sahabat  orang  yang  berandalan 

seperti gue.”

Tania masih memelukku erat.

“ Elo baik banget, Del. Sudah gue duga sebelum kita berteman, lo itu teman yang dapat 

diandalkan.” Tania melepas pelukannya, dan tersenyum ke arahku sambil menghapus air 

matanya.
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“  Tan,  lo  tahu  nggak?  Rio  jauh  lebih  menderita  setelah  meninggalnya  Tiara 

dibandingkan siapapun,” kataku.

“ Lo bicara apa? Selama ini dia masih menjalani hidupnya yang menyenangkan tanpa 

terlihat rasa bersalah di wajahnya,” bantahnya.

“  Rio  memakai  kacamata,  karena  dia  ngak  mau ada  cewek  lagi  yang  menyukainya. 

Menurutnya, sedikit banget cewek yang suka sama cowok berkacamata, padahal kalau dia 

tidak melakukan hal itu, dia bisa jadi cowok paling populer di sekolah. Dan juga, gue sering 

memergokinya melukis Tiara sendirian, dan memandangi hasil lukisannya itu. Rio, selain 

menderita kesedihan yang mendalam, dia juga ditekan perasaan bersalah dan putus asa. Dia 

sering  mengutuk  diri  sendiri.  Kenapa  bukan  dia  saja  yang  mati  menggantikan  Tiara. 

Sayangnya, elo nggak tahu itu,” aku menceritakan perasaan Rio pada Tania.

“ Jadi,  gue jahat banget, ya? Padahal Rio sampai sesedih itu. Gue malah memfitnahnya 

dan menuduh lo. Maafin gue, Del,” air matanya kembali jatuh.

“ Semua hal itu pasti ada hikmahnya. Kalau gue nggak merasa tertekan dan kabur ke 

Jepang waktu itu, hubungan gue dengan ibu kandung gue tidak akan membaik, dan gue 

nggak akan menyadari bahwa bokap gue sangat menyayangi gue,” ungkapku.

“ Del, lo harus segera sembuh, dan kita akan kembali menjalani hari-hari seperti dulu,” 

kata Tania.

“ Makasih, Tan. Tapi, kita nggak bisa bersama dulu sebelum gue menyelesaikan sekolah 

yang di sana. Gue baru pindah, masa pindah lagi? Pokoknya, setelah lulus SMU gue akan 

kembali ke sini dan melanjutkan pendidikanku.” 

“ Terserah lo, deh! Yang penting, lo harus nelpon gue paling nggak dua hari sekali, atau 

menulis tentang gue di diary lo. Kalau elo nggak punya diary, ingat-ingat saja semua tentang 

gue. Pokoknya gue nggak akan terima kalau lo ngelupain gue,” ancamnya pura-pura.

Aku tertawa.

“ Gue pulang dulu, cepat sembuh, ya!”

Tania keluar dari kamarku. Aku memandangi parsel buah itu. Tania sudah menyesal, 

jadi masalahku di sini selesai dengan taruhan nyawa. Hahaha, kalau waktu itu Tuhan tidak 

memberiku kesempatan lagi, pasti mereka merasa sangat sedih sekali.
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Aku mengambil  pisau buah dan mengupas  sebuah  apel.  Hidup ini  memang sebuah 

petualangan besar.  Aku masih bertanya-tanya, bagaimana kehidupanku selanjutnya. Tapi, 

aku yakin bahwa Tuhan akan selalu menjagaku
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Puzzle 16: 

Whoa...Our Handmade Comic!

 Begitu aku keluar dari rumah sakit, aku berisitirahat total di rumah selama seminggu, lalu 

terbang  ke  Jepang.  Tapi  tentu  saja  dengan  menggunakan  pesawat.  Mana  mungkin  aku 

meminta Superman untuk menggendongku dan membawaku sampai ke Jepang? He he he.

