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PROLOG

Saya mencoba mengingat-ingat lekat nama 
remaja satu ini; Lintang Fajarauna Sophia 

Perennis. Sebelum sempat mengenal langsung, sang 
remaja perempuan ini telah dipanggil oleh Sang 
Pemilik Jiwanya (Allah ghufiro laha). Namun saya 
beruntung mengenalnya melalui ayahnya, yang 
berkenan mengirimkan file untuk saya baca, yang 
membuat saya angkat topi lantaran begitu manisnya 
dunia ini bergerak-gerak dalam tarian lincahnya 
melalui tulisan!

Saya mengamini kalimat Pram, bahwa kematian 
akan membuat manusia “selesai” begitu saja, namun 
selama ia menulis, maka ia tak akan dilupakan 
sejarah. Ia akan abadi. Ya, Lintang - begitu ia kerap 
dipanggil, memang telah berada di ruang keabadian 
bersama Tuhannya, namun ia menitiskan keabadian 
nama—diri melalui karya-karyanya. Dalam kurun 
waktu hidup yang singkat dan remaja, ia telah 
menggoreskan pikiran-pikirannya secara apik dalam 
tulisan terstruktur dan sistematis yang melampaui 
keremajaannya!

Menulis, sebagaimana diudarkan oleh Fatima 
Mernissi berarti bahwa kita masih mempercayai 
kebaikan-kebaikan. Dan saya merasakan nuansa 
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itu di dalam karya Lintang. Saya hanya tidak 
percaya mengapa tulisan-tulisannya bisa “diam” 
saja selama ini tanpa diketahui publik pembaca? 
Lintang mengudarkan kebaikan-kebaikan melalui 
canggihnya dalam mengolah dan menarasikan apa 
yang ada dalam pikirannya. Terhitung ada beberapa 
cerpen, puisi, juga esai. Tulisan fiksi dan nonfiksi 
sekaligus ditulis dengan apiknya oleh seorang 
remaja SMP!

Saya rasa, imajinasi seorang Lintang memang 
mampu melesat dan mengembara jauh, hal yang 
membuat saya pribadi iri, karena saya menduga keras 
imajinasi seperti itu sangat membuat hidup seseorang 
bisa dipastikan akan “nyaman dan menyenangkan”. 
Tidak akan sepi dan bertemu kekosongan, apalagi 
jenuh yang akut sebagaimana lazim mendera orang-
orang dewasa. Pengembaraan imajinasi Lintang yang 
jauh itu tak ayal menampakkan wujudnya dalam 
cerita-cerita yang berbalut mistis, jenaka, lincah-
menggemaskan khas seorang remaja, dan melintas 
batas benua. Bagaimana isi cerita hilir-mudik tokoh-
tokoh yang dalam ingatan saya merujuk pada cerita-
cerita novel remaja yang digandrungi dunia bisa 
“ditarik” Lintang ke dalam “nuansa keIndonesiaan”.

Saya sendiri bukanlah tipikal pembaca yang 
mampu bernapas panjang untuk bersuntuk di 
hadapan cerita remaja yang memiliki tingkat 
limousin tinggi, bergegas, meliuk-liuk, berlesatan 
ke sana kemari dalam tempo cepat, seperti yang 
ditulis Lintang. Renyah sekali. Karenanya, saya 
kepontal-pontal dengan cepatnya “lari” seorang 
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Lintang. Bagaimana mungkin rasanya, tulisan bagus 
Lintang baru muncul (atau dimunculkan) sekarang? 
Karenanya saya mendukung segera diterbitkan saja 

Sebagai pungkasan, saya terhenyak dengan 
tulisan Lintang yang saya kutip berikut ini; 

“Kau tak perlu takut kehilangan dia. Karena arti 
kehilangan akan terasa jika ia mengekalkannya. 
Dan kau juga belum kenal arti kehilangan. Dan ku 
harap, kepergianku tidak mengenalkan padamu 
arti kehilangan–apalagi mengekalkannya”. 

Saya tidak mengerti bagaimana memaknai ini 
ketika saat ini takdir Lintang telah berada dalam 
gugusan ruang dan waktu yang berbeda. Apakah ini 
penanda? Apakah ini tulisan semata? Kehilangan 
dan kekekalan. Sebuah ‘pesan’ barangkali bahwa 
bagaimanapun kepergiannya di tempat yang ‘jauh’ 
namun ia tak hendak hilang justru melalui kekekalan 
itu. Dan kekekalannya mengabadi dalam tulisan, 
juga sangat dalam kekal dalam sudut hati keluarga, 
teman-teman yang mencintainya.

Jika Fatima Mernissi pernah mengatakan bahwa 
‘menulis adalah bentuk doa paling kuno’, maka 
saya mengartikan tulisan-tulisan Lintang sebagai 
bentuk doa-doanya bagi kebaikan-kebaikan yang 
‘diwariskan’-nya untuk kita semua. Lintang abadi 
dalam tulisan dan doa-doa yang terus dipanjatkan 
menjadi pintalan benang yang tidak akan pernah 
putus!
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Allahua’lam bisshowab

Akhiriyati Sundari 
Cerpenis dan Pengajar Sosiologi dan Qur’an Hadits 

di Madrasah Aliyah Darussalam Yogyakarta
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BEBERAPA KOMENTAR

Saya berusia lima tahun saat Lintang menangis 
menemui dunia ini. Tentu saja masa kecil saya 

banyak dihabiskan bersamanya. Berebut mainan, 
saling olok, saling pukul, saling iri pujian merupakan 
beberapa dari sekian banyak hal yang kerap saya 
lakukan bersama Lintang. 

Setelah membaca tulisan-tulisannya dalam buku 
ini, saya merasa banyak hal yang sesungguhnya tidak 
saya ketahui tentang adik saya ini. Saya bertanya 
dalam hati, “apakah saya sudah menjalankan peran 
sebagai kakak dengan baik?”

Membaca tulisan Lintang, akan membawa kita 
akan menemui hal-hal unik nan menggemaskan. Kita 
akan dibuatnya tertawa dan menikmati sajian yang 
ia suguhkan. Mungkin jika ia melihat saya tertawa 
membaca tulisannya, ia akan dengan senang hati 
melipat wajahnya tanda sebal seperti yang biasa dia 
lakukan jika saya menggodanya.

Terakhir kali saya melihat wajahnya, saya minta 
izin pada ibu untuk mencium keningnya. Saya 
menciumnya tiga kali. Terasa dingin sekali. Saya 
ingin sekali menemaninya. Suatu saat saya pasti 
akan menemaninya.

Aditya Wicaksana Wany Prahara
Kakak Lintang

*****
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Saya tak pernah bertemu dengan Lintang, tapi 
dari cerpennya serta kisah-kisah pendek ayah-
ibunya yang kerap saya baca dalam status FB mereka, 
saya bisa membayangkannya. Lintang anak yang 
ceria, banyak gagasan, pintar, banyak teman, dan 
sangat  dekat dengan keluarga.  Imajinasinya sangat 
kuat sehingga detil penggambaran yang ia kisahkan 
mampu mengubahnya menjadi lukisan yang hidup. 
Bahkan dalam kisah misteri Pretty Ghost pembaca 
dapat dibuat merinding oleh detail penggambaran 
yang ia bangun; lembabnya kamar, bangunan rumah 
kuno yang temaran serta keheningan yang  bimbang. 

Tiap kali saya membaca tentang Lintang 
yang selalui dirundukan ayah-ibunya, saya 
selalu terkenang lagu Jawa ungkapan kerinduan 
seorang Ayah yang mendambakan kelahiran anak 
perempuannya, Yen Ing Tawang Ana Lintang. 

Kini Lintang telah pulang, biarkanlah jiwanya 
menjelma menjadi lintang di angkasa yang setiap 
saat bisa ditatap ayah-ibunya di kala rindu. 
Namun karya cerpennya adalah keabadian yang ia 
tinggalkan ketika sebagai teks ia telah berakhir dan 
kita tinggal memaknainya sebagai konteks. Sebagai 
kontek Lintang adalah teladan bagi teman sebayanya 
dalam meraih kebebasan berimaginasi. Hidupnya 
adalah teladan bagi orang tua yang memberikan 
kasih sayang, kebebasan, dan kepercayaan sehingga 
sebagai remaja ia dapat tumbuh-kembang dengan 
optimal 

“Bermimpilah selagi kau bisa bermimpi.” 
Demikian pesan Kartini yang agaknya benar-benar 
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diwujudkan oleh Lintang.
Lies Marcoes 

Penulis - Aktivis Perempuan

*****

Saya tak kuasa menepis kedukaan yang saya 
rasakan ketika membaca tulisan-tulisan Lintang 
di buku ini yang disunting bapaknya. Kedukaan 
ini adalah peringatan bagi setiap orangtua, untuk 
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama anak. 
Anak adalah titipan Tuhan yang dipercayakan pada 
kita. Hargai anak, ciptakan kesempatan bersama, 
dampingi kemana pun anak mau menetapkan tujuan 
hidupnya. 

Membaca tulisan Lintang di buku ini membuat 
saya percaya bahwa Mas Wasis dan istri telah 
berperan sebaik-baiknya sebagai bapak-ibu. Tulisan 
yang otentik dan mengalir lancar yang hanya 
terwujud bila lahir dari jiwa sang anak. Dengan 
penerbitan buku ini, cinta kasih anak-bapak ibu 
diabadikan. 

Bukik Setiawan 
Penulis buku Anak Bukan Kertas Kosong dan Bakat 

Bukan Takdir

*****
Tulisan yang dahsyat adalah tulisan yang mampu 

mengekspresikan suara-suara intuitif. Racikan 
kalimatnya bisa di luar pikiran pembaca sehingga 
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tercengang ketika mengikuti alur cerita yang tersaji. 
Lebih mengerikan jika tulisan itu terbukti setelah 
ditulis. 

Almarhumah Lintang sepertinya telah menulis 
kisah sebuah kematian. Saya tidak tahu apakah itu 
benar sebuah isyarat kematian, tetapi Lintang telah 
menemui Tuhannya. Dia meninggalkan orang-orang 
yang mencintainya, tetapi mewariskan gagasan atau 
pikiran yang tak mati.

Mohammad Mahpur 
Dosen Psikologi Sosial Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Malang

*****

Namanya Lintang Fajarauna Sophia Perennis. 
Masih sangat belia ketika menulis, ia masih SMP. 
Bahkan juga sebelumnya. Tulisannya lancar, cair, 
mengalir. Kentara tulisan seseorang yang suka 
menulis dan terlatih menulis. Ini adalah kemampuan 
yang istimewa di negeri yang membuat komposisi 
kalimat belum mendapat tempat khusus dalam 
kurikulum pendidikan sekolah. Pastilah ini berkat 
didikan kedua orang-tuanya.

Kumpulan ceritanya menggambarkan dunia 
remaja, tentang keceriaan yang verbal, pertemanan, 
dan rasa jatuh cinta yang tak terekpresikan. Ya, 
begitulah remaja, bisa jatuh hati pada seseorang, 
mengidolakan sesosok tokoh, sampai pikiran seolah 
dikuasai sosok idolanya, namun itu semua lebih 
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banyak berkecamuk di dalam hati saja. Dunia batin 
Lintang adalah dunia batin remaja.

Sebagaimana remaja lainnya, Lintang 
memiliki idiom-idiom yang khas generasinya, yang 
dipengaruhi para idolanya, semisal kisah sekuel 
Harry Potter dan boy band One Direction. Namun 
Lintang adalah gadis pemberani, bila dilihat dari 
caranya mengambil posisi narator. Ia tak segan 
memposisikan laki-laki, yang adalah lawan jenisnya, 
sebagai ‘aku’ dalam beberapa tulisannya.

Kumpulan cerita karya Lintang yang sudah 
pernah diunggah secara tersebar dan dinikmati 
kawan-kawannya ini dibukukan oleh sang ayah, 
untuk mengekalkan kenangan akan puteri semata 
wayangnya yang telah berpulang ke haribaan Gusti 
Allah, mendahului kedua orang-tuanya dan kedua 
saudara lelakinya. 

Membaca ulang tulisan seseorang terkasih 
yang telah pergi memang akan membuat hati terasa 
hangat kendati berpasir.

Damailah engkau di sana Lintang, dalam 
rerimbun bunga-bunga doa orang-orang yang 
mengasihimu. 

Damai lah dan tersenyum lah.

Nusya Kuswantin
Penulis novel Lasmi

*****
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Membaca pelan-pelan tulisan Lintang yang telah 
pergi, terasa dia telah meramalkan kepegiannya 
lebih dahulu. Lintang adalah generasi ‘digital 
native’, tapi lebih dari sekedar pengguna, Lintang 
adalah produsen dalam jagat itu dengan coretan-
coretannya.

Hairus Salim 
Penulis dan pengelola sebuah penerbitan di 

Yogya
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CATATAN AWAL

“Yah, aku mau nulis novel...”
“Oh ya? Angel lo, Ntang. Iso ta?”
“Iso. Nulis crito ae, mosok aku gak iso”
“Ngko, Ayah yang baca tiap bagian sing wis 
selesai ya”
“Emoh!... Iki novel remaja lo, Yah”
“Yo wis, kalo wis selesai ditulis semua, Ayah sing 
baca dulu ya”
“Siap!”
Dialog singkat antara Lintang—selanjutnya 

saya menyebut ‘Ntang’—sebagaimana biasa kami 
gunakan keseharian, dan saya di atas berlangsung 
beberapa bulan sebelum kecelakaan itu terjadi. 
Mungkin sekitar 3-4 bulan. Sebuah dialog yang 
sebenarnya tidak terlalu saya pikirkan karena 
menganggap Ntang, anak perempuan saya, sedang 
dalam puncak kegandrungan menulis cerita. 

Lontaran niatan menulis novel adalah sesuatu 
yang di luar dugaan, saya anggap sebagai lontaran 
emosional dari seorang anak remaja yang sedang 
kecanduan menulis, khususnya menulis fiksi. 
Ntang sedang dalam puncak kenikmatan berkreasi 
melalui tulisan hingga profesi sebagai penulis 
menjadi salah satu cita-citanya. Dia bertekad 
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untuk mewujudkannya. Bagi saya, yang terpenting 
adalah Ntang sudah merasakan keasikan, bahkan 
kecanduan menulis. Toh, kebiasaan menulis juga 
keterampilan yang harus diasah, dan tidak bisa 
didapat dari sekolah. 

Anak perempuan saya ini demikian terbuai 
bahkan mungkin sudah pada level kecanduan 
(addicted) membaca dan menulis. Sehingga tak 
jarang saya harus mengingatkannya untuk istirahat 
saat saya melihatnya masih berkutat di depan laptop 
di tengah malam. Saat hari libur dan tidak ada agenda 
keluar -bersama kawan-kawan sekolahnya, Ntang 
bisa berjam-jam di dalam kamar, menatap laptop 
yang ditaruh di atas meja, atau sambil berbaring di 
atas kasur. Saya selalu mengingatkannya tentang 
resiko berlama-lama kena pancaran layar laptop. 
Apalagi Ntang sudah harus berkacamata minus 4.

Kebiasaan dan keasikan menulis yang 
ditunjukkan Ntang, sebenarnya sudah menjadi 
aktifitas rutin anak sulung saya, Aditya, kakak Ntang. 
Meski memiliki beda pilihan ketertarikan serta gaya 
penulisan, kedua anak saya menunjukkan antusias 
besar dalam menulis. Ntang cukup intens melakukan 
eksplorasi model dan gaya penulisan fiksi, sementara 
kakaknya, lebih menikmati melakukan eksplorasi 
model tulisan yang kontemplatif. Jika pun menulis 
fiksi, sang kakak nampaknya sangat terpengaruh 
oleh model penulisan gaya detektif Sherlock Holmes, 
sementara sang adik, sangat dipengaruhi oleh model 
penulisan JK Rowling dalam serial novel Harry Potter 
dan beberapa novel teenlit. 
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Aditya dan Ntang sudah mengenal berbagai 
bahan bacaan yang saya sediakan sejak balita. Komik, 
majalah anak-anak dan remaja, serta novel remaja, 
sudah dikenal keduanya sejak mereka mengenal 
baca dan tulis. Interaksi kakak-adik kedua anak 
saya ini memang cukup intens. Sang kakak tidak 
jarang berbagi cerita tentang apa yang dialami, serta 
menunjukkan beberapa hasil tulisannya. Perbedaan 
umur sekitar 6 tahun, tidak menjadi kendala bagi 
keduanya berbagi cerita. Saya cukup yakin, sang 
kakak berhasil mendorong Ntang memulai menulis 
seperti yang dia lakukan

Ditambah lagi, saya merasa terpengaruh dan 
mengamini apa yang dikatakan oleh Pramudya 
Ananta Toer dalam beberapa tulisannya. Bahwa 
keberadaan seseorang itu didasarkan pada tulisan-
tulisan yang dibuat selama hidupnya. Pengaruh 
pendapat sastrawan besar Indonesia itu, tanpa saya 
sadari menjadi salah satu pondasi pola-asuh yang 
saya terapkan kepada anak-anak saya. 

Pas sekali dengan apa yang sudah dilakukan 
oleh Ntang.

*******

Aktifitas membuat coretan gambar atau tulisan 
ini sudah dilakukan oleh Ntang (dan juga kakaknya) 
di tembok, di pintu kamar, pintu lemari, sejak usia 
balita. Menulis apa saja dan sependek apa pun. 
Dan sejak kelas SD, Ntang mulai intens menulis di 
laptop, terutama tentang apa yang dia dengar, dia 
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lihat. Saat kelas 7 SMP, Ntang sudah memiliki akun 
Facebook, dan dia aktif menulis, menulis apapun. 
Pada perkembangannya, Ntang cenderung menulis 
fiksi yang bisa diikuti dari akun FB-nya: Lintang 
Fajarauna Sophia Perennis. Menulis, sepertinya 
menjadi saluran yang dipilih Ntang,  yang tidak suka 
diam. 

Ada beberapa situasi yang memicu Lintang lebih 
aktif menulis serta berpengaruh pada perkembangan 
isi dan gaya penulisan. Pertama, novel dan film sekual 
Harry Potter, serta serial Hunger Games. Ntang 
adalah fan berat novel dan film fiksi tentang dunia 
sihir ini. Tujuh novel serial Harry Potter dibaca habis 
dan beberapa kali saya melihat dia membaca ulang, 
terutama pada dua seri terakhir. Delapan sekuel 
filmnya ditonton beberapa kali di rumah hingga 
dia mengidentikkan dirinya pada salah satu tokoh, 
Nymphadora Tonk, penyihir yang cantik anggota 
Orde Phoenix. Ntang pun aktif bergabung dalam 
Harry Potter FC (Fans Club) hingga bergabung di 
salah satu fanpage, Akademi Beauxbatons Indonesia.

 Tetapi ada beberapa novel lain yang juga 
mempengaruhinya. Isi cerita tentang petualangan, 
dan imaginasi tentang dunia sihir, menjadi magnit 
yang kuat bagi Ntang untuk membaca dan mengambil 
beberapa hal untuk memperkaya tulisan-tulisannya. 
Novel-novel karya Andrea Hirata, adalah bacaan 
favoritnya untuk penulis dalam negeri. 

Kedua, munculnya boy band One Direction, dan 
di Indonesia muncul boy band sejenis, SMASH. Ntang 
mengikuti semua informasi tentang kedua boy band 
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tersebut dan dia memiliki idola diantara anggota boy 
band itu. Sebagaimana terhadap Harry Potter, Ntang 
pun bergabung dalam sebuah fanpage One Direction, 
One Direction Indonesia Official serta aktif menulis 
fiksi di One Direction Love Story.

Tulisan beberapa nama personel boy band ini 
bisa didapati di tembok dan pintu kamar Ntang 
hingga saat ini, serta di beberapa tulisan cerita 
dibuat. Nama Horan, Liam dan Niall, adalah beberapa 
nama yang sering muncul sebagai tokoh dalam 
tulisan Ntang.

Ketiga, acara SUCI—Stand-Up Comedy 
Indonesia—di salah satu stasiun TV swasta. Sejak 
SUCI season 1, Ntang aktif mengikuti dan aktif pula 
memberikan opini tentang siapa yang layak menjadi 
juara. Ntang mengidolakan Kemal Pahlevi, sebagai 
sosok anak muda yang kreatif, pintar dan memiliki 
sense of humor yang bagus. Tulisan nama Kemal 
Pahlevi menjadi salah satu coretan yang di tembok 
dan pintu kamar Ntang hingga saat ini.

Saya sempat membelikan buku tulisan Kemal 
serta sebuah buku tentang stand-up comedy - 
mungkin sekitar enam bulan sebelum kecelakaan itu, 
langsung dibaca hingga tuntas. Ntang pun mencoba 
jadi pelaku stand-up comedy di sekolahnya. 

 “Stand-up comedy itu mengharuskan pelakunya 
punya kemampuan membuat cerita, Yah. Darimana 
pun sumbernya. Makanya aku suka dan pingin 
aktif di stand up commedy. Aku tetap bisa nulis dan 
sekaligus belajar akting,” kata Ntang sesaat setelah 
saya melihat fotonya sedang ikut lomba stand-up 
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comedy di sekolahnya.
Keempat, media sosial, khususnya Facebook, 

sebagai tempat menuangkan tulisan kepada publik. 
Pertama kali mengenal dunia media sosial, saat saya 
membuatkan akun Facebook di tahun 2011. Akses 
internet masih dilakukan melalui laptop, selanjutnya 
menjadi lebih intens ketika Lintang menggunakan 
smartphone android, serta fasilitas wifi di rumah. 
Dunia maya media sosial, benar-benar menjadi 
ajang tumpahan kreatifitas dan keisengan Ntang. 
Melalui tulisan-tulisannya, Ntang membangun relasi 
pertemanan yang cukup luas, tidak terbatas pada 
teman sekelas, tetapi juga adik dan kakak kelas, 
serta beberapa remaja yang sama-sama tergabung 
dalam sebuah fanpage. Ntang menikmati benar 
respon para pembaca karyanya, dan dengan sabar 
memberikan penjelasan, beradu argumentasi atau 
sekedar menggoda.

Saya melihat Ntang bisa membangun interaksi 
di sosial media dengan sehat dan bertanggungjawab. 
Sebuah proses yang cukup kondusif bagi seorang 
anak remaja. Seorang kawan berkomentar bahwa 
Ntang adalah generasi yang hidup di era digital 
dan social media, dan hebatnya, Ntang tidak hanya 
menjadi konsumen social media, tetapi lebih banyak 
menjadi produsen.

Keberadaan empat hal di atas sangat 
mempengaruhi produktifitas dan tema-tema 
tulisan Ntang, didukung oleh karakter Ntang yang 
terbuka, kadang iseng dan memiliki imaginasi yang 
cukup kuat. Jadilah tulisan-tulisan yang renyah, 
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ringan, tetapi memiliki konteks yang kuat di sekitar 
kehidupan seorang remaja. 

******

Seminggu setelah kematian Ntang, saya 
memberanikan diri membuka laptopnya, dan 
membuka file-file yang tersimpan di dalamnya, 
khususnya file tulisan-tulisannya. 

Gusti Allah.... 
Cukup banyak tulisan yang tersimpan. Sebuah 

cerita bersambung hingga 55 file dalam format 
ekstensi ‘html’, serta satu lagi cerita bersambung 
yang terpotong hingga hanya tersimpan 15 files. 
Saya menduga Lintang tidak sempat menyimpan 
semuanya. 

Ada 11 cerita pendek yang sudah selesai ditulis, 
dan beberapa tulisan fiksi yang lain yang belum 
sempat diselesaikan. Satu file yang berisi dua puisi 
yang ditulis 10 hari sebelum kejadian kecelakaan itu.

Sesaat setelah membaca salah satu tulisannya, 
terlintas dalam pikiran : 

Benar kah ini tulisan Ntang, anak saya? 
Benerkah tulisan ini hasil olah pikir dia? 
Seberapa besar pengaruh bacaan-bacaan yang 
dia miliki dalam tulisan ini?
Berbagai pertanyaan itu muncul karena gaya 

penulisan, kelancaran bercerita, pengembangan alur 
cerita serta pilihan pengembangan tokoh-tokohnya 
demikian lancar tersusun dan terpaparkan. Bahkan 
seorang teman di FB memberikan testimoni bahwa 
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andai dia tidak kenal Lintang sebagai anak kedua 
saya, besar kemungkinan dia akan mengira fiksi itu 
ditulis oleh seseorang yang sudah menginjak usia 
kuliah, jauh dari usia Ntang. 

“Tulisannya sangat matang untuk anak seusia 
Lintang, mas. Keren!” kata kawan tersebut.

“Selamat! Sampeyan dan Mbak Eny berhasil 
memberikan yang terbaik untuk Lintang. Aku iri, 
Mas,” komentar kawan lainnya setelah membaca 
satu tulisan fiksi Lintang yang saya re-upload di akun 
FB saya. 

Saya pun memiih beropini bahwa mungkin 
saja beberapa bacaan memberikan kontribusi dan 
berpengaruh terhadap tulisan-tulisan Ntang, tetapi 
saya yakin dengan kejujuran Lintang dalam membuat 
fiksi. Adalah sebuah kewajaran kita tulisan-tulisan 
kita sedikit-banyak dipengaruhi oleh beberapa 
referensi yang sempat kita baca.

Saat ada kesempatan, saya pun menanyakan 
pada beberapa sahabat akrabnya tentang tulisan-
tulisan Ntang, apakah ada diantara tulisan-tulisan 
Ntang yang sempat mereka baca, hasil saduran karya 
orang lain yang sempat dibaca oleh Ntang

“Nggak mungkin, Om. Lintang sangat anti meniru, 
apalagi menjiplak. Saya yakin itu. Sebagian besar 
novel yang dibaca Lintang kan kami baca juga. Juga, 
beberapa kali kami tahu sendiri bagaimana Lintang 
menulis sebuah cerita,” kata beberapa sahabatnya. 
Alhamdulillah...

Saya pun lega! 
Semua tulisan fiksi yang tulis Ntang berkutat 
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pada kehidupan remaja dengan bumbu terbesarnya 
cerita percintaan antara remaja, rutinitas sekolah, 
jalinan persahabatan, dan sejenisnya. Hal yang 
menarik bagi saya adalah setting cerita selalu 
mengambil lokasi di luar Indonesia (atau mungkin 
hanya ada dalam pikiran Ntang). Demikian juga 
dengan nama-nama tokoh yang digunakan, jarang 
sekali menggunakan nama Indonesia, lebih sering 
muncul nama tokoh gabungan antara nama-nama 
orang di sekitar - saudara atau kawannya dengan 
nama belakang pemain di boy band One Direction, 
atau nama belakang tokoh yang ada di novel dan film 
Harry Potter serta film The Hunger Games.

Maka, muncullah nama tokoh seperti Lintang 
Dellavergne, Tsaniya Fleury, Dhea Diquette, Khansa,  
Indri Delacour, dll.

Hal lain yang juga cukup mengejutkan, Ntang 
mampu memasukkan pilihan sikapnya atas 
fenomena sosial dalam setiap cerita. Respect, justice, 
dan egalitarian adalah muatan nilai dan pilihan sikap 
yang tersirat dalam semua tulisan fiksinya. Ntang 
pun mampu membangun tokoh utama seorang laki-
laki dengan segala permasalahan layaknya seorang 
remaja laki-laki.

Cerita Loved You First memberikan kejutan yang 
demikian besar bagi saya. Ntang yang belum genap 
berusia 15 tahun sudah mampu membangun sikap 
yang jelas tentang sikap toleransi. 

“..... sedangkan Dad adalah seorang British. Ia 
non-muslim. Tapi menurutku itu menyenangkan. 
Tentu aja menyenangkan jika kau tinggal dalam 
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sebuah keluarga yang penuh dengan perbedaan. 
Terasa lebih berwarna.......”  
Respon terhadap perbedaan, apalagi perbedaan 

agama dan keyakinan, plus pernikahan beda agama, 
agaknya sudah sampai dan tersimpan dalam 
memori Ntang. Entah dari mana inspirasi sikap ini 
bersumber. Mungkin saja sumber inspirasi sikap ini 
berasal dari lingkungan keluarga besar istri saya, ibu 
Ntang, di mana ada diantaranya menikah dengan 
seorang Tionghoa non-muslim. Mungkin juga, dari 
cerita-cerita saya tentang aktifitas saya selama ini.

Mungkin!
Sikap toleransi ini diperjelas dengan pilihan 

mengedepankan bagaimana si pelaku pernikahan 
beda agama dapat menunjukkan hubungan yang 
harmonis, saling menghargai dan saling mendukung. 
Sebuah pilihan sikap yang cukup ‘aneh’ yang 
ditunjukkan oleh seorang remaja

“........ Tapi sayangnya nenek dan kakekku di 
Indonesia menatapnya dari sisi lain. Mereka 
tidak pernah merestui pernikahan ini—bahkan 
mungkin sampai sekarang. Aku tak habis pikir. 
Padahal Mom dan Dad saling mencintai....”
Pilihan tegas tetapi dipaparkan dengan ringan 

khas remaja
Saya ingat, satu saat ibunya, cikgu Eny Winarni, 

menyampaikan  bagaimana Ntang menceritakan 
salah satu tulisan fiksinya, dan respon spontan 
ibunya adalah menanyakan apakah Ntang sekarang 
sudah pacaran.

“Gak lah, Bu,” jawab Ntang.
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“Bener?”
“Iyo....”
“Kok di tulisan yang kamu cerita tadi kayaknya 

kamu sudah punya pacar?” tanya ibunya Ntang 
memastikan.

“Itu kan cerita, bisa saja didasarkan oleh 
pengalaman kawanku to, Buk Nen,” jawab Ntang 
dengan memilih panggilan ‘Buk Nen’ kepada ibunya.

“Yo wis, sekarang yang lebih penting itu 
bagaimana mewujudkan cita-cita yang sudah kamu 
rancang.”

“Ho’oh,” jawab Ntang ringan.
Saya sendiri tidak pernah menanyakan hal itu 

ke Ntang, sebab saya yakin, jika dibutuhkan dia akan 
bercerita langsung pada saya. Sebagaimana yang 
pernah dia lakukan saat dia memecahkan lampu tidur 
kesayaangan saya, serta mengakui kecerobohannya. 
Apalah arti sebuah lampu tidur dari porselin, jika 
dibandingkan dengan rasa bangga atas keberanian 
dan kejujuran yang ditunjukkan oleh Ntang 

Juga, tidak ada keberatan andai beberapa cerita 
yang ditulis memang didasarkan pengalaman yang 
dialami sendiri oleh Lintang. Dua puisi yang ada di 
awal kumpulan tulisan ini, sepertinya memberikan 
informasi bahwa Ntang sedang mengidolakan salah 
seorang kawan cowoknya. Mungkin belum sampai 
pacaran, tetapi sudah masuk dalam fase mengagumi.

Tidak ada yang perlu saya kuatirkan. 

********
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Truly, Madly, Deeply adalah  satu tulisan yang di-
upload di FB pada 3 Januari 2014 dan mendapatkan 
respon 50 komen. Ada yang memberi komen singkat 
bahwa tulisan itu bagus dan keren, tetapi ada juga 
yang memberikan opini serta meminta konfirmasi 
kepada Ntang. Seperti dikutip di bawah ini:

R Fahira: bagus FF nya seruuuu .. tapi kenapa 
ending nya gituh?? (squint emoticon) cuma ampe 
smsan (squint emoticon).
FM Titani: aku duduk directioner tapi sek iso 
mahami saitik saitik masio alur’e rodok ruwet 
squint emoticon apik, saking konflik’e kurang 
maknyuss (pacman emoticon).
Lintang FSP: Makasih Embak Titaaa 
SA Widinda: aaak, sweet bgt.. :’ kan storynya 
gantung, lanjutin aja (pacman emoticon) mksh 
ya udh ditag.
Maulyta: Like it (wink emoticon) Disitu ada 
karakter saya yang nyata terhadap kamu Ntang 
(smile emoticon) Yap.. Nyata banget.. (frown 
emoticon).
Lintang FSP: Mami Maulyta : Haha, sekarang 
paham yang saya rasain, kan? (smile emoticon)
Sementara Pretty Ghost menunjukkan 

bagaimana Ntang bereksperimen mengembangkan 
cerita sedikit honor tetapi tetap dengan bumbu khas 
remaja, percintaan. Saya mencoba membayangkan 
bagaimana Ntang membangun imaginasinya 
tentang bangunan tua, tentang suasana yang sedikit 
mencekam. Cukup detail dipaparkan, hingga muncul 
pertanyaan saya, bangunan tua di mana yang 
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‘membantu’ Ntang memberikan gambaran sedetail 
itu?

Tidak banyak komentar yang muncul, tetapi 
sebagian besar komentar memberikan masukan 
maupun kritik atas gaya bercerita Ntang di tulisan 
tersebut.

FM Titani: Lak ceritoe dilanjut koyoke apik. Soale 
awak dewe durung ngerti lanjutane, Radit betah 
opo enggak ndek kamar kost sampek seminggu 
sing diomong Ryan (?) Good Job Girl!
Lintang FSP: Wah, makasih sarane mbak (grin 
emoticon) oke oke, dipertimbangkan 
Membaca respon dan komentar di tulisan-

tulisan Ntang memperlihat pola yang sama yakni 
mengambil inspirasi atau sumber informasi awal 
dari apa yang didengar maupun yang dialami sendiri, 
lalu dibungkus dalam setting sekolah perkotaan, 
memasukkan bumbu dari novel maupun film 
Harry Potter, dan terakhir, menyamarkan dengan 
menggunakan nama tokoh yang ada di boy band 
One Direction atau tokoh rekaan yang terinspirasi 
oleh serial novel Harry Potter. Sementara bangunan 
alur cerita, dan pilihan tokoh antagonis, sepertinya 
terinspirasi oleh beberapa novel teenlit yang sempat 
dibaca

Tetapi, jika bercermin pada diri saya sendiri, di 
mana saat seusia Ntang pun saya sangat gandrung 
membaca novel-novel remaja semacam; Lima 
Sekawan, Pasukan Mau Tahu, Sapta Siaga, dan Trio 
Detektif, terbukti kemampuan menulis yang saya 
memiliki tidak sekuat kedua anak saya. Kemampuan 
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memaparkan situasi, apalagi membangun tokoh-
tokoh dalam sebuah fiksi, tidak saya miliki 
ketrampilan itu, tetapi sudah dimiliki oleh Ntang. 

Ada 11 tulisan fiksi, 7 diantaranya pernah dimuat 
di media sosial, sementara 4 yang lain, Lintang Byrce 
D8, Mengenalkan dan Mengekalkan Kehilangan, Loved 
You First, dan Weak Man tidak berhasil terlacak. 

Saya memiliki keyakinan keempat tulisan ini pun 
sudah sempat di-upload di media sosial, jika dilihat 
dari nama-nama tokohnya berkisar pada nama 
personal One Direction, serta mengambil setting 
lomba Quidditch yang hanya bisa ditemui pada novel 
Harry Potter. 

Dua tulisan pendek non-fiksi adalah dokumen 
berbahasa Inggris, yang satu ditulis untuk sebuah 
lomba story-telling, sementara yang satunya saya 
tidak berhasil melacak.

Tulisan I Can Love My Mom More mengingatkan 
saya tentang perkembangan pemahaman Lintang 
atas perempuan dan gender. 

Satu saat, bulan Desember 2009, Ntang kirim 
sms—menggunakan HP milik ibunya—yang 
mengingatkan saya bahwa 22 Desember adalah Hari 
Ibu, dan sudah selayaknya saya memberikan hadiah 
pada ibunya. Saat itu dia berusia 9 tahun.

Bagi Ntang, respek dan apresiasi terhadap sosok 
ibu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang 
anak. Ibu adalah tempat berkeluh-kesah, tempat 
bersandar saat membutuhkan. Sosok ibu adalah 
sosok orang tua yang bersedia melakukan apapun 
untuk anaknya. Pemahaman ini diperkuat dengan 
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rutinitas antar-jemput ke sekolah maupun ke tempat 
kursus yang dilakukan oleh ibunya sejak kelas 4 SD.

*****
Saya sempat bingung, mau diapakan tulisan-

tulisan Ntang ini. Satu sisi, saya merasa bangga 
atas karya tulis anak wedok yang hanya diberi 
kesempatan oleh-Nya tidak terlalu panjang di 
dunia, hampir 15 tahun. Tapi di sisi lain saya tidak 
menemukan potensi maanfaat dari tulisan-tulisan 
tersebut. Dalam pikiran, jika saya memutuskan 
mengumpulkan dan menerbitkan kumpulan tulisan 
ini tanpa ada manfaat, kayaknya saya menjadi orang 
yang sedang membangun kebanggaan dan eksistensi 
di atas kematian anak. 

Tetapi jika tulisan-tulisan Ntang dibiarkan 
tersimpan di laptop dan di media sosial, saya 
merasa ada pesan, ada pelajaran yang tersimpan 
di setiap tulisan Ntang, yang ingin disebarluaskan. 
Paling tidak, cara bercerita yang ceria, keterampilan 
menyusun cerita, serta ketekunan seorang Ntang 
membangun cerita dengan muatan nilai dan 
sikap yang dia pilih adalah sesuatu yang bisa 
dipertimbangkan menjadi dasar bagi saya mencari 
cara agar bisa disebarluaskan kepada khalayak. 
Pilihan menerbitkannya dalam sebuah buku adalah 
jawabannya.

Bahwa di satu masa, ada seorang anak remaja 
yang cukup aktif memanfaatkan cerita dan 
media sosial sebagai pilihan berinteraksi dengan 
lingkungannya sebagai pilihannya menyebarkan 
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nilai-nilai kesederhanaan, egalitarian, respek kepada 
kawan-kawannya. Dia menemui kematian, kembali 
kepada-Nya di tengah keceriaan itu.

Maka, penerbitan kumpulan tulisan ini memuat 
tujuan yang sederhana, meneruskan pesan Ntang 
tentang beberapa nilai kehidupan yang dimilikinya 
yang termuat di tulisan-tulisannya kepada semua 
orang, khususnya kepada para remaja. Ntang ingin 
menyampaikan bahwa mengisi hidup dan beraktifitas 
seharusnya memiliki manfaat bagi sesama. 

Jika pun tujuan ini masih dirasa terlalu tinggi, 
maka tujuan terakhir, memberi bahan hiburan bagi 
pembacanya. Itu saja.

Terakhir,
Ucapan terima harus saya sampaikan kepada 

beberapa kawan dan sahabat Ntang:
Pendeta Kristanto Budiprabowo dan Charlotte 

Blackburn, sepasang teman yang selalu memiliki 
persediaan kesabaran di setiap obrolan tentang 
kumpulan tulisan ini. Tidak hanya itu, sepasang 
kawan ini adalah pembaca pertama kumpulan tulisan 
ini, dan yang merapikan dua tulisan berbahasa 
inggris sehingga menjadi lebih enak dibaca.

Kawan-kawan Gusdurian Malang, tempat 
nongkrong sambil sesekali memberi kesempatan 
pada saya untuk melontar keluh-kesah, melepas 
beban yanga menumpuk di pikiran.

Kawan-kawan yang saya kenal secara fisik, 
serta kawan-kawan yang saya kenal di social media, 
yang memberikan endorsemen atas kumpulan 
tulisan Ntang ini. Cikgu Akhiriyati Sundari,  Mbak 
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Lies Marcoes, Mbak Nusya Kuswantin, Mas dosen 
Mohammad Mahpur, serta kamerad Bukik Setiawan, 
Mbokde Erma Retang, Mbakyu Ita Fatia Nadia

Para sahabat Ntang (Lyta, Habibah, Dessy, 
Khansa, Tamma, Billy, Ferdi, and their gang), yang 
terus memupuk  dan memilihara ikatan persahabatan 
hingga sekarang.

Pakde Langlang Sitegar, kawan lama yang 
bersedia membuat sketsa wajah Ntang di sebuah 
kanvas untuk sampul buku ini. 

Gerombolan Tim Biru/Rumah Energi Jawa Timur 
- Asep, Reny, Mbak Titut, Christina, Bojong, mas 
Kristian, Kiki, Afroz, dan Ahmadi. Sekumpulan orang 
yang selalu memberi semangat untuk meneruskan 
sisa jatah hidup dengan riang gembira

Kang Hairus Salim, yang secara spontan 
menyetujui memberikan komentar atas 
kumpulan tulisan ini, serta membuka kesempatan 
penerbitannya melalui Gading Publishing

Dan tentu saja;
Cikgu Eny Winarni – Buk Nen-nya Ntang. 

Perempuan yang harus melewati beban kenangan 
yang sangat besar tetapi mampu melalui dan 
legowo atas rencana pengumpulan dan penerbitan 
kumpulan tulisan ini 

Penerbitan kumpulan tulisan ini tidak akan 
pernah terwujud tanpa konstribusi semuanya. 

Wasis Sasmito
Bunga Monstera, Awal Agustus 2016
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A ku tersenyum. Mungkin orang melihatnya 
sebagai seringai. Tapi aku tak peduli. Tidak 

kali ini. Tak ada siapa pun di sini. Dan aku puas.
Aku puas. Aku puas kali ini hanya aku yang 

menikmati busur senyum yang terkulum di bibir 
manisnya. Kali ini ia mengulum senyum manis itu 
hanya untukku. Kali ini tak ada yang tahu bagaimana 
reaksiku setelah melihat busur muncul di bibir 
manisnya. Kali ini aku leluasa menikmatinya. Aku 
puas. Aku sangat puas.

Namun sejenak aku terdiam. Kemudian entah 
dari mana datangnya, buliran yang tak diharapkan 
itu jatuh lagi. Buliran itu jatuh seiring kembalinya 
kesadaranku.

Itu bukan dia. Dia berbeda. Itu bukan senyumnya. 
Mereka berbeda. Seharusnya aku menyadarinya. 
Seharusnya. Seharusnya aku menyadari bahwa 
aku salah menyamakan mereka. Karena itu hanya 
memperdalam luka ini.

Mereka berbeda dan aku tak mau jatuh cinta 
pada yang lain. Hanya satu yang kumau. Dia.

Senyuman sang obor sepulang sekolah
- Lintang F.S Perennis 120115 16.50

CORETAN
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Aku tersenyum
Mungkin orang melihatnya sebagai seringai
Aku tak peduli
Tidak kali ini
Tak ada seorang pun di sini

Aku puas
Aku puas kali ini hanya aku
yang menikmati senyum
yang terkulum di bibir manisnya

Kali ini
ia menyulum senyum manis itu
hanya untukku

Kali ini
tak ada yang tahu bagaimana reaksiku
saat melihat busur yang melintang di bibirnya

Kali ini
aku leluasa menikmatinya
hanya untuk diriku sendiri

Aku puas
sangat puas

Namun sejenak aku terdiam
Kemudian entah dari mana datangnya
buliran yang tak diharapkan itu
hadir kembali
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Buliran itu kembali
seiring kembalinya kesadaranku

Itu bukan dia
Dia berbeda
Dia tak sama
Mereka berbeda
Itu bukan senyumnya

Seharusnya aku menyadarinya
Seharusnya
Seharusnya aku menyadari
bahwa mereka berbeda
bahwa menyamakan mereka
hanya akan memperdalam luka di kalbuku

Mereka berbeda
dan aku tak bisa jatuh hati
pada yang lain

Hanya satu
yang kumau
Kamu
yang telah menetap di dasar relungku

Jember, 12 Januari 2015 17.11
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Lintang Byrce D81

H alo, namaku Lintang Byrce. Aku berasal dari  
Distrik 8 dengan produksi utama berupa 

bahan tekstil. Usiaku 14 tahun.
Ayahku bernama Kenneth Byrce. Ia bekerja 

sebagai manajer di sebuah pabrik pakaian yang cukup 
besar di distrik kami. Perusahaan ayah sangatlah 
penting bagi Panem. Pabrik tempatnya bekerja 
adalah penghasil seragam untuk para Peacekeeper. 
Sementara ibuku, Patricia adalah seorang penenun. 
Beliau menenun untuk kemudian dijual ke rekan-
rekan ayah.

Aku memiliki seorang kakak lelaki dan seorang 
saudara kembar.

Kakak lelakiku bernama Vicky. Ia berusia 17 
tahun dan sejauh ini dia selalu selamat dari Hunger 
Games. Dia berpostur tinggi dan tampan dengan 
dada bidang, kulit putih, rambutnya yang kecoklatan 
membuat setiap gadis yang lewat di depan rumah 

1 Tulisan fiksi ini nampaknya ditulis untuk fanpage One Direction 
Indonesia, dimana ada aktifitas saling memperkenalkan diri den-
gan nama yang akan digunakan salama interaksi dengan pada ang-
gota fanpage ini. Saya tidak berhasil melacak di media sosial mana 
tulisan ini pernah dimuat, tetapi berdasarkan tracking status doku-
men, tulisan ini terakhir dimodifikasi pada 1 Januari 2015 (ed)
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kami betah berjalan perlahan-lahan menunggunya 
keluar. Membuatku muak.

Vicky sebenarnya adalah seorang yang pendiam. 
Dia jarang keluar rumah. Dia lebih suka menghabiskan 
waktunya di dalam kamarnya, menggambar 
sepanjang hari. Semua hasil gambarannya dijadikan 
nyata oleh saudara kembarku, Laura.

Laura lahir tujuh menit setelahku. Dia sedikit 
berbeda denganku. Sifatnya sangat feminim. 
Berbanding terbalik denganku yang tak peduli 
penampilan. Orang-orang menggambarkannya 
dengan ‘lincah dan menyenangkan’. Gadis berambut 
panjang ini mewarisi bakat ibu. Ia suka menjahit. 
Beberapa desain baju yang Vicky gambar telah 
dijadikannya nyata. Beberapa bahkan lebih bagus 
daripada yang Vicky gambarkan menurutku. Dia 
sangat berbakat di usianya sekarang. Semua orang 
menyukainya. Tapi tak ada yang tahu bahwa ia selalu 
menangis setiap kali aku dan Vicky meninggalkannya 
seminggu sebelum pemilihan Tribute Hunger Games. 
Ia sangat ketakutan dan tak ingin sendiri seminggu 
sebelum upcara itu.

Aku sendiri adalah gadis ‘awut-awutan’. Ya, 
begitulah semua orang menggambarkanku. Tidak 
ada lelaki yang ‘sudi’ melirikku meski sedetik saja. 
Dibesarkan bersama Vicky membuatku menyukai 
hal-hal yang cowok pada umumnya sukai. Aku sangat 
menanti hari di mana ibu membedah lemari pakaian 
Vicky. Karena itu artinya aku boleh mengambil 
beberapa yang kusuka. Berbeda dengan Laura yang 
selalu meminta baju baru atau menjahitnya sendiri 
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bila tidak dikabulkan.
Jika kau bertemu denganku dan Laura, kau tak 

akan percaya kami kembar. Penampilan kami sangat 
berbeda. Laura selalu tampil girly dengan pakaian 
berwarna-warni sedangkan aku hanya memakai 
pakaian bekas Vicky yang kebanyakan berwarna 
biru navy atau biru langit. Sebenarnya aku suka 
pink tapi hanya sekedar suka. Setidaknya hanya dari 
situlah sisi feminimku muncul.

Ah, ya, aku punya rambut yang panjang. Sedikit 
lebih panjang dari milik Laura. Namun rambutku 
tak pernah kubiarkan tergerai. Selalu kukepang agar 
tidak mengganggu.

Aku lebih dekat dengan Vicky daripada dengan 
Laura sebenarnya. Dan aku lebih suka Vicky kalau 
boleh jujur. Dia benar-benar kakak yang baik karena 
selalu bisa membuatku nyaman di dekatnya.

Semua anggota keluargaku memiliki 
keterampilan. Tidak denganku. Aku tak memiliki 
keterampilan. Aku lebih suka berlama-lama 
berhadapan dengan buku, menulis apa yang kualami 
hari ini. Vicky bilang itu hobi yang aneh. Dan aku 
tak akan pernah mendapatkan pekerjaan darinya. 
Tapi ayah berkata padaku bahwa mungkin aku bisa 
menjadi seperti ayah.

Aku tak harus bisa menenun seperti ibu. Aku tak 
harus bisa menggambar seperti Vicky. Aku tak harus 
bisa menjahit seperti Laura. Aku bisa bekerja dengan 
otak yang kumiliki. Begitu ayah selalu menasehati.

Kau tahu, keluarga harmonis sebenarnya tidak 
dinilai seberapa sering mereka bersama mereka. 
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Tetapi seberapa kuat semangat hidup yang mampu 
ditiupkan satu sama lain.

Ini kisahku. Sekarang, ceritakan kisahmu.
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Pretty Ghost2

R adit menatap rumah besar bergaya Belanda 
itu dengan ngeri. Bagian luarnya cukup 

terawat. Namun, cat dindingnya mulai mengelupas 
sehingga warna aslinya tak lagi terlihat. Mungkin 
kuning yang kusam atau mungkin coklat. Di samping 
rumah, terdapat taman yang tak terawat. Taman itu 
dikelilingi tanaman rambat. Pagarnya yang terbuat 
dari besi mulai berkarat.

Radit sepertinya berubah pikiran. Mahasiswa 
tampan ini mengurungkan niatnya untuk nge-kost 
di sini dan berniat mencari kostan lain. Saat ia 
berbalik badan, ia terkejut. Tampak seorang gadis 
seusiannya memakai dress biru tua selutut. Kulitnya 
putih bersih. Rambutnya yang panjang sepinggang 
digerai menambah cantik parasnya yang ayu. Ia 
melemparkan senyum kepada Radit. 

“Kamu yang telpon tadi?” tanyanya.
Radit mengangguk pelan, “Iya.”
“Mari masuk. Ibu sudah menunggu,” ajaknya. 
Radit terpaksa mengikutinya masuk.

***
2 Selesai ditulis pada 14 Mei 2014 dan diupload :May 16, 2013 at 
4:50pm di https://www.facebook.com/notes/lintang-fajarauna-
sophia-perennis/pretty-ghost/338146362980093 10 September 
2014 di https://www.wattpad.com/story/23065081-pretty-ghost 
(ed)
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Bagian dalam rumahnya tidak terlalu buruk. 
Ruang tamunya rapi. Terdapat beberapa rak buku 
dan sebuah bufet tua lapuk yang menampung foto-
foto lama yang hanya berwarna hitam-putih. Buku-
buku yang ada di rak pun tersusun rapi. Terdapat 
satu set sofa yang lengkap dengan mejanya. Sofanya 
terbilang baru dibandingkan perangkat lain. Seorang 
gadis seumurannya duduk di sana. Ia mengenakan 
dress putih selutut. Perawakannya mirip gadis yang 
sedang bersamanya. Hanya saja ia sepertinya lebih 
tinggi.

Mungkin mahasiswi yang kost di sini, pikir Radit.
“Ini ruang tamunya. Kalau mau nerima tamu 

cewek, cuma boleh di ruang tamu. Biasanya, anak-
anak yang ngekost ngumpul di sini kalo malem. Ya, 
sekedar untuk ngobrol-ngobrol lah,” terangnya. 
Radit manggut-manggut.

“Dari sini kalau belok ke kanan, itu areal cewek. 
Cowok gak boleh masuk ke sana! Belok ke kiri, ada 
dapur, kamar mandi, ruang makan dan tempat cuci 
dan setrika baju,” imbuhnya.

Kini, gadis itu naik ke atas. Radit masih mengekor 
di belakangnya.

“Nah, ini areal cowok. Kamar cowok semuanya 
di sini. Di sini gak boleh bawa cewek masuk. Ada 
tamu, harus lapor ke ibu atau ke saya. Peraturannya 
gak banyak, tapi harus ditepati. Kamar kamu yang 
nomor 3,” ujarnya.

Radit melongok ke kamar yang dimaksud gadis 
itu. Kamarnya cukup luas, layaknya kamar ‘meneer-
meneer’ Belanda. Tentunya banyak peristiwa yang 
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telah terjadi di kamar ini. Radit menatap kamar itu 
ngeri.

“Kamar itu satu-satunya kamar yang masih 
asli dan belum direnovasi,” imbuhnya. Radit pun 
tersenyum.

“Oke deh, aku ambil. Ehm, nama kamu siapa?” 
tanya Radit yang memang belum tahu nama gadis 
yang sudah menuntunnya sampai ke sini.

Gadis itu tersenyum manis “Namaku Angeline 
Nadira. Panggil aja Angel. Aku anaknya Ibu Rahma 
Indriani, yang punya rumah ini. Soal administrasi 
sama Ibu aja, ya.”

“Aku udah boleh masuk?” tanya Radit.
Gadis bernama Angel ini mengangguk lalu 

mengulurkan sebuah kunci, “Keliatannya kamu 
anak baik. Ini kuncinya,” Radit meraihnya sambil 
tersenyum.

“Semoga betah, ya,” ucapnya lalu pergi 
meninggalkan Radit.

***

Radit mengamati kamarnya. Sangat luas untuk 
ditinggali sendiri. Dindingnya bertorehkan cat biru 
laut yang segar. Daun jendelanya lebar-lebar bercat 
biru dibalut gorden biru tua yang lebarnya hanya 
setengah ke bawah dari jendelanya yang lebar. 
Tempat tidurnya terbuat dari kayu jati dan masih 
kuat. Kasurnya dibalut sprei yang juga berwarna 
biru ditemani sepasang bantal dan guling. Di sisi 
tempat tidur ada sebuah meja kecil. Di sisi meja, ada 
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sebuah lemari kayu yang cukup besar dengan tinggi 
sekitar dua meter. Di seberang tempat tidur, ada 
sebuah cermin antik berbentuk oval. Cukup besar 
bagi Radit karna ia tak suka bersolek. Di samping 
cermin, terdapat sebuah meja yang cukup lebar 
untuk belajar. 

Radit segera merebahkan tubuhnya ke kasur 
yang empuk. Tak lama, ia pun terlelap dan mulai 
mengarungi mimpi-mimpinya.

***

Klik.
Radit memutar kunci pintu kamarnya. Saat pintu 

terbuka, Radit terperanjat. Kamarnya yang rapi dan 
bersih, dipenuhi tanaman rambat. Di pojok ruangan, 
ia melihat Angel menangisi sesuatu. Seperti makam! 
Radit mendekatinya. Angel menoleh ke arahnya. 
Airmata yang jatuh dari mata Angel adalah darah! Di 
nisan makam itu, terpahatkan huruf A.K.P.

***

“Radit!” Suara itu membangunkan Radit. Radit 
pun terjaga. Rupanya ia hanya bermimpi. 

Radit pun membuka pintu kamarnya. Tampak 
Angel dan seorang wanita paruh baya. Usianya 
sekitar 40 tahunan. Radit mengamatinya. Ia memakai 
dress batik selutut yang modis. Sebuah hiasan topi 
kecil bertengger di rambutnya yang hitam, panjang, 
dan lebat. Ia tersenyum ke arah Radit. 
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“Kamu Radit kan?” tanyanya. Radit mengangguk. 
Wanita itu tersenyum ramah, “Saya Ibu Rahma, yang 
punya rumah ini. Saya cuma ingin melihat tamu baru 
saya.”

Pantesan aja anaknya cantik. Emaknya juga 
cantik. Fashionable lagi, batin Radit. 

Radit menggaruk bagian belakang kepalanya 
yang tidak gatal, “Soal administrasi,”

“Gak papa, besok aja,” potong Ibu Rahma. “Gak 
buru-buru, kok, asal tepat setiap bulannya.”

“Kalo mau makan, bilang aja sama Si Mbok di 
bawah. Makanannya gak terlalu mewah sih. Seadanya 
aja,” ucapnya.

Radit tersenyum hangat “Gak papa kok Bu.”
“Ya sudah, ibu turun dulu ya. Nanti ngobrol 

lagi. Cuma mau ngecek aja. Silahkan diterusin 
istirahatnya,” ujarnya lalu pergi. Sayup-sayup 
terdengar percakapannya dengan Angel.

‘Bu, kok dia berani tidur di situ ya?’
‘Bagus dong Ngel, kalo ada yang mau. Makanya 

ibu bolehkan dia bayar besok. Belum tentu dia betah.’
“Hei!” sebuah suara mengagetkan Radit. 
“Kamu anak baru ya?” tanya si empunya suara 

seraya tersenyum menunjukkan sederet giginya 
yang berbehel. Seorang lelaki seumuran dengan 
Radit rupanya. 

Radit mengangguk.
“Aku Ryan. Kamu Radit kan?” tanyanya lagi. 
Radit kembali mengangguk “Kok kamu tau?”
“Bu Rahma bilang, dia bakal dapet anak baru. 

Namanya Radit.” jawab Ryan. “Eh, kok kamu mau sih, 
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tinggal di kamar yang ini?”
“Kamarnya luas kok. Asik juga.” jawab Radit.
Ryan mendekti Radit lalu membisikinya sesuatu 

“Aku jamin, kamu gak akan betah tinggal di situ lebih 
dari seminggu.”

Radit mengerutkan keningnya “Kenapa bisa 
kamu nebak gitu?” tanya Radit bingung.

“Liat aja nanti” jawab Ryan lalu menuruni 
tangga setapak demi setapak. Radit tak menggubris 
yang dibicarakan Ryan. Ia masuk ke kamarnya dan 
kembali melanjutkan tidur nyenyaknya.

***

Malamnya, Radit sedikit terbebani oleh kata-
kata Ryan. Aneh juga, hari pertamanya tinggal di 
rumah ini, ia mendapat mimpi buruk. Dan, apa yang 
dimaksud Angel dari percakapannya dengan Ibu 
Rahma? Radit berpikir keras. Sebuah pemikiran 
datang ke otak Radit yang membuatnya resah. Kamar 
ini berhantu! 

Radit pun merinding dan keluar kamar menuju 
ruang tamu. Di sana, cukup ramai. Ada empat orang 
gadis sebayanya, dan empat orang lelaki–Ryan salah 
satunya– tengah asik bercakap. Radit mendekati 
mereka. 

“Hei, kamu anak baru ya?” tanya seorang gadis 
pada Radit. Ia tersenyum manis. Radit mengangguk.

“Takut sendirian di atas?” tanya Ryan tersenyum 
geli.

Radit menggeleng lalu duduk di sebelah Ryan 
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“Aku cuma pengen kenalan aja sama penghuni 
rumah ini.”

“Oh, gitu. Kalo gitu kenalin, ini Naura,” kata Ryan 
sambil menunjuk gadis yang menyapa Radit tadi. 
Naura tersenyum ramah. 

“Kalo yang itu Maura, kembarannya Naura,” ucap 
Ryan sambil menunjuk seorang gadis di samping 
Naura yang mirip dengan Naura.

“Kalo ini Jessy,” tambah Ryan sambil 
memperkenalkan seorang gadis di samping Maura.

“Itu Pandji, Ernest, dan Gilang.” ujar Ryan sambil 
menujuk cowok-cowok di samping Ryan. Mereka 
melontarkan senyum kepada Radit.

Radit membalasnya dengan senyuman hangat. 
“Radit.”

Radit menatap gadis di samping Jessy heran. 
Kenapa Ryan tidak memperkenalkan gadis itu 
padanya?

Sepertinya, ia gadis yang dilihat Radit di ruang 
tamu ini tadi. Penampilannya masih sama. Ia masih 
memakai dress putihnya. Tatapannya jauh ke depan. 
Sebelum Radit sempat bertanya siapa namanya, 
seorang gadis yang dikenalnya sebagai Jessy bertanya 
“Kamar kamu yang di lantai 2 nomor 5 kan?”

Radit menggeleng, “Nomor 3.”
Semua yang ada di sana tercengang–kecuali 

Ryan, Radit dan perangkat rumah tentunya–seolah-
olah Radit baru saja menyebut angka keramat.

“Berani, kamu tinggal di sana?” tanya Ernest. 
Radit mengangguk pasti. 

“Hati-hati loh. Jangan ngomong sembarangan 
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dan berbuat yang macem-macem di sana,” ujar 
Gilang.

Rasa penasaran Radit terpancing “Emang 
kenapa sih?”

Pandji yang sudah lama tinggal di sana, mulai 
angkat bicara, “Kamar itu, dulu...”

“Anak-anak! Ayo makan dulu!” seru Ibu Rahma 
yang baru datang memotong kalimat Pandji.

“Wah, masak apa Bu?” tanya Ernest.
“Sop Ayam. Ada yang mau?” tanya Bu Rahma 

ramah.
“Serbu!!!” seru Ryan, Pandji, Gilang, Ernest, Jessy, 

Maura dan Naura bersamaan lalu berlari ke ruang 
makan. Radit terdiam menatap heran kepada gadis 
yang memakai dress putih itu.

“Radit, ayo makan! Ibu masak sayur sop sama 
ayam goreng loh,” ucap Bu Rahma lalu pergi.

“Iya Bu,” sahut Radit. “Yuk, makan,” ajak Radit 
pada gadis ber-dress putih itu. Gadis itu menggeleng.

“Aku duluan ya,” Radit beranjak dari kursinya.
Saat melintasi sebuah bufet, ia melihat foto 

yang berjajar rapi di sana. Mayoritas, foto-fotonya 
masih hitam putih. Ia tercengang melihat sebuah 
foto. Di foto itu terlihat seorang gadis memakai kaos 
bergambar sapi memegang payung di sebuah taman. 
Tampaknya, itu taman yang ada di samping rumah 
yang dilihatnya tadi. Rupanya, dulu taman itu cukup 
indah. Di bawahnya ada tulisan ‘A.K.P’. Radit seperti 
mengenali gadis itu. 

‘Cewek yang pakai dress putih itu!’
Radit berbalik ke ruang tamu hendak menemui 
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gadis itu namun di ruang tamu tak ada siapapun. 
Hanya ada sofa, meja, dan beberapa perabotan 
lainnya. Gadis itu tidak ada di sana. Radit pun segera 
menuju ruang makan. 

***

Malamnya, Radit sedikit terbebani oleh kata-
kata Ryan. Aneh juga, hari pertamanya tinggal di 
rumah ini, ia mendapat mimpi buruk. Dan, apa yang 
dimaksud Angel dari percakapannya dengan Ibu 
Rahma? Radit berpikir keras. Sebuah pemikiran 
datang ke otak Radit yang membuatnya resah. Kamar 
ini berhantu! 

Radit pun merinding dan keluar kamar menuju 
ruang tamu. Di sana, cukup ramai. Ada empat orang 
gadis sebayanya, dan empat orang lelaki–Ryan salah 
satunya– tengah asik bercakap. Radit mendekati 
mereka. 

“Hei, kamu anak baru ya?” tanya seorang gadis 
pada Radit. Ia tersenyum manis. Radit mengangguk.

“Takut sendirian di atas?” tanya Ryan tersenyum 
geli.

Radit menggeleng lalu duduk di sebelah Ryan 
“Aku cuma pengen kenalan aja sama penghuni 
rumah ini.”

“Oh, gitu. Kalo gitu kenalin, ini Naura,” kata Ryan 
sambil menunjuk gadis yang menyapa Radit tadi. 
Naura tersenyum ramah. 

“Kalo yang itu Maura, kembarannya Naura,” ucap 
Ryan sambil menunjuk seorang gadis di samping 
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Naura yang mirip dengan Naura.
“Kalo ini Jessy,” tambah Ryan sambil 

memperkenalkan seorang gadis di samping Maura.
“Itu Pandji, Ernest, dan Gilang.” ujar Ryan sambil 

menujuk cowok-cowok di samping Ryan. Mereka 
melontarkan senyum kepada Radit.

Radit membalasnya dengan senyuman hangat. 
“Radit.”

Radit menatap gadis di samping Jessy heran. 
Kenapa Ryan tidak memperkenalkan gadis itu 
padanya?

Sepertinya, ia gadis yang dilihat Radit di ruang 
tamu ini tadi. Penampilannya masih sama. Ia masih 
memakai dress putihnya. Tatapannya jauh ke depan. 
Sebelum Radit sempat bertanya siapa namanya, 
seorang gadis yang dikenalnya sebagai Jessy bertanya 
“Kamar kamu yang di lantai 2 nomor 5 kan?”

Radit menggeleng, “Nomor 3.”
Semua yang ada di sana tercengang–kecuali 

Ryan, Radit dan perangkat rumah tentunya–seolah-
olah Radit baru saja menyebut angka keramat.

“Berani, kamu tinggal di sana?” tanya Ernest. 
Radit mengangguk pasti. 

“Hati-hati loh. Jangan ngomong sembarangan 
dan berbuat yang macem-macem di sana,” ujar 
Gilang.

Rasa penasaran Radit terpancing “Emang 
kenapa sih?”

Pandji yang sudah lama tinggal di sana, mulai 
angkat bicara, “Kamar itu, dulu...”

“Anak-anak! Ayo makan dulu!” seru Ibu Rahma 
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yang baru datang memotong kalimat Pandji.
“Wah, masak apa Bu?” tanya Ernest.
“Sop Ayam. Ada yang mau?” tanya Bu Rahma 

ramah.
“Serbu!!!” seru Ryan, Pandji, Gilang, Ernest, Jessy, 

Maura dan Naura bersamaan lalu berlari ke ruang 
makan. Radit terdiam menatap heran kepada gadis 
yang memakai dress putih itu.

“Radit, ayo makan! Ibu masak sayur sop sama 
ayam goreng loh,” ucap Bu Rahma lalu pergi.

“Iya Bu,” sahut Radit. “Yuk, makan,” ajak Radit 
pada gadis ber-dress putih itu. Gadis itu menggeleng.

“Aku duluan ya,” Radit beranjak dari kursinya.
Saat melintasi sebuah bufet, ia melihat foto 

yang berjajar rapi di sana. Mayoritas, foto-fotonya 
masih hitam putih. Ia tercengang melihat sebuah 
foto. Di foto itu terlihat seorang gadis memakai kaos 
bergambar sapi memegang payung di sebuah taman. 
Tampaknya, itu taman yang ada di samping rumah 
yang dilihatnya tadi. Rupanya, dulu taman itu cukup 
indah. Di bawahnya ada tulisan ‘A.K.P’. Radit seperti 
mengenali gadis itu. 

‘Cewek yang pakai dress putih itu!’
Radit berbalik ke ruang tamu hendak menemui 

gadis itu namun di ruang tamu tak ada siapapun. 
Hanya ada sofa, meja, dan beberapa perabotan 
lainnya. Gadis itu tidak ada di sana. Radit pun segera 
menuju ruang makan. 

***
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“Kok Angel gak ikutan makan Bu?” tanya Gilang.
“Angel lagi bersih-bersih gudang,” jawab Bu 

Rahma. 
“Ehm, Bu, saya boleh nanya gak?” tanya Radit 

lembut.
Ibu Rahma tersenyum ramah, “Tanya apa nak?”
“A.K.P itu siapa ya?” tanya Radit. Ibu Rahma yang 

tadinya tersenyum memasang raut kaget. “Tadi saya 
liat foto yang ada di bufet. Dibawahnya ada tulisan 
A.K.P.”

“Ibu ke kamar dulu ya,” ucap Ibu Rahma lalu 
segera pergi. Radit semakin penasaran 

Radit bertanya-tanya dalam hati.
Siapa sih, A.K.P ini? Apa dia adiknya Angel? Apa 

dia ada hubungannya sama mimpi burukku? Radit 
beranjak dari kursi dan berjalan menuju gudang.

***

Keadaan gudang tak terlalu buruk. Barang-
barangnya tertata rapi. Tak ada sarang laba-laba 
atau debu sedikit pun. Sepertinya gudang ini rajin 
dibersihkan oleh pemiliknya. Radit melongok ke 
dalam. Ia mencari Angel. Namun, tak ada. Ia berniat 
keluar, namun matanya menangkap sesuatu yang 
menarik perhatiannya. Sebuah buku usang berwarna 
merah muda teronggok di atas tumpukan kardus di 
pojok gudang. Radit meraihnya. Ia membawa buku 
itu keluar dan pergi ke kamarnya. Ia mengurungkan 
niat untuk bertanya tentang A.K.P pada Angel. 
Mungkin, dari buku itu ia bisa tau siapa A.K.P.



Mengenalkan & Mengekalkan Kehilangan 39

***

Keesokannya, Radit baru ingat tentang diary 
yang ditemukannya. Radit membuka laci mejanya 
dan meraih buku itu. Ia mengusapnya untuk 
membersihkan debu yang menempel di sampulnya. 
Rupanya ini adalah sebuah buku harian. Di sampul 
buku itu tertulis: 

Amanina Karmelia Putri
A.K.P!
Radit pun segera membukanya dengan hati-hati 

karena penjilidnya sudah mulai rapuh. 

***

Jakarta, 2 Mei 1986
Hari yang cerah. Kuhirup udara segar di pagi 

hari. Matahari belum terlalu tinggi. Ku langkahkan 
kakiku menuju sekolahku tercinta. Tak kusangka, aku 
bertemu dengannya! Dimas Firdaus! Sudah lama aku 
mengaguminya. Ia melontarkan senyum indahnya 
ke arahku, membuat hatiku luluh. Aku membalas 
senyumnya dengan meleparkan senyuman termanis 
yang pernah ku sunggingkan. Bahagianya hatiku.

Jakarta, 3 Mei 1986
Dimas mengajakku jalan-jalan ke taman! Hatiku 

berbunga-bunga seperti bunga yang diberikan Dimas 
kepadaku sore ini. Sekuntum mawar merah yang 
cantik sekali. Dimas bilang, aku lebih cantik dari bunga 
itu. Aku tersipu malu, terlebih saat ia mengutarakan 
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perasaannya padaku. Rupanya, ia juga memendam 
rasa kepadaku diam-diam. Ia mencintaiku. Aku 
mencintainya. Sungguh hidup ini terasa sangat indah.

Jakarta, 6 Mei 1986
Ya Tuhan, sahabatku, Rahma rupanya mencintai 

Dimas sejak lama. Apa yang harus ku perbuat? 
Bagaimana jika Rahma tau, bahwa aku dan Dimas 
adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk 
asmara? Aku tak mau melukai hatinya. Aku tak ingin 
ada pertumpahan air mata karena cinta segitiga 
yang kubuat. Andai aku dapat memutar waktu, aku 
akan menolak Dimas sebagai kekasihku.

Jakarta, 7 Mei 1986
Rahma curiga tentang hubunganku dengan 

Dimas. Ia memata-mataiku. Apa yang harus ku 
lakukan? Jantungku berdegup kencang saat ia 
bertanya aku berpacaran dengan Dimas. Aku bingung 
harus menjawab apa. Haruskah ku akhiri hubunganku 
yang terlalu singkat ini dengan Dimas? Tapi, aku 
sangat menyayanginya. Aku juga menyayangi Rahma. 
Hatiku bimbang jadi tak menentu.

Jakarta, 10 Mei 1986
Anisa tahu bahwa aku berpacaran dengan 

Dimas! Bagaimana ini?! Rahma mengancam akan 
membunuhku apabila aku masih bersama Dimas. Apa 
aku putuskan saja hubunganku dengan Dimas? Aku 
lebih memilih sahabat daripada pacar. Baik, aku akan 
memutuskan hubunganku dengannya. Kamu harus 
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bisa Nina!

Jakarta, 15 Mei 1986
Dimas tak mau aku mengakhiri hubungan ini. 

Sementara Rahma terus mendesakku untuk segera 
mengakhiri hubunganku dengan Dimas. Aku tak tahu 
harus berbuat apa. Tidak ada pilihan lain. Ya, aku 
harus melakukan ini.

Jakarta, 18 Mei 1986
Akulah yang paling menyesal atas tragedi ini. 

Nina meninggal di kamarnya karna meminum racun 
tikus. Ia lelah dengan cinta segitiga ini. Bodohnya 
aku mengancam akan membunuh sahabatku 
sendiri demi mendapatkan lelaki yang belum tentu 
mencintaiku. Kamu bodoh Rahma, bodoh! Maafkan 
aku Nina. Kutuliskan ini di buku harianmu, untuk 
mengenangmu. Aku selalu menyayangimu kawan.

Kawan Sejatimu
Rahma Indriani

Jakarta, 21 Maret 2000
Nina, kini aku sudah menikah dengan Dimas. 

Kami dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik 
sepertimu. Kuberi nama Angel, untuk mengenang 
ketulusan hatimu yang seperti malaikat. Kini Angel 
berusia 10 tahun. Kami begitu bahagia karna Dimas 
membeli rumah lamamu dari orang tuamu. Semoga 
kamu bahagia di alam sana, Nina.
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Sobatmu
Rahma Indriani

***

Radit menutup buku harian itu. ‘Jadi, Nina adalah 
sahabat Ibu Rahma? Nina meninggal karena frustasi? 
Dan Nina meninggal di kamar ini?’ Radit tergelak. 
Hawa dingin menerpa tengkuknya. Bulu kuduknya 
berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. 
Entah apa atau siapa. Ia pun menoleh ke belakang. Di 
ambang pintu, sosok Nina tersenyum ke arah Radit.

“Jaga baik-baik kamarku ini ya,” ucapnya lirih 
lalu menghilang.

TAMAT
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Mengenalkan 
dan Mengekalkan 

Kehilangan3
By Ken Xevabelle C-Troi4

Kau tak perlu takut kehilangan dia.
Karena arti kehilangan akan terasa 

jika ia mengekalkannya.
Dan kau juga belum kenal arti kehilangan.

Dan ku harap, kepergianku tidak mengenalkan 
padamu arti kehilangan–apalagi mengekalkannya.

“Terbang ke sisi kanan!”
“Echi, berikan padaku!”
“Ain, hantam bludgernya ke Hana!”
“Luna! Berikan pemukulnya padaku!”
Riuh rendah para pemain quidditch5 di sapunya 

3 Tulisan diselesaikan pada 24 Juli 2014 berdasarkan tracking 
modified di laptop. Jika mengacu pada ‘nama pengarang’ dalam tu-
lisan ini, besar kemungkinan sudah pernah di-upload di salah satu 
fanpage di FB, tetapi tidak berhasil ditemukan (ed) 
4 Nama pengarang ini adalah nama yang digunakan oleh Ntang saat 
berkomunikasi antar anggota dalam fanpage penggemar Harry 
Potter, Akademi Beauxbatons Indonesia (ed)
5 Sebuah olahraga fiktif dalam seri novel Harry Potter. Info lebih 
rinci bisa dilihat pada : https://id.wikipedia.org/wiki/Quidditch 
(ed)
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masing-masing tak mau kalah dari para supporter 
mereka. Aku hanya menikmatinya dari atas sapuku–
mengawasi para pemain dan jalannya pertandingan. 
Pertandingan quidditch adalah pertandingan 
yang ditunggu-tunggu seluruh warga Akademi 
Beauxbatons Indonesia, sekolahku, sekolah yang 
berbeda–sekolah sihir.

Pertandingan kali ini adalah pertandingan yang 
mendebarkan antara Cossu House – asrama dengan 
penyihir-penyihirnya yang unik dan mahir menaiki 
sapu terbang, asramaku, melawan Sournois House 
– asrama yang memenangkan Quidditch Cup bulan 
lalu. Keduanya dianggap memiliki kekuatan yang 
sama. Keduanya pun selalu berusaha memberikan 
yang terbaik dengan berlatih setiap hari. Lapangan 
Quidditch seolah tak pernah sepi.

“Ed Edin! Ed Edin!”
“Tangkap snitchnya, Ed!!”
“Leekong! Awasi Vicknair!”
“Nathan!!”
Teriakan dari para supporter pun sangat heboh. 

Beberapa meneriaki pemain-pemain yang ‘keren’ 
seperti Ed Edin, Seeker6 Cossu dan Jonathan Evrard–
atau Nathan–chaser7 Sournois–meski diketahui 
Nathan menjalin hubungan istimewa dengan 

6 Pemain dalam permainan fiktif quidditch di serial Novel Harry 
Potter, yang bertugas mencari dan mendapatkan Golden Snitch. 
Lihat catatan no 5 (ed)
7 Sebuatan pemain dalam quiditch yang bertugas mencetak gol. 
Ada 3 chaser dalam setiap tim (ed)
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chaser andalan Sournois, Elleanor Vicknair. Maklum 
saja, sekolahku ini didominasi oleh gadis-gadis, 
dan tentunya ada saja gadis yang centil dan nekat 
melakukan pendekatan pada Nathan.

Beberapa pedukung Cossu bahkan membawa 
perkamen super besar dengan tulisan “Ed Edin 
Golden Snitch8 Hidup”. Kecepatan dan ketepatan Ed 
menangkap golden snitch memang sulit ditandingi. 
Ia sangat cepat, tangkas dan lihai meliuk-liukkan 
sapunya menghindari bludger9 maupun pemain lain. 
Ditambah dengan wajahnya yang terbilang ‘tampan’ 
membuatnya semakin dikagumi gadis-gadis–baik 
dari Cossu maupun Rouerie atau Sournois.

Namun jangan remehkan Sournois. Mereka juga 
sangat hebat dengan chaser-chasernya yang sangat 
akurat dalam melihat pergerakan quaffle10. dan 
bludger. Mereka memiliki Elleanor Vicknair yang lihai 
menangkap quaffle Juga Echi Magloire yang bagaikan 
bludger hidup, mampu meliuk-liukkan sapunya 
menghindari berbagai macam serangan bludger. Oh, 
jangan lupakan Nathan! Jonathan Evrard. Lelaki ini 
sangat lihai dalam melakukan eksekusi melempar 
quaffle ke gawang. Sampai membuat 

8 Golden Snitch atau Snitch: bola emas bersayap yang dapat 
terbang dengan kecepatan super tinggi dan dapat berputar 360 
derajat (ed)
9 Tongkat yang dipegang oleh para chaser untuk memukul bola 
quaffle, tetapi kadang juga digunakan untuk memukul lawan (ed)
10 Bola biasa berwarna merah, yang tidak diberi mantra apapun 
seperti bola lainnya dalam Quidditch (ed)
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Leekong Jandreau, keeper11 Cossu kewalahan.
Namun baik Cossu maupun Sournois memiliki 

beater yang handal. Sournois dengan Ain Magloire 
yang terlihat halus namun saat memegang pemukul 
terlihat bak singa mengaum siap menerkam Fikri 
Amrhein dan Hana Delacour, chaser-chaser andalan 
Cossu. Juga ada Shaula Lovette, beater12 Cossu–
sekaligus headgirl Cossu House. Hantaman bludger 
dari gadis yang satu ini sangat membahayakan. 
Cepat dan tepat sasaran. Ia pernah menciderai Indri 
Cottrell, seeker Sournois dan membuatnya harus 
dirawat di rumah sakit selama 9 hari karena cidera 
pada tulang keringnya.

Dan jangan lupakan keeper. Kedua tim 
memiliki keeper yang kuat. Lintang Dellavergne 
dengan badannya yang tambun menambah sedikit 
bidang yang menutupi gawang-gawang Sournois. 
Leekong Jandreau, milik Cossu, meski terkadang 
perhitungannya meleset namun ia tak dapat 
diremehkan. Banyak yang berkata ia hanya akan 
kebobolan jika yang melakukan eksekusi adalah 
Widya Cane dari Rouerie. Menurut kabar yang 
berhembus, Leekong mulai tertarik pada Widya 
sejak pertama kali Cossu bermain melawan Rouerie.

Sementara itu, pertandingan semakin semarak 
dengan teriakan penyihir-penyihir Sournois dan 
Cossu yang menonton. Teriakan para sorciere–

11 Penjaga gawang – berbentuk lingkaran
12 Pemain yang bertugas menjaga para pemain dalam tim masing-
masing dari bludger dengan memukulnya (ed)
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panggilan untuk penyihir–dari Rouerie pun tak kalah 
kencang. Ada yang berteriak menyemangati Nathan 
untuk mencetak goal. Ada yang menyemangati 
Leekong untuk menjaga gawang dengan baik. Ada 
pula yang...o-oh! Ed Edin dari Cossu House mendekati 
snitch yang lewat. Sedikit jauh di belakangnya, Indri 
Cottrell mengejarnya.

Gemuruh penonton semakin riuh. Ada yang 
menyemangati Indri untuk mengejar Ed, ada pula 
yang meneriakkan nama Ed bersorak seakan Ed telah 
mendapatkan Golden Snitch. Namun di belakangnya, 
Indri Cottrell masih berantusias mengejar Ed.

Beberapa dari penonton bergumam karena 
jumlah skor Sournois yang jauh berbeda dengan 
Cossu. Membuat Sournois otomatis memenangkan 
pertandingan ini baik Indri menangkap snitch 
maupun tidak. Beberapa berasumsi kekalahan Cossu 
setidaknya lebih kecil jika Ed berhasil mendapatkan 
snitch.

Sementara quaffle kini beralih tangan dan 
berada di tangan Fikri Amrhein, chaser dari Cossu. 
Bludger-bludger yang dipukul Ain Magloire dan Dika 
Pierre mampu ia lewati meski salah satu bludgernya 
mengenai Zyrlia Delacour, membuatnya terjungkal 
dari sapunya.

Fikri sudah semakin dekat dengan gawang-
gawang yang dijaga ketat oleh Lintang Dellavergne. 
Sementara itu Ed Edin semakin dekat dengan 
snitch dan Indri Cottrell tertinggal jauh di belakang. 
Sedikit lagi dan Ed mengulurkan tangannya untuk 
mendapatkan snitch. 
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Sedikit lagi...
sedikit lagi...
sedikit lagi...
Ah, 
Ed hampir saja terjungkal dari sapunya namun, 

o-oh.
“Ed Edin has caught the golden snitch. Skor akhir 

adalah 230-190. Sournois win!”
Teriakan para supporter Sournois dan Cossu 

semakin semarak. Bersorak sorai untuk kemenangan 
Sournois dan berteriak riuh rendah atas ‘tangkapan’ 
Ed Edin.

Aku menghela nafas, “Akhirnya selesai juga.” 
Sementara beberapa pemain turun, berjabat 
tangan dan merayakan kemenangan Sournois, aku 
melajukan sapuku ke arah kumpulan staff yang 
menonton di bangku-bangku khusus. Sepintas ku 
lirik ‘dia’ dengan senyumnya.

“Remiel, pertandingan yang bagus!” puji Madame 
Roxanne, Headmistress di sekolahku ini. Yah, jangan 
kaget jika beliau memujiku karena begitulah beliau, 
selalu ramah dan murah senyum pada siapa saja. 
“Jangan lupa segera susun jadwal untuk pemilihan 
pemain terbaik dan kategori lainnya, ya.”

“Baik, Madame,” aku mengangguk. Lagi, aku 
alihkan pandanganku ‘padanya’.

“Flamel!” sebuah suara hinggap di inderaku, 
membuatku menoleh mencari asal suara. 
“Pertandingan yang bagus.”

“Jangan memujiku,” aku berusaha merendah. 
“Puji dirimu sendiri. Kau bermain dengan baik tadi.”
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“Tapi aku kalah cepat dengan Elle,” ia menggigit 
bibirnya.

Aku menatapnya dengan rambutnya yang 
kemerahan. Hana Delacour, begitu aku mengenalnya. 
Chaser Cossu, teman seasramaku. Mata hijaunya 
menatapku dengan pengharapan tersirat darinya 
seolah mengundangku untuk menyelami setiap 
memori yang telah dilihatnya. Tapi, ah, tidak. Lagi-
lagi bayangan dia melintasi kepalaku.

“Tak apa, itu sudah baik,” kataku berusaha 
menghindari kontak dengannya. “Aku permisi dulu.”

Aku segera menjauh darinya lalu menuju staff 
office13 untuk membuat laporan hasil pertandingan 
hari ini sekaligus menyiapkan bahan-bahan untuk 
event pemilihan pemain terbaik esok.

***

Staff office sudah lengang. Hanya ada para ketua 
murid yang ku minta membantuku menyalin susunan 
pemain ke perkamen demi perkamen. Baru saja Ain 
Magloire, ketua murid Sournois yang paling akhir 
menyelesaikan tugasnya meninggalkan staff office. 
Hanya aku yang tertinggal, membereskan semuanya.

Setelah sekiranya staff office kembali rapi seperti 
semula, aku memutuskan untuk pergi ke Common 

13 Nama ruangan untuk para guru dalam sekolah sihir di serial 
Novel Harry Potter. Bisa diartikan sebagai ‘ruang guru’ (ed)
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Room saja, bergabung dengan yang lain merayakan 
penampilan mereka di babak penyisihan siang tadi. 
Waktu Ashar pun juga belum masuk. Jadi, tak ada 
salahnya, kan?

Lorong-lorong yang ku susuri sudah mulai 
sepi. Mungkin yang lain sedang bersiap untuk 
ibadah Ashar dua puluh satu menit lagi. Mungkin 
juga para penyihir Sournois dan Cossu merayakan 
pertandingan tadi dan para penyihir Rouerie sibuk 
dengan tumpukan buku mereka–yang mereka sebut 
sebagai camilan.

Namun ku rasa dugaanku salah. Di sebuah 
lorong yang lengang dengan aksen biru muda yang 
kental, seorang gadis yang ku kenal lewat dengan 
pakaiannya yang serba merah muda. Ia membawa 
beberapa barang yang entah berisi apa–mereka 
terbungkus kardus. Jantungku berdebar. Hatiku tak 
sabar menanti–akhirnya aku bisa bertatap muka 
langsung dengannya.

“Hai, Mr. Quidjudge,” panggilnya dengan senyum 
sumringahnya membuat jantungku seakan ingin 
loncat dari tempatnya.

“Ah, panggil Remiel saja,” ucapku malu-malu.
“Haha, tak apa. Kau pandai memimpin 
pertandingan tadi.”
“Terima kasih. Kau juga bermain dengan bagus.”
“Terima kasih juga dariku,” ia kembali tersenyum.
“Oh, ya, kau dari mana?”
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“Ah, dari Free Room14.”
“Oh, ya? Ada acara apa di sana? Pantas saja Staff 

Office sepi sekali.”
“Tak ada, sih. Hanya perayaan untuk Sournois,” 

ia menunjuk kardus-kardus di tangannya. Sepertinya 
itu dari penggemarnya.