Kini, aku begitu disibukkan dengan pembuatan komik bersama para anggota mangaka 

club. Judulnya, Thousand Fight, komik itu  mengisahkan tentang petualangan si tokoh utama 

dalam  mencari  Ten  Element  Swords  dan Century  Items, bersama  teman-temannya  yang 

memiliki kekuatan supranatural yang berbeda dan sifat yang berbeda pula. Takuya, si keren 

pengguna api yang rese tapi kadang menakutkan, Iryn Ichikawa si tukang tindas sejati, Faye 

Takahara  yang   jago  panah  dan  selalu  berpihak  pada  Iryn,  Ryumachi,  harimau  dalam 

legenda yang bisa mengecil dan selalu masuk ke dalam tas Iryn, dan Ruki Kagami si dokter 

centil yang doyan dandan. Komik petualangan yang kocak sekaligus menegangkan. Kami 

yakin komik ini akan menjadi hebat apabila kami yakin bisa menyelesaikannya dengan baik. 

Pokoknya,  pasti  asyik.  Paduan  antara  comedy,  action,  romance.Tapi,  kami  baru  bisa 

menyelesaikan seri pertama kali ini. Seri-seri berikutnya akan menyusul.

       “ Ah, Hikaru, sketsa yang itu kurang rapi, kamu terlalu sering menghapusnya. Ken, jalan 

ceritanya kok jadi ngawur begini? Tomoka, tolong catat bagian-bagian penting yang nanti 

perlu kita perbaiki lagi...” Hayase tampak begitu seksama dalam proses pengerjaan komik 

ini, bahkan sering terkesan panik, sehingga kami pun jadi ikutan panik. Kami harus segera 

meyelesaikannya supaya bisa segera diserahkan ke editor, yang tidak lain adalah Bu Yukiko. 

Guru paling top yang pernah kukenal.  Ternyata selain menjadi  guru di  sini,  beliau juga 

bekerja di sebuah penerbitan terkenal di Tokyo.

“ Kalian istirahat dulu! Aku sudah membuatkan jus buah untuk kalian.” Aku membawa 

beberapa gelas jus. Perhatian mereka jadi teralih pada minuman yang kubawa ini.
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       Baru pertama kali ini aku membuat jus dengan benar. Biasanya kalau aku membuat jus, 

terlalu manis, lah. Terlalu encer, lah. Salah campur, lah. Nggak pernah beres. Kali ini, aku 

sekuat tenaga membuatnya, sebisa mungkin semua anggota klub menyukainya.

       Dengan beberapa trik  dan nasihat  dari  Keiko,  akhirnya aku berhasil  membuat  jus 

mangga yang benar. Walaupun aku sempat menumpahkan satu teko jus yang sudah jadi, 

sehingga aku terpaksa membuat ulang, akhirnya aku berhasil beraksi di dapur.

       “ Terima kasih, aku sedang haus, nih!” Hikaru mengambil segelas.

       “ Untuk Hikaru, lebih baik susu diet rendah kalori,” sindir Kentarou. 

       “ Aku bersumpah akan melumuri  wajahmu dengan tinta.” Hikaru menggertakkan 

giginya tanda kesal.

       “ Kau pasti iri dengan wajahku yang tampan.” Kentarou meminum jusnya.

       “ Hueeeekkkk....lebih baik aku menelan tisu daripada mengatakan kebohongan besar 

yang meyatakan ‘ kau tampan’.” Hikaru pura-pura muntah.

       Kalau kulihat, Kentarou memang nggak jelek-jelek amir, palingan karena jerawat yang 

selau nangkring di ujung hidungnya. Sebenarnya, Hikaru dan Kentarou bisa dibilang cocok, 

dengan sifat yang, hmm...sama-sama kepala batu.

       Satoru tidak beranjak dari  tempat duduknya.  Tangannnya masih memainkan pena 

gambar di atas kertas yang sudah terisi sebagiannya oleh gambar yang sangat bagus. Teman-

temanku  sudah  berusaha  dengan  sangat  gigih.  Aku?  Hanya  menunggu  giliran,  karena 

tugasku adalah menggambar  background dengan menggunakan tinta,  screentone,  dan pena 

gambar.

      “ Kouji, apa kamu mendapat ide baru?” tanya Hayase pada Kouji yang sedang menulis-

nulis sesuatu.

       “ Baru saja aku menyampaikannya pada Satoru,” jawabnya sambil menggigiti ujung 

penanya.

       “ Kamu jorok, deh. Masa pena digigiti begitu? Apa kamu sangat kelaparan sampai-

sampai berniat memakan pena?” tanya Tomoka.