“Pertandingan tadi membawamu pada 
penggemar rupanya, ya?”

Ia tertawa renyah menampilkan deretan gigi 
putihnya yang rapi. Aku turut tertawa bersamanya.

“Hanya beberapa dari rekan seasrama dan 
beberapa kotak dari teman-temanmu. Delacour 
bersaudara itu, Zimmer juga si Xevabelle.”

Aku berhenti tertawa. Ada hubungan apa dia 
dengan Ken?

“Aku ke Common Room dulu, ya,” pamitnya. 
“Harus segera bersiap untuk sholat Ashar. Kau juga 
jangan lupa, ya.”

Aku hanya tersenyum tipis, membiarkannya 
pergi. Meski sebenarnya aku belum puas bercakap 
dengannya. Namun aku juga berpikir realistis; nyaliku 
tak mungkin cukup untuk bercakap dengannya lebih 
dari semenit saja.

***

14 Ruang yang diperuntungkan bagi siswa sekolah dalam serial 
Novel Harry Potter yang berfungsi sebagai ruang berkumpul dan 
bercengkrama antara siswa (ed)
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Aku baru saja mengakhiri dzikirku saat ku lihat 
Nathan meninggalkan shaffnya yang semula dengan 
wajah sumringah. Ku toleh ke belakangku. Elleanor 
Vicknair menantinya dengan wajahnya yang tak 
kalah sumringah. Mereka lalu pergi beriringan entah 
ke mana. Ah, kapan aku bisa seperti mereka jika 
bercakap saja aku tak berani?

Seusai rangkaian ibadah sholat Asharku usai, aku 
menuju ke Common Room Sournois yang tadi belum 
sempat ku kunjungi. Common Room Cossu kali ini 
cukup lengang. Hanya ada beberapa anak di sana. Ku 
lihat ke sudut ruangan. Ken duduk di sana membaca 
sebuah yang membuatnya tersenyum-senyum. Tak 
biasanya ia begini.

“Hei, Ken!” aku berseru menyapanya lalu 
menghampirinya.

Si empunya nama menoleh ke arahku lalu 
tersenyum–menyambutku. “Hai, dari mana saja 
kau?”

“Banyak tugas yang harus diselesaikan di staff 
office.”

Ia hanya mengangguk lalu melanjutkan 
bacaanya.

“Hei, Ken, apa yang tadi kau berikan pada 
Dellavergne?”

“Dellavergne?” Ken mengangkat sebelah alisnya 
tanda tak mengerti.

“Lintang Dellavergne,” jawabku tak sabar. “Apa 
yang kau berikan padanya?

“Ah, Lintang,” ucapnya. “Hanya sekadar sekotak 
permen kesukaannya. Kau tahu dari mana aku 
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memberinya sesuatu? Aku tak ingat melihatmu di 
Free Room tadi.”

“Aku berpapasan dengannya, ia membawa 
banyak kotak dan katanya salah satunya darimu. 
Kenapa kau memberikan untuknya?”

“Memangnya kenapa? Dia ‘kan bermain baik 
tadi.”

“Kenapa tidak pada Ed–yang menangkap snitch?”
“Aku tak mau disebut biseksual atau apa.”
“Atau pada Elle? Ia bermain bagus.”
“Maka Nathan akan segera memenggalku. Itu 

yang kau mau?”
“Oh, Shaula juga bermain tak buruk.”
“Remiel, ayolah.”
Aku mengerutkan kening.
“Penampilan Lintang tidaklah buruk tadi. Dan 

dia juga okay.”
“Maksudmu?”
“Menarik. Seperti wanita pada umumnya.”
“Ah, jadi kau?” oh, apa ini? Aku berasumsi Ken 

menaruh hati pada Lintang. Oh, tidak, tidak. I-ni-ti-
dak-mung-kin.

“Bukannya aku sudah mengatakan padamu?”
Aku menggeleng pelan. Tubuhku mulai lunglai. 

Tulang-tulangku seolah tak mampu menopang 
badanku.

“Kau sih, terlalu sibuk dengan jabatanmu.”
“Jadi benar?” aku masih berusaha meyakinkan, 

tak percaya.
Ia mengulurkan selembar perkamen yang 

rupanya ia baca tadi–yang ia alaskan buku untuk 
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memanipulasi orang-orang yang melihatnya–sambil 
berkata dengan bahagia, “Balasannya. Baru saja 
sampai. Ku rasa ia dan burung hantunya terlalu 
bersemangat.”

“Balasan apa maksudmu?” aku mengacung-
acungkan surat ini, berusaha untuk tidak membuka–
dan membaca–nya.

Yang ditanya hanya tersenyum  lalu mengarahkan 
alisnya pada perkamen di tanganku–memintaku 
untuk membukanya.

“Kau sudah mengatakannya?”
Ia mengangguk sambil tersenyum lalu berkata, 

“Dan ia menjawab ‘ya’.”
Aku terdiam. Hatiku membeku. Entah apa yang 

membuatku demikian. Sekujur tubuhku rasanya 
sulit ku gerakkan. Apa Ken melempariku mantra 
‘petrificus totalus’15?

“Hei, kalian!” sebuah suara hinggap di 
pendengaranku. Suara yang ku kenal. Shaula Lovette, 
headgirl kami ku rasa. “Ayo segera ke Entrance Hall. 
Adzan Magrib tiga puluh delapan menit lagi.”

“Itu masih lama, Shaula,” rengek Leekong masih 
bertahan di sofanya, tepat di depan perapian yang 
hanya berisi abu.

“Ayolah. Kita berbincang di sana saja. Akan lebih 
ramai dan seru. Jangan manja! Kau itu lelaki!” seperti 
biasa, Shaula membentak kami jika tak menuruti 
perintahnya. Namun kami sudah terbiasa. Memang  

15 Kutukan Pembeku Tubuh. Muncul pertama kali di novel seri 
pertama, Batu Bertuah (ed)
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begitulah watak Shaula. Keras namun di lubuk 
hatinya, dia sangat sangat menyayangi kami.

“Aku belum bisa berpindah dari sofa ini,”  
rengeknya manja. “Lihatlah. Ia tak mau lepas 
denganku.”

“Leekong jangan membuatku mengubahmu 
menjadi hal yang tak wajar,” Shaula mengeluarkan 
tongkatnya dari jubah biru mudanya, sukses 
membuat Leekong segera bangun dari sofanya dan 
segera menuju ke Entrance Hall. Di belakangnya, aku 
dan Ken mengekor.

“Mr. Quidjudge!” sebuah tangan hinggap di 
pundakku membuatku menoleh untuk melihat siapa 
si empunya tangan.

“Amrhein?” aku mengernyitkan kening. Meddy 
Amrhein dari Rouerie rupanya.

“Bolehkah aku meminta jadwal quidditch untuk 
tim Rouerie?” tanyanya.

“Jadwal latihan ada pada Dhea Diquette–ketua 
murid Rouerie House. Kalian akan berlatih pada hari 
Selasa dan Kamis seusai Poetry Day dan Drawing 
Day. Akan diadakan latihan untuk percobaan 
melawan Cossu hari Senin besok. Rabu kau bisa 
istirahat. Jum’at akan ku adakan Technical Meeting 
dan semua pemain wajib datang. Sabtu kita bertemu 
di partai final. Mengenai jam dan rinciannya, sudah 
ku serahkan pada Dhea. Tanyakan  saja padanya.”

Lawan bicaraku hanya melongo medengar 
ucapanku lalu berujar, “Apa tak ada lagi waktu 
senggang? Sebentar lagi ‘kan akan diadakan 
Ramadhan Short Stories. Aku harus mulai menulis. 
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Kau tahu, kan, aku baru saja terjungkal dari sapuku. 
Akan sulit untuk menulis. Belum lagi...”

“Tak ada toleransi,” aku mengangkat tanganku, 
menghentikan ocehannya. “Kami semua juga butuh 
menulis. Dan kami juga ikut berpuasa. Tak ada 
pengecualian.”

Aku lalu pergi meninggalkannya dan menuju ke 
salah satu dari tiga meja panjang yang ada di ruangan 
ini, tempat teman-temanku dari Cossu duduk dan 
mengobrol satu sama lain. Sementara ia mematung 
sembari menghela nafas.

Meja panjang untuk sorciere Cossu berada di 
ujung Utara Entrance Hall. Sedangkan milik Sournois 
berada di ujung Selatan dan milik Rouerie berada di 
tengah. Ku lihat teman-temanku sedang berbincang 
sembari menanti adzan Maghrib. Ku pilih tempat 
duduk yang menghadap ke Selatan, agar mampu 
melihatnya–Lintang Dellavergne–dengan Ken 
berada tepat di depanku.

Sementara Lintang di sana tengah bercanda 
dengan rekan-rekannya dari Sournois dengan Nuna 
Lorrain dan Riu Jean-Jaques mengapitnya. Aku tahu, 
menatapnya hanya akan membuatku mengingat isi 
suratnya pada Ken tadi–yang akhirnya berakibat 
dengan sesaknya dadaku.

“Apa sih, yang kau lihat, Remiel?” tanya Ken 
dengan nada menggoda. “Sepertinya hatinya terkait 
dengan sesuatu. Rouerie ku rasa, eh? Jadi, siapa dia?” 
Ken menaik-turunkan alisnya padaku. Aku hanya 
mengelak.

“Hei, hei! Ingat! Kalau kau berminat dengan 



Mengenalkan & Mengekalkan Kehilangan 57

Widya Cane, adu putar-masuk denganku dulu!” 
seru Leekong. Putar-masuk adalah permainan yang 
diciptakan Leekong sendiri yang cara bermainnya 
tak pernah ku pahami.

Sekali lagi aku hanya menggeleng. Dan menghela 
nafas melihat tingkah teman-temanku.

“Atau kau melirik gadis-gadis Sournois?” goda 
Fikri.

Aku mengerutkan kening. Insting Fikri cukup 
tajam rupanya, eh?

“Yah, gadis-gadis Sournois memang tidak buruk,” 
Ed menimpali. “Ain Magloire juga ‘lumayan’. Apa dia 
sedang mengencani seseorang?”

“Ku rasa seorang seeker seperti kau bukanlah 
tipenya, Ed,” aku mulai buka suara. “Tipenya 
mungkin–uhm, apa, ya? Chaser yang keren sepeti 
Nathan atau Fikri sepertinya.”

“Kalau menurutmu bagaimana dengan selera 
seorang keeper?” Ken mengangkat sebelah alisnya. 
A-ha! Aku tahu maksudmu Ken dan...oh, andai kau 
tahu.

“Tak usah kau tanyakan pada si Remiel ini. Aku 
tak percaya padanya,” ucap Ed gusar. “Si Dellavergine 
itu pastilah mau denganmu. Dia ‘kan sudah membalas 
suratmu.”

“Dellavergne,” Ken membenarkan. Sekali lagi 
aku tutup mulut. “Tapi, Remiel, pemain bagus seperti 
Amrhein tentunya tidaklah buruk untukmu.”

“Apa?! Kau gila? Aku masih ‘doyan’ perempuan, 
Ken!” seruku membuat sebagian sorciere Cossu 
menatap ke arah kami sementara Ken, Ed, Fikri dan 
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Leekong menatap ke arah lain seolah tak tahu apa 
yang baru saja ku lakukan.

“Bukan Fikri maksudku,” timpal Ken. 
“Sepupunya–siapa, itu, Fikri?–ah, ya, si Meddy itu. 
Dia tidaklah buruk untuk Mr. Quidjudge kita.”

Aku hanya memalingkan muka. Dan bahkan ia 
memanggilku seperti Lintang memanggilku?

Allahu akbar allahu akbar
Baru saja aku membuka mulut untuk menimpali 

kalimat terakhir Ken, adzan Maghrib berkumandang. 
Seisi ruangan lalu dipenuhi suara do’a akan makan 
dari rekan-rekanku yang dipimpin Monsieur Noel, 
Vice Headmistress kami.

Bermacam-macam jenis cocktail dan kurma 
muncul di hadapan kami. Segera saja, kurma-kurma 
di setiap piring habis kami nikmati. Begitu juga 
dengan cocktailnya. Namun kami tak boleh berlena 
karena sebentar lagi, hidangan ini akan kembali 
lenyap, tanda sholat Maghrib berjama’ah akan segera 
dimulai.

Jangan bayangkan masjid Akademi Beauxbatons 
Indonesia ini semegah apa. Hei, hei. Kau lupa, 
ya? Ini ‘kan sekolah sihir. Madame Roxanne dan 
Monsieur Noel bergantian mengubah Entrance Hall 
menjadi masjid setiap memasuki waktu sholat pada 
bulan Ramadhan. Karena pada bulan yang lainnya, 
kami terbiasa sholat munfarid atau sendiri–atau 
berjama’ah di Common Room masing-masing. Lalu 
secara otomatis, masjid kembali berubah menjadi 
Entrance Hall tepat pada tengah malam.

Jadi, setelah kami menuntaskan dahaga–meski 
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cacing-cacing di perut kami masih berdendang–dan 
hidangan kembali menghilang, Madame Roxanne 
mengayunkan tongkatnya ke penjuru ruangan dan 
tak perlu waktu yang lama, Entrance Hall berubah 
menjadi masjid yang megah dan luas lengkap dengan 
peralatan sholat milik kami yang telah tersedia di 
shaff masing-masing yang diurutkan berdasarkan 
tingkatan. Inilah yang membuatku mencintai dunia 
sihir lebih dari dunia muggle.

***

“Latihan hari ini bisa kita akhiri!” teriakku 
dengan mantra sonorus–mantra pengeras suara–
dari sapuku. “Terima kasih atas kehadiran kalian. 
Jangan lupa persiapkan diri kalian dan tim untuk 
final Sabtu nanti. Dan jangan lupa untuk hadir dalam 
Technical Meeting besok. Merci.”

Baru saja aku mengarahkan sapuku ke arah 
ruang ganti, Meddy Amrhein, beater Rouerie 
menghampiriku.

“Maaf, quidjudge, apakah aku boleh meminta izin 
karena berhalangan hadir pada technical meeting 
esok?”

Aku mengerutkan dahi. Kedua alisku hampir 
menyatu karenanya. “Kenapa kau berhalangan 
hadir?”

“Uhm, aku, eh, aku,” ia tergagap menjawab 
pertanyaanku. “Aku harus segera menyelesaikan 
ceritaku. Batas terakhir pengumpulan ‘kan besok 
lusa. Aku baru menyelesaikan 2600 kata dari 3000 
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yang ku rencanakan.”
“Kau masih bisa menyelesaikannya setelah 

technical meeting atau setelah final besok jadi–sekali 
lagi–tak ada toleransi untukmu.”

“Tapi kau tahu, ‘kan, tanganku belum lagi sembuh 
total. Perlu waktu lama untuk menulis meski hanya 
400 kata. Apalagi belakangan penyakitku,” namun 
aku sudah lebih dulu meninggalkannya membuatnya 
seolah berbicara pada angin.

***

“Assalamu’alaikum warahmatullah,” aku menoleh 
ke kanan. “Assalamu’alaikum warahmatullah.”

Ku usap wajahku dengan kedua tanganku lalu 
ku tengadahkan kedua tanganku ke atas–berdo’a 
kepada-Nya. Segelintir do’a terucap dari mulutku. 
Sisanya, hanya mampu dibatin hati kecilku.

Terlintas di benakku ketika ku lihat mereka 
berdua–Ken dan Lintang–berjalan beriringan 
berdua. Bercanda tawa dengan penuh bahagianya. 
Namun rasa yang berbeda hinggap di sini. Tepat di 
jantungku. Ia seolah bekerja dengan tidak biasanya.

Aku merutuki hidupku yang penuh kesialan. Aku 
merutuk, kenapa aku dilahirkan seperti ini. Kenapa 
aku ditakdirkan begini. Kenapa bukan aku yang 
seperti dia. Apa aku tak pantas?

Masjid–atau tepatnya Entrance Hall–sudah 
lengang. Hanya ada beberapa sorciere yang tinggal 
untuk bertadarus seusai tarawih seperti biasanya. 
Namun satu orang gadis membaca Al-Qur’annya 
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sendirian di sisi kanan masjid dekat dengan 
tembok masjid yang bernuansa biru muda–warna 
kebanggaan sekolah kami ini.

Ah, sepertinya itu Meddy Amrhein. Lagi-lagi 
gadis ini. Aku berjalan saja melewatinya tanpa 
mempedulikannya. Sekilas aku mendengar alunan 
ayat-ayat Al-Qur’an dari bibirnya yang indah. Baru 
kali ini aku mendengarnya membaca Al-Qur’an.

Fabi ayyi’aalaaa irobbikumaa tukadzdzibaan
Yursalu’alaikumaa syuwaadhun mminnaarin 
wwanu’ haasun falaa tantashiraan
Fabi ayyi’aalaaa irobbikumaa tukadzdzibaan
Hatiku terenyuh seketika. Bukan hanya karena 

suaranya yang merdu. Ayat-ayat yang dibacanya 
membuatku...ah, betapa aku tak bersyukurnya atas 
hidupku sendiri. Dan bahkan aku sempat berpikir 
bahwa  Allah menciptakanku untuk dihina. Tapi aku 
lupa akan nikmat-nikmat-Nya yang berlimpah.

Aku memutuskan untuk berhenti sejenak lalu 
duduk di sebelahnya.

“Oh, Mr. Quidjudge,” rupanya ia menyadari 
kedatanganku–yang membuatnya menghentikan 
bacaannya.

Aku tersenyum tipis lalu berucap, “Lanjutkan 
saja.”

“Shodaqallahul ‘adziim,” namun ia malah 
menutup Al-Qur’annya lalu tersenyum ke arahku. 
“Ada yang bisa ku bantu?”

“Apa makna ayat-ayat yang kau baca tadi–
tepatnya?” tanyaku

“Ah!” ia berseru lalu tersenyum lebar. “Surah Ar-
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Rahman ayat 34 juga ayat yang lainnya. Berulang 
kali disebut dalam surah ini. Artinya ‘maka nikmat 
Tuhanmu mana yang kau dustakan?’. Diulang-ulang 
agar para umat muslim yang membacanya sadar 
bahwa nikmat Allah yang Ia berikan sangatlah 
berlimpah. Kita seharusnya menyadarinya–lalu 
menyukurinya.”

Aku terdiam–tak tahu harus berkata apa. Selama 
ini aku memang kurang bersyukur atas nikmat-
nikmat-Nya.

“Kau baik-baik saja, Mr. Quidjudge?” tanyanya.
“Aku hanya baru sadar bahwa aku selama ini 

kurang bersyukur dengan merutuki diri sendiri.”
Ia menunduk lalu tersenyum tipis. “Aku juga 

demikian, Mr. Quidjudge. Aku tak bisa bersyukur 
atas nikmat-nikmat-Nya. Aku selalu mengeluh atas 
kondisi fisikku.”

“Memangnya kau kenapa?” aku mengerutkan 
dahi.

Ia mendongak–menatapku–lalu menatapku 
dengan seulas busur senyum tipis masih terkulum 
di bibirnya. “Sejak kecil aku memiliki tubuh yang 
lemah. Tapi aku tak mau menjadi orang yang lemah. 
Aku ingin menjalani hidupku dengan kuat.

“Aku selalu berusaha untuk optimis. Tapi realita 
membantah. Aku harus berpikir realistis: tubuhku 
tak mampu.”

Aku memandangnya. Mata cokelatnya mulai 
berkaca-kaca. Aku mengarahkan tongkatku dan 
melafalkan sebuah mantra untuk mengusapa air 
matanya.
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“Jangan menangis,” ucapku. “Aku tak suka 
melihat wanita menangis. Lagipula kau lebih cantik 
jika tersenyum.”

Senyumnya merekah meski matanya masih 
berkaca. “Terima kasih, Mr. Quidjudge.”

“Hei, jangan memanggilku seperti itu. Panggil 
saja Remiel.”

“Namamu lucu,” ia tertawa renyah. Senang 
rasanya melihat tawanya kembali.

“Tapi tetap saja wajahku ini keren,” ucapku 
berusaha menghiburnya.

“Ah, benar,” hei, apa katanya? “Pantas ‘dia’ 
menyukaimu.”

Aku mengerutkan kening. Siapa? Siapa ‘dia’? 
Lintang? Sangat tidak mungkin. 

Oh, atau...
“Ah, tentu saja!” celetukku.
Ia membelalak–terkejut. “Kau tahu?” gumamnya 

dengan suara lirih.
“Ya,” jawabku dengan senyum kecut mengambang 

di bibir. “Sudah terlihat sejak awal.”
“Tapi dari mana kau tahu?”
“Gerak-geriknya.”
“Sangat terlihat, ya?”
Oh, ayolah. Siapa sih yang kau bicarakan 

Amrhein? Hana Delacour, ‘kan?
“Sudahlah,” ucapku enggan. “Aku malas 

membahasnya lagi.”
Ia menggaruk tengkuknya yang–ku yakini–

sebenarnya tidak gatal. “Aku pergi saja. Aku sudah 
rindu sofa Common Room Rouerie yang nyaman. 
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Sampai jumpa, Remiel.”
Ia bangkit lalu menghilang di kejauhan sampai 

hanya ku lihat punggungnya–lalu benar-bener 
menghilang. Sepi–lagi–di sini. Jadi ku putuskan juga 
untuk  meninggalkan ruangan ini.

***

“1, 2, 3, 4... kemana Amrhein, Dhea?” tanyaku 
saat merasa ganjil akan pemain Quidditch Rouerie.

“Dia berhalangan hadir. Tubuhnya lemah dan 
susah untuk bekerja banyak. Ia harus menyimpan 
tenaga untuk final besok,” jawab Dhea Diquette, 
headgirl Rouerie.

“Tapi semua pemain harus berkumpul agar 
mengerti sistem permainan besok,” elakku.

“Oh, ayolah,” Tsaniya Fleury dari Rouerie buka 
mulut. “Mulai saja technical meeting ini. Meddy kan 
bisa mengetahui informasinya dari kami. Kami tahu 
kau memiliki ‘hubungan istimewa’ dengannya, tapi 
ini bukan tentangnya. Ini tentang kami. Lupakan 
dia sejenak lalu segera selesaikan ini. Kau bisa 
mengurusnya nanti!”

Aku terdiam–merasa tersinggung. “Aku hanya 
ingin memastikan semua pemain memahaminya. 
Dan aku tak ada ‘hubungan istimewa’ dengannya.”

***



Mengenalkan & Mengekalkan Kehilangan 65

Final Quidditch bulan Juli akhirnya tiba juga. 
Namun sepi rasanya. Mungkin kau bilang aku gila 
karena tribun untuk penonton sangatlah penuh. 
Sorak sorai dari masing-masing asrama memenuhi 
Quidditch Field baik dari Sournois dan Rouerie 
maupun dari Cossu yang menjadi penonton setia.

Bahkan meski Lintang Dellavergne turut 
bermain, aku masih merasa sepi. Sepi. Jauh di lubuk 
hatiku merasa sepi. Kenapa begini jadinya? Mengapa 
seperti ini rasanya?

Amrhein. Satu nama itu. Kembali terngiang di 
kepalaku ada apa dengannya? Di mana dia? Tidak 
adakah sesorang yang mau memberi tahuku? 
Apa aku mulai...ah, secepat inikah? Hanya karna 
perbincangan singkat?

“Yeay.....!!!” sorak-sorai para penonton membuat 
lamunanku buyar. Di ujung sana, Indri Cottrell 
menggengam golden snitch dengan senyum penuh 
kemenangan tersirat di wajahnya–dan wajah pemain 
Sournois yang lain.

“Indri Cottrell has caught the golden snitch. Skor 
akhir 380 – 340. Sournois win!” seruku lalu segera 
menyudahi pertandingan ini dan turun.

“Tasya!” aku menepuk pundak seorang gadis 
berambut brunette sepundak dengan jubah 
kebesaran tim quidditch Roeurie–aku mengenalnya 
sebagai Tasya Archibeque, beater Rouerie, teman 
dekat si Amrhein. “Apa kau melihat Amrhein? 
Kemana dia? Dhea tak mengatakan padaku kenapa 
dia mengganti Amrhein dengan si Ruffin.”

“Jangan canggung, Remiel,” ucapnya. “Panggil 



Lintang Fajarauna Sophia Perennis66

saja Meddy.”
Aku terdiam sejenak. Benar juga. Aku hampir tak 

pernah memanggilnya ‘Meddy’. “Apa kabar, dia?”
“Kenapa kau menanyakannya?”
“Entahlah. Terasa aneh pertandingan tadi 

tanpanya.”
“Kau menyukainya, ya?” Tasya menyipitkan 

matanya.
“Haruskah ku katakan demikian padanya?” 

tanyaku ragu
“Oh, kau tak dengar, ya?!” serunya sembari 

mengangkat alis kirinya.
“Mendengar apa? Apa maksudmu?” aku 

mengernyitkan kening.
“Ah, tanyakan saja pada Hana. Meddy menitipkan 

‘semua’ padanya,” ujarnya lalu pergi meninggalkanku.
Sementara aku berbalik hendak menuju ke 

Entrance Hall untuk mencari Hana Delacour, ia lebih 
dulu menghampiriku.

“Ah, Hana, baru saja aku berniat mencarimu,” 
ucapku sumringah.

Hei apa itu? Kenapa mata Hana? Apa yang 
terjadi? Ia menangis?

“Kau kenapa, Hana?”
“Aku tak tahu, Remiel,” ucapnya terisak-isak.
“Apa maksudmu?”
“Aku bodoh tak menyadarinya.”
“Hana, beritahu aku!”
“Dia...dia...dia menyukaimu sejak lama. Lebih 

dulu dari aku,” ucapnya dala tangisnya. Sesekali ia 
mengusap air matanya.
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“Dia siapa?” tanyaku semakin tak mengerti.
“Maaf, Remiel. Aku membacanya,” katanya 

sembari memberikan secarik perkamen padaku. 
“Aku tak tahu bahwa Meddy menyukaimu. Padahal 
selama ini dialah yang menjadi curahan hatiku 
tentangmu.”

Aku melongo membaca surat darinya–dari 
Meddy Amrhein.

Dear, Mr. Quidjudge yang baik hatinya,
Mungkin saat kau membaca ini, aku sudah tak 

ada lagi di tempatmu berpijak. Tubuhku semakin 
lemah. Mungkin aku terlalu lelah–atau sakitku yang 
semakin parah. Bahkan untuk menulis surat ini aku 
meminta bantuan Tasya. Tak ada pilihan lain, Mr. 
Quidjudge yang tegar hatinya. Aku harus dibawa ke 
Inggris untuk penangan lebih lanjut oleh healer yang 
lebih ahli di sana.

Wahai  Mr. Quidjudge yang teguh hatinya, seperti 
kataku, tubuhku lemah. Tapi aku tak mau jadi orang 
yang lemah. Aku mau kau juga demikian. Jalani 
hidupmu dengan kuat. Aku tahu kau menyimpan rasa 
pada keeper Sournois itu. Pasti sakit rasanya melihat 
kawanmu bahagia bersama ia yang kau cinta. Aku 
juga merasakannya saat kau bercanda penuh tawa 
dengan Hana di meja panjangmu.

Ya, Mr. Quidjudge yang kuat hatinya, aku 
menyimpan rasa padamu. Sejak lama. Jadi, sebelum 
aku benar-benar pergi, aku ingin kau tahu tiga kata 
yang selalu sulit untuk keluar dari mulutku: aku 
menyanyangi dirimu.
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Aku tak tahu bagaimana denganmu. Tapi ku 
mohon, hanya satu pintaku–yang mungkin akan 
memercepat kesembuhanku. Buktikan padaku bahwa 
kau bisa bahagia di sana–untuk kebahagiaanku 
juga–meski tak bersama Lintang. Kirimkan aku 
seikat mawar hitam dengan fotomu bersama dengan 
wanita pilihanmu sedang tersenyum bahagia. Aku 
ingin melihatmu sekali lagi.

Maaf jika aku mengganggumu. Hanya itu yang 
ingin ku sampaikan. Jangan sedih lagi, Mr. Quidjudge 
yang bersih hatinya. Aku juga merasakan yang sama 
dan aku mampu melewatinya. Harusnya kau lebih 
mampu. 

Itu saja ku rasa. Terima kasih kau bersedia 
membagi tawamu bersamaku. Aku akan selalu 
berdo’a untukmu dari sini. Ah, ya. Kau tak perlu 
takut kehilangan dia. Karena arti kehilangan akan 
terasa jika ia mengekalkannya. Dan kau juga belum 
kenal arti kehilangan. Dan ku harap, kepergianku 
tidak mengenalkan padamu arti kehilangan–apalagi 
mengekalkannya.

Yang lemah hatinya,
Meddy Amrhein.
“Hana” bisikku lirih pada Hana.
“Aku tak tahu bahwa ia tersakiti, Remiel. Maafkan 

aku. Oh, ini sudah terlambat...”

THE END

PS: Maaf bagi yang namanya kepampang. Cuma fik-
tif, kok. Selamat membaca B-)
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Loved You First16

M usim semi baru saja datang. Bunga-bunga 
mulai bermekaran. Kupu-kupu dengan 

warna-warna sayapnya yang beraneka ragam bak 
busur pelangi yang beterbangan mulai berlintasan 
memenuhi setiap sudut taman bunga. Salju-salju sisa 
musim dingin sudah mulai hilang ditelan hangatnya 
sinar matahari yang setia menyinari bumi pagi ini.

Udara masih sedikit dingin memang. Pantas 
saja. Musim dingin baru saja berlalu. Tunggu pada 
minggu kedua atau ketiga musim semi. Udara akan 
sedikit menghangat. Maka, itulah waktu yang tepat 
untuk bersepeda keliling kota.

Aku sangat suka bersepeda. Di saat teman-
temanku mengandalkan mobil atau bus untuk ke 
sekolah, aku lebih memilih sepeda. Bersepeda itu 
menyenangkan. Apalagi aku menyewa apartemen 
yang dekat dengan sekolahku.

Din! Diin!!

16 Ini cerpen terpanjang yang ditulis Ntang. Sialnya, saya tidak 
berhasil melacak dimana tulisan ini pernah dimuat di media sosial 
selain melihat pada catatan latest modified : 9 Pebruari 2105, seten-
gah bulan sebelum insiden kecelakaan itu terjadi. Jika melihat pada 
catatan Ntang di akhir cerpen ini, besar kemungkinan tulisan ini 
pernah di-upload di  fanpage, One Direction Indonesia (ed)
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Sebuah mobil menglakson membuatku harus 
menepi.

“Laila, kutemui di kelasmu nanti!” seorang gadis 
berseragam sekolah yang serupa dengan milikku 
menjulurkan kepala dari jendela mobil tersebut 
sambil melambaikan tangannya dan berteriak 
demikian. Aku hanya mengangguk sembari 
tersenyum tipis menanggapi lambaian tangan 
Natasha–nama gadis itu.

Natasha adalah teman dekatku. Namanya 
Natasha Smith. Dia adalah teman terdekatku–meski 
kami tidak berada dalam satu kelas. Kami saling 
kenal saat menjalani Masa Orientasi. Keluarga 
Nat British tulen–berbeda denganku yang blaster. 
Keluarga besarnya semua berasal dari Bradford. 
Namun kedua orang tuanya sangat terobsesi untuk 
tinggal di Swedia. Namanya pun diambil dari Bahasa 
Swedia ‘natt’ yang artinya ‘malam’. Natasha memang 
dilahirkan di malam hari. Sama sepertiku. 

Oh, iya! Aku dan Nat memiliki satu lagi teman 
dekat. Namanya Harry Styles. Akan ku ceritakan 
padamu kapan-kapan, yaa!

Namaku sendiri Laila Jameela. Artinya ‘malam 
yang indah’. Orang tuaku berasal dari bangsa 
yang berbeda. Mom adalah orang Indonesian 
tulen. Seluruh keluarga besarnya dilahirkan dan 
dibesarkan di Indonesia, sebuah negeri nan asri di 
dataran Asia Tenggara. Keluarga besar beliau adalah 
penganut Islam yang taat. Islam memang menjadi 
agama mayoritas di Indonesia. Sekadar kau tahu saja, 
Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia.
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Sedangkan Dad adalah seorang British. Ia 
nonmuslim. Tapi menurutku itu menyenangkan. 
Tentu aja menyenangkan jika kau tinggal dalam 
sebuah keluarga yang penuh dengan perbedaan. 
Terasa lebih berwarna. Tapi sayangnya nenek dan 
kakekku di Indonesia menatapnya dari sisi lain. 
Mereka tidak pernah merestui pernikahan ini–
bahkan mungkin sampai sekarang. Aku tak habis 
pikir. Padahal mom dan dad saling mencintai. Mereka 
tetap romantis dan mesra bahkan sampai sekarang–
yang terkadang membuatku iri karena aku tak 
kunjung memiliki kekasih.

Namun dad dan mom tinggal terpisah sejak aku 
baru taman sekolah dasar. Nenek meminta mom 
untuk kembali ke Indonesia dan bekerja di sana 
sebagai seorang guru Madrasah–setara dengan 
secondary school di Inggris. Sedangkan dad harus 
menetap di Inggris karena tuntutan pekerjaannya. 
Namun ku yakin mereka masih saling kontak. Aku 
sendiri memilih tinggal di Inggris  dan menyewa 
apartemen di dekat sekolah karena tinggal serumah 
dengan dad hanya akan membuatku kesepian. Dad 
tidak tinggal di apartemen dan beliau jarang pulang. 
Tapi di apartemenku ini, aku memiliki banyak 
tetangga yang sebaya denganku bahkan satu sekolah 
denganku. Rasa kesepianku jadi sedikit terobati.

Aku memarkir sepedaku di tempat parkir 
sepeda–seperti biasa. Sekolah kami memang 
menyediakan parking area untuk pesepeda. Namun 
jarang yang menghuninya. Hanya ada beberapa. 
Tak lebih dari sepuluh. Para siswa lebih tertarik 
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mengendarai kendaraan pribadi atau bus sekolah 
untuk ke sekolah. Mungkin bisa dipamerkan pada 
teman pikir mereka.

Aku melangkah ringan–seperti biasa. Jarak 
antara parking area dan ruang-ruang kelas cukup 
jauh. Tapi kami harus berjalan sekitar lima puluh 
meter untuk mencapai ruang kelas dan ruangan 
lain. Tak apa. Bisa dibilang jogging. Aku memang 
terkadang tak sempat meluangkan waktu untuk 
jogging. Sehabis sholat shubuh biasanya aku harus 
mengerjakan tugas yang diberikan guru namun 
belum ku kerjakan. Mood-ku untuk belajar di malam 
hari memang tidak stabil.

Tiin!.... tiin!! ....
Sebuah motor melaju cukup kencang ke arahku. 

Aku segera berlari menepi.
Shit! Orang itu lagi, umpatku dalam hati.
“Ceroboh!” makinya masih dengan kepala 

dibalut helm full face.
Aku tahu siapa dia–meski dia tidak membuka 

helmnya. Dia adalah Zayn Malik. Kakak kelasku. 
Dia cukup terkenal karena otaknya yang jenius 
dan cemerlang. Ditambah lagi wajahnya yang bisa 
dibilang keren.

Aku sudah mengenalnya lebih dahulu karena 
kami satu sekolah sebelumnya. Dan kini aku harus 
satu sekolah lagi dengannya. Ia memang begitu–
keras, pendiam dan ceplas ceplos. Aku paham 
wataknya karena keluarganya tinggal tepat satu 
lantai di atas tempatku tinggal. Ia tinggal bersama 
ibu dan seorang adik wanitanya, Waliyha Malik.
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Aku sangat dekat dengan Waliyha karena 
usia kami hanya terpaut dua tahun. Aku sering 
bertandang ke rumahnya untuk mengobrol tentang 
sekolah–itulah mengapa aku sangat memahami 
Zayn. Tak jarang ia yang datang mengunjungiku. 
Terkadang juga ia datang untuk mengantar makanan 
buatan ibunya untukku.

Madam Tricia memang wanita yang sangat 
ramah dan baik hati. Beliau selalu ingat untuk 
membagi sedikit makanannya untukku karena 
sulit mencari makanan halal di sini–keluarganya 
juga pemeluk Islam. Beliau memperlakukanku 
tak jauh dari caranya memperlakukan Zayn dan 
Waliyha. Ia sangat perasa. Karenanya ia memahami 
perasaanku yang sudah lama tidak tinggal bersama 
ibu kandungku. Sebaliknya aku juga menganggapnya 
seperti ibuku. Sikap dan sifatnya tak jauh berbeda 
dari mom.

***

“Laila!” teriak Nat begitu melihat wajahku 
tersembul di kerumunan teman-temanku yang 
melangkah ke arah kelas kami. “Ya Tuhan, Laila! Kau 
harus tahu ini!”

“Biarkan aku bernafas dulu, Nat!” gusarku.
“Kau harus tahu! Ini penting!” nafas Nat 

tersengal-sengal.
“Kau sedang membicarakan apa, sih?”
“Niall Horan!” serunya sok serius. “Kudengar 

dari Laura Hopkins!”
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“Ya? Ada apa dengan Niall?”
“Kudengar dia naksir seorang siswi kelas satu! 

Oh, God! Kupikir itu aku. Aku mengobrol dengannya 
kemarin. And you know what? Dia meminta nomor 
ponselku!” Nat mulai heboh namun berusaha 
menyembunyikannya. Pasti gawat jika siswi lain 
mendengarnya.

Niall Horan bukan lelaki sembarangan. Ia sangat 
terkenal dan mulai menjadi ‘idola’ di sekolah kami. 
Banyak faktor pendukungnya. Wajahnya tak kalah 
rupawan dari aktor-aktor Hollywood. Hatinya 
sebaik malaikat. Ia memiliki kemampuan intelektual 
tinggi. Suaranya bagai nyanyian merdu kutilang–ia 
menyanyi pada Kegiatan Awal Semester lalu. Ia juga 
ramah, tak seperti Zayn Malik yang garang terhadap 
wanita. Petikan gitarnya mampu membuat wanita 
terpukau dan meleleh—ia adalah gitaris yang 
handal! Dan ia adalah anggota inti tim sepakbola 
sekolah. Memang sudah takdirnya, pemain inti tim 
sepakbola sekolah terkenal dan menjadi idola di 
sekolah kami. Benar-benar menunjukkan kriteria 
seorang idola yang multitalent!

Namun Nat pernah berkata padaku bahwa lelaki 
yang menjadi idola sekolah sangatlah tidak keren. 
Dan lelaki macam Niall sama sekali bukan tipenya 
karena Niall adalah selera umum–yang ini aku tak 
mengerti maksudnya. Aku hanya mengiyakan karena 
nyatanya aku sama sekali tak tertarik padanya.

“Persetan dengan Hopkins si Ratu Gosip!” 
gerutuan sebuah suara membuatku tersenyum geli 
namun berusaha ku sembunyikan dari Nat.
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“Oh, Haz,” Nat memutar bola matanya. “Ku rasa 
kali ini bukanlah gosip!”

“Lalu dari mana ia bisa tahu? Niall 
memberitahunya?”

“Tidak tentu saja–dasar bodoh kau ini,” gumam 
Nat.

“Aku tetap saja tak percaya kalau bukan Niall 
sendiri yang mengatakannya!”

“Kenapa sih, kalian?” tanyaku geli. “Harry, kenapa 
kau tampak begitu sewot? Bukankah kemarin kau 
bilang lelaki seperti Niall pasti akan menggaet 
seorang adik kelas? Sekarang sudah terjadi, kan? 
Lalu apa masalahnya denganmu?”

“Nah, itu dia!” seru dia. “Dasar plin-plan kau ini. 
Apa pedulimu? Bilang saja kau takut gadis yang kau 
sukai ternyata sama dengan yang disukai Niall.

“Hei, Nat, biasanya ‘kan kau acuh pada gosip-
gosip buatan Laura. Kenapa kali ini kau jadi begini? 
Kau senang, ya, Niall menyukaimu?” seruku.

Nat hanya diam lalu menunduk malu-malu.
“Bukannya begitu,” elak Nat. “Laura itu ‘kan 

sedang menjalin hubungan dengan seorang sepupu 
Niall. Mungkin saja kekasihnya itu tahu dan memberi 
tahu Laura. Aku sih tetap pada prinsipku kalau lelaki 
seperti Niall sama sekali bukan tipeku.”

 “Pandai sekali beralasan kau ini,” celetuk 
Harry lalu melangkahkan kaki ke dalam ruang 
kelas. Sementara Nat melemparkan jotosan-yang-
tak-pernah-mendarat begitu Harry berbalik dan 
menghilang di kejauhan.

Harry Styles. Ini dia salah satu sahabatku lagi. 
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Aku mengenalnya sebelum bertemu Nat–bahkan aku 
mengenal Nat dari Harry–saat masa orientasi lalu. Ia 
dan Nat telah bersahabat sejak kecil sekali. Bahkan 
mungkin sejak dalam kandungan karena mereka 
bertetangga dan usia mereka hanya terpaut empat 
hari. Kedua orang tua mereka sangat dekat begitu 
juga dengan anak mereka. Harry dan Nat selalu satu 
sekolah meski berbeda kelas.

Berbeda dengan Nat yang memiliki banyak 
saudara kandung, Harry adalah anak tunggal, sama 
sepertiku. Itulah mengapa ia tumbuh menjadi pribadi 
yang cenderung tertutup. Karenanya, ia sudah 
menganggap Nat sebagai adiknya dan menceritakan 
apa yang ia rasakan pada Nat. Tapi tentunya tidak 
semua hal bisa ia bagi pada Nat.

Manik matanya yang hijau meneduhkan bagi 
setiap insan yang menatapnya. Tubuhnya kurus 
dan jakung namun kuat. Dadanya yang bidang dan 
perutnya yang sixpack tidak bisa dibilang kalah 
dari idola-idola sekolah. Rambutnya yang keriting 
menjadikan ciri khas seorang Harry Styles. Ia pernah 
berkata padaku bahwa rambut itu adalah salah satu 
assetnya yang paling berharga. Aku hanya tertawa 
dan mengiyakannya kala itu.

“Laura menjalin hubungan dengan sepupu 
Niall?” ulangku. “Siapa? Dan kau tahu dari mana? 
Ada-ada saja, ah, kau ini!”

“Sungguh!” ucapnya. “Ia menjalin hubungan 
dengan Liam Payne. Kau tahu, ‘kan? Dan ayolah, 
berita ini sudah lama menyebar ke penjuru sekolah 
bahwa Laura Hopkins tengah dekat dengan Liam 
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Payne. Tapi mengenai ia berpacaran dengan Liam, itu 
masih ku ragukan karena gosip ini hanya menyebar 
pada anak-anak kelas satu–belum menyebar pada 
kelas dua yang berarti teman-teman Liam belum 
tahu.”

“Liam Payne?” dahiku mengerut. “Seorang 
idola yang lain. Dia adalah sepupu Niall? Aku baru 
mengetahuinya.”

“Laila,” Nat menghela nafas. “Kau ini benar-
benar ketinggalan berita, ya. Niall dan Liam adalah 
sepupu dan mereka sangat dekat. Itu saja kau tak 
tahu? Makanya jangan habiskan waktumu di dapur 
saja!”

***

Beep! Beep!
Ku lirik telepon genggamku. Tangan kiriku 

mengambilnya lalu sibuk memencetinya karena 
tangan kananku tengah disibukkan oleh keripik 
kentang yang ku beli sepulang sekolah di swalayan 
tadi.

Oh! Sebuah pesan singkat dari Waliyha rupanya. 
Sudah lama kami tak saling berhubungan. Apa kabar 
gadis itu?

‘Laila, mom sedang pergi. Tak ada masakan di 
sini. Maukah kau memasak makanan untuk kita  di 
rumahku? Balas sesegera mungkin. Kau tahu, kan, 
aku tak bisa memasak. Ah, iya, kalau bisa, bantu 
aku beli beberapa bahannya. Aku tak tahu harus 
membuat apa. Terima kasih banyak.’
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Waliyha paling tahu bahwa aku sangat suka 
memasak. Sayang, dad tak mengizinkanku untuk 
menyalakan kompor di dalam apartemen mungilku 
ini. Beliau takut sesuatu terjadi padaku dan tak ada 
yang mengetahuinya. Jadi kadang-kadang Madam 
Tricia mengundangku untuk memasak di rumahnya 
bersama sekaligus mengajari Waliyha–yang sangat 
buruk dalam memasak–karena menurutnya 
masakanku sangatlah nikmat–aku tahu itu hanya 
pujian seorang ibu pada anaknya.

Aku tak akan menolak kesempatan ini. Sudah 
lama aku tak memegang pisau dan kawan-kawannya. 
Aku juga begitu rindu apartemen Keluarga Malik 
yang setiap sudutnya beraroma minyak kasturi. Aku 
sangat menyukai aroma itu namun dad membencinya. 
Itu akan mengusiknya bila beliau bertandang ke sini. 
Jadi aku terpaksa tidak memakainya untuk ruangan-
ruangan di apartemen mungil ini.

Maka, tanpa pikir panjang, aku segera 
membalasnya lalu berganti pakaian dan tak lupa 
mengenakan jilbabku. Kemudian aku mengambil 
dompet dan keluar untuk berbelanja di swalayan 
yang berada di seberang gedung apartemen ini.

Aku melangkahkan kaki menuju ke swalayan 
tersebut. Baru dua menit aku berjalan, aku sudah 
menginjakkan kaki di halaman swalayan yang cukup 
besar ini.  Aku sudah sering ke sini karena aku jarang 
makan makanan berat. Aku lebih suka makanan 
ringan. Maka, tempat inilah yang menjadi kawan 
setiaku. Beberapa pegawainya bahkan telah akrab 
mengenalku–padahal baru tiga bulan aku tinggal di 
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daerah ini. Aku juga sangat hafal letak rak-raknya.
Segera saja ku langkahkan kakiku ke rak bahan-

bahan makanan. Aku membeli sayur-sayuran seperti 
wortel, bawang, jagung, kacang polong juga nanas–
bahan utama masakan ini–karena aku berencana 
akan memasak Nasi Goreng Salad Nanas. Aku pernah 
melihatnya di acara televisi yang ku tonton. Akan ku 
coba nanti. Semoga saja tidak mengecewakan perut 
Waliyha yang sedang lapar. Selain tampaknya enak, 
tak sulit juga untuk membuatnya. Aku baru sekali 
melihat cara membuatnya dan aku sudah paham.

Tapi aku sedikit bingung. Apakah Keluarga Malik 
memiliki lada putih. Karena menurut pemandu 
acaranya, lada hitam tidak cocok digunakan untuk 
resep ini. Jadi aku menuju ke rak penyedap rasa 
untuk mengantisipasinya.

“Hei, kau Laila Jameela, bukan?” sebuah suara 
membuatku mendongak mencari asal suara.

Seorang lelaki seusiaku, bertubuh berisi, 
berambut pirang dengan senyumannya berdiri di 
hadapanku. Tunggu, sepertinya aku mengenal lelaki 
ini!

“Ya, aku Laila,” jawabku lirih. “Katakan apa aku 
mengenalmu.”

“Aku Niall Horan, kita saling mengenal sejak awal 
tahun ajaran ini, apa kau mengingatnya?” ujarnya.

Ah, iya! Niall Horan. Kakak kelas yang beberapa 
hari lalu menjadi topik pembicaran Nat dan Harry–
beruntung Nat tidak membahasnya sepanjang hari.

“Ah, iya aku ingat!” seruku. “Sedang apa kau di 
sini?”
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Ia nyengir lalu menjawab, “Aku tadinya tengah 
mencari rak makanan ringan tapi aku malah 
tersesat.”

Aku tertawa kecil lalu berkata, “Kau berjalan 
lurus saja sampai menemui rak buah-buahan dan 
sayuran lalu belok ke kiri. Rak makanan ringan 
berada dua rak sebelum rak minuman. Aku sudah 
sangat hafal letaknya, kok. Percaya saja padaku.”

“Wah, bagus, lah. Terima kasih banyak, ya,” 
ucapnya. “Hei, apa kau tinggal di sekitar sini?”

“Ya, aku menyewa sebuah ‘rumah’ di apartemen 
seberang,” jawabku.

Air mukanya berubah. “Apa kau tinggal sendiri?”
“Ya. Ayahku terlalu sibuk jadi aku meminta untuk 

disewakan apartmen sehingga aku bisa belajar 
mandiri. Namun beliau kerap juga mengunjungiku, 
kok,” jelasku.

“Wah, sepertinya kau menarik juga,” ucapnya.
Aku tertawa kecil lalu berkata, “Aku dan temanku 

akan masak bersama di apartemennya. Kalau kau 
bersedia, kau boleh gabung bersama kami. Ku rasa 
dia tak akan keberatan.”

“Temanmu? Si Natasha Smith itukah?” tanyanya.
“Bukan–bukan dia,” ucapku. “Waliyha Malik. 

Adik dari Zayn Malik. Ku rasa kau mengenalnya.”
“Zayn Malik?! Kalian saling kenal?” tanyanya 

takjub.
Aku mengangguk pelan.
“Wah, ku rasa bukan ide buruk,” ia terlihat 

berseri-seri. “Dengan senang hati aku menerima 
ajakanmu.”
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“Bagus sekali,” ucapku. “Aku belum pernah 
masak bersama lelaki selain Harry.”

“Siapa itu Harry?” alis Niall bertaut.
“Sahabatku. Akan ku ceritakan nanti. Sekarang 

ayo kita cari apa yang kau inginkan tadi.”
Jadi begitulah. Aku mengantar Niall mencari apa 

yang ia butuhkan–karena yang ku butuhkan sudah 
ku penuhi. Rupanya Niall adalah pemuda yang ramah 
dan baik pula. Ia membayar semua pengeluaranku 
tadi. Awalnya aku menolak tapi ia memaksa. Jadi 
mau tidak mau–dan daripada aku malu di depan 
kasir–maka aku mengiyakannya sebelum akhirnya 
memberondongnya dengan puluhan ungkapan 
terima kasih karena ku tahu, bahan yang ku beli 
tidaklah murah dan sedikit. Beruntung uang yang 
dibawa Niall lebih dari cukup.

Sebelum aku dan Niall mengunjungi Waliyha, 
aku terlebih dahulu meneleponnya. Untung saja 
Waliyha dengan senang hati mengiyakan. Waliyha 
memang begitu. Terbuka pada orang-orang baru. Ia 
yang mengajarkanku demikian.

Benar saja. Sesampainya di depan pintu 
apartemennya, Waliyha menyambut kami dengan 
menyenangkan. Tak lupa ku perkenalkan Niall 
padanya dan Waliyha pada Niall.

“Waliyha, ini Niall, kakak kelasku yang cukup 
terkenal di sekolah karena kepiawaiannya di 
bidang musik juga suaranya yang merdu. Kau 
bisa meminjamkan gitarmu padanya jika mau 
membuktikannya. Aku sudah pernah melihatnya 
dan itu menakjubkan!” ujarku membuat Niall tersipu 
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dan Waliyha tertawa kecil.
“Hello, nice to know you,” ucap Niall sembari 

menjabat tangan Waliyha.
“Me too,” balas Waliyha.
“Dan Niall, Waliyha ini–seperti yang ku katakan 

padamu tadi–adalah adik dari Zayn Malik. Kau sudah 
mengenal Zayn maka sekarang kau akan mengenal 
adiknya. Dia ini kecil namun sifatnya sangat dewasa–
lebih dewasa dariku dan Zayn bahkan. Tapi satu hal 
yang membuatnya kedewasaannya itu luruh,” ujarku 
lagi sembari mengerling ke arah Waliyha yang kali 
ini tersipu.

“Oh ya?” Niall mengangkat sebelah alisnya. “Apa 
itu?”

“Memasak,” jawabku membuat kami tertawa 
kecil sementara pipi Waliyha semakin memerah.

“Ah, sudahlah,” elak Waliyha. “Mari masuk. Aku 
sudah menyiapkan peralatannya. Mau masak apa 
kita hari ini?”

“Resep baru,” jawabku. “Nasi Goreng Nanas! Aku 
baru menontonnya beberapa hari lalu. Sepertinya 
enak. Aku kita bereksperimen!”

“How cool!” komentarnya. “Ayo masuk! Aku 
sudah tak sabar!”

Segera saja dapur Keluarga Malik yang tadinya 
senyap dipenuhi celotehan kami bertiga. Beruntung 
Madam Tricia memiliki empat celemek sehingga 
cukup untuk kami. Dua di antaranya milik Waliyha 
dan Madam Tricia. Satu yang ku kenakan adalah 
milikku sendiri yang diberikan Madam Tricia 
untukku. Dan satu lagi untuk Zayn. Madam Tricia 
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tahu Zayn tidak suka memasak namun menurutnya 
tak ada salahnya juga. Kata Waliyha celemek milik 
Zayn itu hanya sekali ia gunakan saat tahun baru 
Islam dua tahun yang lalu. Kini celemek itu masih 
teronggok tak terjamah karena Niall ku pinta 
memakai milik Madam Tricia–aku melarangnya 
menggunakan milik Zayn karena bisa saja dia tiba-
tiba bergabung bersama kami.

Celemek milik Madam Tricia cukup untuk 
ukuran tubuh Niall yang tinggi besar. Namun warna 
dan polanya yang girly sedikit mengusiknya. Tapi ia 
tetap menikmati ‘acara’ dadakan ini.

Di tengah hiruk pikuknya ‘acara’ ini aku 
mendengar suara pintu kamar Zayn terbuka. Aku 
menoleh mendaapt Zayn mengintip sedikit dan 
kemudian berbalik–hendak menutup kembali pintu 
kamarnya.

“Hei, Zayn!” seruku sukses mebuatnya berbalik. 
“Mau gabung dengan kami? Seru, lho! Masih ada satu 
celemek milikmu.”

“Tidak, terima kasih,” jawabnya dingin–as usual. 
“Sangat tidak meyakinkan masak bersama gadis 
cerooboh sepertimu.”

Ia lalu kembali berbalik masuk ke kamarnya 
lalu menutup pintu kamarnya lagi. Aku mendengus. 
Entah kenapa kata Waiyha Zayn memang dingin 
terhadap wanita. Ku rasa ia tidak normal. Padahal 
wajahnya tidak buruk-buruk amat, lho. Sayang sekali.

“Kenapa dia seperti itu?” tanya Niall padaku.
“Tidak hanya pada Laila saja, kok,” Waliyha 

menjawab sembari menuangkan bumbu ke atas 
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penggorengan. “Pada semua teman wanitanya juga 
begitu. Entah kenapa. Tapi belakangan aku tahu dia 
sedang naksir seorang adik kelasnya kok. Jadi tak 
perlu berpikir yang tidak-tidak, ya.”

“Ah, sudahlah,” aku menengahi. “Kita lanjutkan 
saja. Kalau lapar dan mencium baunya dia juga 
pasti akan keluar. Dia bukan beruang yang sedang 
berhibernasi, kok. Memang dasar dia saja yang 
individualis sekali.”

Maka, ya, kami melanjutkan ‘acara’ ini meski 
batinku sedikit terusik.

Hanya membutuhkan waktu sekitar lima 
belas menit untuk membuat masakan ini secara 
keseluruhan. Kini kami tinggal memindahkannya 
ke panci nasi untuk kemudian dihidangkan di meja 
makan. Tak ada lauk. Karena sulit untuk menemukan 
daging ayam atau sapi atau kambing di sini. Ada, 
namun tak semurah daging babi. Kami kadang 
kewalahan sehingga hanya makan kentang goreng 
atau salad seharian. Untungnya Niall bisa mehami 
dan memakluminya. Ia juga tak begitu suka daging 
babi rupanya.

Sebelum menyantap makanan yang kami buat, 
kami menata piring dan peralatan makan yang 
lain. Aku mengambil empat piring. Mungkin Zayn 
akan keluar dan makan nanti. Aku tetap bersikeras 
menyiapkan piring untuk Zayn meski Waliyha 
berkata bahwa Zayn tidak akan keluar karena 
tugasnya yang menumpuk.

“Dia ‘kan juga bagian dari rumah ini,” elakku. 
“Biarkan saja nanti dia mengicipi masakan kita. 
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Sudah lama ia tak merasakan masakanku. Pasti dia 
rindu.”

“Kau ini percaya diri sekali,” canda Waliyha.
“Padahal Zayn kan bersikap tidak menyenangkan 

padamu, tapi kenapa rupanya kau baik padanya,” 
ucap Niall sembari tersenyum manis.

“Tidak baik membalas yang buruk dengan yang 
buruk pula,” timpalku. “Mom selalu mengajarkanku 
demikian.”

Ia hanya menjawabnya dengan senyuman.
Setelah semua siap, aku mengambilkan masing-

masing satu sendok nasi ke atas piring kami. Sangat 
terlihat dari air mukanya bahwa Waliyha sedang 
lapar. Sementara Niall menuangkan coke yang 
tadi kami beli ke gelas kami masing-masing. Aku 
memintanya untuk menuangkannya pada gelas 
Zayn juga. Ia hanya menurut karena tahu pasti aku 
bersikeras memberikan sebagian untuk Zayn.

“Itadakimasu!” seruku setelah semua siap 
membuat Niall dan Waliyha menatapku.

“Itu artinya ‘selamat makan’ dari Bahasa Jepang,” 
jelas Waliyha membuat Niall mengangguk pelan. 
“Laila sangat suka Bahasa Jepang dan dia sedang 
mempelajarinya.”

“Itu bagus,” komentarnya.
“Aku baru bisa sapaan dan bahasa sehari-harinya 

saja,” ucapku berseri-seri. “Aku belum menguasai 
kosa katanya. Menulis pun sedikit aneh.”

“Sudah, ah, ayo kita makan,” timpal Waliyha. 
“Cacing-cacing di perutku sudah mulai protes, nih.”

Jadi, ya, begitulah. Kami mulai menikmati 
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makanan kami tanpa Zayn. Tapi aku yakin, dia akan 
keluar. Dia pasti lapar. Seingatku ia jarang makan di 
kantin sekolah. Mungkin sesekali aku menjumpainya 
tengah menikmati roti selai kacang buatan Madam 
Tricia yang dibawanya dari rumah. Makanan 
itu tidaklah mengeyangkan. Hanya cukup untuk 
mengganjal lapar.

“Niall, apakah benar kau dan Liam Payne 
memiliki hubungan darah?” tanyaku pada Niall di 
sela makan kami.

“Ya–benar,” jawabnya. “Kami adalah saudara jauh 
tapi aku menganggapnya seperti sepupuku. Adik dari 
mom menikah dengan adik dari sepupu ibu Liam. 
Cukup jauh, memang. Tapi kami sudah saling kenal 
sejak sekolah dasar sehingga kami cukup dekat.”

“Oh, begitu rupanya,” ucapku. “Lalu kenapa 
kau bisa berada di swalayan seberang? Setahuku 
rumahmu jauh dari sini. Bukankah di daerah sekitar 
rumahmu juga ada swalayan? Kenapa bisa sampai 
sini?”

“Tadinya aku berniat mencari alamat rumah 
temanku tapi aku malah tersesat dan kelaparan. Jadi 
aku mampir sebentar ke swalayan untuk mencari 
pengganjal lapar. Rupanya aku bertemu kau lalu 
diajak ke sini,” jawabnya.

“Kalau tidak begitu, kau tak akan bertemu 
denganku, ‘kan?” timpal Waliyha.

“Benar juga,” ucap Niall.
“Apa kau tidak buru-buru mencari alamat 

temanmu?” tanyaku. “Atau mungkin aku dan Waliyha 
bisa bantu mencarikannya.”
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“Ah, tidak perlu repot-repot,” jawabnya sembari 
menyuapkan saladnya. “Aku sudah meneleponnya 
dan ia berkata bahwa ia sedang tidak di rumah. Jadi, 
beruntung tadi kau mengajakku.”

“Bagus, lah,” ucapku.
Kami pun melanjutkan makan dalam diam dan 

sibuk hanyut pada makanan masing-masing.
“Ngomong-ngomong masakanmu enak juga,” 

ucap Niall.
“Domoo arigatou gozaimashita!” seruku berseri-

seri.
“Artinya ‘terima kasih banyak’,” Waliyah 

menerjemahkan sementara Niall hanya mengangguk-
angguk pelan.

“Oh, hei, kau belum menceritakanku 
tentang Harry!” seru Niall tiba-tiba membuatku 
menghentikan kunyahanku. “Siapa itu Harry?”

“Oh, Harry Styles?” Waliyha membuatku 
mengurungkan niatku untuk berbicara. “Dia adalah 
sahabat Laila sejak awal tahun ajaran ini. Ia kerap 
mengunjungi Laila dan ia pernah masak bersama 
kami dan Natasha sekali.”

“Natasha?” alis Niall hampir menyatu.
“Natasha Smith,” jawabku.
“Ah, ya, aku ingat,” ucapnya. “Kau mengenalnya?”
“Tentu saja!”
“Aku mengenalnya dari Harry,” ucapku sebelum 

Waliyha mulai nyerocos. “Kami sangat dekat 
meskipun tidak dalam satu kelas. Ku rasa kau juga 
mengenalnya. Ia menceritakannya padaku beberapa 
hari yang lalu. Apa itu benar?”
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“Aku baru sekali bertemu dengannya, jadi kurasa 
itu tak bisa disebut mengenal,” ucapnya. “Kakakku 
Greg memintaku meminta nomor ponselnya karena 
adiknya lupa tak membayar ketika membeli bunga 
pada toko bunga milik kekasih Greg.”

“Yaa Allah!” seruku geli. “Setidak penting itu 
rupanya.”

Aku mulai terkikik geli membuat Niall dan 
Waliyha bingung.

“Ia bercerita padaku bahwa kau tengah menyukai 
seorang gadis kelas satu. Dan dia juga bercerita 
padaku bahwa kau meminta nomor ponselnya. Kau 
telah membuatnya GR tahu tidak, sih?” jelasku.

Niall mengerutkan keningnya. “Maaf, aku tak 
paham maksudmu. Bisa kau jelaskan?”

“Natasha mengira kau menyukainya,” kikikku.
“Ya Tuhan!” tawa Niall dan Waliyha mulai 

menggelegar. “Maaf, aku tidak bermaksud demikian.”
Aku ikut tertawa bersama mereka.
“Sampaikan permintaan maaf dariku padanya, 

ya. Saat itu aku sedang terburu-buru. Aku jadi 
lupa tak menyampaikan tujuanku meminta nomor 
ponselnya,” ujarnya.

“Tak perlu repot-repot, Nat tampaknya sudah 
tidak terlalu memikirkannya,” ucapku. “Tapi tetap 
akan ku sampaikan, kok.”

Kami masih larut dalam tawa ketika sekali lagi 
pintu kamar Zayn terbuka. Ku rasa ia benar-benar 
kelaparan. Maka segera saja aku menghentikan 
tawaku lalu menyambutnya.

“Hei, Zayn, kau pasti lapar, ya,” sapaku. “Mari 
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bergabung bersama kami. Nasinya masih banyak, 
kok. Dan tadi Niall juga membeli banyak cola. Masih 
cukup untukmu. Mari.”

“Tidak, terima kasih,” ucapnya lalu menuju 
ke arah kulkas dan mengambil sebuah apel. “Aku 
menunggu mom pulang saja.”

Ia sedang berjalan kembali ke kamarnya ketika 
Waliyha berkata, “Mom bilang ia akan pulang larut 
dan tak menutup kemungkinan ia akan pulang  
tengah malam. Sebaiknya kau makan sekarang atau 
ku habiskan makanan ini.”

Zayn terdiam sejenak–seolah memberiku waktu 
untuk membujuknya. “Ayolah, Zayn. Kau pasti lapar, 
‘kan? Sudah lama kita tak mengobrol.”

“Masakan Laila enak, lho,” Niall membantu kami.
“Lagipula sudah lama juga kau tak menikmati 

masakanku. Duduklah dan mengobrol  bersama 
kami. Ini resep baru, kau pasti,”

“Sudah ku bilang aku tak mau mencicipi semua 
jenis masakan dari gadis ceroboh sepertimu,” 
potongnya lalu masuk ke dalam kamarnya dan 
menutup pintunya rapat-rapat membuatku 
mendengus kesal. 

“Dia selalu begitu,” ucap Waliyha pada Niall.
“Dan aku telah terbiasa diperlakukan demikian,” 

tambahku sembari mendengus pelan lalu 
menyuapkan nasi ke mulutku.

Kami melewatkan hampir dua puluh menit 
waktu kami untuk makan. Terlalu lama rasanya. Yah, 
tentu saja. Kami menikmati makanan kami sembari 
bersenda gurau. Namun tak semenit pun mataku 
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luput dari pintu kamar Zayn, berharap ia keluar dan 
bergabung bersama kami. Sayangnya, seperti yang 
hati kecilku yakini, itu tak mungkin. Ia sama sekali 
tak keluar dari dalam kamarnya.

Aku dan Waliyha tengah membereskan sisa 
makanan ketika kudengar suara gitar dipetik. Aku 
terpekik dan segera lari ke ruang tengah.

Kukira itu Zayn namun Niall duduk dengan gitar 
di pangkuannya tepat di hadapanku.

“Oh, kukira Zayn,” ucapku.
Niall menyeringai lalu bertanya, “Milik siapa 

ini?”
“Milikku,” jawabku sembari berjalan kembali ke 

dapur.
Aku menyelesaikan sisa pekerjaanku dengan 

alunan gitar Niall yang terdengar sampai ke dapur. 
Kudengar Waliyha ikut bersenandung. Baby milik 
Justin Bieber kurasa. Ah, aku tak terlalu suka lagu ini.

“Boleh juga petikan cowok itu,” komentar 
Waliyha.

Aku hanya mengangguk pelan sembari mencuci 
piring terakhir.

“Aku ingin segera menyelesaikan ini agar bisa 
bergabung dengannya!” seru Waliyha.

“Tinggalkan saja. Akan kuselesaikan sendiri.”
“Sungguh!? Terima kasih, Laila!” Waliyha segera 

melepas celemeknya lalu berlari ke ruang tengah. 
Dan kini tak hanya petikan gitar Niall yang 

terdengar tapi juga canda Waliyha dan Niall.
“Hey Ayam, bisakah kau hentikan suara gitar 

sialan itu!?” kudengar suara Zayn berteriak.
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Aku segera lari ke ruang tengah. Niall, Waliyha, 
dan Zayn diam dalam bisu.

“Maaf kukira si ceroboh itu,” dengusnya lalu 
berjalan ke dapur melewatiku. Aku mengejarnya.

“Berhenti bersikap bodoh,” ucap padanya.
“Kau yang bodoh,” ia menimpali sembari 

mengobrak-abrik isi kulkas.
“Baik, aku memang bodoh dan kau pintar!” 

seruku membuatnya tersenyum miring. “Maka ajari 
aku agar pintar sepertimu.”

“Kaukira semudah itu?” tanyanya sembari 
mendekatkan wajahnya padaku dengan seringainya.

Aku mendorongnya pelan lalu berkata, “Jangan 
membuatku gugup.”

“Gadis bodoh,” tambah Zayn sembari membuka 
sekaleng cola lalu duduk di salah satu kursi dari set 
meja makan.

Ia meneguknya selagi aku duduk di seberangnya 
sembari memperhatikannya. Alunan gitar Niall 
sudah tak sekencang tadi. Mungkin mereka mencuri 
kesempatan.

“Kau lapar, ya?” tanyaku pelan.
Ia hanya terdiam.
“Nasinya masih ada, kok,” ucapku. “Kalau kau 

mau aku bisa—”
“Memberikannya padaku sembari meledekku,” 

potongnya. “Begitu, ya? Maaf, aku tak sebodoh kau.”
“Kau lupa, ya bahwa aku ini gadis bodoh. Jadi 

aku tak pernah berpikiran sejauh itu. Tapi rupanya 
kau memberiku ide.”

“Coba saja lakukan. Aku tak akan terkecoh.”
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“Bahkan oleh gadis bodoh sepertiku? Sungguh? 
Aku heran. Sebenarnya kenapa kau bertingkah 
seperti ini padaku kalau kau tak bodoh.”

Zayn mengernyit lalu berseru, “Apa maksudmu!?”
“Kita berdua sama-sama tau, Zayn,”
Dan belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, 

Zayn membuka tudung saji lalu melahap nasi goreng 
buatanku.

“Akhirnya kau makan juga, ‘kan?” ucapku 
sembari tersenyum penuh kemenangan.

“Apa itu ledekan?” tanyanya tanpa menatapku.
“Ya.”
“Aku belum makan sejak pagi jadi bisakah kau 

diam?”
Aku hanya tersenyum tipis lalu 

memperhatikannya makan. Dan kurasa ia tidak 
terganggu jadi aku baik-baik saja. Tapi berlama-lama 
menyaksikan Zayn makan rasanya menyebalkan 
juga. Jadi kuputuskan untuk mencari kegiatan lain 
seperti mengelap gelas dan piring.

Waktu berjalan terlalu cepat rasanya. Zayn 
menghampiriku dengan piring kotor di tangannya. 
Aku meraihnya lalu mecucinya.

Berbeda denganku tadi, Zayn tidak 
memperhatikan kegiatanku. Namun sesekali aku 
merasa ia menengok ke arahku.

“Sudah waktunya Ashar,” ucapnya.
Aku melihat jam tanganku. “Ah, ya!”
“Ayo sholat,” ajaknya.
“Ambillah wudhu dahulu, nanti kususul. Aku 

bersihkan ini dulu. Nanti kuajak Waliyha.”
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“Dia sedang tidak sholat.”
“Benarkah?”
“Ya. Jadi cepatlah! Aku yang akan jadi imam. Kita 

sholat berjama’ah saja.”
Aku terpaku. Sudah sangat lama sejak terakhir 

kali Zayn menjadi imam sholatku.
“Tak usah sok berpikir. Kau ‘kan tak punya otak. 

Ayo!” serunya membuatku mendengus kesal. 
Tapi aku tetap pada tempatku, enggan, beranjak.
“Apa perlu aku menggendongmu?” tanyanya 

kasar.
Aku tersenyum miring lalu berkata dalam 

seringai, “Kalau itu memang diperlukan, kurasa ya.”
Aku tahu ia hanya bercanda jadi aku berani 

berkata demikian. Tapi ia hanya mendengus lalu 
berjalan ke arahku membuat jantungku berdegup.

“Apa..kau bersungguh-sungguh?” tanyaku pelan 
sementara ia mendekatkan wajahnya pada wajahku.

“Aku tak boleh menyentuhmu..jadi jangan bodoh 
dan cepatlah!” ia menjauhkan wajahnya dari wajahku 
begitu ia menyelesaikan kalimatnya membuatku 
segera melesat ke kamar mandi dan mengambil 
wudhu.

***

Aku baru saja selesai memanjatkan do’a 
usai sholatku ketika aku menyadari bahwa Zayn 
memerhatikanku.

“Apa?” tanyaku.
“Kau harusnya menyalami imammu,” jawabnya 
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sembari mengulurkan tangannya.
“Aku tak mau,” ucapku sembari melepas 

mukenaku. “Itu akan membatalkan wudhuku.”
“Kalau begitu ya sudah,” ujarnya lalu 

meninggalkanku lalu kembali ke kamarnya dan 
menutup pintu rapat-rapat.

“Huh, dasar Angin Malam!” seruku.
Yah, untuk kautahu saja, Angin Malam adalah 

panggilanku padanya jika aku sebal padanya. Dia 
‘kan dingin dan mengganggu seperti angin malam. 
Jadi begitulah aku memanggilnya.

Seusai melipat mukenaku, aku kembali ke ruang 
tengah namun aku hanya menjumpai Waliyha tengah 
memegang remote televisi di tangannya.

“Ke mana Niall?” tanyaku lalu mengambil tempat 
untuk duduk di sebelahnya.

“Dia baru saja pulang.”
“Kenapa tidak pamit padaku?” tanyaku lagi. “Aku 

yang membawanya ke sini.”
“Kau sedang sholat ketika dia pulang.”
“Oh, begitu, ya?” Cukup lama kami membisu 

dalam diam kemudian aku beranjak dan berkata, 
“Kalau begitu aku juga pulang dulu, ya?”

“Cepat sekali?”
“Aku belum membersihkan rumah,” jawabku. 

“Terima kasih, Waliyha.”
“Baiklah kalau begitu,” ucapnya. “Kau tidak 

pamit pada Zayn dulu?”
“Tidak usah,” jawabku kasar lalu berjalan ke 

arah pintu. “Assalamu’alaikum.”
“Wa’alaikum salam.”
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***

Hari ini sebenarnya adalah hari Sabtu. Namun, 
seperti Sabtu-Sabtu sebelumnya—atau lebih 
tepatnya akhir pekan—aku tak hanya diam di rumah. 
Dad bilang, bermalas-malasan di masa remaja hanya 
akan mendatangkan penyesalan di masa yang akan 
datang. Jadi aku selalu mencari kegiatan akhir pekan 
mulai dari mengganti suasana kamar yang kurasa 
membosankan, menyisihkan barang-barang yang 
tak kugunakan untuk kemudian dijual atau dibuang 
sampai mengobrak-abrik rumah Nat atau Harry.

Sabtu kali ini Harry dan Nat mengajakku 
nongkrong di café kesukaan kami namun aku tak 
mau semakin menimbun kalori. Selain itu aku sudah 
bosan dengan menu café tersebut. Yah, kau tahu, lah. 
Sangat sedikit menu halal di sana.

Jadi, aku mengajak mereka bersepeda ke 
taman kota. Awalnya Nat menolak karena yah, 
gadis berambut panjang ini memang sangat malas 
berolahraga meski kuakui ia memiliki tubuh 
yang ideal. Namun Harry bilang tidak cukup ideal 
sebagai idola sekolah yang kemudian kusetujui dan 
menimbulkan letupan amarah seorang Natasha 
Smith.

Namun akhirnya aku berhasil meyakinkan 
mereka—Nat saja lebih tepatnya—bahwa kegiatan 
kali ini tak membosankan. Jadi, dengan embel-embel 
‘jika cuaca sedang berpihak’, Nat menyetujui. Harry 
tidaklah keberatan sama sekali karena yah, dia 
bilang bahwa ibunya sedang datang bulan jadi dia 
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pasti tak akan betah berlama-lama di rumah.
Pagi ini, alhamdulillah cuaca sangat bersahabat. 

Matahari tetap bersinar cerah, kupu-kupu tetap 
saling berkejaran. Dan tentunya aku masih bernafas 
namun aku sudah tak tahan. Kami membuat janji 
akan berkumpul di depan apartemenku pukul tujuh 
pagi namun sampai pukul tujuh lebih tiga puluh 
empat menit Nat belum juga terlihat.

“Ya Tuhan, kemana saja, sih, cewek itu?” 
gerutuku. “Kita ‘kan hanya bersepeda. Apa dia harus 
memakai make-up?!”

“Tunggu sebentar saja, Laila,” kekeh Harry. “Dia 
memang sangat lambat.”

Aku tau sebenarnya Harry berusha menghiburku. 
Namun aku sudah lelah menunggu dan aku tak 
suka menunggu. Beruntung tak lebih dari sepuluh 
menit kemudian Nat datang dengan sepeda merah 
mudanya, dibalut setelah baju turun dada dan celana 
pendek merah muda berbahan chiffon.

“Ah, bagusnya, nona manis,” sindirku.
“Maaf, Laila,” ucap Nat dengan raut penuh sesal. 

“Aku lupa hari ini kita akan bersepeda. Jadi aku 
bangun terlalu siang.”

“Dasar kerbau!” ledek Harry membuatku sedikit 
terhibur.

“Biar saja!” balas Laila. “Kalau aku kerbau, maka 
aku adalah kerbau yang paling cantik. Kau mungkin 
akan naksir aku, monyet!”

“Tidak akan ada habisnya,” aku menghela nafas 
lalu mulai menggowes. “Ayo! Hari akan semakin 
siang dan semakin panas, bukan makin sejuk.”
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Tak lama kemudian, jalanan dipenuhi oleh 
tawa dan celoteh kami. Kami terus saja bergurau 
dan bercanda tanpa henti seakan dunia milik kami. 
Terlihat sedikit aneh mungkin. Kami bersepeda di 
bawah langit Inggris yang sedang bersemi.

Inggris sedang bersemi. Begitu juga hatiku. 
Sudah sejak lama sebenarnya aku mengaguminya. 
Namun, oh, ayolah. Pasti dia sama sekali tak tertarik 
padaku. Tidak lagi. Dia bahkan tak pernah sedikit 
saja menoleh ke arahku dengan tatapan seseorang 
yang sedang jatuh cinta.

“Hei, lihat!” tiba-tiba Nat berseru sembari 
menunjuk ke arah sebuah restoran. Dia sedang lapar 
ku rasa. “Bukankah itu Niall Horan?”

Aku menoleh ke arah tempat yang ditunjuk 
Nat. Sosok berambut pirang yang sangat ku kenal. 
Yah, tentu saja itu Niall Horan! Sekonyong-konyong 
Nat mengayuh sepedanya ke arah Niall diikuti aku 
di belakangnya. Dan Harry seperti biasa hanya 
menghela nafas panjang lalu mengikuti kami dari 
belakangku.

“Kau yakin dia mengenalmu, Nat?” tanya Harry 
enggan.

“Ya,” jawab Nat. “Tentu namun sudah lama ia tak 
membalas pesanku. Aku akan menanyakannya.”

Ya Tuhan! Aku lupa menyampaikan permintaan 
maaf Niall pada Nat! Langsung saja ku rem sepedaku 
sehingga menghasilkan decit yang memekakkan 
telinga.

“Ouch, Laila!” teriak Nat yang rupanya turut 
menghentikan sepedanya. “Apa yang kau lakukan?!”
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“Aku harus berbicara padamu!” seruku. Aku 
harus mengatakannya sekarang! Tak mungkin aku 
membuat Nat malu di depan Niall—juga Harry!

“Apa, sih?” gerutunya. “Tidak bisakah 
menundanya sampai beberapa waktu?”

“Tidak!” aku berseru. Ya. Tidak ada waktu lagi.
Namun keributan kami—atau mungkin decitan 

sepedaku—mengundang Niall menghampiri kami. 
Maka, dengan kerennya dia melangkah ke arah kami 
sembari tersenyum simpul.

“Laila!” sapanya—padaku. “Oh, kau membawa 
Natasha rupanya!”

Aku menelan ludah. Matilah kau, Laila! gumamku 
di dalam hati.

“Oh, hai, Niall,” balasku dengan terbata.
“Hei, kau mengenalnya?” tanya Nat.
“Aku justru terkejut dia mengenalmu,” jawab 

Niall membuat Nat memandangku tak mengerti. 
“Kau tentu sudah menyampaikannya, kan, Jameela?”

Aku tersenyum kecut lalu berkata pelan, “Ew, 
maaf, Niall tapi aku belum mengatakan padanya.”

“Hei, hei!” seru Harry tiba-tiba. “Mengatakan 
apa, sih?! Jangan membuat kami—aku—penasaran, 
dong!”

“Aku tahu apa yang kalian bicarakan!” Nat 
menatapku marah. “Kalian jadian, ya?!”

Baik aku dan Niall mengerutkan kening menatap 
Nat bingung. Yang ditatap justru semakin bingung. 
Begitu juga dengan Harry.

“Jangan bercanda, Miss Smith!” kekeh Niall. 
“Kami tidak—belum—jadian.”
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“Ini lebih penting dari jadian, Nat,” gumamku.
“Lalu? Kalian bertunangan?! Ya Tuhan, Laila! 

Apakah ibumu sudah menyetujuinya?! Kenapa kau 
tak mengatakannya pada kami?”

“Bukankah dia sudah bilang bahwa mereka tidak 
jadian?!” seru Harry.

Aku agak bingung juga dengan situasi seperti ini. 
Yah, satu hal yang harus kau tahu tentang Nat. Dia 
itu sangat dramatis dan suka menduga-duga tanpa 
berusaha mencari tahu berita yang sebenarnya.

“Tidak—bukan begitu, Nat,” ucapku. “Begini, 
ketika Niall meminta nomor ponselmu, dia sama 
sekali tidak memiliki maksud tertentu. Itu karena 
adikmu lupa tak membayar ketika membeli bunga 
pada toko bunga milik kekasih kakaknya.”

“Begitu saja?” tanya Nat.
“Setidakpenting itukah?” Harry menambahkan.
“Itu penting, bodoh!” seruku.
“Well, Laila menurutku dia benar—ini 

sebenarnya tidak penting,” gumam Niall.
Bagus! Akhir pekanku rusak juga akhirnya! 

Moodku menurun drastis. 
“Tuhan, kembalikan moodku, aku 

menyayanginya!”

***

Hari demi hari, minggu demi minggu berikutnya 
kami lalui. Ada sesuatu yang istimewa akhir-akhir 
ini. Kami—mungkin lebih tepatnya aku—menjadi 
lebih dekat dengan Niall. Pasalnya, pada pertemuan 
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Sabtu lalu Niall menraktir kami di sebuah restoran. 
Kami bercanda di sana dan itu membuat kami 
lebih dekat. Bahkan Harry yang sebelumnya sensi 
terhadap Niall, waktu itu tidak! Seperti mendapat 
kawan baru rasanya.

Tapi tetap saja, seharian bersama idola sekolah 
seperti Niall berbeda dengan seharian bersama 
idola sekolah seperti Zayn. Pernah satu kali kami 
menguntit Niall dan kau harus tahu. Aku berani 
bertaruh seisi sekolah—lebih tepatnya seluruh gadis 
di seklolah—menatap tajam ke arah kami seolah 
meneriakkan “Dia milikku, bodoh!” atau “Jangan 
sentuh dia, akan ku tendang bokongmu!”. Maka, 
bertemu dengan cara mengobrol di rumah salah 
satu dari kami adalah solusi terbaik.

Meski kami telah sedekat ini, baik aku, Harry 
atau pun Nat tak pernah menanyakan tentang hal-hal 
pribadinya. Tentang sepupunya Liam misalkan. Atau 
bahkan kami tak tahu apa makanan kesukaannya. 
Atau barang kesukaannya. Atau idolanya. Tidak 
pernah.

Pernah satu kali aku menanyakan siapa wanita 
yang kini diincarnya, namun ia hanya tertawa. 
Padahal, ‘kan aku hanya bergurau! Yang benar saja! 
Itu ‘kan terlalu mengusik masalah pribadi. Tentu saja 
Nat dan Harry langsung melempar tatapan-yang-
sulit-dijabarkan ke arahku membuatku mengangkat 
bendera putih tanda menyerah.

“Aku jenuh,” ucapku pada Niall.
Untuk kau tahu saja, kami sedang di bangku 

tepi lapangan saat ini. Dia baru saja menyelesaikan 
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latihan sepak bolanya. Namun baik Harry maupun 
Nat tidak bisa menemaniku menemaninya di sini (ku 
harap kau mengerti maksudku).

“So, let’s have fun,” sahutnya sembari menyeka 
keringatnya. Ew!

“Aku mau, tapi aku benci menghabiskan waktu 
di luar sana sendiri,” aku menghela nafas panjang. 
“Aku harap Waliyha segera pulang dari penelitian 
bodohnya itu. Sudah lama aku tak memasak 
bersamanya.”

“Ke mana Harry dan Nat?” ada kemajuan dari 
kedekatan kami: Niall tidak lagi memanggil Nat 
dengan “Natasha”. Terdengar sangat tidak akrab—
karena faktanya aku sahabat dekatnya justru merasa 
aneh jika dia dipanggil demikian.

“Ah, aku tak mau mengganggu mereka,” 
jawabku. “Britney adik Nat sedang sakit. Nat harus 
menungguinya karena ibunya harus mengunjungi 
pentas ballet adik Nat yang lain, Christina. Christina 
sedikit mirip Nat memang. Cerewet dan manja. Jadi, 
ya, ibunya tak bisa menjaga Britney.”

“Lucu, ya, bagaimana adik-adik Nat dinamai,” 
kekeh Niall. “Aku yakin itu diambil dari Britney 
Spears dan Christina Aguilera. Apa keluarganya 
penggemar dari kedua penyanyi itu?”

“Ah, tidak juga,” jawabku. “Yah, mereka lebih 
terobsesi terhadap Swedia sebenarnya. Tapi mereka 
adalah seniman lokal yang hebat! Ya, mereka pecinta 
seni. Dan Natasha Corella Smith dinamai dari Angel 
Corella seorang penari ballet kelas dunia. Sayangnya 
bakat ballet justru tumbuh dalam diri Christina.”
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“Keluarga yang unik,” Niall tersenyum simpul. 
“Bagaimana dengan Harry?”

“Ah, dia menemani sepupunya yang diwisuda 
di Chesire hari ini,” jawabku—lagi. “Mungkin dia 
akan absen sampai dua atau tiga hari karena ibunya 
meminta untuk tinggal lebih lama di sana.”

“Poor you,” ledeknya membuatku mengerucutkan 
bibirku. “Hei, bagaimana kalau kita pergi berdua 
saja?”

Aku menatapnya heran dengan mulut melongo 
membuat ekspresinya berubah.

Ia menggidikkan sebelah alisnya lalu berkata, 
“Aku juga jenuh, kalau boleh jujur. Kita bisa pergi 
berdua ke sebuah cafe lalu mengobrol di sana?”

“Apa ini kencan?” aku menggodanya.
Ia tergagap. “Uhm, ehh, yah, mungkin. Bisa 

disebut begitu aku rasa.”
Aku beranjak dengan seringai di mulutku lalu 

berkata “Kalau begitu ini adalah kencan pertamaku. 
Jadi jangan terlambat, ya! Pukul tujuh malam jemput 
aku di rumah. Tempatnya kau saja yang menentukan. 
Jangan kecewakan aku!” kemudian berlalu.