      “ Aku sedang gugup,” jawabnya.

      Setelah itu,  semua anggota klub tenggelam dalam tugasnya masing-masing, dengan 

wajah yang tegang dan kegigihan memancar dari mata mereka.
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       Oh, Tuhan, berikanlah dukungan untuk kami......

♫♫♫♫

       Wajah kami yang tegang menghiasi kantor guru. Adrenalin mengalir deras, memenuhi 

darah kami yang mengalir begitu cepat. Tanganku berkeringat, dan mataku serasa tak bisa 

berkedip. Melihat wajah Bu Yukiko yang serius meneliti hasil kerja kami.

       Aku menyikut Tomoka yang sama-sama gugup.

       “Bagaimana ini, aku tidak yakin,” bisikku.

       “  Kita  sudah  berusaha  keras,  Bu  Yukiko  pasti  menghargai  karya  kita.”  Tomoka 

menatapku dengan tatapannya yang khas, itu artinya aku tidak usah   khawatir. Tatapannya 

yang lembut menyiratkan ketulusan dan semangat.

“ Sebenarnya, kalian masih sangat mentah. Masih terlalu muda untuk menjadi komikus. 

Sampai aku ragu akan kemampuan kalian,” katanya.

“ Tuh, benar kan? Kita gagal! Dou suru?” kata Kentarou putus asa.

“ Jangan pesimis begitu, bu Yukiko kan belum selesai bicara,” kata Hayase.

      “ Tapi keraguan Ibu lenyap setelah melihat hasil kerja kalian. Bagus sekali, kerjasama 

kalian yang kompak membuat  ibu semakin yakin bahwa kalianlah yang terbaik.  Fantasi 

yang menakjubkan, jalan cerita yang segar dan mengalir, gambar yang menarik, hasil yang 

rapi. Kalian memang para calon mangaka  yang hebat dan terkenal di masa depan,” tutur Bu 

Yukiko.

      “ Jadi, Bu...?” 

      “ Ya, kalian berhasil. Komik ini akan segera diserahkan ke penerbitan, dicetak, lalu akan 

diedarkan.  Tapi  ingat,  lanjutkan  seri-seri  berikutnya.  Jangan  berhenti  berkarya  dan 

melahirkan hasil-hasil terbaik.”

      Kami semua melonjak bahagia. Akhirnya kami berhasil! Setelah kami bersusah payah 

untuk membuat semuanya selama tiga bulan, akhirnya akan beredar luas.

       Dan belakangan, komik itu ditebitkan dan mendapat sambutan yang luar biasa, bahkan 

kami  mendapatkan  penghargaan  khusus  dalam  sebuah  pameran.  Intinya,  aku  berhasil 

menggapai  impianku  bersama  mereka.  Hayase,  Tomoka,  Hikaru,  Kentarou,  Satoru  dan 
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Kouji. Sedangkan Minoru, Mai, Yamada, Mischa, dan Kanako menjadi fans setia kami, dan 

membentuk  suatu  fans  club.  FANS!!!  rasanya  seperti  mimpi,  kini  aku  punya  banyak 

penggemar, dan semua ini berawal ketika aku berteman dengan Hayase. Namun sungguh, 

aku tidak memanfaatkannya untuk kuboncengi menuju kesuksesanku.

Setiap  kali  aku berjalan  kemanapun,  pasti  ada  saja  orang  yang menyodorkan komik 

karya kami yang dibelinya untuk ditandatangani.  Pers  dari  berbagai  stasiun televisi  dan 

majalah remaja memburu kami untuk diwawancarai. Aku juga mempunyai tambahan uang 

saku dari honor penerbitan yang jumlahnya lumayan. Pokoknya, kami bisa dibilang seleb.

Aku mem-Flash back liku-liku kehidupanku yang membawaku kemari. Kalau saja aku 

tidak memilih kabur ke sini,  kehidupanku pasti  tetap datar,  itu-itu saja,  sebagai Si  Biang 

Onar yang tidak bisa diatur dan sangat keras kepala, dan aku tidak bisa menemukan jati 

diriku yang sebenarnya. Aku memanjatkan syukur yang tak terhingga untuk Tuhan yang 

sudah memberikan hikmah besar di balik cobaan.