“Hei!” teriaknya. Aku hanya menoleh ke arahnya 
dengan seringaiku.

***

Aku cukup gugup untuk kencan pertamaku. Yah, 
ini memang kencan pertamaku. O-oh, jika orang itu 
tidak dihitung tentunya. Ah, sudah, lupakan!

Lucu rasanya mengencani sahabat barumu. 
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Apalagi jika jantungmu berdegup di luar btas 
kewajaran. Rasanya seperti mengencani orang asing. 
Yah, dia  memang orang asing beberapa minggu yang 
lalu. Tapi tidak hari ini.

Maka, yang ku pilih untuk ‘kencanku’ hari ini 
adalah dress plaid cokelat muda selutut dengan 
lengan navy. Jadi, ku padukan dress ini dengan 
legging dan jilbab navy. Karena cuaca di luar sedang 
dingin, maka ku tambahkan scraf mungil yang senada 
dengan dress yang ku kenakan dan sepasang sepatu 
boot cokelat tua dengan pita bermotif kesukaanku. 
Tak lupa aku menambahkan set gelang Harry Potter 
navy milikku sebagai pemanis. Untuk sentuhan akhir, 
aku memoleskan make-up tipis untuk memunculkan 
kesan segar namun natural. Dan siaplah aku pergi 
untuk kencan pertamaku! Ku harap aku tak terlalu 
buruk.
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A Girl Called Friend17

By Lintang Dellavergne S-Troi18

A ku melepas sandal merah jambuku ke bibir 
masjid. 

 Ku longokkan kepalaku untuk menengok ke dalam 
masjid yang didominasi warna biru muda ini–
warna kesukaanku–mencari shaf yang kosong. Aku 
menghela nafas. Lagi-lagi shaf sebelah sini yang 
tertinggal. Padahal shaf depan dan belakangnya 
sudah penuh sesak oleh penyihir lain. Hanya tersisa 
tiga tempat yang kosong di ujung di dekat dinding–
yang juga biru muda–itu.

Aku melangkahkan kaki lunglai–lagi–ke arah 
sisa tempat yang kosong tersebut. Ku bentangkan 
sajadah merah mudaku di atasnya–meskipun masjid 
telah menyediakan sajadah pajang. Seminggu ini 
setiap sholat tarawih berlangsung hanya tempat ini 
yang ‘enggan’ ditempati. Dan akulah satu-satunya 
yang mau menempatinya dengan dua pendatang  
terakhir–yang biasanya menjauhkan sajadahnya 

17 Diupload pada July 25, 2014 at 9:43pm di fanpage ABI sebagai 
CERPEN RAMADHAN  TERBAIK III,  https://www.facebook.com/
notes/608152679299457/ (ed)
18 Nama ini semacam account name yang digunakan Ntang dalam 
fanpage penggemar Harry Potter (ed)
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dari milikku.
Monsieur19 Nathan yang sedari tadi 

mengumandangkan pujian-pujian pada sang khalik 
mulai berdiri, menutup sebelah telinganya. Sebentar 
lagi iqomah tetapi dua sajadah di sebelahku masih 
kosong. Mataku mulai menerawang–andai sahabat-
sahabatku di sini. Si kembar Magloire itu dan Del dan 
Riu dan

...ah, aku hanya berkhayal.
Dua gadis–satu bermukena kuning dengan motif 

strawberry di sana-sini, yang satu bermukena putih 
mengkilap yang tampak kusam tanpa motif kecuali 
renda di ujung-ujungnya yang mulai berserabut–
berjalan ke arahku. Aku tersenyum. Sepertinya aku 
mengenal mereka. Uhm, Delacour bersaudara, Hana 
dan Zyrlia, anak Cossu–asrama untuk para penyihir 
unik di Akademi Beauxbatons Indonesia, sekolah 
sihirku ini.

“Ah, lebih baik kita kembali ke Common Room, Zy,” 
Hana–yang bermukena kuning–menatapku dengan 
tatapan aneh–aku tak bisa menjabarkan karena 
jarak di antara kami–lalu berbalik dan menarik 
Zyrlia menjauh. “Tak ada tempat kosong lagi.”

“Hei, tunggu,” Zy tetap pada tempatnya. 
“Tidakkah kau lihat ada tempat kosong di sebelah 
Lintang? Ayo! Monsieur Nathan telah menyelesaikan 
iqomahnya. Shaula akan mengurangi poin kita jika 
kita memakai alasan kehabisa tempat.” Zy menarik  
Hana mendekat ke arahku.

19 Panggilan untuk guru laki-laki dalam sekolah penyihir (ed)
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Aku tersenyum menyambut mereka. Sudah ketiga 
kali ini Zy mengisi shaf di sampingku. Kali ini Hana 
yang berada tepat di sebelahku. Ia membentangkan 
sajadahnya begitu saja karena Monsieur Noel telah 
memulai sholat Isya’. Aku berusaha menenangkan 
hatiku dan menikmati ibadah malam ini dengan 
khusyuk dan tumakninah.

Usai sholat Isya’, kami berdzikir sejenak. Awalnya 
aku santai saja dan menikmati dzikirku namun 
ada yang berbeda dari Hana–seperti biasanya. Ia 
menggeser sajadahnya yang rupanya sedari tadi 
menindih sebagian dari sajadahku. Ia kemudian 
menggeser juga tubuhnya merapat ke arah Zyrlia 
yang sedang fokus pada kalimat-kalimat tasbihnya.

Ia berbisik lirih pada Zyrlia namun dapat 
kudengar, “Zy, berbagi sajadah denganku, dong. Kau 
tahu ‘kan, kita tak boleh membawa tongkat?”

“Kenapa memangnya?” suara Zy tak mampu 
lebih pelan dari Hana.

“Ssshh,” Hana mengingatkan sembari meletakkan 
telunjuknya di ujung bibirnya. “Kau lihat, ‘kan, 
sajadahku menyentuh miliknya–sembari menunjuk 
diriku–tapi aku tak bisa membersihkannya sekarang. 
Berbagilah denganku, ayolah.”

Zyrlia mengerling lalu menatapku dengan 
wajah dan senyum palsuku. Sementara mataku 
tak mampu berbohong. Ia mulai panas dan entah 
kenapa padanganku mulai kabur. Di sela dzikirku, ku 
lantunkan do’aku sembari menyeka mataku.

“Ya sudah, bertukar posisi saja denganku!” gusar 
Zyrlia namun sedikit lebih pelan–takut mengganggu 
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jama’ah lainnya.
Begitulah Zyrlia dan Hana bertukar posisi 

selama sholat tarawih berlangsung. Sebisa mungkin 
aku tetap berkonsentrasi pada ibadahku. Sampai 
akhirnya di raka’at ke 17, aku benar-benar tak bisa 
membendung. Entah apa itu, mataku mengeluarkan 
cairan bening. Aku serasa kecil, tak berdaya dan 
bukan apa-apa dibandingkan Tuhan yang kini 
sedang ku sembah. Dengan hati bergetar ku bisikkan 
sebaris do’aku.

Usai sholat tarawih 20 raka’at dan 3 raka’at sholat 
witir aku memutuskan untuk bertahan di masjid 
dan melantunkan do’a-do’a. Terlihat Monsieur Noel 
mulai mengacungkan tongkat untuk memadamkan 
beberapa lilin yang melayang di langit-langit masjid–
sumber penerangan selain obor-obor di tiap pilarnya 
yang biru muda.

Beberapa penyihir perempuan bergerombol di 
sudut masjid untuk bertadarus dan saling menyimak. 
Sisanya mungkin menikmati kudapan camilan di 
Entrance Hall buatan Madame Elle yang terkenal 
sangat lezat itu. Atau mungkin menikmati empuknya 
sofa dan hangatnya perapian di Common Room.

“Stay here, Ms. Dellavergne?” Madame20 Rox 
menyapaku dengan ramah–seperti biasa.

“Ah, yes, Madame,” jawabku berusaha lebih 
ramah darinya namun cukup susah mengimbangi 
tingkat keramahan Madame Rox yang selangit.

20 Panggilan untuk guru perempuan dalam sekolah sihir (ed) 
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“Kenapa tak bergabung dengan yang lain di Free 
Room?” tanyanya masih dengan sebusur senyum 
yang terkulum di bibir indahnya.

“Oh, Free Room, Madame?” aku mengangkat 
sebelah alisku. “Ada apa di sana?”

“Ya–Free Room,” jawabnya masih ramah. 
“Monsieur Nathan mengadakan games kecil-kecilan 
di sana. Tidak berminatkah kau bergabung?”

Sejenak aku berpikir berkumpul dengan teman-
teman dari asrama lain hanya akan menambah 
sakitku. Aku mengurungkannya.

“Nanti akan ku susul, Madame,” dustaku. “Biar 
saya lanjutkan berdo’a dahulu.”

“Kalau begitu saya tinggal dulu, Ms. Dellavergne,” 
ucapnya.

“Hati-hati, Madame.”

***

Usai tadarus, aku melangkah lunglai ke arah 
Common Room. Ah, andai broomstick21 - ku ada 
di, aku pasti dengan cepat melesat ke halaman 
kastil lalu segera ke Common Room. Sialnya aku 
ketahuan menggunakan broomstickku tidak pada 
waktunya. Monsieur Ken–wasit Quidditch yang 
tergila-gila pada broomstick–menyitanya karena 
aku menggunakannya untuk bermain mengitari 

21 Sapu terbang. Perlengkapan yang harus dimiliki oleh siswa 
sekolah penyihir (ed)
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kastil bersama Echi Magloire saat yang lain sedang 
berkutat dengan gambarannya pada Kamis lalu–saat 
Thursday Drawing Day.

Ah, lagi pula Common Room bukan lagi tempat 
yang menarik. Common Room Sournois–asramaku, 
tempat para penyihir penuh ambisi dan berdarah 
murni–pastilah sepi tanpa si kembar Ain dan Echi 
Magloire yang selalu meramaikan Common Room. 
Juga tak ada Del yang ahli dalam mantra-mantra 
musik. Atau juga Riu yang tawanya menggelegar 
memenuhi Common Room. Atau Rachel yang tawa 
cekikikannya mirip orang ayan atau apa. Fani pastilah 
sedang berkumpul dengan remaja gereja lainnya di 
gereja. Aku mulai merutuki diriku–menyesal karena 
memilih bertahan di sekolah pada Ramadhan kali 
ini.

Elle–teman seasramaku yang juga staff–pastilah 
sibuk dengan tugasnya di Bancaire Office. Ia tengah 
membimbing dua staff baru di sana. Indri dan Khansa 
juga tampaknya sibuk dengan tugas-tugas mereka 
yang tertinggal akibat detensi yang mereka terima 
dari Monsieur Noel yang galak. Nathan pastilah 
sibuk tanpa bantuan Elle di Sorting Cloak Office.

Aku masih lunglai tak tahu ke mana kakiku 
akan membawaku. Kepalaku masih dipenuhi sejuta 
tanda tanya dengan pertanyaan yang sama; kenapa 
orang-orang menjauhiku belakangan ini? Well, aku 
memang tak banyak bicara di luar Common Room. 
Aku juga hanya mengenal sebagian teman dari 
asrama lain. Aku tak begitu akrab dengan mereka. 
Terutama Delacours yang notabene adalah keluarga 
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terbesar di Akademi Beauxbatons Indonesia ini. 
Entah kenapa mereka selalu menatapku tajam–
kecuali Zyrlia mungkin...

Akhirnya ku langkahkan kaki ke arah Free 
Room–sesuai saran Madame Rox. Free Room cukup 
ramai. Monsieur Nathan–atau ku panggil Nathan bila 
berada di Common Room–membimbing yang lain. 
Beberapa anak berteriak kegirangan mendapatkan 
poin mereka. Sepertinya tidaklah buruk. Quidditch 
Quiz. Monsieur Ken selalu memuji nilai Quidditch 
Quizku.

“Let me join!” teriakku.
“Oh, ayo, Lintang!” ajak Dhea Diquette, headgirl 

Rouerie house–asrama tempat penyihir pintar 
dikumpulkan. “Kami baru saja mulai. Ayo, ayo!”

Shaula Lovette, headgirl Cossu House menatapku 
dengan tatapan ramah namun tak berani menyapaku. 
Ya, Delacours didominasi oleh penyihir unik dari 
Cossu–tapi sebenarnya mereka ingin masuk ke 
Sournois karena darah-murninya–jadi pastilah ia 
tak berani menyapaku–meski sampai sekarang 
aku belum tahu alasan Delacours menjauhiku 
belakangan ini.

“Ah, bolehkah?” tanyaku mengerling ke arah 
Dhea, muggle-born22 yang dicintai para penyihir 
Rouerie yang baik hati.

“Tentu saja, Lintang,” sahut Nathan. “Semua 
sorciere–sebutan untuk penyihir–boleh bergabung. 

22 Istilah untuk penyihir yang tak satu pun orang tuanya yang memi-
liki kemampuan sihir (ed)
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Ini ‘kan Free Room milik kita semua.” Kalimat Nathan 
dan Dhea sedikit memulihkan ngiluku.

Aku mulai menikmatinya sampai di tengah 
permainan, Sheila Delacour, satu dari beberapa 
Delacour yang masuk ke dalam asrama Rouerie 
menyeletuk saat aku menyinggung tentang ibuku,

“Hei, apakah ibumu mampu menaiki sapu 
terbang?”

Lalu ditambah dari Tasya Delacour, “Atau ia 
menggunakan Sapu-Bersih-7-mu untuk menyapu 
halaman rumah kalian?”

Sorot mata Tasya tampak sulit dijabarkan–ada 
benci, amarah juga semburat takut dan menghina 
tergambar dalam bola matanya. Kesabaranku 
habis. Ku tarik tongkatku dari balik jubahku. 
Sedikit mencengangkan yang lain karena aku masih 
membawa mukenaku yang tak dapat ku kembalikan 
tanpa tongkat–kami dilarang membawa tongkat 
kami ke masjid.

Ken Xevabelle dari Cossu menghadangku. Ia 
juga mengulurkan tongkatnya–sepertinya ia telah 
kembali ke Common Room Cossu House untuk 
mengambil tongkatnya. Aku tak tahu ia berada di 
kubu siapa namun aku enggan berduel malam ini.

Kami terdiam cukup lama. Yang lain sibuk dengan 
ketegangan masing-masing. Suasana semakin tegang 
saat aku mengucapkan mantra “Expelliarmus” 
ke arahnya lalu menyisipkan tongkatku ke balik 
jubahku kembali kemudian meninggalkan Free 
Room. Tongkat Ken terpental mengenai wajah Tasya 
namun aku tak peduli lagi.
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***

Esoknya aku bangun untuk pergi sahur dengan 
enggan. Khansa yang bersikeras memaksaku untuk 
segera menuju Entrance Hall dengan dalih Madame 
Elle membuatkan menu sahur kesukaanku untuk 
kami. Ah, menu sahur seperti apa pun tak mampu 
mennghapus memoriku semalam, Khan. Namun aku 
cukup beruntung karena Khansa tak tertarik untuk 
menjauhiku seperti saudara-saudaranya–ia juga 
seorang Delacour23–dan ia sama sekali tak keberatan 
karna aku telah ‘menghantam’ sepupunya semalam.

Entrance Hall masih sepi. Beberapa staff 
berbincang di meja besar di depan. Aku memutuskan 
untuk segera mengakhiri sahurku sebelum Delacours 
berdatangan dan melempariku dengan tatapan 
seperti semalam lagi. Baru saja aku mengajak 
Khansa beranjak, seorang Delacour datang dengan 
piala yang nampaknya penuh. Namun kali ini ia 
kami sambut dengan sebusur senyuman ramah yang 
terkulum di bibir masing-masing. Tentu saja karena 
dia adalah Zyrlia Delacour–satu-satunya Delacour 
yang tidak bersikap aneh padaku, dan Khansa.

“Hai, Lintang, Khan!” sapa Zy ramah ke arah 
kami. Ia lalu duduk di sampingku dan menyerahkan 
pialanya padaku. “Butterbeer buatan mum. Ia baru 
saja mengirimiku selusin botol butterbeer. Ku dengar 

23 Istilah dan juga menjadi nama belakang beberapa tokoh dalam 
serial Novel Harry Potter. Berasal dari bahasa Perancis yang ber-
makna ‘perempuan terhormat’ (ed)
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kau menyukai butterbeer. Jadi ku bagi sedikit 
untukmu. Semoga kau suka.”

“Wah, kau beruntung, Lintang!” seru Khansa. 
“Butterbeer buatan auntie24 tak kalah dengan buatan 
Madame Rosmerta dari Inggris itu. Mum selalu 
meminta lebih setiap kami bersilaturahmi ke rumah 
Zy!”

Aku menyentuh piala milik Zyrlia. Butterbeernya 
terlihat menggoda. Namun aku melirik ke arah 
Khansa yang hanya menatapku. Kenapa Zyrlia hanya 
membawakan untukku?

“Oh, jangan khawatir. Khansa tak meminumnya,” 
ungkap Zyrlia menjawab pertanyaanku.

“Eksperimen yang entah bagaimana saat aku 
kecil membuatku tak bisa meminum lebih dari 
seteguk butterbeer. 
Kuitku serasa lengket,” ujarnya.

Aku menegak sedikit butterbeer pemberian 
Zy. Memang benar–tak kalah dari buatan Madame 
Rosmerta. Belum tuntas aku menghabiskan isinya, 
mejaku bergetar hebat membuatku menumpakhan 
sedikit butterbeerku.

“Zyrlia kenapa kau membaginya dengan 
Dellavergne ini?!” teriak seorang Delacour yang 
dtemani yang lain–Hana bersama Tasya. Tongkatnya 
teracung. Terlalu keras mungkin suaranya, membuat 
semua yang berada di Entrance Hall berdiri menatap 
kami.

24 Bibi atau tante, dalam bahasa Inggris
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Aku juga berdiri–tentu saja–lalu berucap 
dengan lantang, “Kalau kau tak suka, ya sudah, ambil 
kembali. Lagi pula aku tak memintanya!”

Tasya juga mengeluarkan tongkatnya di balik 
jubah biru mudanya. Aku sedikit beruntung karena 
aku masih menyisipkan tongkatku dalam jubah biru 
mudaku.

“Coba saja kalau berani!” serunya. Namun 
tersirat nada aneh di baliknya. Ia sedikit...gentar. 
Kenapa? Tatapan Hana sama persis dengan tatapan 
Tasya malam sebelumnya.

“Expelliarmus!25” rapalku membuat tongkat 
Hana terpental. Tasya maju menggantikan Hana. Aku 
tak gentar. Aku tak salah!

“Stupefy!”
“Expulso!26”
Untungnya aku berhasil melawan. Tak terjadi 

apa-apa pada kami sementara yang lain terus 
mengerubungi kami. Tak ada yang berbicara. Mereka 
hanya ‘menonton’ dalam diam.

Baru saja aku akan merapal mantra pengunci 
kaki,  Madame Elle dan staff lainnya mendatangi 
kami. Lagi-lagi Allah melindungiku karena aku tak 
ingat melihat Monsieur Noel atau Madame Roxanne 
atau Monsieur Nathan berada di meja besar tadi. Jika 
ada salah satu saja dari mereka, tamatlah riwayatku–
riwayat kami lebih tepatnya.

25  Mantera pelucut tongkat sihir (ed)
26 Mantera untuk meledakkan benda dengan menggunakan tong-
kat sihir (ed)
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“Ms. Dellavergne! Ms. Delacour!” gertaknya.
“Belum puas sapumu yang ku sita, eh, 

Dellavergne?” Monsieur Ken mengerling ke arahku.
“Kalau kau mau ambil tongkatku, silahkan ambil 

saja!” aku menyodorkan tongkatku padanya.
Madame Elle meraih tongkatku lalu berseru, 

“Sapu?! Tell me, Ken!”
Aku menghela nafas. Ah, pasti Madame Roxanne 

akan menambah detensi untukku jika Madame Elle 
menambahkan penyitaan sapuku dalam laporannya.

“Ia bermain sapu bersama si Magloire mengitari 
kastil saat Drawing Day sedang berlangsung,” ungkap 
Monsieur Ken.

Sekali lagi Madame Elle menatapku dengan 
tatapan elangnya lalu berkata, “Tindakan kalian 
bodoh. Sangat bodoh. Aku tahu kau minim dengan 
nilai quiz-quizku, Dellavergne, tapi adalah cara yang 
salah jika kau melakukan hal yang kau bisa sesukamu. 
Deducted 10 points from27 Lintang Dellavergne dan 
Sournois House.

“Dan kau juga, nona-nona Delacour–sembari 
menunjuk Hana dan Tasya. Bukan cara yang benar 
menyerang kawan sebelum ia tahu apa masalahnya. 
Deducted 5 points dari masing-masing kalian 
dan asrama kalian. Ku harap kalian bisa segera 
bermaafan. Jangan nodai Ramadhan kalian dengan 
masalah kecil,” ujarnya.

Kami bertiga hanya menundukkan kepala.

27 Pengurangan poin (ed)
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“Dan kalian!” Madame Elle mengedarkan 
pandangan pada yang lain. “Segera selesaikan sahur 
kalian dan menuju masjid untuk Sholat Shubuh 
berjamaah.”

Yang lain segera kembali ke tempat masing-
masing–begitu juga dengan Hana dan Tasya setelah 
masih menatapku menyebalkan.

“Ah, ya, tambahan untukmu, Dellavergne,” ucap 
Madame Elle mengacungkan tongkatku. “Tongkatmu 
akan ku sita karena kau telah mengacau dua kali 
sebagai detensimu. Kau beruntung aku tak menyurati 
orang tuamu.”

Aku menghela nafas kecewa dan sebal. Belum 
lagi aku bisa bertemu Sapu-Bersih-7ku, kini tongkat 
Willowku juga tersita. Aku hanya mampu–sekali 
lagi–merutuki diri sendiri.

***

Paginya aku enggan memulai hariku. Entah 
setan macam apa yang mengusik ketenangan 
Ramadhanku. Aku mulai menyepi ke Quidditch Field 
yang selalu sepi–hanya berisi Monsieur Ken yang 
mengatur jadwal pertandingan.

Aku memainkan kakiku membentuk hewan-
hewan kecil dari debu. Tak seindah menggunakan 
tongkat memang. Tapi cukup menghiburku–juga 
menyibukkanku. Sampai akhirnya seorang gadis 
mendekatiku dengan membawa sapu yang ku kenal. 
Sapu terbangku! Akankah ia mengembalikannya 
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padaku? Ah, gadis itu lagi-lagi si Zyrlia Delacour. 
Yang entah bagaimana selalu bisa hadir saat aku 
sedang dilanda galau.

“Lintang, aku ke sini untuk mengembalikan 
sapumu. Ken yang memintanya,” ucap Zy sembari 
menyerahkan sapuku.

Aku meraihnya dengan senyum kecil, lalu 
mengelusnya sebentar dan berkata, “Ini Quidditch 
Field, Zy. Kau tetap harus memanggilnya Monsieur.”

“O-oh, aku lupa,” ucap Zy lalu duduk di 
sampingku. “Aku baru saja berbincang dengannya. 
Dan ia tak keberatan.”

“Bagus, lah,” timpalku singkat.
“Oh, jangan sedih lagi, Lintang.”
“Aku hanya ingin tahu kenapa mereka begitu 

membenciku.”
“Jadi kau tak tahu?!” pekiknya.
Aku menggeleng.
“Well, kau tahu, kan, Delacours adalah keluarga 

besar penyihir berdarah murni. Namun kami unik. 
Itulah mengapa sebagian dari kami dimasukkan 
ke Cossu House. Tapi beberapa keluarga seperti 
keluarga Hana dan Tasya yang notabene adalah 
Delacour yang kaya sangat terobsesi untuk masuk ke 
Sournois House. Karena menurut mereka di sanalah 
tempat yang pantas untuk penyihir darah-murni 
seperti kami. Menurut mereka asrama Sournois 
adalah asrama terbaik karena hanya berisi penyihir 
berdarah murni.

“Belakangan Hana tahu bahwa ibumu adalah 
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seorang squib28...”
Belum selesai Zyrlia menyelesaikan kalimatnya, 

aku tercengang.
“...jadi mereka berpikiran kau memiliki 

kemamuan-kemampuan langka sehingga mampu 
mengelabuhi Sorting Cloak–padahal menurutku itu 
karena kau memang cerdik. Itulah kenapa mereka 
takut padamu. Dan juga benci karena menurutnya 
kami yang lebih pantas berada di Sournois.

“Dan kenapa mereka selalu mengosongi 
tiga tempat itu karena kau memakainya sebagai 
tempatmu pada tarawih pertamamu. Mereka takut 
ada matramu yang tertinggal. Mereka takut terkena 
‘kutukan’ darimu. Dan Delacours menyebarkannya 
pada yang lain–yang dengan bodohnya percaya 
begitu saja.”

Aku terdiam. Yah, ibuku memang seorang squib. 
Ia berdarah-campuran. Ayahnya penyihir tersohor 
dari Sounois yang tertarik pada dunia muggle. Jadi 
ia menikahi seorang muggle yang amat cantik–
nenekku. Beliau berharap ibuku akan mewarisi darah 
penyihirnya namun harapannya tak terkabul. Ibuku 
tak pernah dipanggil ke sekolah sihir mana pun. 
Padahal ia dibesarkan di lingkungan penyihir–yang 
membuatnya mengenal ayahku, seorang penyihir.

Ayahku berdarah murni. Ia menyerupai kakekku 
dari darah ibu. Berdarah murni namun tertarik pada 
muggle atau squib. Beliau kemudian menikahi ibuku 

28 Seseorang yang dilahirkan dari keluarga penyihir tapi tidak 
memiliki kemampuan sihir (ed). 
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yang amat dia cintai.
“Jadi karena ini, Zy?” tanyaku.
“Ya,” jawabnya singkat. “Ah, ya ini tongkatmu. 

Madame Elle memintaku mengembalikannya.”
“Terlalu cepat untuk pengembalian tongkat tapi 

terima kasih.”
“Hei, ku dengar kau mampu merapalkan mantra 

yang cukup rumit.”
“Sepertinya banyak yang kau dengar tentangku, 

ya?” aku tersenyum geli.
“Tentu saja. Khansa sering bercerita padaku. Dan 

juga Ken sering menceritakannya di Common Room.”
“Ken?”
“Jangan bodoh, dia selalu tahu tentang semua 

sorciere di sini,” Zy memutar bola matanya. 
“Menyebalkan memang.”

“Sangat!” timpalku.
“Hei, coba ku lihat kemapuanmu itu. Show me!”
Aku sedikit terkejut. Jika ku tunjukkan 

keahlianku pada Del atau Ain atau Echi mereka 
biasanya enggan karena mereka hanya tertarik 
dengan kemampuannya masing-masing–Del dengan 
mantra-mantra musik, Ain dengan makanan-
makanannya, Echi dengan sapu terbangnya...

Tapi ku tunjukkan juga keahlianku pada Zy; 
menciptakan hewan-hewan mungil dari elemen-
elemen bumi–tanah, air, api, udara. Zy terlihat 
senang dengan ciptaanku membuat–sekali lagi–
lukaku terobati.

“Bodoh sekali Hana dan yang lain menghinamu. 
Kau penyihir yang sangat berbakat.”
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Aku tersenyum malu. “Hei, Zy, aku tertarik 
dengan mukenamu semalam.”

“Kenapa?” ia terlihat malu. “Jelek, ya?”
“Akan lebih bagus bila diberi hiasan. Riu pasti 

bisa membuatkannya untukmu jika ia pulang nanti.”
“Sungguh?”
“Ya.”
“Akan ku minta ia.”
“Aku berhutang padamu sepertinya, Lintang.”
“Ah, tidak.”
“Itu tidaklah setimpal dengan yang kau berikan. 

Kau mau menemaniku saat tarawih. Kau memberiku 
butterbeer. Kau mengembalikan tongkatku. Dan 
broomstickku. Dan kau bersedia menyaksikan 
hewan-hewan itu. Itu lebih dari pemberianku, Zy.”

“Itu ‘kan, gunanya teman? Yah, kau memang 
berbeda. Tapi kau juga manusia. Kau juga punya hati 
dan bisa merasa. Kau pasti juga ingin diperlakukan 
sama, ‘kan?”

Ah, ya! Teman! Sekali lagi aku tersenyum. Jadi 
ini arti ‘teman’ yang biasanya hanya ku baca dalam 
buku. Terima kasih, Zy. Kau membuatku mengerti 
arti ‘teman’ yang sebenarnya...

The End

PS : Kalau gak suka, tell me why, yep! ;) 
ah, iya. Sorry kalo kalian dapet tokoh antagonis hehe. 

Tokoh antagonis itu biasanya yang cantik-cantik, loh. 
Liat aja Pansy.
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Truly, Madly, Deeply29

R intik-rintik air perlahan turun membasahi 
bumi. Makin lama, rintiknya semakin 
deras. Rintik-rintik itu kini menjadi 

sebuah gejala alam yang biasa terjadi di akhir musim 
gugur seperti ini. Gejala alam yang sering kita sebut 
sebagai ‘hujan’.

Beberapa pasang kekasih berlarian di bawah 
rintik hujan. Mungkin itu romantis untuk mereka. 
Tapi tidak untukku. Saat mendung mulai menyelimuti 
langit kota London, aku memilih untuk meringkuk 
di balik selimut merah mudaku. Namun, tidurku 
yang nyaman terganggu karena deru air hujan yang 
menghujam bumi.

Aku mengucek mata lalu mengerjap-erjap, 
mencoba untuk sadar sepenuhnya. Ku tengok jam 
digital di atas meja kecilku yang terletak menempel 
dengan bagian kanan tempat tidur. Jam menujukkan 

29 Selesai ditulis tanggal 3 Januari 2014 dan diupload pada  3 
Januari 2014 at 9:28am di https://www.facebook.com/notes/
lintang-fajarauna-sophia-perennis/truly-madly-deeply-fanfic-
tion/257646654401766 serta
8 September  2014 di  https://www.wattpad.com/story/22976865-
truly-madly-deeply (ed)
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pukul 15:13. Masih terlalu siang. Namun mentari 
berkata lain. Ia justru bersembunyi di balik awan-
awan hitam saat ia seharusnya menyinari bumi 
hingga petang nanti.

Aku mengikat rambutku ke atas lalu berjalan ke 
arah dapur di apartemen yang ku tempati saat ini. 
Aku memasukkan air yang ku dapat dari keran dapur 
ke dalam sebuah teko berwarna cokelat muda. Warna 
yang sama dengan warna dominan pada dapur ini. 
Aku kemudian meletakkan teko cokelat muda ini di 
atas kompor dan menyalakannya sembari menutup 
mulutku yang tengah menguap.

Kemudian aku duduk di salah satu kursi dari set 
meja makan sembari menunggu air yang ku masak 
mendidih. Sesekali aku menutup mulut ketika 
menguap. Hujan memang benar-benar mengganggu 
tidur siangku! Aku memejamkan mata lalu 
menyandarkan tubuh dan kepalaku pada sandaran 
kursi. Tak senyaman berada di balik selimut memang. 
Tapi nyatanya aku bisa menenangkan pikiran dan 
hatiku sejenak. Aku hampir saja terlelap saat tekoku 
berbunyi, menandakan air yang ku masak tadi telah 
mendidih.

Aku segera bangkit dan mematikan kompor lalu 
menyeduh teh hangat dan menikmatinya di balik 
jendela kamar dengan tubuh berbalut selimut. Aku 
menatap hujan dari balik jendelanya sambil sesekali 
meniup teh yang masih beruap.

Ku pejamkan mataku, mencoba menikmati 
kehangatan yang ku ciptakan. Tapi sesuatu 
mengusikku seolah tak ingin membiarkan diriku 
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berada dalam kehangatan. ‘Sesuatu’ yang seakan 
menarikku ke tempat yang sangat dingin. Semakin 
aku melawan, semakin dingin dan lama-lama 
menyiksa diriku sendiri.

Ya. Itulah yang kini ku rasakan. Aku tak tahu 
harus bahagia atau sedih. Semakin aku mencari 
sisi positifnya, semakin hatiku tersiksa. Dan kini, 
aku tak tahu apa yang harus dilakukan. Benar-
benar tak tahu mana yang terbaik. Aku ingin pergi 
saja dari panggung sandiwara ini. Dari cerita-cerita 
kehidupan yang ku buat sendiri selama ini. Aku ingin 
enyah saja!

Aku teringat kejadian tiga minggu yang lalu, saat 
aku membantu Peggy, sahabatku, memindahkan 
keyboard-nya ke ruangan milik kami. Di sanalah 
kejadian itu bermula. Kejadian yang sampai sekarang 
merisaukan hatiku.

Saat itu, aku, Peggy, Denise, dan Gabriel 
memindahkan keyboard dan pernak-pernik milik 
Peggy. Kami berniat meletakkannya di dalam gudang 
tak terpakai yang atas usul Denise dan izin principal 
kami sulap sebagai “Ruangan Lucy, Peggy, Denny 
dan Gabby”. Kami menggunakan ruangan itu untuk 
bercerita tentang keluh kesah kami.

Setelah semua barang dipindahkan, kami 
beristirahat sejenak di sana. Kami sengaja memilih 
hari itu karena kami sedang tak ada pertemuan di 
kelas.

“Kalian lelah?” tanya Denise sembari membuka 
kulkas.

“Ya!” sahutku. “Bisa ambilkan aku segelas orange 
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juice, Denny?”
Denise mengambil orange juice yang selalu kami 

sediakan di dalam kulkas, lalu menuangkannya ke 
dalam empat gelas dan membagikannya kepada 
yang lain dan dirinya sendiri.

Aku dan Gabriel segera meneguknya sampai 
hanya tersisa beberapa tetes saja. Sementara Peggy 
sedang asik dengan keyboard-nya. Ia memasang 
pernak-pernik di sana sini.

“Shit!” umpat Gabriel tiba-tiba. “Denny, antarkan 
aku ke kamar mandi!”

“Tidak bisa, Gabby,” tolak Denise halus. “Aku akan 
buatkan makanan untuk kalian. Kalian sepertinya 
kelaparan.”

“Peggy?”
“Tidak!” sahut Peggy.
“Lucy,” Gabriel menoleh ke arahku dengan wajah 

memelasnya.
“Tidak, Gab!” tolakku.
“Oh, ayolah, Lucy,” rayu Gabriel. “Sudah di ujung 

tanduk!”
“Minta tolong saja pada Peggy atau Denny!”
“Peggy sedang menata keyboard-nya. Denny 

sedang membuatkan makanan untuk kita. Kau 
kan sedang tidak melakukan apa pun. Ayo, antar 
aku!” pinta Gabriel. “Kau pasti lapar kan? Sekarang 
kau antar aku dulu. Sesampainya kita di sini nanti, 
makanan Denny sudah siap. Ayo lah, Lucy!”

Dengan sangat beberat hati, akhirnya aku 
mengangguk. Gabriel segera beranjak dari duduknya 
dan menarik lenganku.
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“Oh, seharusnya kita membuat tempat ini 
menjadi toilet saja, Denny!” umpat Gabriel sembari 
berjalan keluar menuju ke kamar mandi.

Untuk mencapai kamar mandi terdekat, aku 
dan Gabriel harus melewati lapangan basket 
outdoor. Beberapa siswa sedang berlatih basket. 
Mereka men-drible bola, melakukan lay-up, dan 
melakukan shooting ke ring. Aku sangat menikmati 
pemandangan itu.

Maka, saat Gabriel masuk ke dalam toilet yang 
berseberangan dengan lapangan basket itu, aku 
memilih untuk memperhatikan para pemain basket. 
Aku duduk di bawah sebuah pohon besar yang teduh 
sembari memperhatikan beberapa pemain yang ku 
kenal.

“....kalau kau? Kau ingin mengencani siapa, Zayn?” 
ku dengar sayup-sayup suara lelaki yang rasanya tak 
asing bagiku. Suara itu berasal dari seberang pohon 
ku rasa.

“Entahlah,” itu dia! Itu suara Zayn! Lelaki yang 
dua tahun ini mengisi relung hatiku. Dan suara 
sebelumnya pastilah suara Liam, teman kami.

“Bagaimana dengan Luciana Border, Zayn?” 
tanya suara yang menyerupai suara Harry. Aku 
tercekat mendengar namaku disebut. “Ku lihat kau 
sedang dekat dengannya.”

“Tidak!” sial! batinku. Sepertinya ini suara Niall. 
Berapa hari yang lalu, Niall memintaku menjadi 
kekasihnya. Tentu saja aku menolaknya. Yang ku 
sayangi adalah Zayn–dan bukan Niall. “‘Lucy Berry 
Lovely Honey’ hanya untukku! Jangan bermimpi kau 
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akan mendapatkan Lucy Berry-ku, Zayn!”
Argh! 
Dasar Niall!
“Tenang, Niall,” ucap Liam. “Zayn kan bisa 

‘menggaet’ hati Jessica,”
Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat 

mendengar ucapan Liam.
“Jessica?” itu sepertinya suara Niall. “Jessica 

Sawn? Bukannya ia adalah kekasih Louis Tomlinson, 
striker andalan sekolah kita?”

“Ya,” itu suara Zayn! Zayn, katakan bahwa kau 
tak tertarik pada Jessica!

“Ah, itu tak masalah, Niall!” suara Liam 
membuatku seakan ingin menyumpal mulut Liam 
dengan sepatuku. “Hanya butuh waktu satu bulan. 
Tunggu saja tanggal mainnya.”

“Aku tidak mengerti,” ucap Niall.
“Kau pasti mengerti, boy!” sahut Zayn.
“Lucy!” Gabriel sudah keluar dan menyerukan 

namaku sembari berjalan mendekatiku. Mereka 
tak boleh mendengarnya! Aku segera membalikkan 
badan dan membungkam mulut Gabriel yang tak 
tahu apa-apa lalu membawanya pergi.

“Lucy! Lepaskan! Ada apa, sih?!” berontak 
Gabriel. 

Aku segera melepaskan tanganku dari mulut 
Gabriel begitu kami berada pada jarak yang cukup 
jauh dari Zayn, Niall dan Harry.

“Diam!” pintaku.
“Ada apa?” tanya Gabriel. “Bukankah itu tadi 

Hazza Wazza Boom Baa-ku? Dengan Zayn, kan?”
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Aku terdiam–menggigit bibir bawahku. 
Harry adalah kekasih Gabriel. Haruskah aku 
menceritakannya pada Gabriel? Bisakah Gabriel 
merahasiakan perasaanku dari Harry? Ah, Gabriel 
adalah sahabatku. Aku harus bisa mempercayainya!

“Gabriel, aku akan menceritakannya,” ucapku 
sembari menghela nafas. “Tapi berjanjilah padaku 
kau tak akan menceritakannya pada siapapun.”

“Termasuk Peggy dan Denny?” tanyanya. Aku 
mengangguk. “Oh, bagaimana dengan Harry? Zayn? 
Lalu Niall?”

“Kau tak boleh menceritakannya pada siapa pun, 
Gabby!”

“Oh,” ucap Gabriel lirih. “Okay.”
Aku meghela nafas sebelum duduk di bangku 

yang disediakan di sepanjangan tepian lapangan 
dan berujar, “Aku mendengar Harry berkata bahwa 
Zayn akan ‘menggaet’ Jessica Sawn, teman kita. 
Itu mustahil, kata Niall. Jessica adalah kekasih 
Louis Tomlinson. Tapi Liam berkata lain. Itu masih 
bisa terjadi dan Niall tinggal menunggu Zayn 
melakukannya. Aku yakin yang Liam maksud 
adalah pendekatan Zayn kepada Jessica. Oh, aku tak 
sanggup, Gab.”

Aku menunduk dalam-dalam. Aku ingin 
menangis, tapi tak bisa. Aku ingin berteriak, lidahku 
seolah kelu. Aku ingin berlari, kaki gemetar. Aku ingin 
melupakan kejadian ini, tapi semakin aku berusaha 
menjauhkannya, semakin hatiku tersayat.

Gabriel menatapku dalam-dalam lalu menyentuh 
pundakku sembari berkata, “Kau jangan bersedih, 
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Lucy. Aku akan menanyakan yang sebenarnya pada 
Harry. Tapi aku akan tetap berusaha menyembunyikan 
fakta bahwa kau mendengar pembicaraan ini dari 
siapa pun. Aku tak tahu bagaimana jadinya diriku 
jika aku berada di posisimu.”

Aku menengadahkan wajahku, menatap Gabriel. 
Ku belai punggung tangannya yang ia tenggerkan di 
pundakku.

“Terima kasih, Gab,” ucapku. “Berjanjilah kau 
akan menjadi sahabatku selama yang kau mampu.”

Gabriel tersenyum kemudian mengangguk 
perlahan.

Aku meneguk tehku, menutup memoriku, 
beralih ke memori lain. Memori di pagi ini, saat 
aku baru saja sampai di sekolah. Aku menemukan 
Gabriel sedang merenung, duduk di depan kelas. 
Hal yang sangat jarang terjadi pada Gabriel yang ku 
kenal selalu ceria.

“Gabby,” panggilku sembari duduk di 
sampingnya. Ia menoleh. “Kau tak apa, Gab?”

Ia hanya menggeleng pelan sembari tersenyum 
tipis. Aku tahu senyum itu. Senyum Gabby tak pernah 
seperti ini. Ini pasti senyum palsu!

“Gab, berceritalah padaku,” ucapku.
Ia menghela nafas lalu memberikan ponselnya 

padaku.
“Baca pesan-pesan dari kontak bernama Hazza 

Wazza,” pintanya.
Aku meraih ponselnya. Ada apa dengan Harry? 

Apa ia memutuskan hubungannya dengan Gabriel? 
Ataukah ia mendua? Ya, semua orang tahu, Harry 
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ada seorang playboy. Hanya dengan Gabriel-lah 
Harry bisa menjalin hubungan yang sesungguhnya.

Aku mulai membaca pesan-pesan dari Harry 
sejak semalam. Tak ada yang aneh, sampai aku 
sampai pada sebuah pesan.

Me: Haz, bolehkah aku bertanya sesuatu?
Hazza Wazza: Tentu saja. Apa itu, Babe?
Me: Aku pernah melihatmu mengobrol dengan 

Niall, Liam dan Zayn. Kalau aku boleh tahu, 
apa yang kalian bicarakan? 

Hazza Wazza: Ah, hanya mengobrol tentang 
wanita. Kau tahu, lah. Lelaki....

Me: Wah, jangan bilang kau berselingkuh dariku, 
ya! Kalau itu memang benar, ku bunuh kau 
sekarang juga!

Hazza Wazza: Jangan, Babe. Tegakah kau 
membunuhku? :’(

Me: Tentu saja aku tega kalau kau memang 
terbukti mendua dariku!

Hazza Wazza: Haha...aku tak berselingkuh, Babe 
:) Zayn yang akan melakukannya :P

Me: Zayn? Memangnya ia berselingkuh dengan 
siapa?