       Yang menyebalkan adalah geng Prominence, mereka masih bersikap sinis kepada kami, 

masih merasa yang paling hebat di antara semua murid di sekolah. Tapi, tetap saja mereka 

harus gigit jari, karena para penggemar mereka beralih hati kepada mangaka club yang kini 

sudah terkenal.

Aku sangat senang melihat Kanako kini punya banyak teman. Dia tidak menutup diri 

lagi.  Namun, katanya hanya akulah sahabat  terbaiknya.  Aku merasa  bahagia  ketika dia 

mengucapkan hal itu.

Sebuah  universitas  ternama  di  Tokyo  menawarkan  beasiswa  di  jurusan  kedokteran 

untuk Kanako. Kelak, dia akan menjadi seorang dokter dan aku bisa berobat gratis tentunya. 

Tapi itu setelah kami menghadapi ujian akhir dan tahu status kelulusan kami nanti.

Konon, ujian akhir itu sangat mengerikan!

Adiknya  Kanako kini telah sembuh, tapi masih melalui tahap pemulihan. Aku merasa 

lega, karena telah membantunya keluar dari kesulitan.

Kini kusadari, tidak ada masalah yang tak berujung. Kalau seseorang mau mencari, dia 

pasti  menemukan  jalan  keluar  dari  masalah  yang  dihadapinya,  dan  pastinya  itu  butuh 

pengorbanan. 

184



♫♫♫♫

Setelah itu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, dan bulan demi bulan 

telah berlalu.  Sekarang, aku sedang menyiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir. Ujian 

yang memeras otakku dan memaksaku untuk belajar ekstra keras. Ujian yang menetukan 

kelulusanku dari sekolah ini. Aku ketinggalan  banyak pelajaran ketika pulang ke Indonesia, 

sehingga aku harus meminjam catatan Hayase. Untunglah dia tidak keberatan.

Selama tiga  hari  lamanya aku dan semua siswa kelas  tiga  Tokyo  International  High 

School menghadapi ujian yang sangat menegangkan itu. Apalagi, pengawasnya sangat tegas 

dan tidak segan-segan menyobek kertas ulangan siapapun yang ketahuan menyontek. Aku 

bersyukur  karena  telah banyak belajar  sebelumnya,  sehingga dapat  mengerjakan soalnya 

dengan mudah. Walaupun mengalami sedikit masalah di bidang kalkulus, aljabar, geometri, 

dan fisika.

Dan setelah ujian itu berlalu, kami semua dapat menarik nafas lega. Tinggal menunggu 

semua  hasilnya  dengan  jantung  berdebar.  Yang  membuat  kami  tidak  bisa  tidur  karena 

tegangnya. 

Seminggu kemudian,  sang  kepala  sekolah  meminta  semua  siswa  siswi  kelas  tiga 

berkumpul  di  aula  untuk  mendengar  pengumuman hasil  ujian.  Aku berkeringat  dingin. 

Standar nilai kelulusannya sangat tinggi. Aku takut tidak lulus. Aku takut harus mengulang 

satu tahun lagi di sekolah ini atau pindah sekolah membawa malu. Mencoreng nama baik 

ayah, ibu, ayah ‘palsu’,  nenek, dan keluarga besarnya karena aku membawa pulang hasil 

pengumuman yang bertuliskan ‘GAGAL’ sebesar telapak gajah.

Pak kepala sekolah membacakan sepatah dua patah kata dari atas mimbar. Aku tidak 

mendengar satu pun kata yang dia ucapkan, karena di dalam hatiku hanya ada kecemasan 

dan jantungku dag dig dug tidak karuan. Semua teman-temanku yang berdiri di sekitarku 

pun kelihatannya tidak kuasa menyembunyikan ketegangan mereka. 

“ Baiklah, sekarang saatnya tiba, yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman 

kelulusan kalian. Dan akhirnya kami, pihak Tokyo International High School menyatakan....”

Aku semakin tegang, keringat mengucur deras, inilah saat-saat penentuan, yang sangat 

menentukan masa depan kami semua. 
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“ Selamat, semua siswa siswi Tokyo International High School lulus 100 %!” cetus pak 

kepala  sekolah  sambil  tersenyum  bangga.  Aku  mengangkat  kepalaku  yang  sedari  tadi 

tertunduk. Kata-kata pak kepala sekolah barusan telah menyapu bersih semua rasa cemas 

yang ada di dalam hatiku. Aku melonjak sambil berteriak kegirangan, begitu juga dengan 

semua teman-temanku. Beberapa orang terlihat menangis haru. Aku memeluk teman-teman 

cewekku satu per satu, baik yang sekelas denganku, anggota mangaka club, bahkan sama 

yang berasal dari kelas lain yang tidak kukenal. Paling cuma say hi! dimanaaa gitu.

Kanako melepas kacamatanya untuk menghapus air mata harunya. Dia  merasa sangat 

bahagia,  karena  telah  berhasil  lulus  dan  bisa  melanjutkan  ke  universitas  negeri  jurusan 

kedokteran dengan memanfaatkan beasiswa yang ditawarkan pihak universitas  padanya. 

Hayase  akan  melanjutkan  pendidikannya  di  jurusan  seni.  Dia  juga  ingin  meneruskan 

mangaka club yang telah berhasil mengembangkan sayap.

Aku sendiri,  akan kembali ke Indonesia dan masuk jurusan yang kusukai, yaitu seni. 

Dalam hati, aku merasa sangat bahagia karena telah berhasil menempuh ujian dan lulus dari 

Sekolah ini. Tapi di sisi lain, ada kesedihan yang tidak bisa kupungkiri,  karena aku telah 

melewati  fase  kehidupanku yang  paling  indah.  Masa  remajaku  yang penuh  warna,  dan 

harus berpisah dengan teman-temanku yang sudah menjadi bagian hidupku.

Di Indonesia, setiap ada kelulusan pasti ada acara coret-coretan dan saling semprot cat. 

Atau  mungkin  memblokir  jalan  raya  dan  berkonvoi  yang  menyebabkan  kemacetan 

paaaanjang. Tapi lain dengan di sini. Kami semua membuat album kelulusan atau disebut 

Sotsugyou Arubamu yang berisi  biodata dan foto-foto semasa di  sini.  Di buku tahunanku, 

sudah ada foto anggota mangaka club, foto Hayase, Ichika, Mischa, Yamada, Mai, Minoru, 

sensei Yukiko,  bahkan  sensei  Midori  dengan  tampang  galaknya.  Hehehe...aku  akan 

memperlihatkan ini semua pada teman-temanku di Indonesia.

186



Puzzle 17:

Love and Life is a Big Adventure!

Aku dan Rio menikmati pemandangan dari Sunset Hill senja ini. Tapi, kali ini bukan hanya 

kami. Tania, Meta, Chyntia, ayah, adiknya Rio alias Dinda, pokoknya semua teman-teman 

kami berkumpul di sini. Ibu, ayah tiriku, Keiko, dan si kembar juga ikut bergabung. Mereka 

bela-belain datang dari Jepang untuk berkumpul bersama kami, ikut menikmati indahnya 

matahari  terbenam  bersama  sambil  memanggang  barbeque.  Setelah  melewati  ujian  yang 

menegangkan di Tokyo, aku lulus dan kembali ke Indonesia. Kembali berkumpul bersama 

orang-orang yang kucinta.

  Masalah-masalahku  memang  sudah  selesai,  tapi  aku  masih  harus  bersiap  untuk 

menghadapi jalan hidupku yang masih panjang, berliku, dan penuh rintangan. Juga diliputi 

keindahan yang tidak terduga.

Ayah dan ibu sudah memulai hubungan baru sebagai sahabat baik, tapi mungkin masih 

terasa aneh bagi mereka, karena telah menjalani kehidupan bersama sebelumnya. Namun, 

bagiku itu lebih baik,  dari pada mereka masih tetap bersikap dingin satu sama lain,  dan 

syukurlah ayah tiriku dapat menerimanya.

Kesalahpahaman  antara  aku  dan  teman-temanku  telah  berhasil  diluruskan.  Aku 

menerima  mereka  kembali  sebagai  teman,  dan  tetap  menjalani  hubungan  baik  dengan 

teman-teman yang di Jepang.

Aku memang amat sangat tidak senang dengan Samsul beserta para pengikut setianya. 