Hazza Wazza: Bukan dia yang berselingkuh.
Me: Lantas siapa? Kau? Tadi kau bilang Zayn 

yang akan melakukannya. Membingungkan! ;(
Hazza Wazza: Maksudku, Zayn akan 

melakukannya. Menjadi seorang selingkuhan. 
Yah, paling tidak semacam menjadi perusak 
hubungan.
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Me: Hubungan siapa? Hubungan kita? Ah, 
aku tak takut selama ia menggodaku, dan 
bukan menggodamu. Karena aku akan setia 
denganmu. Kalau kau, aku tak tahu, ya...<3

Hazza Wazza: Sayangnya itu bukan hubungan kita 
:| lagi pula, memangnya Zayn menyukaimu? Ku 
rasa hanya aku yang mau menjadi kekasihmu 
:p

Me: Menyebalkan! Lalu ia ingin merusak 
hubungan siapa? Sahabatku kah?

Hazza Wazza: Ya. Jessica Sawn.
Me: Jessie?! Zayn ingin merusak hubungan Jessie 

dengan Louis? Bagaimana caranya?
Hazza Wazza: Yah, kau tahu kan, Babe, sebulan 

lagi, Louis akan lulus dari sekolah kita. Zayn 
rasa hubungan Jessica dengan Louis akan 
merenggang. Dan itulah waktu yang tepat 
untuk Zayn mendekat Jessica–lagi. Kau tahu, 
kan, Zayn memiliki pesona yang lumayan. 
Meski tak setampan kekasihmu ini. Haha...

Pandanganku memburam. Sepertinya buliran 
hangat itu tergenang di pelupuk mataku. Ku rasakan 
Gabriel merangkulku. Ia merengkuh lenganku. 
Ku pejamkan mataku. Air mataku meleleh. Jatuh 
membasahi ponsel Gabriel. Ku sandarkan kepalaku 
pada pundak Gabriel.

“Kau masih memiliki aku, Lucy,” ucapnya. “Aku 
telah berjanji untuk menjadi sahabatmu selama 
yang ku mampu, bukan?”

“Ku kira Zayn menyukaiku, Gab,” ucapku lirih. 
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“Lalu apa arti dari semua ini? Perlakukannya yang 
kadang baik padaku dan buruk pada orang lain? 
Canda yang kami buat? Pujian-pujiannya? Lirikan 
matanya? Apa arti semua ini?!”

Memoriku kembali di masa-masa saat aku 
dan Zayn bercanda. Tertawa bersama. Menyanyi 
bersama. Pujian-pujiannya padaku. Bahkan saat 
Zayn mengatakan ia mau menjadi temanku. Apa arti 
semua ini? Haruskah ku bongkar tembok-tembok 
kenangan yang telah ku bangun bersama Zayn? 
Haruskah ku robohkan semuanya?

Aku menangis. Benar-benar menangis tanpa ku 
tahu alasannya. Yang ku rasa hanya sesak di dada. 
Itukah yang membuatku menangis? Tak masuk akal! 
Yang terakhir ku tahu, Luciana Border adalah gadis 
yang kuat. Tak mudah tersentuh hatinya. Bahkan 
Denise menyebutku sebagai ‘gadis berhati baja’. 
Lantas kini? Sungguh memalukan kau menangisi 
seorang lelaki, Lucy!

Tak ku rasa, buliran hangat itu kembali jatuh 
saat aku menutup ingatanku. Semakin lama semakin 
deras seirama dengan rintik-rintik hujan di luar 
sana. Aku menangis–lagi? Memalukan! Aku seolah 
membenci diriku sendiri saat ini.

***

Aku melangkah gontai memasuki area 
sekolahku. Beberapa orang memandangiku 
sepanjang perjalanan. Tapi aku tak peduli. Aku 
terus melanjutkan langkahku sambil sesekali 
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mengucek mataku layaknya anak kecil. Ku rasa ini 
yang membuat mereka memandangiku seperti itu. 
Mataku membengkak.

Ya. Semalam, aku menangis. Menangis. Sepanjang 
malam. Sangat aneh bagi seorang Luciana Border, si 
‘gadis berhati baja’. Tak ada yang tahu penyebabnya–
selain aku, Gabriel dan Tuhan mungkin. Sahabat-
sahabatku pun tak tahu. Saat mereka bertanya 
penyebab tangisku kemarin pagi, aku hanya 
mengatakan bahwa aku merindukan mom dan dad. 
Zayn pun juga menanyakannya padaku–dengan nada 
bercandanya. Dan aku tak mengatakan apa pun. Ia 
sudah hanyut dengan ejekan-ejekannya sebelum aku 
sempat memberinya alasan.

Maka tak aneh jika sesampainya aku di kelas, 
sahabat-sahabatku mengerumuniku–melihat mata 
ku yang membengkak. Ada Jessica juga di sana. 
Aku memang dekat dengannya juga. Jessica gadis 
yang baik, cantik dan anggun. Aku suka berteman 
dengannya. Tak heran jika Zayn ‘kepincut’ oleh 
pesonanya. Ia sangat lembut dan penyayang.

“Kau kenapa, Lucy?” tanya Peggy.
“Kau baik-baik saja, kan?” tanya Jessica.
“Mengapa matamu bengkak, Lucy?” tanya 

Denise.
Tersirat nada kecemasan di balik kalimat 

mereka. Sahabat yang baik!
“Aku tak apa,” ucapku membuat mereka menghela 

nafas–lega. “Aku baik-baik saja. Bukankah aku sudah 
mengatakan bahwa aku sedang merindukan mom 
dan dad pad kalian kemarin?
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“Lucy, itu tak menjawab pertanyaan kami 
‘mengapa matamu bengkak?’!” protes Peggy.

“Lebih tepatnya pertanyaanku,” celetuk Denise.
Aku tertawa. Mereka memang sahabat yang 

baik–mampu membuatku tersenyum di saat-saat 
seperti ini sekalipun.

“Aku memang menangis semalaman,” Gabriel 
membulatkan mata. Ia kira aku akan menceritakan 
yang sebenarnya? Di depan Jessica? Oh, yang benar 
saja, Gab. “Semalaman juga aku menghubungi mom 
dan dad. Jaringannya tak terhubung. Itu membuatku 
cemas tentu saja. Banyak hal-hal negatif meracuni 
pikiranku. Aku menangis. Untungnya pagi ini mom 
meneleponku dan meminta maaf dengan alasan 
baterai ponselnya yang habis dan charger yang 
hilang. Aku sudah lebih baik begitu mendengar suara 
mom. Sepulang sekolah aku berjanji akan ber-video-
call dengannya.”

Ketiga temanku–tanpa Gabriel tentunya–
menghela nafas lega begitu aku menyelesaikan 
penjelasanku. Gabriel tersenyum sinis. Mungkin 
pikirnya aku ini pandai merangkai cerita. Hah, 
menyedihkan!

“Oh, syukurlah keadaanmu tak seburuk diriku, 
Lucy, Jessica menghela nafas lalu menunduk dalam.

Aku mengernyitkan kening. Ku rasa Denise dan 
Gabriel juga demikian–tak paham maksud kalimat 
Jessica barusan. Ya, yang ku tahu Peggy dan Jessica 
dekat. Mereka sering kali mengobrol via Instant 
Messaging.

“Jessica baru saja putus dari Louis,” ucap Peggy 
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lirih lalu merengkuh bahu Jessica.
Aku, Denise dan Gabriel tak bisa menyembunyikan 

keterkejutan kami. Terutama aku dan Gabriel. Jika 
Jessica putus dari Louis, itu artinya–

“Benarkah itu, Jessie?” tanya Denise. Ku lihat 
Jessica mengangguk pelan.

Ya Tuhan! Begitu cepatkah kau memberiku 
cobaan? Bertubi-tubi dan membuatku tak tahu harus 
berbuat apa. Aku takut tak mampu melewatinya!

“Kenapa? Kalian terlihat baik-baik saja. Siapa 
yang memutuskan? Lalu bagaimana hubungan kalian 
sekarang?” tanya Gabriel bertubi-tubi. Sepertinya ia 
sama kagetnya denganku.

“Kami memang tidak bertengkar,” aku bernafas 
lega. “Kami yang memutuskan keputusan ini. 
Alasannya cukup rumit untuk dijelaskan.”

“Dari pihak keluargakah?” tanya Denise.
“Bisa jadi,” jawab Jessica.
“Tapi kalian masih berhubungan baik kan, 

Jessie?” tanyaku.
Ku harap Jessica mengangguk. Dan benar saja. 

Ia mengangguk. Hatiku cukup lega. Jessica adalah 
tipe gadis yang setia. Dia bukan gadis yang mudah 
‘kepincut’. Bisa jadi Zayn gagal mendapatan hati 
Jessica. Semoga. Semoga saja itu yang terjadi.

“Kami masih berhubungan karena kami memang 
tidak bertengkar. Tak ada masalah di antara kami. 
Mungkin memang sudah ditakdirkan begini.”

Aku terdiam. Ditakdiran begini katanya? 
Maksudnya, ditakdirkan untuk berpisah dengan 
Louis dan kemudian bersatu dengan Zayn? Oh, aku 
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tak tahu gejolak apa yang mengisi hatiku. Hanya saja, 
rasanya tak nyaman.

“Bagus, Jessie,” ucap Peggy “Tidak baik kalau 
kalian bertengkar. Maksudku, kau kan pernah 
mencintainya. Aneh rasanya jika sekarang kau 
membencinya. Seakan kau menyetujui kalimat ‘cinta 
dan benci itu berbeda tipis’.”

“Kau sangat paham rasanya dibenci mantan 
kekasih ya, Peggy?” Gabriel menggoda. Ya, Peggy 
memang diketahui sedang bermusuhan dengan 
mantan kekasihnya.

“Hei, yang itu tidak termasuk!” seru Peggy 
kemudian mengerucutkan bibirnya.

Kami tertawa. Tidak. Hanya Jessie, Denise, Peggy 
dan Gabriel yang tertawa. Ya, Peggy turut tertawa–
menertawakan dirinya sendiri. Sedangkan aku 
hanya mampu tersenyum tipis. Biasanya jika kami 
sudah tertawa seperti ini, akulah yang membuat 
leluconnya. Tapi tidak kali ini. Sikapku kali ini 
bagaikan angin baru untuk mereka. Biasanya aku 
yang tertawa paling keras. Namun aku tak tahu 
kenapa aku merasa lupa bagaimanz caranya untuk 
tertawa lepas. Senyum pun tak bisa–tidak dengan 
senyuman yang tulus.

Tanpa yang lain sadari, Gabriel merangkulku 
di sela tawanya. Dia seakan tahu apa yang kini ku 
rasakan–tepatnya apa yang hatiku rasakan. Aku 
menghela nafas lalu berusaha tersenyum selebar 
mungkin meski ku tahu itu sangat memaksakan. 
Ditambah mataku yang tak akan bisa berbohong. 
Biarlah. Paling tidak aku sudah berusaha bersikap 
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manis di depan orang lain.
Tiba-tiba Peggy menghentikan tawanya–

membuat yang lain turut menghentikan tawa 
mereka.

“Ah, aku tak suka Lucy yang sedang bersedih!” 
seru Peggy.

Aku teridam mendengar kalimatnya. Tidak 
hanya dirimu, Peggy! Aku juga tak suka diriku yang 
bersedih. Seperti saat ini. Aku membenci saat-saat 
seperti ini. Seharusnya kalian tahu itu.

“Memangnya kenapa?” tanya Denise sembari 
mengangkat sebelah alisnya.

“Lihat dia, Denny! Dia terlihat seperti pemurung! 
Seolah-olah separuh hatinya telah pergi! Dia seakan 
kehilangan semangat hidup! Mata yang memerah–
berair setiap saat, hidungnya juga memerah, 
bibirnya yang sama sekali tak mengulaskan senyum 
ceria–apalagi tertawa, ditambah badannya yang 
lemas. Kau ini kenapa sih, Lucy?! Ku yakin kau tak 
hanya seekedar merindukan mom dan dad. Pasti 
ada sesuatu yang kau sembunyikan. Katakan, Lucy!” 
Peggy berujar seolah sedang dikejar anjing atau 
hewan yang dapat memangsangnya.

Aku amat sangat terkejut mendengarnya. Yah, 
bisa dibilang Peggy adalah sahabatku yang paling 
peka terhadap lingkugan sekitarnya. Bila ada yang 
tak wajar, Peggy pasti menyadarinya sekecil apapun 
itu.

“Kau mau tahu apa?” tanyaku menahan air mata. 
Ya, aku tak kuasa membendungnya. Ku rasa sebentar 
lagi bendungan ini akan hancur seirama dengan 
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hancurnya hatiku.
Dan, di sanalah dia. Zayn Malik–penyebab 

kekacauan hatiku–ada di sana. Tak jauh dari tempat 
kami berdiri, berjalan menuju ke arah kami. Ku 
biarkan dia lewat terlebih dahulu. Baru akan ku 
ceritakan semua pada Peggy dan Denise. Tentu aku 
tak akan menceritakannya pada Jessica.

“Hai, girls!” tak ku sangka Zayn menyapa kami. 
Teman-temanku membalasnya dengan senyuman 
manis dan anggukan kepala sedangakn aku hanya–
mampu–tersenyum tipis. 

Aku tak mampu menatap sorot mata teduhnya. 
Tidak! Itu hanya akan membuatmu semakin lemah, 
Lucy! Tapi aku tak bisa mengelaknya. Maksudku, 
kapan, sih, aku mampu menolak kenyamanan yang 
mata Zayn tawarkan setiap kali aku menatapnya? 
Apalagi ku rasa Zayn memelankan langkahnya dan 
menatap mataku–yang sedang dalam keadaan 
buruk–lebih lama.

Tiba-tiba Zayn berhenti lalu berkata–atau lebih 
tepatnya bertanya, “Matamu kenapa, Border?”

Shit! Aku selalu suka jika ia memanggilku 
Border. Tapi kenapa malah di saat seperti ini? Zayn, 
ku mohon.

Sebelum aku sempat mmenjawab, Peggy 
menyela, “Kami juga tak tahu, Zayn. Dia bilang 
dia sedang merindukan mom dan dad. Tapi itu 
tak mungkin membuat seorang Luciana Border 
menangis, bukan?”

Merlin’s beard, Peggy, stop!
“Benar itu, Border?” tanya Zayn lagi sembari 
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menatap mataku.
Oh, tidak! Tidak. Huh, ku rasa air mataku 

mengalir menjatuhi pipiku. Aku memejamkan mata, 
tak berani menatap mata Zayn. Tapi baru ku sadari. 
Semakin aku mengatupkan kelopak mataku, semakin 
air mataku jatuh dengan bebasnya, membasahi 
wajahku.

“Border, kau kenapa?” sekilas ku dengar itu 
suara Zayn.

“Aku menyukaimu, Zayn,” ucapku cepat lalu 
berlari meninggalkan mereka. 

Aku tak tahu akan kemana kakiku menuntunku. 
Tapi aku memilih untuk terus berlari. Berlari, berlari 
dan berlari, menjauhi cerita kehidupanku sendiri. 
Menjijikkan, memang. Tapi itulah yang ku rasakan 
sekarang. Terus, terus dan terusan membenci diri 
sendiri.

***

Setelah kejadian tadi, aku hanya mendekam di 
ruanganku dan teman-teman. Aku tak mengikuti 
satu pertemuan pun. Aku tak menyentuh makanan 
atau barang-barang yang ada di sana. Aku menutup 
telinga dari suara-suara yang mengingatkanku akan 
kekacauan ini. Aku membiarkan ponselku yang terus 
berdering tergeletak di bawah sofa. Aku tak peduli. 
Aku hanya ingin menangis, menangis, dan terus 
menangis.

Aku tak tahu apa yang harus ku lakukan. Kembali 
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ke kelas pun hanya akan mengacaukan kelas dengan 
isak tangisku. Untuk makan, aku sama sekali tak 
berselera. Tanganku serasa lemas untuk sekedar 
mengambil sepotong kripik kentang.

Aku tak tahu apa yang kini ku rasakan. Rasanya 
sulit sekali untuk memahami isi hati dan pikiranku. 
Ini seolah kau berjalan menuju sebuah pintu tapi 
semakin kau mendekat, semakin pintu itu menjauh. 
Dan kau tak akan pernah menemukan pintu itu. 
Itulah yang kini ku rasakan.

Sampai akhirnya, saat hatiku merasa lebih 
baik, aku memutuskan untuk pulang saja. Tak ada 
gunanya aku tinggal di sini. Bisa jadi Zayn dan yang 
lain nanti menyusulku. Aku tak mau. Maka aku 
segera merapikan diriku dan mengambil ponselku 
lalu memasukkannya begiut saja ke dalam tasku dan 
pergi.

Sial! 
Sebelum aku sempat membuka pintu, pintu 

terlebih dahulu terbuka dan si pembuka pintu 
berhambur begitu saja ke pelukanku.

“Lucy, ku mohon kau jangan bersedih lagi. Kau 
masih memiliki kami,” ia melepaskan pelukannya.

Dia tidak sendirian. Dia–Peggy–datang bersama 
Gabriel–yang terisak–dan Denise. Peggy terlihat 
berantakan. Dandanannya yang nyentrik luntur oleh 
air mata yang terus membanjiri wajahnya.

“Kalian kenapa?” tanyaku. Kali ini aku sudah 
lebih baik. Justru yang ku khawatirkan saat ini adalah 
Peggy dan Gabriel.

“Zayn berkata bahwa–”
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“Jangan, Denny!” Gabriel memotong ucapan 
Denise.

“Katakan saja, Denise,” pintaku. “Aku yakin aku 
lebih kuat sekarang.”

“Zayn berkata bahwa yang ia cintai memang 
berada di antara kita. Tapi itu bukan Border,” ku 
rasa kalimat Denise belum selesai karena ku lihat ia 
melirik Gabriel sejenak lalu meneruskan saat Gabriel 
mengangguk. “Dan dia berkata bahwa ia sama sekali 
tidak menyukaimu, bahwa dia lebih suka berteman 
dengan kami daripada denganmu.”

Aku hanya mampu tersenyum mendengarnya. 
Tersenyum dingin. Senyuman dingin yang pertama 
kali ku ulas.

“Tak apa,” ucapku sembari mengusap lengan 
Denise. “Aku sudah memutuskan untuk move on. 
Kau tahu. Move on–berpindah ke lain hati!”

Aku melangkah pelan lalu memeluk Denise. 
Ia membalas pelukanku. Aku hanya memeluknya. 
Sampai akhirnya aku hanyut di balik bahunya. Dan, 
lagi-lagi air mata sialan itu kembali menetes. Lucy 
yang lemah!

***

Malam ini, aku, Denise dan Gabriel menginap di 
aprtemen milik keluarga Peggy yang tak terpakai. 
Kami sepakat untuk mengakhiri malam bersama 
dengan begadang hingga pukul dua dini hari dan 
bercerita seputar fashion masa kini–topik kesukaan 
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Peggy. Cukup menyenangkan hatiku, sedikit 
melupakan pulau luka yang kini terbentuk di hatiku.

Paginya, kami berangkat ke sekolah bersama 
dengan mengendarai mobil Peggy. Kami terus 
bercanda sepanjang jalan. Ku rasa ini salah satu cara 
mereka untuk menghiburku. Sangat menyenangkan! 
Betapa beruntungnya aku memiliki sahabat seperti 
mereka.

Saat kami melewati studio musik, kami 
berpapasan dengan Zayn yang terlihat sedang asik 
dengan buku gambarnya. Ku lihat arah matanya 
memandang. Oh, ada Jessica dan Ammy di sana. 
Pantas saja raut wajah Zayn sangat menggembirakan.

“Jangan hiraukan dia, Lucy! Anggap saja dia itu 
seonggok tiang tak penting. Abaikan, Lucy!” bisik 
Denise membuatku tertawa kecil. Tentu saja aku 
sudah bisa mengikhlaskannya mencintai wanita 
yang layak.

***

Hari-hariku mampu ku jalani dengan cukup 
memuaskan. Aku tak terlalu memikirkan soal Zayn 
lagi. Kegalauanku sudah cukup menghilang. Dan aku 
sudah mulai terbiasa dengan Zayn yang seringkali 
ku pergoki tengah melirik ke arah Jessica.

Ya, semenjak ia tahu bahwa Jessica dan Louis 
sudah mengakhiri hubungannya, Zayn lebih ‘agresif’. 
Ku dengar ia sudah berani mengirimi Jessica pesan-
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pesan romantis yang entah mendapat respon seperti 
apa dari Jessica.

Tapi aku sudah belajar untuk mengikhlaskannya. 
Setiap insan berhak mencintai dan dicintai, bukan?

Tapi semua itu seakan tak ada artinya sekarang. 
Pagi ini, aku meng-update statusku di facebook.

‘Nice Sunday! Can’t wait for next Sunday ;;) Thank 
you so much, my best friend, best teacher Peregrin 
Lawyer, Denise Isaac, Gabriel Genevieve :* Love ya, 
girl!! <3 ({})’

Begitu tulisku. Namun, baru saja aku mendapat 
pemberitahuan dari facebook bahwa Niall Horan 
dan Zayn Malik mengomentari statusku itu. 

Holly shit!
Zayn Malik: Nice Sunday, Border? Hv fun for next 

Sunday ;)
Niall Horan: Ur next Sunday probably will be the 

greatest Sunday all ur life if u spend it with me. 
Ha!

Zayn Malik: Apa yang kau lakukan di sini, pirang? 
Dasar pengganggu, kau ini!

Luciana Border: Thanks, Niall, but I think its 
better if you hanging out for spend ur Sunday 
with ur family in Mullingar :)

Zayn Malik: Hei, kenapa kau hanya membalas 
milik si pirang?!

Niall Horan: Thanks for your suggest, Babe ;) by 
the way, Zayn, maybe she’s choose me over you! 
Ha!

Luciana Border: Oh, thanks, Zayn. And Niall, stop 
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call me Babe, okay? My name is Luciana Border 
WITHOUT BABE.

Ah, Zayn. Kenapa kau kembali hadir saat 
aku hampir saja melupakanmu? Kau selalu saja 
terlambat!

Saat aku berniat menutup situs ini tiba-tiba 
masuk sebuah pesan. Karena penasaran, ku buka 
pesan itu. Oh, my god! No! Aku membuka mataku 
lebar-lebar untuk memastikan pandanganku tak 
salah

Zayn mengiriku pesan!
Zayn Malik: Hi, Border :))
Luciana Border: Pergi, Zayn! Kau tahu aku sedang 

berusaha melupakanmu, kan?
Zayn Malik: Tidak! Jangan lakukan itu! Ku mohon 

:(
Luciana Border: Terserah kau saja. Intinya jangan 

mengirimiku pesan lagi.
Zayn Malik: Tak bisa! Aku akan terus-terusan 

mengirimimu pesan. Even if you ignore me ;)

Menyebalkannya kau, Zayn! Ah, tak perlu 
bingung, Lucy. Ku buka saja alamat facebook Zayn. 
Yak, aku menekannya. Aku menekan link ‘block 
this person’. Ini mungkin salah satu caraku untuk 
melupakannya.

Tapi entah angin apa penyebab semua ini. Tiba-
tiba saja ponselku berdering. Ya Tuhan! Dari Zayn 
lagi? Zayn, permainan macam apa yang sedang kau 
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mainkan?!

Zayn: Hey! Did you blocked my account? Why? :(
Ah, mudah, Lucy. Abaikan saja!

Jadi, ya. Ku abaikan pesan dar Zayn itu dan aku 
pergi ke tempat tidur. Ini sudah malam!

Di tengah malam–sekitar pukul 03:38–aku 
terbangun karena dahaga yang menyergap. Saat 
aku melintasi meja kecil di samping tempat tidurku, 
aku merasa hatiku seakan tergerak untuk mengecek 
ponselku.

Ku raih benda mungil itu dan membuka kuncinya.
Merlin’s beard, ada 9 pesan yang belum ku baca. 

Aku membukanya. Semua dari Zayn?!
Zayn: Hai!!
Zayn: Border!
Zayn: Lucy, ku mohon kau jangan marah, ya :)
Zayn: Lucy kau sedang apa?
Zayn: Lucy, kau marah padaku, ya
Zayn: Lucy, urungkan niatmu untuk move on. 

Okay? :)
Zayn: Ku mohon, Lucy. Beri aku kesempatan 

untuk menyayangimu. Aku sadar, dengan 
aku mengagumi Jessica diam-diam, hanya 
menyakitkan dua hati–hatiku dan hatimu. 
Ku akui, aku tak pernah bahagia dengan 
Jessica. Justru aku selalu tersakiti karena ia 
lebih memilih Louis. Sama seperti yang kau 
rasakan. Ah, bodohnya kita saling menyakiti 
diri sendiri. Melukai perasaan masing-masing. 
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Lucy, ku tahu, kau menyukaiku. Ku harap 
itu tak hanya sekedar rasa suka. Aku ingin 
mengakhiri luka yang terus-terusan kita 
ciptakan dan melanjutkan cerita-cerita yang 
telah kita rangkai selama ini. Aku akan belajar 
menyayangimu, Lucy. Ku mohon beri aku 
kesempatan :’)

Aku membisu membacanya. Air mataku seolah 
berlomba-lomba untuk terjun bebas membasahi 
wajahku. Pelupuk mataku dibanjiri air mata.

Dan satu pesan yang terakhir adalah pesan yang 
Zayn kirim sekitar dua menit yang lalu.

Zayn: Kau masih di sana, Lucy? Ku harap ya. Ya, 
untuk segera membalas pesanku tadi. Tenang, 
aku akan tetap menunggumu. Mataku masih 
kuat menuggumu :$

Oh, Zayn. Apa yang harus ku katakan? 
Mungkinkah ini Zayn? Ah, mungkinkah?

Me: Aku tak percaya kau adalah Zayn.
Ku tunggu balasannya. Dan dengan cepatnya 

Zayn membalasnya.
Zayn: Tanyakan apa saja yang hanya Lucy dan 

Zayn yang tahu <3
Me: Apa yang Zayn katakan saat aku bertanya    

padanya dia anggap aku ini apa?

Air mataku berhasil meloloskan diri dari 
bendungan pelupuk mataku saat mengetiknya. 
Hanya aku dan Zayn yang tahu kalimat yang 
diucapkan Zayn kala itu. Tiba-tiba masuk sebuah 
pesan dari Zayn.
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Zayn: ‘Tentu saja aku menganggapmu sebagai 
teman, Border’. Itu adalah kali pertama aku 
memanggilmu Border. Kau bilang kau tak 
menyukainya tapi kau tetap membiarkanku 
memanggilmu seperti. Sekarang, bisakah kau 
mempercayaiku, Lucy?

Aku benar-benar menangis mendengarnya. Zayn 
masih mengingat memori yang telah ku pendam 
lama ini.

Zayn: Bagaimana, Lucy? Maukah kau memberiku 
kesempatan untuk menyayangimu? Untuk 
menjadi kekasihmu? I heart u <3

Me: Entahlah, Zayn. Aku tak bisa berkata ya. 
Kau tahu, Zayn, rasanya seperti kau berjalan 
ke sebuah pintu, tapi semakin kau mendekat, 
semakin itu menjauh. Ku rasa aku tak akan 
pernah menemukan pintu itu.

Zayn: Maka aku berjanji akan membantumu 
mencari pintu itu. Akan ku tuntun kau, Border. 
sekarang, bolehkah aku memanggilmu Babe 
seperti yang Niall lakukan?

Me: Kalau kau melakukannya, tak akan ku beri 
kau kesempatan.

Zayn: Haha, tentu saja tidak =)

TAMAT
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PS : Saya tahu ini alurnya gak jelas. Gak ada tokoh 
antagonisnya karna saya gak tega nulisnya -,- 
*gayemulu lu, Ntang* Konfliknya kecil tapi digede-
gedein. Cuma mau nonjolin amanatnya aja. Kalau 
sekuat apa pun cewek, dia juga bisa tersakiti. So, 
ati-ati aja buat para cowok :p

 

Catatan : 

	FF ini saya dedikasikan untuk:

o Sahabat-sahabat saya (Buat Lyta, bacanya jan-
gan di tempat umum karna kamu bakal senyum-
senyum di awal cerita) 

o Teman-teman Diretioners seluruh Indonesia :*

o Tentunya idola saya, wan-dai-rek-syen :* thank 
you so much

	Buat kritik dan sarannya, komen ya. Atau follow 
saya *sekalian promote* di Twitter: @LintangPe-
rennis :) 

	thanks
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How Different Are We30

A ku termenung menatap benda di 
hadapanku. Duniaku seolah hilang. 

Semuanya seolah pergi seiring dengan hancurnya 
hatiku. Semua terasa kosong. Sepi. Aku seakan 
sendirian. Sendiri dengan benda di hadapanku ini. 
Perlahan, buliran hangat mengaliri pipiku. Semakin 
lama semakin deras sampai akhirnya membanjiri 
wajahku.

***

Aku melangkahkan kaki dengan tergesa. 
Udara begitu dingin pagi ini. Aku berlari-lari kecil 
untuk menghangatkan badan. Lelucon macam apa 
ini?! Suhu sudah mencapai 19 derajat celcius di 
akhir musim gugur. Aku tak bisa membayangkan 
bagaimana jadinya musim dingin nanti. Oh, mungkin 
aku akan menemui semua orang membeku di 
sepanjang jalan.

Aku berjalan menyusuri lorong sekolahku 

30 Di-upload : April 9, 2014 at 8:36pm pada One Direction Indone-
sia Official
https://www.facebook.com/notes/760962780590354/ (ed)
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yang memisahkan lapangan basket outdoor dengan 
koridor lantai satu. Sangat sepi di sini. Biasanya 
terlihat beberapa siswa yang bercengkerama di tepi. 
Mungkin para siswa sedang meringkuk-di-bawah-
selimutnya-yang-hangat kemudian datang terlambat 
dengan dalih kehilangan penghangat ruangan atau 
tak belum menyiapkan sweater atau yang lebih 
buruk: meringkuk-di-balik-selimut lebih nyaman 
daripada bersekolah. Yah, bocah pintar!

Huh, akhirnya aku sampai di depan kelasku. Ku 
arahkan tanganku ke handle pintu. Namun betapa 
terkejutnya aku saat pintu terbuka bahkan sebelum 
aku menyentuhnya. Seorang gadis berkerudung 
cokelat tua muncul di hadapanku.

“Oh, kau Payne,” ucapnya sembari tersenyum 
manis ke arahku. Ku rasa busur senyum itu turut 
hinggap di bibirku.

Namun aku segera sadar–bahwa senyuman itu 
sama sekali tak cocok dengan bibirku yang terbiasa 
dengan senyum dingin. Jadi ku putuskan untuk 
membalasnya dengan senyuman dingin–ku. 

“Di luar dingin, ya?” tanyanya. Ku rasa ia 
mengetahuinya karena aku sedikit menggigil. 
Jadi aku mengangguk pelan sembari menggaruk 
tengkukku yang tak gatal.

Ia memicingkan mata, menatap mata cokelatku. 
Lalu ia berkata, “Kau kenapa?”

Aku hanya menggeleng pelan lalu melangkah 
memasuki kelas.

“Aku hanya kedinginan,” jawabku sembari 
merapatkan tubuh di balik mantel cokelat yang ku 
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kenakan.
Gadis di hadapanku ini tertawa–mengejek–lalu 

berkata, “Aku malah merasa hangat.”
“Itu karna kau baru saja berada di ruangan 

hangat!” elakku. “Dan mantel kuningmu itu pasti 
dari bahan yang panas. Tidak nyaman digunakan!”

“Tentu saja tidak!” ia mulai membela dirinya 
sendiri. Aku suka saat-saat seperti ini. “Kau 
kedinginan karena sikapmu–dingin! Mantelku 
memang dibuat seperti ini karena gunanya untuk 
menghangatkan badan! Mungkin memang mantelmu 
tidak berfungsi dengan baik!”

“Ah, sudahlah–terserah kau saja!” aku 
membalikkan tubuh dan berjalan menjauh. “Pergi 
saja, kau. Aku muak melihat warna mantelmu yang 
menyerupai kotoranku itu.”

Ku rasa wajahnya sudah memerah–marah. Tapi 
aku masih dalam posisiku–membelakanginya. Dapat 
ku dengar suara hentakan kakinya–itu artinya ia 
memang sedang marah. Aku suka ini! Lalu ku dengar 
pula derap langkah kaki yang menjauh dari tempatku 
berdiri saat ini.

Sekejap, terlintas rasa puas di hatiku karena 
telah membuatnya marah. Tapi sisi lain dari hatiku 
mengatakan aku seharusnya memuji mantel 
kuningnya itu atau paling tidak memuji pilihan 
model kerudung yang ia kenakan hari ini. Tapi aku 
tak mampu melakukannya–tepat di hadapannya.

Jujur ku akui, hanya dialah yang mampu 
membuatku tertawa tanpa lelucon, tersenyum tanpa 
sebab, menyapa tanpa disapa, dan rasa rindu meski 
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telah bertemu dengannya setiap hari. Dia sangat.... 
berbeda. Tapi dia sama saja seperti gadis lain–apa 
bedanya?

Argh! 
Kenapa aku ini? Tentu saja dia bukan tipeku. 

Maksudku, kau pasti tak bisa membanggakannya 
sebagai kekasihmu. Oh, aku butuh kekasih yang 
bisa dibanggakan! Entahlah. Mungkin gadis sekelas 
Anastasia Murray–yang jelas bukan gadis jadi-jadian 
seperti Bella Cave.

***

“Ada yang bisa menjelaskan lintasan Sirkum 
Mediterania dan Sirkum Pasifik?” Madam Cindy 
melontarkan pertanyaan kepada kami.

Ku lihat beberapa siswa yang tak ku ketahui 
dengan baik namanya mengacungkan tangannya.

“Miss Cave, please,” ucapnya sembari menunjuk 
gadis berkerudung cokelat.

Pandangan seisi kelas tertuju pada Isabella 
Cave–itu namanya. Dia lah yang ku temui pagi ini. 
Kali ini aku mengenalnya–tentu saja. Hanya dia satu-
satunya gadis yang ku kenal dengan baik di kelas ini.

Ia seorang Muallaf. Aku tak tahu apa maksudnya 
tapi Bella bilang itu sebutan untuk orang non-islam 
yang kemudian memeluk Islam. Keluarga besarnya 
sebenarnya adalah penganut Ortodoks yang taat. 
Tapi kemudian ia dan kedua orang tuanya pindah 
ke Islam saat usianya 12 tahun. Aku tak tahu apa 
penyebabnya. Tapi yang ku tahu, ia memiliki nama 
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Islam yaitu ‘Fatima Azzahra’. Dia bilang dia sangat 
bangga memiliki nama itu. Fatima ini adalah wanita 
tercantik di dunia–katanya. Tapi orang-orang di 
sekitarnya masih memanggilnya Bella. Jadi ia lebih 
dikenal dengan nama Isabella Cave–tepatnya Bella 
Cave.

“Terima kasih atas kesempatannya, Madame 
Cindy,” ucap Bella memecah pikiranku yang telah 
melayang entah ke mana. “Sirkum Mediterania 
berawal dari Pegunungan Alpen di Eropa kemudian 
menyambung ke Pegunungan Himalaya di Asia dan 
masuk ke wilayah Asia Tenggara tepatnya ke sebuah 
negara Muslim terbesar bernama Indonesia.” Ia 
mengambil nafas lalu melanjutkan, “Sedangkan 
Sirkum Pasifik dimulai dari Pegunungan Andes, 
bersambung ke pegunugan Rocky, lalu ke Jepang dan 
kemudian masuk ke wilayah Asia Tenggara–tepatnya 
ke Filipina dan Indonesia.”

“Terima kasih, Miss Cave,” ucap Madame Cindy 
yang ku yakin berhasil mengulaskan senyuman di 
bibir Bella–oh, dia selalu tersenyum setiap saat. 
“Tapi sayangnya penjelasanmu tadi belum mampu 
menorehkan score di bukuku. Semua siswa sekolah 
dasar ku yakin mampu menjawab seperti jawabanmu 
tadi–aku butuh penjelasan yang lebih rinci. Ada yang 
bisa menambahkan keterangan Miss Cave?”

Ku tengok ke arah Bella. Tak ada senyuman di 
sana. Wajahnya menggambarkan raut yang sulit 
dijabarkan. Entah itu kecewa atau sedih atau bahkan 
benci. Aku tak tahu. Tak apa–aku suka.

“Tak ada?” tanya Madame Cindy mengerutkan 
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kening. Ku edarkan pandangan ke penjuru kelas. 
Baru ku sadari tak ada satu pun siswa yang 
mengacungkan tangannya.

“Jawaban kami serupa dengan Bella, Madame,” 
ucap seorang gadis yang tak ku ketahui namanya.

Ku lihat raut muka Madame Cindy berubah. 
Entah–apa maksudnya. Tapi ku rasa itu menyerupai 
milik Bella–sulit dijabarkan. Melihat keadaan seperti 
ini, aku pun akhirnya mengacungkan tangan.

“Silahkan, Mr. Payne,” Madam Cindy 
mempersilahkanku. Raut mukanya kembali 
berubah. Senyuman hangat khasnya kembali terulas 
di bibirnya.

“Sirkum Mediterania bukanlah berawal dari 
Pegunungan Alpen melainkan dari Pegunungan Atlas 
di Afrika Barat Laut yang kemudian menyambung 
ke Afrika Utara baru melalui Pegunungan Alpen 
di Eropa Barat, lalu menuju ke dataran Timur 
Tengah baru melintasi Pegunungan Himalaya yang 
kemudian menerobos ke Asia Selatan dan berakhir 
di Indonesia–seperti yang Cave bilang,” jelasku–yang 
ku rasa membuat seisi kelas terbengong-bengong 
dengan penjelasanku. Aku melanjutkan, “Saya rasa 
tak ada yang perlu dibenahi dari penjelasan Cave 
tentang lintasan Sirkum Pasifik.”

“Well done, Mr. Payne!” seru Madame Cindy 
dengan senyum sumringahnya. “Give him applause, 
guys!”

Seisi kelas bertepuk tangan. Bahkan ku rasa 
ada yang bersiul. Tapi aku tak peduli. Jadi aku 
hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Mungkin lebih 
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menyerupai ekspresi datar Bella Cave si tukang 
buat onar–yang senantiasa mengulum senyuman di 
bibirnya. Dingin. Senyumku terkesan dingin. Karena 
aku sengaja membuatnya terlihat demikian. Inilah 
diriku. Liam Payne yang dingin.

***

Bel terakhir berbunyi. Aku segera mengemasi 
barang-barangku. Lalu, selepas Madame Rachel 
keluar dari kelas, aku segera berjalan ke arah 
penggantung mantel di belakang kelas untuk 
mengambil mantel cokelatku.

Bella tiba-tiba melintas di samping kananku 
dengan berlari kecil. Dasar anak kecil! Ia juga menuju 
ke arah penggantung mantel. Seperti yang ku duga, ia 
mengambil mantel kuning yang ia kenakan pagi ini.

Saat ia mengambil mantel miliknya, sebuah 
mantel berwarna cokelat terjatuh. 

Shit! 
Itu mantel milikku! Ku kira ia akan mengambilnya 

lalu mengembalikannya ke tempat semula, tapi ia 
malah pergi seenaknya saja sembari mengenakan 
mantelnya.

Maka, saat ia melaluiku, aku menarik mantelnya 
dari belakang.

“Ouh, Liam, lepaskan!” teriaknya berusaha 
‘kabur’.

“Kembalikan mantelku ke tempatnya semula, 
kau aku lepaskan!” seruku lirih namun tegas.

“Oh, baiklah,” ucapnya pasrah. Aku melepaskan 



Lintang Fajarauna Sophia Perennis158

cengkeramanku pada mantelnya. Ia berjalan ke arah 
yang berlawanan–ke arah penggantung mantel.

Aku melangkah santai di belakangnya–
mengikutinya. Tapi tiba-tiba Bella berbalik ke arahku 
dan berlari begitu saja sehingga menghantam 
tubuhku. Mungkin tak ada yang menyadarinya, tapi 
‘kami’ dapat merasakannya. Bibirnya mendarat tepat 
pada pipi kananku.

Aku terdiam sesaat. Hatiku berdesir. Entah 
apa yang kini bergejolak dalam hatiku, tapi kali ini 
berbeda rasanya. Rasanya...berbeda! Oh, aku tak 
mampu menerangkannya. Ah, ya! Rasanya tak dapat 
dijabarkan. Sulit untuk dideskripsikan.

Sementara Bella segera tersadar. Ia menjauhkan 
wajahnya dari wajahku, lalu menutup mulutnya.

“Astagfirullah hal azim!” serunya sembari 
menutup mulutnya. Ia kemudian melangkah 
cepat meninggalkanku–dan mantelku yang tak 
dikembalikannya.

Aku tak tahu maksud kalimatnya. Mungkin itu 
adalah seruan dalam agamanya. Aku tak terlalu 
memahaminya. Jadi, ku biarkan dia pergi dan kuambil 
sendiri mantelku, ku kenakan lalu pergi–juga.

***

Esoknya, pelajaran berjalan seperti biasa. 
Datar saja. Tak ada yang aneh dari kami–aku dan 
Bella Cave–seolah peristiwa kemarin–saat Bella 
menciumku tanpa sengaja–tak pernah terjadi. Ia 
masih ceria–seperti biasa–dan aku pun masih dingin 
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terhadap teman-teman perempuanku–kecuali Bella 
tentunya.

“Mr. Payne, tolong jelaskan tentang hukum 
pertama Newton,” pinta Madame Zolla.

“‘Setiap benda akan memiliki kecepatan konstan 
kecuali jika ada gaya yang resultannya tidak nol 
bekerja pada benda tersebut’,” ujarku. Ah, aku lemah 
dalam bab ini!

“Ada yang mampu menyempurnakan?” Madame 
Zolla mengedarkan pandangan ke seisi kelas. 
“Silahkan, Miss Cave.”

Bella mengacungkan tangan? Wajar saja! Bella 
sangat menguasai pelajaran ini.

“‘Setiap benda akan memiliki kecepatan yang 
konstan kecali ada gaya yang resultannya tidak nol 
bekerja pada benda tersebut.’,” Bella mengulang 
kalimatku. “Berarti jika resultan gaya nol, maka 
pusat massa dari benda tetap diam atau bergerak 
dengan kecepatan kostan. Hal ini berlaku jika dilihat 
dari kerangka acuan inersial.”

“Tepat, Miss Cave,” puji Madam Zolla.
Ku lirik Bella. Wajahnya terlihat penuh 

kemenangan. Setelah menyadari bahwa aku 
memperhatikannya, ia menjulurkan lidahnya lalu 
berkata, “Kali ini aku yang menang.”

Aku mendengus lalu kembali fokus pada 
penjelasan Madam Zolla.

***
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Saat kelas sudah sepi, aku berjalan untuk 
mengambil mantelku. Seolah tak ingin kejadian 
kemarin terulang, Bella berjalan tepat di belakangku. 
Aku tak terlalu mempedulikannya.

Selesai mengambil mantel, aku segera berbalik. 
Dapat ku lihat wajah Bella dengan jelas. Tapi, aku 
merasa ada yang berbeda dari Bella. Aku tak tahu apa 
itu. Apakah... Ah, senyumnya! Senyumnya berbeda 
dari senyum Bella biasanya. Kali ini terlihat sangat 
tidak tulus.

“Kau kenapa?” pertanyaan yang–seharusnya 
hanya–berputar dalam benakku keluar begitu saja 
dari mulutku.

“Apa?” Bella terlihat kebingungan.
“Kau kenapa?” ulangku. “Ada apa denganmu? 

Kau, uhm, senyummu terlihat berbeda.”
“Aku tak apa,” jawabnya datar sembar melangkah 

pergi–meninggalkanku. Tapi tiba-tiba ia berbalik 
dan berkata, “Liam, apa kau menyukaiku?”

Aku terkejut mendengar pertayaannya. Jadi ku 
jawab saja, “Iya–tentu saja–sebagai teman.”

Ia menunduk dalam-dalam lalu menatapku lagi. 
Oh, tidak! Matanya berkaca-kaca. Aku paling tidak 
suka melihat wanita menangis!

“Tapi teman-teman bilang, kita tidak pantas 
bersatu,” ucapnya lirih.

“Tidak pantas bersatu bagaimana?” tanyaku. 
Alisku mengerut.

“Tidak tahu!” suara Bella semakin lirih. “Mereka 
bilang, kau dan aku sangat berbeda–tak pantas 
bersatu.”
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Aku melangkah–mendekatinya–tepat saat 
air mata pertamanya jatuh. Ku hapus air mata itu 
dengan tanganku.

“Kalau begitu kita buktikan kalau ucapan mereka 
salah,” ujarku.

Ia mendongak–menatapku yang lebih tinggi 
darinya–lalu bertanya, “Bagaimana caranya?”

“Aku tahu maksudmu tadi,” kekehku. “Kau 
menyukaiku, ya?”

Dia tampak terkejut sehingga memutuskan eye-
contact di antara kami lalu mengangguk pelan.

“Lalu, apakah kau mau menjadi kekasihku?” 
tanyaku lagi. Terlalu cepat rasanya.

Kali ini dia lebih terkejut. Matanya membulat. 
Tampak keraguan di sana. “Kau yakin?” tanyanya. Aku 
mengangguk. “Tapi bagaimana kalau ucapan mereka 
benar? Liam, terakhir yang ku tahu, Malin ada di sini 
saat aku ‘menciummu’. Jadi mereka berkata begitu.”

“Kau tahu pelangi?” ia mengangguk. “Seperti 
pelangi, perbedaan membuatnya terlihat indah. Aku 
yakin kita bisa seperti pelangi.”

Ku tatap lagi mata abunya. Masih terlihat 
keraguan di dalamnya.

“Kau ingat saat pelajaran tadi, kan?” tanyaku. Ia 
mengangguk.

“Lalu yang kemarin?” tanyaku lagi. Ia kembali 
mengangguk. “Ingat, kan. Kemarin akulah yang 
menyempurnakan jawabanmu. Tadi, kaulah yang 
menyempurnakan jawabanku. Kita memang 
berbeda–tak apa. Memang dicipatakan untuk begitu. 
Kita diciptakan untuk saling melengkapi satu sama 
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lain. Malin hanya iri padamu karena aku tak menolak 
‘ciumanmu’.”

Ia merengut lalu menunduk.
“Jadi bagaimana?” tanyaku.
Ia menatapku lagi. Dan kemudan ia...

mengangguk. Ku dekap ia dalam pelukanku. Aku 
rasa ia tak membalasnya. Tapi tak apa. Kini jawaban 
dari pertanyan-pertanyaanku telah terungkap.

Dia memang berbeda. Rasa...rasa yang sulit 
dijabarkan itu cinta. Tapi, aku tak percaya cinta! Oh, 
dia memang berbeda–Bella memang berbeda. Ia 
mampu mengenalkanku arti cinta...

***

Berita tentang aku dan Bella berpacaran sudah 
menyebar ke seisi kelas. Bahkan seisi sekolah pun 
sudah mendengarnya. Tapi aku tak peduli–meski 
mereka selalu mengarahkan tatapan yang sulit 
didefinisikan artinya kepada kami bahkan sampai 
hubungan kami berjalan hampir satu bulan.

Ku rasa Bella juga tak terlalu mempedulikannya. 
Lagi pula, untuk apa?

Hari ini ku awali hari seperti biasa. Seperti biasa. 
Tak ada yang istimewa. Tapi semua berubah. Tepat 
saat aku masuk kelas, remasan-remasan kertas 
berterbangan ke arahku.

“Hei, apa ini?!” aku berusaha menghindarinya.
Tiba-tiba Bella menghampiriku, memasangkan 

flower crown putih ke kepalaku dan berseru, “Terima 



Mengenalkan & Mengekalkan Kehilangan 163

kasih untuk satu bulannya, Liam. I love you!”
“Apa? Satu bulan?” dahiku berkerut –tak 

mengerti. “Memangnya ini ada apa?”
Ekspresi Bella–dan yang lainnya ku rasa–

berubah.
“Sekarang kan tanggal 15, Liam!”
“Lantas?”
Ekspresi Bella semakin memburuk mendengar 

ucapanku. Ia lalu berujar lirih, “Ini hari jadi kita yang 
ke satu–bulan.”

“Benarkah?” tanyaku masih tak percaya. Bella 
menatapku nanar.

“Oh, ayolah, Boy!” seorang temanku bernama 
Alfred mendekat. “Bella ini adalah gadis yang baik 
untukmu. Dia berhasil mencairkan sikap dinginmu 
itu. Berterima kasihlah padanya.”

“Dan berterima kasih pulalah padaku,” 
celetuk Devon–temanku juga. “Karena aku yang 
menyarankanmu untuk memacarinya. Pilihanku 
tepat, bukan?”

Aku tersenyum lebar. Senyuman lebar pertama 
yang ku banggakan. Ku tengok Bella. Oh, tidak! 
Ada apa dengannya? Ia menutup mulutnya dengan 
tangan kanannya. Dan matanya...oh, dia menangis!

“Bella kau kenapa?” tanyaku.
Dia menggeleng lalu melepas tangannya dan 

berkata, “Kita harus bicara!”
Dia tiba-tiba berlari–pergi begitu saja. Aku tak 

tahu harus bagaimana.
“Kejar!” seru Alfred.
Atas saran Alfred, aku mengejarnya. Sial! Aku 
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kehilangan jejaknya. Cepat sekali gadis itu pergi. 
Aku harus berusaha mencarinya! Aku mencarinya 
kemana-mana. Aku sudah mencarinya ke kafetaria, 
perpustakaan, kelas-kelas lain, taman. Ia tak ada! 
Kemana dia?!

Aku terus mencarinya. Tak ada tempat lain! Pasti 
berada di lapangan basket outdoor! Tunggu apa lagi? 
Aku langsung berlari mencarinya ke sana.

Dan, dugaanku tak salah. Ia ada di sana, 
memainkan bola basketnya, sedang melakukan 
under ring dengan...penuh air mata.

“Bella!” panggilku dengan senyum sumringah 
karena berhasil menemukannya.

Tiba-tiba ia melemparkan bolanya ke arahku. 
Beruntung aku mampu menangkapnya. Ia lalu duduk 
begitu saja di tengah lapangan. Aku mengikutinya–
duduk di sampingnya.

“Kau kenapa?” tanyaku lembut. Ia masih terisak. 
Ku dekati dirinya–berusaha menghapus air matanya. 
Tapi ia mengelak.

“Jangan menyentuhku!” serunya.
“Kau kenapa, sih?!” akhirnya kesabaranku habis. 

“Aku sudah lelah mencarimu kemana-mana tapi ini 
balasanmu! Ha?! Aku ini kekasihmu!”

“Jadi kau tak tulus mencariku?!” rupanya 
emosinya lebih kuat. Aku terdiam. “Dengar, ya! Aku 
tak hanya satu-dua kali merasakannya. Kau selalu 
mengabaikanku! Menganggapku tak ada, mencelaku, 
tak pernah mengabariku. Bahkan aku ragu kau 
menyimpan nomorku di ponselmu! Inikah yang 
namanya kekasih? Ha?!” 
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Aku tak percaya ia bisa semarah itu padaku. “Dari 
awal aku sudah yakin kau tak sungguh-sungguh 
denganku. Nyatanya? Benar, kan? Dan bahkan kau 
tak mengingat hari jadi kita yang ke satu bulan! 
Cukup kau membuatku sakit, Payne! Tapi apa? 
Rupanya masih ada lagi. Kau memacariku karena 
saran Abbott. Iya, kan?”

“Devon memang memberiku saran tapi aku 
memacarimu bukan karena itu!” elakku.

“Lalu apa?” tanyanya. “Apa alasanmu 
memacariku? Ha?!”

Aku terdiam. Benar juga. Aku bahkan tak tahu 
apa alasanku memacarinya.

“Aku...tak tahu,” lirihku.
“Itu karena kau memang tak sungguh-sungguh 

padaku!” serunya. Air matanya kembali mengucur. 
“Kita memang berbeda, Payne! Kita bukan pelangi. 
Kalaupun pelangi, aku hanyalah merah yang terciprat 
ungumu. Semakin tak jelas warnanya.”

Aku terdiam. Ia pun demikian. Kami saling 
membisu.

“Aku tak mau menyakitimu lebih dalam,” ucapku 
lirih. “Kita akhiri saja hubungan ini.”

Ia mentapku nanar. Aku tak mampu menatapnya.
“Kenapa?” tanyanya. “Kenapa baru sekarang? 

Kau bilang kau ingin membuktikan pada mereka. 
Mana?!”

Aku membisu. Ia bangkit lalu meraih bola 
basketnya dan melemparnya begitu saja.

“Aku membencimu, Payne!” serunya lalu berlari 
entah ke mana.



Lintang Fajarauna Sophia Perennis166

Kali ini rasa yang ditimbulkan Bella kembali 
berbeda. Tidak! Tidak seperti yang biasa ia ciptakan. 
Kali ini rasanya...sakit. Menyakitkan. Terasa sesak di 
dada. Pahit di hati. Aku merasa tak nyaman...

***

Komunikasi di antara aku dan Bella berakhir 
seiring dengan berakhirnya hubungan kami. Ia tak 
pernah menyapaku lagi.  Tak pernah mau mengobrol 
denganku lagi. Ia selalu mengelak setiap aku 
meminta maaf padanya. Senyuman manisnya pun 
tak pernah tertuju padaku. Itu semua terus berlanjut 
bahkan sampai kami lulus. Aku pasrah.

Kini, 7 tahun telah berlalu. Kini aku sudah sukses 
dengan band-ku. One Direction. Band-ku kini sudah 
mendunia. Kami memiliki fans di penjuru dunia. 
Tiket tur kami selali sold out. Film yang kami rilis 
pun melejit. Album kami terjual dalam jutaan keping. 
Kami bak band terhebat abad ini!

Tapi, di balik semua ini, ada sesuatu yang 
mengusikku. Rasa sakit yang Bella timbulkan 
masih membekas sampai saat ini. Bahkan setelah 
aku memiliki fans sebanyak ini pun! Aku tak tahu 
mengapa. Jadi ku putuskan untuk mengunjungi Bella 
hari ini–saat kami sedang day off.

Aku mengajak Harry, rekan se-band-ku untuk 
mengunjunginya. Sebenarnya aku tak yakin Bella 
masih tinggal di sana meski aku masih mengingat 
persis letak rumahnya.

Dan sampailah kami di sana! Rumah itu terlihat 
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sangat sepi. Tak lagi terawat seperti dulu. Apa Bella 
masih tinggal di sini? Ah, keyakinanku mengendur 
seketika.

Ku coba memencet bel yang terletak di samping 
pintu rumah. Beruntung bel itu masih berfungsi 
dengan baik. Pintu kemudian terbuka, menampakkan 
seorang wanita paruh baya berkerudung ungu cerah 
dengan senyum yang cerah pula. Itu pasti ibu Bella.

“Permisi, Madame,” ucapku. “Apa benar Bella 
Cave tinggal di sini?”

Ekspresi wanita ini berubah. Senyumnya pudar.
“Maksudmu Fatima?” aku mengangguk. “Dia 

sudah tidak tinggal di sini.”
Oh, betapa kecewanya aku. “Apa Anda tahu di 

mana dia sekarang tinggal?”
Wanita ini mengangguk lalu berkata, “Akan ku 

tunjukkan padamu.”

***

Aku termenung menatap benda di hadapanku. 
Duniaku seolah hilang. Semuanya seolah pergi 
seiring dengan hancurnya hatiku. Semua terasa 
kosong. Sepi. Aku seakan sendirian. Sendiri dengan 
benda di hadapanku ini. Perlahan, buliran hangat 
mengaliri pipiku. Semakin lama semakin deras 
sampai akhirnya membanjiri wajahku.

Bagaimana tidak. Wanita yang adalah ibunda 
Bella tadi mengantarku ke kuburan. Dan kini, aku 
duduk tepat di samping pusara dengan pahatan 
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nama Bella di sana. Hatiku runtuh. Sakit yang dulu 
Bella ciptakan kembali mencuat ke permukaan. 
Sakitnya lebih dalam. Rasanya seperti disayat pisau 
belati tajam oleh orang yang kau cintai. Sakit. Perih. 
Pedih. Rasanya...tak mampu dijabarkan.

Ibu Bella bilang, Bella mulai sakit-sakitan 
semenjak aku pindah ke Wolverhampton untuk 
melanjutkan sekolah. Setiap kondisinya drop, Bella 
selalu memanggil-manggil namaku–Payne. Orang 
tua Bella sudah berusaha mencariku tapi mereka 
tak pernah berhasil menemukanku. Aku terpukul 
mendengarnya. Aku merasa sangat berdosa. Terlebih 
saat ibu Bella bilang, terakhir, Bella drop karena 
mendengar berita bahwa aku sedang dekat dengan 
seorang wanita. Keadaan Bella terus memburuk 
sampai akhirnya ia menghembuskan nafas 
terakhirnya tepat satu bulan yang lalu. Kini, rasa yang 
ditimbulkan Bella mampu ku jabarkan. Rasanya...
sangat berdosa. Aku merasa sangat berdosa.

Bella, mengapa aku terlambat? Kau pergi saat 
aku tahu alasannya–alasan aku memacarimu. 
Tak lain adalah karena aku mencintaimu. Karena 
itulah aku tak tahu  apa alasannya. Karena cinta tak 
mengenal alasan...

“I love you, Bella,” ucapku sembari menicium 
pusara Bella lembut. Ungkapan ‘I love you’ dariku 
pada Bella untuk yang pertama dan terakhir kalinya.

THE END
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PS : Please, gue butuh kritik dan saran buat gaya 
tulisan gueee. Maaf kalo misal alurnya jelek, 
mengandung SARA, norak atau semacamnya. 
Karna gue bukan penulis handal yang udah tau 
selera pembaca. Gue cuma pelajar yang hobi nulis. 
Udah. Selebihnya, gue minta kritik dan sarannya.
Makasih makasih =)

- megumi (@LintangPerennis)
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A Regret31

S emilir angin berhembus, meniup dedaunan 
kecoklatan. Aku tak dapat melihatnya. Bahkan 

aku telah berusaha menangkapnya. Tapi aku tak 
mampu. Dan tak akan pernah mampu. Tak ada satu 
pun yang mampu melakukannya

Tapi aku bisa! 
Aku bisa merasakan hembusannya. Menerpa 

seluruh tubuhku. Meniup rambut curlyku. Menyapu 
setiap sudut wajahku. Lalu lenyap begitu saja. 
Kembali seperti yang sudah ditakdirkan–tak terlihat 
wujudnya.

Aku selalu suka angin Bulan Mei–meski sekarang 
belum memasuki bulan Mei. Uhm, sebenarnya bukan 
karena anginnya. Aku bahkan tak pernah mengamati 
kesejukan angin. Tapi karena aku bertemu dengannya 
pada awal Bulan Mei. Karena dia. Dia yang berhasil 
mencuri hatiku pada pandangan pertama. Dia 
yang selalu mengisi pikiranku. Dia yang senantiasa 
membantuku saat aku kesulitan. Dia yang...

Ah, aku selalu menggebu saat menceritakannya. 
Tapi yang terpenting dan yang harus kau tahu adalah: 

31 Selesai ditulis pada 11 April 2014 dan diupload pada 8 Septem-
ber 2014 https://www.wattpad.com/story/22977565-a-regret 
(ed)
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hanya padanya aku mampu bersikap hangat.
Dia. Dia adalah Diana Cauley, gadis cantik 

yang supel, humoris dan aneh. Aku memanggilnya 
Di meski ia lebih suka kupanggil Diana. Tapi aku 
suka menyukai panggilan itu. Toh akhirnya ia tak 
bersikukuh ingin dipanggil Diana. Pernah suatu kali 
dia melempar protes padaku.

“Don’t call me Di, Haz! Call me Diana.”
“Tapi aku lebih suka memanggilmu ‘Di’,” 

sikukuhku kala itu. “Lagi pula, aku tak merubah 
namamu, bukan?”

“Ya, ya, ya. Memang susah melawanmu, Haz. 
Dasar es batu!”

Terkadang Di memang memanggilku es batu. 
Entah kenapa. Aku terlalu dingin seperti es batu 
katanya. Karena opininya inilah aku berusaha untuk 
‘mencairkan’ hatiku. Dengan membuka hatiku 
untuknya contohnya. Maka dari itu aku berusaha 
melakukan sesuatu agar aku dapat lebih dekat 
dan mengenalnya secara langsung. Aku sedang 
melakukan sesuatu yang biasa disebut ‘pendekatan’.

Aku bertemu dengannya untuk yang pertama 
kali tepat pada tanggal 3 Mei 2012. Kami tidak 
berada dalam satu kelas. Tapi hampir setiap hari 
kami bertemu. Aku adalah pengunjung setia 
perpustakaan sekolah. Sedangkan Di adalah asisten 
Madam Sienna–pustakawan di sekolahku. Karena 
itulah kami sering bertemu. Dan  di sanalah kami 
bertemu untuk yang pertama kalinya...

“Apa kau yang bernama Harry Styles?” tanyanya 
malu-malu padaku kala itu.
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“Ya–benar,” jawabku. Jujur saja, aku sedikit 
heran denganya. Selama ini hampir tak ada satu pun 
gadis yang mau mendatangiku. Karena mereka tahu, 
aku akan mengabaikan mereka dan bersikap dingin. 
Tapi kali ini berbeda. Hati bekuku seolah mampu 
tercairkan. Kehadiran Di seakan sinar mentari yang 
menerpaku, membuatku lambat laun mencair. “Ada 
apa?”

“Madam Sienna memintamu menemuinya 
sekarang juga,” ucapnya terbata-bata.

Aku tersenyum tipis ke arahnya lalu 
meninggalkannya–yang ku yakini isi kepalanya 
dipenuhi tanda tanya–dan menemui Madam Sienna. 
Kini, baru ku sadari. Itu  adalah senyuman pertama 
yang ku lemparkan kepada perempuan yang sebaya 
denganku. Dan ‘sang penciptanya’ adalah Diana 
Cauley...

Sejak saat itu, aku sering menghabiskan waktu 
kosongku di perpustakaan. Untuk apa? Untuk 
mengenalnya lebih dekat. Bahkan tak jarang aku 
sengaja mengembalikan buku dengan terlambat. 
Kenapa? Karena Madam Darcy tak menyukainya. 
Pastilah beliau meminta Di untuk menemuiku untuk 
meminta kembali buku yang ku pinjam. Tentunya 
dengan denda yang telah ditentukan. Lucu rasanya. 
Di seolah menjadi seorang debt collector. Wajahnya 
yang polos sama sekali tak meyakinkan orang lain 
bahwa ia adalah seorang debt collector. Sama sekali 
tak ‘menakutkan’.

Awalnya aku tak mengetahui namanya–tentu 
saja. Tapi akhirnya aku tahu juga. Aku mengetahuinya 



Lintang Fajarauna Sophia Perennis174

karena betapa seringnya aku bertanya kepadanya 
letak buku ini dan itu–meski aku sudah 
mengetahuinya dan bahkan aku sering mengulangi 
pertanyaan yang sama. Dari situ, akhirnya kami 
sering mengobrol dan akhirnya saling mengenal. 
Tentu saja kami tidak berkenalan. Aku terlalu malu 
untuk melakukannya secara langsung.

Kini, hampir satu tahun kami saling mengenal 
meski hanya sebatas teman. Tak ada komunikasi–
seperti pesan teks atau telepon–sama sekali di 
antara kami selain bertemu muka. Padahal aku 
menyukainya. Aku menyayanginya. Bahkan aku 
mencintainya–mungkin. Tapi kata-kata itu tak dapat 
terlontar saat aku tengah bersamanya.

Saat aku ada di dekatnya, bibirku seakan 
terkunci. Jantungku berdegup tak karuan. Yang 
terputar di otakku hanya ada namanya. Di, Di, dan 
Di. Saat ia memintaku mengajarinya pelajaran yang 
tak ia mengerti pun aku sukar untuk berkonsentrasi. 
Dan itu semua hanya karena seorang Diana Cauley...

Akhir-akhir ini beredar gosip bahwa aku 
menyukai Angelina Brown–sepupu Di. Hal itu terjadi 
karena aku pernah berkata pada teman-teman 
lelakiku bahwa aku menyukai Miss Brown. Yang 
ku maksud sebenarnya adalah Di. Yang ku tahu, 
marga ibu Di sebelum menikah dengan ayahnya 
adalah Brown. Tapi aku tak tahu bahwa marga 
ayahnya adalah Cauley–dan bukan Brown. Jadi Di 
mendapatkan marga Cauley milik ayahnya. Sialnya, 
ayah Angelina–kakak dari ibu Di–bermarga Brown–
membuat Angelina memiliki nama tersebut. Jadi, 
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beredarlah gosip bahwa aku menyukai Angelina 
Brown.

***

“Harry!” sebuah suara yang sangat ku kenal 
hinggap di pendengaranku. Ku tengok ke asal suara. 
Seorang gadis berjalan menghampiriku yang tengah 
bersantai di balkon lantai dua sekolahku dengan 
senyuman manis menawannya. Ku rasa selengkung 
busur senyum terulas di bibirku saat ini. Betapa 
tidak. Dia yang kini ada di hadapanku adalah Di. 
Pujaan hatiku.

“Haz,” panggilnya saat ia berdiri tepat di 
sampingku. “Kau sendiri saja, Haz? Kenapa tidak 
bersama Angela?” tanyanya dengan wajah polosnya 
yang selalu membuatku, uhm, terpikat.

Aku  terkekeh lalu mengacak-acak rambutnya.
“Harry!” teriaknya manja. Aku tahu ia paling 

benci jika kurusak tatanan rambutnya. Yah, meski 
sebenarnya dia hanya menggerai bebas rambut 
brunettenya itu.

“Kenapa kau mencari Angela? Kau 
merindukannya, ya?”

“Aku sih, tidak–tentu saja. Tapi kalau kau yang 
merindukannya, uhm, bisa jadi!” 

Ia menggodaku!
“Aku sama sekali tak merindukan Angela. Lagi 

pula kenapa harus merindukannya? Aku bertemu 
dengannya setiap hari,” ucapku jujur. Aku memang 
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tak pernah berani berbohong kepada siapapun 
termasuk Di. Kecuali tentang perasaanku padanya 
tentu saja.

“Oh, ya?” Aku mengangguk. 
“Lalu siapa?” tanyanya. “Maksudku, siapa gadis 

yang kau suka saat ini?”
Aku mengerutkan kening mendengarnya. 

Mataku memicing menatap matanya yang juga hitam.
“Kenapa kau bertanya begitu?” aku malah balik 

bertanya.
“Ayolah, jawab saja,” ucapnya. Aku menimbang-

nimbang sebentar. “Aku tak suka menunggu!”
“Uhm, tak ada,” dustaku.
“Oh, ya?” tanyanya. Oh, andai ku tahu 

bagaimana caranya mengatakan padamu bahwa 
aku menyukaimu, Di. Andai kau tahu bagaimana 
perasaanku kepadamu saat ini, Di. Andai kau tahu. 
Andai...

Ah, aku hanya mengangguk pelan.
“Kalau kau?” tanyaku balik. Bodoh, Haz!
Oh, dia terlihat salah tingkah! Sangat...

menggemaskan. Seulas senyuman kembali terkulum 
di bibirku–karena tingkahnya. Diana, kenapa kau 
selalu tahu bagaimana cara membuatku tersenyum?

“Bolehkah aku menceritakan sesuatu padamu?” 
kali ini nadanya terdengar serius. “Aku yakin, kau 
pasti mau menjadi pendengar yang baik.”

Aku tersenyum tipis untuk menjawabnya. 
Ah, aku yakin dia sudah tau jawabanku–‘ya’ atau 
‘silahkan’.

“Aku sedang dekat dengan Louis Tomlinson,” 
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ucapnya membuatku terdiam, berharap lanjutan 
ceritanya tidak membuatku kecewa meski ku tahu 
jantungku mulai berdetak tak keruan. “Akhir-akhir 
ini, aku sering mengobrol dengannya. Aku merasa 
nyaman tiap berada di dekatnya.”

Deg!
Jantungku berdegup sangat kencang. Tolong, 

jangan katakan kau tertarik pada Louis, Di.
“Aku rasa, aku menyukainya. Aku menyukai 

Louis, Haz!”
Deg!
Detak jantungku kian keras tak keruan. Dapat 

kudengar detaknya yang sangat kencang dan cepat. 
Aku tak yakin Di tidak mendengarnya. Aku tak lagi 
mampu menatap mata Di. Untuk pertama kalinya 
aku tak mampu menatap mata Di. Mata yang selalu 
ku kagumi.

“Tadi, Louis mintaku untuk menjadi kekasihnya,” 
aku berhenti bernafas. Jantungku berhenti berdetak. 
“Dan aku bilang ‘iya’.”

Kali ini bukan hanya detak jantungku yang terasa 
berbeda. Hembusan nafasku turut berbeda rasanya. 
Nafasku tercekat. Dadaku sesak. Hatiku seakan 
diiris-iris sebilah pedang tajam. Sakit. Perih. Pedih.

Kurasakan sebutir air mata menjatuhi pipiku. 
Ya Tuhan, seorang Harry Styles menitikkan air mata 
hanya karna gadis pujaan hatinya memilih lelaki 
lain! Lelucon macam apa, ini?!

Aku segera menyeka air mataku lalu 
mengulurkan tangan dan berkata “Congrats” pada Di 
meski ku tahu suaraku bergetar.
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“Congrats?” ku dengar suara Di tercekat–juga.
Ku kuatkan hatiku untuk menatap wajahnya. 

Ya Tuhan, Di menangis! Apa aku salah memberinya 
ucapan selamat karena ia telah melepas masa 
lajangnya? Apa aku salah memberinya ucapan 
selamat karena dia telah menemukan sosok lelaki 
yang dinilainya mampu menjaga hatinya? Bukankah 
ia yang menerima Louis sebagai kekasihnya.

“Harry, lelaki yang sebenarnya ku cintai adalah 
dirimu! Harry Styles–dan bukan Louis Tomlinson!”

Deg!
Di kembali membuat jantungku berdegup tak 

keruan.
“Tapi tadi kau bilang–”
“Aku bilang aku menyukai Louis,” potongnya. 

“Bukan cinta!” Tetesan air mata kembali meluncur 
dari kelopak matanya. “Lelaki yang selama ku cintai 
adalah dirimu, Haz! Harry Styles! Hampir satu tahun 
aku memendam perasaan ini. Tapi kau tak pernah 
memberiku kode–bahwa kau juga menyukaiku. Aku 
putus asa jadi aku memilih untuk menghapus rasa 
yang telah ku pendam ini.”

Aku terdiam. Tak tau harus berkata apa. Di yang 
adalah seorang wanita saja berani mengungkapkan 
perasannya. Sedangkan aku? Aku seorang lelaki. 
Tapi aku tak mampu mengutarakan perasaanku. 
Aku terlalu bodoh untuk menahannya. Aku hanya 
mampu menatapnya. Tak lebih.

“Tapi yang paling mendukungku untuk 
mengakhiri semua ini adalah gosip bahwa kau 
menyukai Angela,”  lanjut Di. “Ya, Harry. Aku 
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termakan gosip itu! Karena itulah aku dekat dengan 
Louis. Aku mencurahkan seluuh isi hatiku padanya. 
Seluruh kisah-kisah yang kita buat. Seluruh rasaku 
padamu

“Dia selalu ada di saat aku membutuhkannya. Di 
saat aku memerlukan tangan untuk mengusap air  
mataku. Di saat aku butuh bahu untuk bersandar. 
Dia... dia... dia seolah mampu merasakan apa yang 
ku rasakan. Karena itulah dia mampu membuatku 
nyaman. Karena itulah aku menerimanya.”

Nafasku tercekat. Jantungku serasa berhenti 
berdetak. Lagi-lagi karna aku tak pernah berani 
mengutarakan bahwa aku mencintainya.

“Tapi sekarang aku lega–” ucapnya sembari 
mengusap air matanya yang mulai berhenti menetes 
“–karena aku telah mengungkapkan seluruh isi 
hatiku padamu. Kalau kau keberatan menerima 
kenyataan ini, it’s okay. Aku akan move on darimu. 
Dan Louis juga berkata bahwa dia akan membantuku 
untuk menghapus semua rasaku padamu. Tenang, 
aku tak akan mengganggumu.”

“Di,” panggilku lirih. Di menyeka sisa air matanya.
“Ya?”
“Aku juga mencintaimu,” ungkapku akhirnya. 

“Sejak pertama kita bertemu, aku merasa ada yang 
berbeda, Di”

Tes!
Sebulir cairan bening itu kembali menghiasi 

wajah Di. Semakin lama semakin deras. Wajah cantik 
Di kembali dihiasi air mata. Manik mata hitamnya 
menatapku–nanar.
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“Maaf, Di,” ucapku. Di hanya diam. Aku berusaha 
menggenggam tangannya. Di mengelak.

“Kenapa, Haz?” suaranya tercekat–lagi. 
Sepertinya ia marah padaku. Ia bahkan sama sekali tak 
menatapku. “Kenapa kau baru mengungkapkannya 
sekarang? Kenapa kau baru mengatakannya di saat 
aku baru saja memutuskan untuk move on darimu?! 

Kenapa kau terlalu takut hanya untuk...say ‘I love 
you’ padaku?

Kenapa?!”
Aku hanya diam. Diam beribu kata. Aku tak tahu 

harus berkata apa lagi. Aku tak mampu menemukan 
alasannya. Aku tak mampu menemukan jawaban dari 
pertanyaan Di. Bibirku tak lagi mampu merangkai 
kata. Sekali lagi, aku hanya diam. Hening. Sepi. Sunyi. 
Senyap. Yang terdengar hanya isak tangis Di.

Tiba-tiba Di berlari pergi.
“Di!” panggilku. Ia mengacuhkanku. Baru kali 

ini seorang Diana Cauley mengacuhkanku. Tapi aku 
tak berani mengejarnya. Lagi-lagi tak berani. Argh! 
Mengapa kau seperti ini, Haz?! Dasar pecundang!

Hari-hariku masih berjalan setelah kejadian 
itu. Tentu saja. Masih berjalan, meski tidak seindah 
dulu. Hari-hariku kembali sepi seperti sebelum aku 
mengenal dan dekat dengan Diana Cauley. Kembali 
menjadi Harry Styles yang beku.

Tak ada canda tawa lagi. 
 Tak ada Di lagi. 
Tak ada yang memanggilku es batu. 
Tak ada Di lagi. 
Tak ada lagi yang seringkali memintaku untuk 
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mengajarinya materi yang tak dipahami. 
Tak ada Di lagi. 
Tak ada lagi teman mengobrol untukku. Tak ada 

Di lagi. Tak ada debt collector polos lagi. 
Tak ada Di lagi. 
Tak ada alasan untuk mengunjungi perpustakaan 

lagi. 
Tak ada Di lagi...
Tidak. Di tidak pergi. 
Dia hanya mengacuhkanku. Sejak kejadian 

itu. Menganggapku tak pernah ada sama sekali. 
Menghapus semua kenangan tentangku. Melupakan 
masa-masa indah bersamaku. Membuka lembaran 
baru dan menjalani kehidupan barunya bersama 
lelaki–yang ku yakin–yang ia cintai lebih dari ia 
mencintaiku dulu–seperti katanya. Lelaki yang lebih 
baik dan berani dariku tentu saja. Harry Styles.

Oh, Di. Harus kau tahu betapa hancurnya hatiku 
setiap aku mengingatmu...

THE END
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The Eyes32

C ast: One Direction as themselves – Debby 
Ryan as Eloise Slade 
Hope you like it

***

“Ele, jangan lupa nanti datang ke rumahku, ya!” 
seru Liam membuatku menautkan alisku.

“Untuk apa?” tanyaku.
Liam menghampiriku dengan wajah 

menyebalkannya lalu berteriak, “Untuk apa katamu?! 
Untuk apa?! Sekarang tanggal 11 Januari dan besok 
adalah ulang tahun sobat kkaribmu lalu kau bertanya 
untuk apa?!”

Aku nyengir memperlihatkan gigiku yang rapi 
membuatnya mengacak-acak rambut pirangku—
yang sama pirangnya dengan rambut Niall.

“Jangan lupa membawa pewarna makanan,” 
tambahnya. “Kita akan menghias!”

“Menghias!” seruku. “Aku suka menghias kue!”
“Lalu menulisnya dengan nama idolamu dan 

32 Di-upload pada fanpage One Direction Indonesia - Love Story, 12 
Januari 2015, pukul 15:14  https://www.facebook.com/LarryZiall-
Diam/posts/858733714184461:0 (ed)
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membuat semuanya hancur?” sahabatku yang lain, 
Harry menghampiriku lalu sekali lagi rambutku 
berantakan.

“Sudah berapa kali kukatakan jangan merusak 
rambutku!” teriakku sebal.

***

Seperti yang kujanjikan pada Liam, sorenya aku 
datang ke rumahnya bersama Lisa dan Penelope. 
Sebenarnya ini adalah acara rutin ‘gank’ yang kami 
bentuk di akhir tahun sekolah kami ini: memberi 
kejutan pada yang lain saat berulang tahun.

Besok adalah ulang tahun Zayn, sahabat sekaligus 
tetangga dekatku sejak kecil. Kami berencana untuk 
memorak porandakan kamar Zayn untuk kejutan 
kali ini. Ia sangat membencinya. Lalu kami datang 
bersama kue—yang telah dibuat oleh para sahabat-
sahabat lelakiku pagi ini yang entah seperti apa 
jadinya—dan menyanyikan lagu ulang tahun.

Sore ini kami akan menghias kue tersebut. Ini 
paling penting karena kau pasti melihat tampilannya 
terlebih dahulu dan bukannya rasa. Biasanya, 
Zaynlah yang kami andalkan karena dia yang paling 
pandai dalam seni rupa. Namun karena kali ini Zayn 
tidak ada, maka, akulah yang diandalkan.

Sesampainya di rumah Liam, aku dibuat 
shock oleh kue yang telah dibuat. Permukaannya 
menggelembung tak keruan. Aku sangat menyesal 
Isabel tidak memberikan tugasnya padaku. Mungkin 
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dia bermaksud memberiku tugas untuk menghias 
namun memberikan tugas membuat pada para lelaki 
sangatlah tidak bijaksana. Maka, dengan rasa dongkol 
memenuhi benakku, aku memotong gelembung-
gelembung itu untuk medatarkan permukaanya.

Di tengah kerjaku, Louis bertanya, “Ele, apakah 
kau membawa pewarna makanan? Aku sudah 
meminta Liam untuk mengingatkanmu.”

Aku terdiam. Ya Tuhan! Bodohnya aku 
melupakan hal itu. Jadi, sekali lagi aku nyengir, 
mengundang acakan rambut. Rambutku jadi sangat 
berantakan saat ini tapi aku terima saja karena itu 
memang kesalahanku.

“Ya sudah, kau beli saja, Lou,” ucap Lisa sembari 
mengulurkan uang pada Lou namun kemudian 
Marry berbisik, “Pinta Penny dan Niall saja.”

Aku hanya mengangkat bahu tanda pasrah. Kami 
memang sudah terbiasa menyuruh Niall membeli 
ini-itu. Dan Penelope adalah kekasihnya jadi itu 
tidaklah menjadi hal asing bagi kami. Maka, Lou 
menyerahkan uang tersebut pada Penelope dan 
meminta Niall mengantarkannya.

Sembari menunggu Niall dan Penelope, kami 
bercanda seperti biasa. Awalnya kami hanya 
bercakap tapi kemudian ide iseng Harry muncul. 
Ia mengambil tepung sisa membuat kue tadi lalu 
melemparnya kepadaku.

“Oh, Harry itu sangat mengasyikkan!” seru Lou 
dan Isabel.

Aku sangat terkejut akan ‘serangan’ mendadak 
ini. Satu dari koleksi kaos pinkku kini berubah putih. 



Lintang Fajarauna Sophia Perennis186

Aku tak mau tinggal diam. Kuambil cokelat bubuk 
lalu kulempar pada kaos abu-abunya. Ia hanya 
tertawa lalu menyiramnya kepada yang lain.

Maka, tak lama kemudian kami mengubah 
rumah Liam menjadi semacam medan pertempuran 
dengan tepung dan bubuk cokelat sebagai pelurunya.

Liam si tuan rumah justru asik melempar-lempar 
tepungnya ke arah Lisa. Dia malah senang karena 
hari ini adalah jadwal Nicola, kakak perempuannya 
membersihkan rumah. Sudah menjadi barang umum 
bahwa Nicola dan Liam sangat tidak akur meski 
terkadang mereka berbagi tawa bersama. Satu hal 
yang sejak dulu kudambakan.

‘Perang’ ini terus berlangsung sampai Niall 
dan Penelope datang dengan wajah muram. Kami 
langsung menghentikannya meski aku melihat dari 
sudut mataku, Marry dan Louis masih melanjutkan 
dalam diam. Kami semua tegang melihat wajah 
Penelope yang biasanya ceria menjadi murung dan 
tanpa senyum.

Niall hanya duduk di kursi lalu mengeluarkan 
ponselnya dan asik memainkannya, juga muram 
tanpa senyum. Harry berusaha bertanya padaku 
namun aku hanya mengangkat bahu tanda tak 
mengerti. Sementara itu Penelope langsung 
mengambil cream dan memberinya pewarna lalu 
mengaduknya hingga tercampur rata.

“Kenapa sih, kalian?” tanya Isabel dengan berani.
“Apanya yang kenapa?” tanya Penelope balik.
“Ayolah, Penny,” ucapnya kemudian mendapat 

pelototan dari Louis dan Liam.
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Jadi, semua bekerja dalam diam.
Aku menengok ke arah Niall. Mata birunya 

berdadu dengan manik hazelku. Aku mengenal 
mata itu. Mereka sedang bertengkar. Jarang sekali 
Penelope dan Niall bertengkar. Aku hampir lupa 
kapan terakhir kali mereka bertengkar. Biasanya, 
Zayn-lah yang mampu mendamaikan suasana. Ah, 
aku mulai merindukannya.

“Penny, itu kurang rata,” ucap Marry.
“Ya,” dukung Lisa—kutahu berusaha mencairkan 

suasana. “Terlihat seperti tinggi sebelah.”
“Kalau kurang bagus, coba saja kerjakan sendiri,” 

sahut Penelope jengkel. “Kaukira itu mudah? Kau 
hanya melihatnya! Coba saja buat yang menurutmu 
bagus!”

Kali ini kami tak bisa tinggal diam. Semua orang 
tahu, Marry tak suka dibentak. Kulihat matanya 
memerah menahan air mata sementara Lisa 
berusaha menenangkan.

Harry memberiku kode untuk mengajak salah 
satunya bicara. Aku dan Louis mungkin bersifat 
kekanakan, namun menurut yang lain, kamilah 
yang bersifat paling dewasa. Namun karena Louis 
tak memungkinkan untuk membawa salah satunya 
keluar, maka Harry memintaku dan aku memilih 
Niall. Aku mengenalnya lebih lama meski aku lebih 
akrab dengan Penelope.

“Kurasa aku butuh sprinkles,33” ucapku. “Isabel, 
tolong antarkan aku membeli sprinkles.”

33 Taburan kecil warna-warni di atas kue tart ulang tahun(ed) 
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“Lalu siapa yang membantu kami menghias di 
sini?” tanya Liam.

“Lebih tepatnya membantuku,” sahut Penelope 
kasar. “Kalian hanya menonton aku dan Isabel 
menghias.”

“Ya, hanya Penny dan aku yang menghiasnya,” 
ucap Isabel gusar.

“Kalau begitu, Niall antarkan aku,” dan Niall 
langsung bangkit.

***

Aku sengaja membawa Niall mengitari toko 
bahan kue ini. Ia masih muram dan aku belum 
menemukan waktu yang tepat untuk menanyakan 
padanya.

Tanpa sengaja, aku menumpahkan sekotak 
hiasan tart. Aku melihat bangau warna-warni di 
sana. Kemudian sebuah ide terlintas di benakku. 
Namun bukan hal mudah untuk menggunakan cara 
ini. Tapi setelah mengumpulkan segenap nyali, aku 
mulai beraksi.

“Niall, apa menurutmu ini bagus?” tanyaku lalu 
terdengar Niall menyeret kakinya dengan berat hati 
ke arahku.

“Bangau?” ia mengernyit ke arahku.
“Ya!” seruku. “Anggun dan menawan, ya? Sangat 

cantik. Membawaku pada kenangan ketika kelopak 
terakhir mawar pinkku jatuh tiga tahun yang lalu.”

Niall terdiam mendengar kalimat terakhirku. Ia 
sudah masuk jebakan rupanya. Lalu manik birunya 
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menatapku, menjelajahi hazel teduhku.

***

“Kalau kau memang mencintainya, katakan saja!” 
seruku membuat yang entah keberapa ini jatuh.

“Eloise, sudah kubilang dia sahabatku!” seru 
lelaki yang kucintai ini padaku. “Tidak bisakah kau 
mengerti?!”

“Niall, aku juga punya sahabat lelaki namun 
aku tak pernah semesra itu dengannya,” ucapku di 
tengah isak. “Kau sibuk dengan band musikmu itu, 
aku terima. Kau sibuk ikut bimbingan belajar di sana-
sini, aku terima. Kau tak memiliki waktu untukku, 
aku terima. Tapi kumohon, pahami perasaan dan 
posisiku. Aku ini siapa? Kau itu siapa? Aku ini 
kekasihmu!”

“Aku tahu itu,” ucapnya. “Tapi Rose baru saja 
putus cinta. Aku berusaha menjadi sahabat yang 
baik dengan menghiburnya.”

“Berulang kali Zayn putus cinta namun tak 
pernah sekalipun aku menciumnya!” seruku.