Setelah kudatangi anak buah Samsul dan memaksa mereka mengaku, aku baru mengetahui 

bahwa yang memata-mataiku dan Rio di kafe itu adalah mereka, dan dengan berita yang 

mereka dapat itu, mereka seenaknya memutar balikkan fakta dan menghasut Tania supaya 

mau menyebarkan fitnah itu.
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Kabarnya, Samsul dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan mengkonsumsi obat-obatan 

terlarang.  Bahkan  katanya  dia  dimasukkan  ke  dalam  panti  rehabilitasi.  Semua  anggota 

gengnya dikucilkan, walaupun melalui tes urine, mereka tidak terbukti ikut mengkonsumsi 

narkoba. Mereka memang super preman yang sangat ditakuti oleh anak-anak lain di sekolah 

lamaku, tapi aku sama sekali tidak menyangka dia sampai sejauh itu. Mengkonsumsi obat-

obat terlarang untuk memenuhi nafsunya karena sudah kecanduan, bahkan mungkin bisa 

sakaw bila tidak mengkonsumsinya beberapa hari saja.

Memang Samsul itu produk dari keluarga Broken Home. Sama sepertiku, dia juga merasa 

tidak ada jalan lain selain menentang segalanya. Namun, aku tidak sampai melampaui batas 

seperti yang dilakukannya. Mencari rasa bebas dan tanpa beban adalah tujuannya, tapi dia 

menempuhnya dengan cara yang salah, dan bahkan membahayakan hidupnya sendiri.

Aku mencoba memandang dunia dari kehidupanku sekarang. Seberapa banyak orang 

yang putus asa dan memilih jalan yang salah atau bunuh diri sebagai penyelesaiannya, tapi 

mereka akan berurusan dengan Tuhan sebagai  balasannya. Lalu masuk ke dalam neraka 

yang  jauh  lebih  menyiksa  dan  membuatnya  menyesal  telah  lari  dari  semuanya.  Merasa 

kehidupannya pasti akan lebih baik jika tidak melakukan hal-hal penuh dosa itu.

Dulu, aku merasa seluruh dunia memusuhiku dan ingin aku enyah dari muka bumi ini, 

tapi aku mencoba bertahan dengan situasi yang serba tidak menyenangkan. Memang, aku 

sempat kabur untuk menghindari masalah yang bagiku tidak akan pernah terselesaikan, tapi 

aku  menemukan  jalan  keluar  dari  segala  masalah  yang  kutinggalkan.  Kuncinya  adalah 

CINTA,  karena  tanpa  cintaku  untuk  Rio,  aku  tidak  akan  pergi  dan  menemukan  kunci 

lainnya, yang telah membuka hatiku yang terkunci rapat.

Juga,  kata  nenek  sebenarnya  aku mirip  anak kandungnya yang juga merupakan ibu 

kandung si kembar. Sifatku, tutur kataku, kenekatanku, dan aku tertegun mendengar semua 

cerita nenekku.

Belakangan kuketahui, Hayase menyukaiku sebagai adik, karena dia juga anak tunggal. 

Sama sekali tidak berniat menjadikan aku pacarnya. Aku merasa lega, karena ternyata aku 

tidak mengecewakan perasaannya karena ternyata aku memilih Rio. Di situasi lain, mungkin 

ketika aku masih mengharapkannya, keputusan itu tentu menjadi pukulan berat bagiku.

Mungkin, aku bisa langsung bunuh diri.
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Rio telah membuka kedoknya sebagai  cowok yang pendiam dan tertutup.  Wajahnya 

terlihat begitu beda di mataku. Bila kubandingkan Rio dengan Hayase, bagiku dia terlihat 

jauh lebih tampan. Aku sadar, dalam masalah perasaan, ketampanan bukanlah ukuran, tapi 

seberapa  besar  cinta  kita  untuknya  dan  apakah  kita  mau  berkorban  untuk 

mempertahankannya.

Aku  memandangi  wajah  Rio,  yang  sebelummya  membuatku  takut  tak  akan  pernah 

melihatnya lagi. Senyumnya yang selama ini menyiratkan persahabatan, kini terasa begitu 

dalam, dan jauh lebih lembut dari apapun juga. Dia tidak pernah mengkhianati Tiara, dan 

juga tidak akan pernah melupakannya. 

      Sinar matahari senja membuat wajahku semakin merona, Rio kadang menertawakannya, 

karena aku jadi terlihat seperti udang rebus yang siap dicelupkan ke dalam kecap asin dan 

ditelan bulat-bulat. He, aku bukan makanan! Kalau aku memang makanan, aku pasti sudah 

basi  sekarang.  Soalnya,  usiaku  sudah  delapan  belas  tahun.  Whoaaaa.  Coba  bayangkan, 

seperti apa makanan yang disimpan dalam waku selama itu.

       Rio, Issho nara boku wa hasitte yukeru. 

Finally...

      Semua berjalan dengan baik. Walaupun sesekali ada kerikil-kerikil   yang menyulitkan 

langkahku, tapi tetap kulewati dengan sabar dan yakin bisa melewatinya. Semua didukung 

oleh sesuatu yang tidak terlihat mata, tak tertangkap telinga, tidak tersentuh jemari tangan, 

tapi begitu berharga. Namanya adalah CINTA DAN HARAPAN. Yang selalu tumbuh di hati 

setiap  manusia,  dan  bunga-bunga  bahagia  akan  selalu  mekar  diiringi  tetes  embun 

kepercayaan.

      Tuhan,  terima  kasih  karena  telah  memberikan  limpahan  kasih  sayangmu  untuk 

hambamu yang pernah jadi pemberontak ini. Ayah, terima kasih karena telah mendidikku 

dengan cara yang menurutmu adalah yang terbaik. Ibu, terima kasih karena telah memberi 

jalan keluar melalui kata-katamu yang bijak. Samsul dan para pengikut, walaupun kalian 

hanya para biang onar, aku juga harus mengucapkan terima kasih untuk kalian, karena telah 

memperlihatkan bahwa hidup itu memang tidak selamanya mudah. Hayase, kakak palsuku 

yang tampan, terima kasih karena telah menganggapku adik yang menyenangkan. Semua 

teman-temanku,  para  remaja  di  seluruh  dunia,  bahkan  yang  di  galaksi  Andromeda 
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sekalipun, terima kasih karena telah memberi dukungan berupa senyum yang sepanjang hari 

menghiasi  wajahmu.  Pianis  muda  yang  baru  kutemui  sekali,  terima  kasih  karena  telah 

mengajarkan  ketegaran,  dan  Rio-ku  yang  sangat  kusayang,  terima  kasih  karena  telah 

mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Sampai nanti kita keriput kelak, aku tidak akan 

pernah melupakan arti pahitnya hidup yang kamu ajarkan, dan indahnya Sunset Hill yang 

akan selalu menghadirkan matahari terbenam yang menakjubkan.

      Hidup adalah petualangan, petualangan adalah hidup. Petualanganku dimulai ketika 

aku lahir ke dunia ini, dan tak akan berakhir hingga aku tua nanti. Tidak perlu berkhayal 

terlalu jauh soal petualangan yang persis di komik-komik, game, atau film. Sesungguhnya 

hidupku, hidupmu, dan hidup semua orang adalah petualangan yang seru,  dan berakhir 

dengan happy ending kalau kamu mau berusaha dan berkorban untuk mencapai tujuanmu.

      Kini, kutapaki hidupku apa adanya, bagaikan air yang mengalir di sungai yang jernih. 

Detik-detik  yang akan terus  bergulir  akan membawaku pada masa depan yang bahagia, 

bersama orang-orang yang kucinta.

The End
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JUDUL : SUNSET HARMONY (FIKSI REMAJA)

SINOPSIS

Adelya, gadis remaja kelas 3 SMU yang bandel, pemberontak, brutal, cinta mati pada komik 
Jepang, dan jago berantem.

Masa lalunya yang suram dan kesepian membuatnya tumbuh menjadi gadis yang kasar. Dia 
selalu merasa dunia ini tidak adil padanya. Terlebih lagi ketika ia mendengar berita bahwa 
ayahnya akan menikah lagi, dan Rio, cowok yang diam-diam dicintainya membenci dirinya 
karena suatu kesalah pahaman. Hal-hal yang menekan batinnya itu membuat sebuah pikiran 
gila terlintas di kepalanya:

Menyusul ibunya ke Jepang, SENDIRIAN!
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