Matanya menatap hazelku penuh penyesalan. 
Aku menyelami birunya. Begitu dalam bak samudra 
sehingga aku tak mampu mengurainya.

“Aku pernah mencium Rose,” bisiknya.
“Tak usah menyangkal,” isakku. “Aku melihatnya 

sendiri. Aku yakin aku tak salah. Tak usah 
menyangkal!”

“Eloise, kumohon,” ia berusaha menyentuh 
tanganku namun aku mengelak.
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“Aku tahu bagaimana hubunganmu dengan 
Rose, Niall,” ujarku. “Kalian baru dekat semester ini. 
Baiklah kau bisa memanggilnya sahabat. Tapi bukan 
berarti kau bisa menciuminya tanpa memedulikan 
perasaan kekasihmu!

“Aku berteman dengan Zayn sejak kecil namun 
tak pernah sekalipun aku menciumnya. Aku 
menyimpan first kissku untukmu di hari pernikahan 
kita nanti. Namun kurasa aku memilih orang yang 
salah.”

“Eloise, kau tak mengerti,” ucapnya dengan 
lembut. Caranya yang sangat kusuka. Yang 
membuatnya berbeda dengan lelaki lain. Namun 
tidak untuk saat ini.

“Lalu ajari aku untuk mengerti,” ucapku lirih. 
“Jelaskan padaku. Jangan menyangkal.”

“Aku memang menciumnya,” akunya membuat 
satu tetes lagi buliran bening itu menjatuhi wajahku. 
“Namun tak pernah terbesit di hatiku untuk 
menjadikannya kekasih.”

“Tentu saja!” seruku. “Aku masih menjadi 
kekasihmu saat itu!”

“Saat itu?” ia menautkan alisnya.
Aku mengambil mawar pink yang ia berikan 

padaku di hari di mana kami resmi berpacaran dari 
dalam tasku. Aku membawanya ke mana saja selama 
ini. Kelopaknya sudah rontok. Hanya menyisakan 
satu kelopaknya yang besar dan menawan.

“Kita lihat apakah mawar ini setuju bahwa 
kau adalah kekasihku saat ini,” aku mengacungkan 
mawar itu.
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Kami berdua tahu bahwa kelopak terakhir itu 
adalah yang terkuat. Sangat sulit baginya untuk 
rontok. Aku sangat tahu itu. Maka, kucabut kelopak 
itu.

“Mungkin Tuhan berkata ya, namun aku 
tidak,” ucapku sembari mengusap air mata—yang 
kupastikan—terakhirku. “Aku bukan siapa-siapamu 
lagi. Jadi kau boleh berpikir akan menjadikan Rose 
kekasih. Thanks for nothing.”

***

“Aku masih menyimpan bangaunya, loh,” ucapku 
pada lelaki yang sama. Lelaki yang sama dengan 
kenangan tiga tahun yang lalu. Kenangan yang telah 
kusimpan rapi-rapi selama tiga tahun belakangan 
ini.

Luka yang telah kututup rapat-rapat langsung 
menguak ke permukaam setelah setahun aku 
membendungnya. Setahun yang penuh topeng, 
menganggap kejadian itu tak pernah ada, seolah 
aku tak pernah mengenalnya sebelum ini. Setahun 
terjebak bersama lelaki yang telah menyakitiku 
sampai ke lubuk terdalam. Lelaki yang konon 
kucintai sedemikian rupa. Yang telah mencipta 
beribu kenangan semanis madu namun terhapus 
oleh kenangan pahit. Pahit seperti getah. Menyakiti 
seperti racun. Dalam seperti manik birunya.

Namun kini, kenangan itu seolah belati yang 
menusuk ke dasar kalbuku lalu mengoyak hatiku 
begitu dalam. Sekali lagi sedalam manik birunya.
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“Kau...apa?” tanya Niall terbata.
“Aku masih ingat mata itu,” jawabku. “Penny 

sangat tulus mencintaimu.”
Belum lagi aku melanjutkan kalimat berikutnya, 

Niall memotong, “Kau dulu juga demikian. Namun 
akhirnya kita seperti ini.”

Aku hanya terdiam, memancingnya bercerita.
“Harry berkata padaku bahwa ia menyayangi 

Penny,” ucapnya terpancing. Namun kalimatnya 
justru membuka luka baru yang sama dalamnya.

“Kita sahabat, Niall,” aku berusaha 
menghiburnya—juga menghiburku sebenarnya. 
“Pasti maksud Harry juga begitu. Aku menyayangimu. 
Juga Zayn, Louis, Liam, dan Harry. Tapi sebagai 
sahabat.”

“Yah, kau benar,” ucapnya. “Bodohnya aku 
salah mengartikan. Aku menanyakan pendapat 
Penny tentang Harry dan dia memujinya. Terlalu 
berlebihan menurutku. Aku dibakar cemburu lalu 
kami adu mulut dan bertengkar. Aku memintanya 
untuk mengakhiri hubungan ini namun ia menolak.”

“Aku sangat menyesali perpisahan kita dulu, 
Niall,” ungkapku. “Aku dibakar cemburu saat itu. 
Dan aku sangat menyesal. Terutama terhadap 
kehidupanku—dan mungkin kau juga—setelahnya. 
Percayalah, cemburu yang membutakanmu sesaat, 
akan membawa penyesalah tiada akhir. Dan jangan 
lupakan luka yang tertoreh, yang bisa menganga 
kapan saja.

“Kau dan Penny sangat cocok. Aku tak mau apa 
yang terjadi pada kita dulu kembali terulang. Aku 
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yakin kau bisa memperbaikinya. Kalian berdua pasti 
bisa. Sekarang kau mengerti inti permasalahannya, 
jadi kurasa kau cukup pandai untuk mencari 
solusinya. Kami terbuka dua puluh empat jam jika 
kalian butuh kami.”

Ia tersenyum ke arahku. Senyum yang 
kurindukan sejak tiga tahun yang lalu. Aku selalu 
melihatnya setahun belakangan. Namun rasanya 
berbeda. Senyum yang kurasakan padanya dahulu, 
berpindah pada orang yang berbeda. Pada orang 
yang membuatku terpaksa harus membuka luka 
yang dulu pernah tertoreh. Kuyakin kau tahu siapa 
dia...

THE END

PS : Sorry for the bad plot. I made it with 
my wild mind in just 2 hours  
thanks for reading. Write down your sugges-
tions and criticisms below. A massive thank 
you 

Lintang

Jember, 10 Januari 2015 19.01





Mengenalkan & Mengekalkan Kehilangan 195

Half A Heart34

S o your friends been telling me 
You’ve been sleeping with my sweater

And that you can’t stop missing me

***

Aku menatapnya nanar lalu bergumam 
pelan di tengah isakku, “Kenapa kau tak pernah 
mengatakannya padaku?”

Ia hanya terdiam–dan menunduk. “Maafkan aku, 
tapi aku.....”

“Kau berada di sini selama setahun penuh dan 
kau tak pernah menelfonku. Aku bukan jagoan 
sepertimu yang bisa dengan mudahnya melewati 
hari penuh luka. You said you love me, you’re a liar!” 
geramku. Air mataku semakin mengucur dengan 
derasnya membasahi wajah orientalku.

“Indeed,” gumamnya lirih. “I love you. I really 
do...”

***

34 Di-upload pada tanggal July 30, 2014 at 3:15pm pada One Direc-
tion Indonesia - Love Story https://www.facebook.com/notes/lin-
tang-fajarauna-sophia-perennis/half-a-heart/328396167326814 
(ed)
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Bet my friends been telling you
I’m not doing much better
‘Cause I’m missing half of me

Beep beep!
Beep beep!
Ponselku bergetar untuk yang ke sekian kalinya. 

Dengan segenap tenaga aku berusaha bangun dan 
mengumpulkan nyawaku. Sejenak aku duduk dan 
mengerjapkan mata lalu meraih ponselku yang 
masih meronta-ronta di atas meja kecil di samping 
tempat tidurku.

Sebuah panggilan masuk dari Sarah Aubrey, 
sahabatku serta puluhan missed call dan ratusan 
pesan-pesan baru.

Aku memencet tombol hijau di layar ponselku 
lalu mendekatkan ponselku pada telingaku.

“Halo, ada apa, Sarah?” ucapku dengan enggan.
“Ada apa?!” aku menjauhkan ponseku dari 

telingaku. Hell, Sarah sedang mengamuk dan aku 
masih sayang pada telingaku. 

“Aku sudah mencoba menghubungimu puluhan 
kali dan mengirimimu ratusan pesan tapi kau baru 
bangun dan bilang ada apa?! Ya Tuhan, Eleanor. Kau 
itu tidur atau mati, sih?”

“Yeah, sorry,” aku menghela nafas. “As usual, 
teringat lagi dan terlelap lagi.”

“Sebesar itu, ya, efek Boobear padamu?” kali ini 
suara Sarah lebih lembut.

Aku menghela nafas–lagi. “Yah, begitulah, Sarah. 
Kalau sudah cinta, sampai dunia kiamat pun masih 
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melekat di hati.”
“Ya, tapi tak seharusnya kau bersedih selama ini, 

Ele,” nada khawatir tersirat dalam suara Sarah.
Aku hanya terkekeh kecil. “Dia sudah menjadi 

sebagian hidupku, Sarah. I’m half a heart without 
him.”

“Shit,” ku dengar ia mengejekku di sana.
“Ah, sudahlah. Ada apa kau mengganggu tidur 

cantikku?”
“Oh, iya hampir saja lupa,” dasar Sarah. 

“Bossku baru saja menghubungiku. Aku diminta 
siap-siap untuk ditugaskan ke Manchaster. Aku tak 
tau bagaimana pastinya, sih. Nanti aku beri tahu 
daerahnya, ya. Jemput aku di bandara, I really wanna 
meet ya!”

“Hah? Are you serious?” aku terpekik–kaget 
sekaligus senang.

“Yeah! Yang jelas, kau harus menjemputku di 
bandara. Kalau kau tak datang, nanti kalau kita 
bertemu, kuinjak kau biar jadi kurcaci.”

“Ya Tuhan, ampun, Sarah. Iya, iya,” kekehku.
“Ya sudah, sebenarnya aku cuma mau memberi 

tahu itu saja, sih. Bye, Eleanor Calder. No more 
Tomlinson. Aku tak mau kau menangis lagi! Kau ‘kan 
masih punya aku!”

Biip.
Ia mematikan sambungan begitu saja. Aku 

termenung menghela nafas. Ku tengok sebuah foto 
di sebelah tempatku meletakkan ponsel tadi. Sebuah 
foto yang diambil sekitar setahun yang lalu. Sebuah 
foto yang menampakkan fotoku dengan kekasihku–
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atau tepatnya mantan kekasihku–Louis Tomlinson 
di sebuah Restoran Masakan Italia terkenal di 
Manchaster. Itu adalah kali pertama dan terakhir 
aku bertemu dengannya.

Aku bertemu dengannya di sebuah media 
jejaring sosial. Di sana juga aku bertemu dengan 
Sarah. Setelah menjalani masa ‘pendekatan’ selama 
kurang lebih lima bulan, ia menyatakan cinta padaku 
dan memintaku menjadi kekasihnya. Tentu saja aku 
menjawab ‘ya’. Aku sudah terlanjur menyayanginya.

Setelah dua tahun menjalin kasih tanpa pernah 
bertemu–hanya dengan komunikasi telepon dan 
pesan singkat–akhirnya kami memutuskan untuk 
saling bertemu. Ia yang mengunjungiku di kotaku.

Sungguh pertemuan yang menyenangkan! 
Kami mengunjungi sebuah mall besar di kotaku 
dan berkeliling berdua. Kemudian kami menonton 
deretan film yang kami rencakan untuk kami tonton 
bersama meski kami hanya sempat menonton sebuah 
film. Setelah lelah berkeliling, kami memutuskan 
untuk pergi ke sebuah Restoran Masakan Italia. Di 
sanalah kami mengambil foto ini.

Tapi kini setahun telah berlalu. Berlalu bagai 
angin. Ia hilang tanpa kabar. Tidak, sih. Sebelumnya, 
ia memutuskan hubungan kami.

***
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“Ele,” panggilnya lirih.
“Ya, Sweetheart–panggilan kesayangan kami?”
“Aku...Ele kau masih di sana, ‘kan?”
Aku mengerutkan kening. Tak biasanya ia 

memanggilku dengan namaku. “Ya, Sweetheart. Ada 
apa denganmu?”

Kami terdiam untuk beberapa saat.
“Kalau kau tak mulai bicara, akan kututup,” 

pancingku.
“Tunggu sebentar, aku butuh nyali untuk bicara,” 

jantungku berdegup. Inikah yang ia maksud? Yang 
katanya ia akan melamarku–sesegera mungkin?

“Katakan saja. Kau ‘kan jagoanku,” sebusur 
senyum muncul di bibirku.

Ku dengar ia menghela nafas lalu berkata, “Ele, 
bisakah kau bayangkan hidup tanpaku?”

“Tidak,” jawabku cepat.
Lagi, ia menghela nafas. “Kalau aku minta kita 

putuskan hubungan ini, bagaimana?”
“Tentu aku tak mau.”
“Tapi kita memang harus begitu,” deg! Jantungku 

berdegup makin kencang. Ini hanya candaanmu kan, 
Lou?

“Kau bicara apa sih, Lou?!” seruku.
“Kita harus putus, Ele,” sebuah petir seolah 

menyambarku. Jantungku kini seolah berhenti 
berdetak.

“Kau hanya bercanda kan, sweetheart?”
“Aku serius, Ele.”
“Lou, ayolah, ini tidak lucu,” kataku. “Ini bukan 

waktunya untuk bercanda. Hubungan kita bukan 
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main-main. Kita sudah dewasa, sudah waktunya 
untuk membicarakan hubungan yang serius. Jangan 
seperti anak kecil, Lou!”

“Maka dari itu, Ele. Kita sudah dewasa. Sudah 
saatnya kita untuk menikah. Tapi kau dicipta bukan 
untukku. Kita harus akhiri hubungan ini.”

Genggamanku mengendur. Ponselku jatuh tepat 
di depanku. Aku terdiam tak tahu harus berkata apa.

“Jalan kita berbeda, Ele. Kita harus cari jalan 
itu sendiri. Apa pun jalannya, harus bisa kita jalani. 
Aku yakin pasti lebih banyak lelaki yang lebih baik 
dari aku yang bisa nerimamu. Kau cantik, kau pintar. 
Lupakan aku, Ele. Maaf,” suaranya masih terdengar 
di sana. Terus mengalir mengiringi hujaman rasa 
sesak di dadaku yang membuat cairan bening itu 
terus mengaliri wajahku.

“Tapi aku tak bisa, Lou. I’m half a heart without 
you,” bisikku lirih–yang ku tahu takkan pernah bisa 
ia dengarkan. 

And being here without you
Is like I’m waking up to

***

“Sarah!!” aku berteriak lalu berhambur memeluk 
sosok berpakaian serba jingga yang baru keluar dari 
gerbang bandara.

“Ele!!!” ia berteriak tak kalah kencangnya. Ia 
membalas pelukanku. Uh, hangat rasanya. Dia cukup 
gemuk sedangkan aku kecil mungil seperti ini.
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“Aduh, Sarah, aku rindu sekali padamu!!” 
teriakku lagi sembari mencubit pipi gembulnya. 

Ini adalah kali kedua aku bertemu dengannya. 
Sebelumnya aku sempat mengunjunginya di 
Wiltshire.

Ia balik mencubit pipiku lalu berkata, “Simpan 
teriakanmu, nona. Dasar tak punya malu. Ayo antar 
aku ke hotel. Perjalanannya sangat melelahkan.”

“Siap, Bos!” aku meletakkan buku-buku jariku di 
pelipisku–tanda hormat.

***

Only have a blue sky
Kinda there but not quite
I’m walking round with just one shoe
I’m half a heart without you

Biip!
Ku matikan MP3 Playerku. Sarah sudah datang. 

Kami memang berencana makan siang berdua di 
sebuah kafe yang kujamin paling enak di Manchaster.

“Hei, berhenti meratap, cantik,” kata Sarah 
sembari duduk di meja di hadapanku.

“Aku tidak meratap, apa wajahku saja yang 
mengenaskan?” tanyaku datar.

“Tidak juga, sih,” ia nyengir menampakkan 
deretan giginya yang rapi. “Hei, Ele, aku mau 
bertanya, ketika kau bertemu dengan Lou, itu bukan 
mimpi, ‘kan?”
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Aku mengangguk lalu berseru, “Tentu saja 
bukan! Sesuka apa aku pada mimpi, aku masih bisa 
membedakan mana yang mimpi dengan mana yang 
nyata! Kami mengambil foto, kok!”

“Calm, please,” protesnya. “Aku hanya 
memastikan, kok. Karena, uhm, bagaimana, ya,”

Ia terlihat tergagap membuatku curiga. “Apanya 
yang bagaimana?”

“Ele, bukannya aku memberimu harapan, ya,” 
katanya hati-hati. “Tapi dua kali ini semenjak aku 
menginjakkan kaki di kota ini, aku melihat lelaki 
miriiiip sekali dengan Lou.”

Mataku membelalak. “Kau serius, Sarah? 
Beri tahu aku, kau bertemu dengannya di mana?” 
mendadak aku jadi kelabakan.

Betapa tidak. Ia begitu saja memutus komunikasi 
di antara kami. Nomor handphonenya tak lagi aktif.  
Ia pun menghapusku dari daftar kontak BBMnya. 
Aku sudah berulang kali mencoba mengundangnya–
invite–kembali namun tak pernah ia terima. Akun 
facebook dan twitternya pun ia de-activate. Entah 
apa yang membuatnya jadi begini. Ia seolah ditelan 
bumi.

Dan kini setelah sekian lamanya, dia muncul 
kembali? Hell, aku tak boleh melewatkannya! Akan 
ku pukuli jika bertemu.

“Ele, tunggu!” Sarah berusaha menenangkanku. 
“Sekali lagi bukannya aku memberimu harapan atau 
apa. Aku hanya menuturkan apa yang kulihat.”

“Ya sudah ayo ceritakan semuanya!” seruku tak 
sabaran.
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“Dua kali aku melihat lelaki ini,” ucapan Sarah 
terhenti sejenak. “bermesraan dengan seorang 
wanita.”

Mulutku menganga. Aku mencoba 
mengendalikan diriku. “Wajar, Sarah. Sudah sekian 
lamanya. Mungkin dia sudah lupa padaku. Tapi aku 
harus bertemu dengannya, Sarah. Dia mungkin 
tak bisa menjadi jodohku, tapi aku mau berteman 
dengannya. Lagi pula aku ingin bertanya, kenapa dia 
sampai seperti ini setelah memutuskan hubungan 
kami.”

“Kau serius ingin bertemu dengannya?” tanya 
Sarah.

Aku mengangguk mantap.

***

Aku menunggu–uhm, lebih tepatnya berjaga–di 
lobi apartemen ini sejak tadi. Sendiri. Sarah tak bisa 
menemaniku karena tuntutan pekerjaannya. Dia 
bilang ia sering melihat Lou keluar masuk apartemen 
ini.

Hampir empat jam aku menunggu di sini. 
Hampir sirna pula harapanku. Jam di ponselku 
sudah menunjukkan pukul 15.07 dan aku belum 
makan siang. Tapi bagaimana jika Lou lewat saat aku 
sedang makan?

Akhirnya ku putuskan untuk makan siang di 
restoran di sebelah apartemen ini.

Baru saja aku meletakkan bokongku di kursi 
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restoran ini, mataku menangkap bayangan sesosok 
lelaki tengah berdua di sebuah meja dengan seorang 
perempuan. Keduanya tengah bercanda dengan 
romantisnya. Aku memicingkan mata–sepertinya 
aku mengenali lelaki itu.

Lou? Benarkah itu dia? Benar-benar Louis 
Tomlinson? Tapi siapa wanita di hadapannya? Atau 
memang yang diceritakan Sarah benar adanya? 
Beribu tanda tanya hinggap di kepalaku.

Si lelaki tiba-tiba berdiri. Ia mengerling kepada 
si wanita seolah meminta izin. Si wanita hanya 
tersenyum lebar lalu lelaki itu mengecup keningnya 
dan berjalan ke arah toilet. Sungguh pemandangan 
yang memuakkan.

Aku lalu berjalan mengikutinya. Benar saja. Ia 
pergi ke toilet. Aku menunggu di depan pintu toilet 
pria. Cukup lama aku menunggu tapi akhirnya dia 
keluar juga. Aku langsung mencegatnya dan segera 
mengenali wajahnya.

“Louis!” pekikku

I’m half a man at best
With half an arrow in my chest

Aku terdiam cukup lama. Ia di sini. Benar-benar 
di sini. Lelaki yang membuatku terpuruk setahun 
terakhir. Lelaki terakhir yang ku pilih untuk ku cinta 
seumur hidup. Lelaki yang...ya Tuhan, aku sangat 
merindukannya!

“Ele?” hei, apa? Dia mengenaliku? Jadi...dia tak 
melupakanku? Hei, apa, ini?!



Mengenalkan & Mengekalkan Kehilangan 205

“Lou, kau masih mengingatku?” mataku mulai 
berkaca. Air mataku menggenak di pelupuk mataku 
yang sipit.

“Tentu saja! Eh, maksudku, engh,” dia tergagap.
“Lou kau tau ‘kan aku ada di sini? Tapi kau 

putuskan hubungan kita begitu saja? Dan putuskan 
komunikasi kita? Apa maumu?!” air mataku jatuh 
juga. Aku sengaja tak membendungnya. Karena aku 
lelah. Ya, sangat lelah. Juga letih.

Lou hanya diam dan tak bergeming. Bibirnya 
terkunci rapat. Ia hanya menunduk.

“Jawab, Lou!” paksaku. “Lalu wanita itu siapa?!”
“Dia...istriku, Ele,” aku terdiam. Jantungku 

berhenti bedetak–lagi. Seperti ketika Lou 
memutuskan hubungan kami. Sebuah petir seolah 
menyambarku, menyeruakkan kembali luka lamaku 
yang belum lagi sembuh.

“Lou?” bibirku serasa terkunci dan hanya mampu 
menyebut namanya.

“Aku...kami sudah menjalin hubungan sejak 
lama, Ele,” ia mulai buka mulut. “Kami bahkan 
menjalin hubungan jauh sebelum aku mengenalmu. 
Awalnya aku pikir kita tak akan berlangsung lama. 
Tapi akhirnya aku sadar kalau kita memang benar-
benar saling menyayangi.

“Aku sudah putuskan dia setelah kita bertemu. 
Tapi mom murka. Mom sudah menyetujui 
hubungan kami. Mom marah besar ketika tahu aku 
mengunjungimu dan menjalin hubungan denganmu. 
Mom minta aku putuskan hubungan kita dan kembali 
pada kekasihku. Aku memang kembali bersamanya. 
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Tapi aku tak mau putuskan hubungan kita.
“Tapi akhirnya mom tahu juga. Mom marah besar. 

Itu puncaknya. Mom memaksaku untuk benar-benar 
memutuskan hubungan kita. Karena kau hanya 
khayalanku, katanya. Mom ada di sampingku malam 
itu. Malam aku memutuskan hubungan kita.

“Kenapa aku menurutinya? Karena aku 
sudah berjanji pada kekasihku bahwa aku akan 
menikahinya suatu saat nanti. Aku harus tepati 
janjiku, Ele. Karena dia datang lebih dulu darimu.

“Ah iya, namanya Natalie. Dia sedang 
mengandung bayi kami. Kami langsung pindah ke 
sini begitu menikah setahun yang lalu.”

Aku menatapnya nanar lalu bergumam 
pelan di tengah isakku, “Kenapa kau tak pernah 
mengatakannya padaku?”

Ia hanya terdiam–dan menunduk. “Maafkan aku, 
tapi aku,”

“Kau berada di sini selama setahun penuh dan 
kau tak pernah menelfonku. Aku bukan jagoan 
sepertimu yang bisa dengan mudahnya melewati 
hari penuh luka. You said you love me, you’re a liar!” 
geramku. Air mataku semakin mengucur dengan 
derasnya membasahi wajah orientalku.

“Indeed,” gumamnya lirih. “I love you. I really 
do...”

Aku terdiam–sekali lagi–sembari membiarkan 
air mataku terus mengalir.

“Itulah kenapa aku tak memberi tahumu yang 
sebenarnya, Ele! Aku sudah terlalu menyayangimu. 
Berkomunikasi denganmu hanya memperlebar 
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lukaku, Ele! Luka kita masing-masing, kurasa.”
“Dan lukaku semakin lebar saat ini, Lou.”

‘Cause I miss everything we do
I’m half a heart without you

THE END
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Weak Man35

‘J ika kau mencintai seseorang, segera 
nyatakan atau kau  akan menyesal. 
Untuk selamanya...’

***

“Zayn, can you help me?” suara itu membuyarkan 
lamunanku. Kucari asal suara itu. Seorang gadis 
cantik berdiri di sampingku.

“Bantu apa?” jawabku. Gadis itu tersenyum. 
Manis. Sangat manis. Ia lalu menyodorkan sebuah 
buku kepadaku dan menunjuk gambarannya yang 
belum rampung. Ia pasti memintaku mengajarinya 
menggambar lagi.

Ah, senyumnya–membuat jantungku berpacu 
lebih kencang daripada biasanya. Orang-orang di 
sekelilingku seakan hilang. Hanya kami. Aku dan 
dia. Ya, dia. Dia yang selalu tahu cara mengalihkan 
duniaku. Leanne Robards. Teman sekelasku yang–

35 Saya tidak berhasil melacak apakah tulisan ini pernah dimuat di 
media sosial., tetapi berdasarkan pada data latest modified di lap-
top, tercatat tanggal 11 Januari 2015, satu hari setelah ‘The Eyes’ 
selesai ditulis. Dengan kemiripan alur, penamaan tokoh dan mua-
tan pesan yang ingin disampaikan (ed)
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“Ajari aku menggambar lemari dengan tumpukan 
buku lagi, ya?” ah, suaranya kembali membuyarkan 
lamunanku. Baru beberapa menit bersamanya aku 
sudah melamun lagi. Dasar payah.

Aku berusaha berkonsentrasi atas pertanyaan 
yang ia lontarkan dan berusaha menjawabnya. Aku 
tak mau terlihat buruk di hadapannya. Meski kutahu 
sebaik-baiknya aku di hadapannya pastilah lebih 
buruk dari penampilan terburuk lelaki lain yang juga 
tertarik padanya. Tapi inilah aku. Argh, kenapa aku 
pasrah begini?

Tanpa kusadari, Leanne tidak memperhatikanku 
yang sedang mengajarinya. Ia hanya 
memperhatikanku. Ehm, memperhatikan wajahku 
lebih tepatnya. Cukup membuatku gugup. Ah, tidak, 
aku selalu gugup tiap berada di dekatnya.

“Sekarang coba kau gambar sendiri,” pintaku 
setelah aku mengajarinya beberapa cara. Ia hanya 
tersenyum tipis. Bodoh menurutku. Tapi tetap cantik. 
Ya, begitulah orang yang sedang jatuh cinta. Apapun 
yang dilakukan pujaan hatinya selalu baik untuknya.

“Aku tak paham bagaimana,” Leanne menggeleng. 
“Ya sudah, lah. Aku belajar menggambar yang lain 
saja. Merci, by the way.”

Aku hanya tersenyum tipis sambil mengangguk 
melihat Leanne berbalik lalu pergi. Jantungku 
berdetak dengan normal kembali lalu kulanjutkan 
gambaranku. Aku sangat suka menggambar. Itulah 
kenapa Leanne sering memintaku mengajarinya trik 
untuk menggambar ini-itu yang kupelajari secara 
otodidak.
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Namun aku lebih sering memergokinya tengah 
membaca sebuah novel. Tak hanya itu, Leanne sangat 
terobsesi untuk menjadi seorang penulis. Karena 
itulah ia memiliki banyak referensi. Dan karna itu 
pula, Leanne sangat berminat mempelajari macam-
macam bahasa asing. Dari Bahasa Jerman, Spanyol, 
hingga Perancis pun sudah ia kuasai.

“Pasti terlihat cool kalau tersisip kalimat dari 
bahasa asing di novelku nanti meski hanya sedikit,” 
ucapnya. Aku tak sengaja mendengarnya kala 
itu. Ketika ia sedang berbincang dengan teman-
temannya.

***

“Hey, Zayn! Kudengar Mrs Rose mengadakan 
ulangan mendadak. Bagaimana pekerjaanmu?” suara 
itu! Suara Leanne! Segera kutoleh ke asalnya. Benar 
saja, ia berdiri di sana dengan senyuman khasnya. 
Senyuman yang selalu menjadikan alasan untukku 
merindukannya.

“Ehm, yeah, not bad. Apa Mr Andrew juga 
mengadakan ulangan mendadak?” oh, pertanyaanku 
sangat standar.

Kulihat cukup lama ia bergumam sembari 
menyejajariku hingga akhirnya ia berucap, “Ya, dan 
aku hanya bisa mengerjakan 30% saja.”

Aku memakluminya. Ia memang tak menyukai 
pelajaran Mr Andrew. Jadi aku memutuskan untuk 
tersenyum tipis untuk menimpalinya.
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“Hey, rasanya sering sekali aku melihatmu 
berdiri di sini sendiri,” ucapnya yang hanya kubalas 
senyum tipis. “Kenapa? Is there something special?”

“Angin di sini sejuk. Udaranya pun masih bersih 
karena banyak pohon di sekitar sini,” jawabku yang 
hanya dibalas dengan anggukan kepala Leanne.  
“Pemandangan di sini juga bagus, kalau boleh jujur,” 
lanjutku sembari mengajak Leanne mendekatiku 
agar aku bisa menunjukkannya. “Lihat di sebelah 
sana! Taman sekolah terlihat berwarna-warni dari 
atas sini. Sangat indah, ya, ciptaan Tuhan.”

Leanne mendekat. Kepalanya melongok ke arah 
taman sekolah sehingga memperkecil jarak di antara 
kami.

“Wah, kau benar, Zayn,” ucapnya tanpa menoleh 
ke arahku. “Indah sekali. Aku baru menyadarinya 
padahal hampir dua tahun aku bersekolah di sini.”

Sebusur senyum terkulum dalam bibir indahnya. 
Manis. Sangat manis. Aku terus memperhatikannya 
sampai akhirnya ia menyadarinya. Aku segera 
memalingkan wajahku. Ia kembali membuatku salah 
tingkah.

Cukup lama kami terdiam. Baik aku maupun 
Leanne tak ingin memulai kembali pembicaraan.

“Zayn, apa kau sedang mengencani seorang 
gadis?” tanya Leanne tiba-tiba. Aku sungguh terkejut.

“Tidak,” jawabku. “Dan tak akan pernah. Tapi 
tenang. Aku masih normal.”

Kulihat raut keterkejutan itu berpindah ke wajah 
manisnya. Aku hanya dapat tersenyum tipis. Tak 
lebih. Jujur saja sebenarnya aku ingin menyampaikan 
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rasa cinta yang menggebu dalam batinku. Namun 
mulutku kembali terkunci. Terkunci rapat seolah aku 
tak dapat menemukan kuncinya.

***

Entah mengapa, semenjak kejadian itu, aku 
merasa Leanne berubah. Hanya padaku. Ia tak 
pernah menunjukkan ulasan senyumnya padaku. Ia 
tak pernah mengajakku mengobrol karena aku pun 
tak pernah berani mengajaknya mengobrol. Ia tak 
pernah bertanya bagaimana menggambar ini-itu. 
Aku tak tahu mengapa. 

Aku sebenarnya cukup tersiksa karenanya. 
Namun aku tak cukup berani untuk menanyakannya. 
Pernah suatu kali terbesit dalam pikiranku bahwa 
itu berhubungan dengan pertanyaan Leanne tempo 
hari. Apa ia seperti ini karna aku mengatakan tak 
ingin mengencani siapa pun?  Apa ia menyukaiku?  
Aku ingin menanyakannya namun lagi-lagi aku takut.  
Argh, kenapa aku selalu tak berani!? Kenapa aku 
terlahir seperti ini? Terlahir sebagai lelaki lemah.

Perubahan sikap Leanne ini terus berlanjut 
hingga mendekati Ujian Sekolah. Awalnya kupikir 
ia akan kembali seperti semula. Namun nyatanya 
ia tetap menjadi Leanne yang ‘menjauhiku’. Bahkan 
hingga beberapa hari sebelum pengumuman 
kelulusan pun ia tetap menjauhiku. Aku masih tak 
tahu mengapa.

Semua itu terjawab saat hari pengumuman 
kelulusan. Saat teman-temanku sedang asik dengan 
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perayaan kelulusan kali ini, aku merenung di teras 
atas. Aku merenung dan mengingat semua yang 
telah terjadi  selama aku menuntut ilmu di sekolah 
menengah pertama ini. Sesekali aku tersenyum. 
Namun, setiap kali memori tentang Leanne berputar, 
aku merasa sebuah busur panah panas menghantam 
hatiku.

Tak terasa akhirnya buliran hangat itu menjatuhi 
pipiku. Kuresapi kembali apa saja yang telah 
kulakukan bersamanya. Lamunanku tersadar karena 
sebuah suara yang memanggilku.

“Zayn,” aku kenal suara ini. Suara yang sangat 
kurindukan. Suara...

“Leanne menitipkan sesuatu untukmu,” aku 
salah. Itu bukan suara Leanne. Melainkan Daphne, 
teman dekat Leanne. Ia menyodorkan sebuah buku 
kepadaku.

“Terima kasih, Daphne,” ucapku. Bodohnya aku. 
Kenapa aku selalu takut? Aku bahkan takut untuk 
menanyakan keberadaan Leanne. Bodoh!

Segera saja setelah Daphne pergi, kubuka buku 
pemberian Leanne. Tampak seperti sebuh buku 
agenda. Kubuka lembar pertamanya. Sebuah tulisan 
indah menghiasinya.

Leanne Robards.
Rupanya ini adalah buku harian Leanne.
Kubuka lembar demi lembarnya. Kubaca setiap 

tulisan Leanne. Tiba-tiba saja buliran hangat itu 
kembali menjatuhi pipiku, membasahi buku harian 
Leanne.

Esoknya, kurobek halaman terakhirnya. 
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Kupajang tulisan itu di dalam satu figura dengan foto 
Leanne. Kuletakkan figura itu di dalam kamarku. 
Kembali saat aku melihatnya, busur panah itu 
menghantam hatiku.

***

Bradford, 15 Juli 2009
Besok aku akan terbang ke London. Aku mendapat 

beasiswa untuk sekolah di sebuah sekolah jurnalistik 
di sana. Berat rasanya untuk meninggalkan Bradford 
beserta semua kenangannya. Kenangan bersama 
Daphne, Natalie, Vicky, Eleanor, dan Zayn.

Zayn. Apa kabar, makhluk itu? Ia pasti mengira 
aku menjauhinya. Padahal tidak sama sekali! 
Aku cukup terpukul karena nilai ulangan fisikaku 
tempo hari yang sangat buruk. Aku sibuk mengejar 
ketertinggalanku. Mungkin itu yang membuatku 
jarang berbincang dengannya. Ditambah lagi aku 
disibukkan dengan lomba “Young Journalist” yang 
kuikuti–dan yang membuatku mendapat beasiswa di 
London.

Namun ia tak berani menanyakannya padaku. Ia 
memang ditakdirkan untuk menjadi penakut seperti 
itu. Ia bahkan tak pernah mengajakku berbicara jika 
bukan aku yang memulainya. Dasar penakut!

Tapi kenapa aku nyaman berada di sampingnya? 
Kenapa aku menyukainya? Kenapa aku...argh! Aku 
selalu pusing saat mendeskripsikan sosok Zayn. 
Sebenarnya apa yang aku rasakan? Cintakah? Tidak! 
Terlalu dini untuk kami mengenal cinta. Meski mom 
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bilang ini wajar, tapi aku rasa aku belum siap
Yah, jujur saja aku masih menaruh harapan 

kepadanya. Aku masih berharap ia akan menemuiku 
untuk sekedar mengucapkan ‘sampai jumpa’ besok 
pukul 10:00 di stasiun. Tapi aku tak yakin Zayn bisa 
seberani itu. Karena ini hanya harapanku. Harapan 
yang kutahu tak akan menjadi kenyataan. Ya, 
hanya sebuah harapan kosongku yang berisi angan 
semu yang entah apakah Tuhan sekalipun akan 
mendengarnya...

THE END
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I Can Love My Mom 
More36

A ssalamu’alakum wr. wb 
Good morning ladies and gentlemen, the most 

respectful juries, and my beloved friends. First, let’s 
say thanks to God because only by His clemency can 
we gather in this place to participate in this contest. 
I would like to say a massive thank you for the time 
and opportunity given to me.

Let me introduce myself. My name is Lintang 
Fajarauna Sophia Perennis from Junior High School 
1 Ambulu. In this chance, I will present my speech 
entitled “I Can Love My Mom More”. In this topic, I 
will explain about our mom’s love which is unknown 
by us (?)

36 Script yang dikembangkan untuk mengikuti “ English Olympiad 
and Story Telling for Junior High School Student” se eks kareside-
nan Besuki di Jember, 2 Maret 2014
Pada awalnya saya tidak berniat memasukkan tulisan ini dalam 
kumpulan tulisan Ntang, tetapi atas desakan sang editor, Mas 
Pendeta Kristanto, dan sang pasangan, Charlotte Blackburn, saya 
setuju memasukkan, dengan catatan ada proses editing dokumen 
ini oleh Charlotte, agar bisa mudah dipahami. Maka, tulisan ini ada-
lah hasil editing yang dilakukan terhadap dokumen asli yang ditulis 
Lintang (ed)
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First, beginning with our childhoods. Do you 
remember when you wanted a candy, she often 
prohibited us?

She said, “It’s not good for your teeth, Darling. 
You may buy the other but not this one. It’ll give you 
a toothache!”

Can we call her as the best dentist?
Then, when we were sick, mom always kept us. 

She feels she made a mistake because she couldn’t 
keep us well. And if she has to go work, she still calls 
us to ask our condition.

“Oh, Darling, do you feel better right now? Don’t 
forget to drink your medicine, Darling! Mommy loves 
you!”

She never realized that she’s the best nurse.
Brothers and sisters.
Where did you learn to walk and eat? How about 

write? Who taught it with all piece of heart? Who 
taught it with love? Who taught you? I’m sure your 
answer is one and only: Mom.

So, may I call her as the best teacher?
She never realized. She never realized that she 

always tries to give the best thing for us. She doesn’t 
even think about herself. She never realized that she 
loves us more than she loves herself. I think it’s really 
good if we love her more than she loves us.

But now, teenagers like us begin to know about 
love for the opposite sex. They also adore a person 
whom they think is their sweetheart. They call it 
as having a boyfriend or girlfriend. They even say 
that they are half a heart without their sweetheart. 
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That’s because they don’t realize. They don’t realize 
that they are nothing without their mom. They don’t 
realize that they are half a heart without mom. They 
don’t realize that their true sweetheart is their own 
mom.

Yes! Mom is our true sweetheart. She is the true 
lover. She loves us with all pieces of her heart. She 
loves us like what I’ve told just now.

Did you ever say “I love you” to your mom? How 
many? How about to your boyfriend or girlfriend? 
Does mom deserve to get it? C’mon, guys! Change 
our thinking! Forget about the opposite sex. Our 
main task is only study, to make our parents proud to 
have a daughter and son like us. Make them proud! 
Make mom’s fight not in vain.

Okay, I think that’s all from me. If there were any 
mistakes in it, I beg your pardon. Thanks a lot for 
your attention and

Wassalamu’alaikum wr. Wb
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Multicultural Indonesia37

G ood morning ladies and gentlemen, the most 
respectful juries and my beloved friends. First, 

let’s say thanks to god because only by His Clemency 
can we gather here to participate in this speech 
contest. I would like to say thank you for the time 
and opportunity given to me.

Let me introduce myself. My name is Lintang 
Fajarauna Sophia Perennis from JHS 1 Ambulu. 
I would like to present my speech entitled 
“Multicultural Indonesia”. In this topic, I will tell 
about Multicultural Indonesia.

As we know, Indonesia consists of thousands of 
islands from Sabang to Merauke. Therefore, Indonesia 
has many different cultures from hundreds of ethnic 
groups and 350 different languages. Examples of 
Indonesia’s cultures are clothing, games, folktales, 
myth, dances (like Jaipong, Kecak, Pendet etc), 

37 Saya tidak berhasil melacak untuk apa dokumen ini dikembangkan 
oleh Ntang. Tetapi, besar kemungkinan dokumen ini dibuat untuk se-
buah lomba pelajaran bahasa Inggris yang memang beberapa kali dii-
kuti oleh Ntang mewakili sekolahnya di level kabupaten Jember
Tulisan dalam buku ini adalah hasil editing Charlotte Blackburn atas 
dokumen asli yang dbuat oleh Ntang. “ Saya hanya merapikan gram-
mar-nya tanpa menghilangkan isi pesan yang ingin disampaikan Lin-
tang” kata Charlotte. (ed)
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cuisine (like rujak, pecel, pempek, rica-rica) and so 
on. Many nations were amazed and wanted to claim 
Indonesian culture as the culture of their nations. 
Therefore, we as young people must realize that our 
culture is an irreplaceable treasure. There are many 
efforts to preserve our culture, but those efforts are 
less than the maximum.

One of Indonesia’s cultural treasures which goes 
through the world and earned a patent from the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) is 
Batik. Batik is one of the legendary cultural results 
and lately, batik starts under the spotlight from young 
people. Batik day is the day on which all parties are 
invited to use Batik. This thing is very good for young 
people and Batik itself. Batik creativity will grow up 
by itself with many orders. Modern fashion and age-
appropiate designs will make Batik as a means of 
creativity. Besides Batik, there are also other fabrics 
that are no less beautiful such as  Songket, Lurik, 
Ulos, Kebaya, Tenun and so on.

Ulos is a traditional cloth of the Batak people of 
North Sumatra. Ulos is usually used for traditional 
dance and traditional cermonies such as weddings, 
births, deaths, etc., but for Batak people themselves, 
ulos is used as an ordinary cloth.

Lurik is a stripped fabric that has traditionally 
been men’s clothing typical among the rural 
ethnicities of Java. Lurik is made from cotton 
that is relatively cheap and affordable. In modern 
developments, Lurik got a touch of new colors so it 
can be worn as a shirt or other garment.
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But now in this global area, people think more 
rationally and that has caused some traditions 
to become extinct. Then, by the effect of western 
cultures, more local traditions were lost and some 
local values changed.

Ladies and gentlemen, why should western 
cultures affect our country? The main reason is 
because our people have an internal mind that 
western cultures are better than ours, more 
interesting and so on.

So, what we have to do is to preserve our nation’s 
culture in order to avoid the negative culture of other 
nations, turn our identity as a nation of Indonesia.

That’s all that I can deliver. If there have been 
mistakes in it, I beg your pardon. Thank you very 
much for your attention.





Mengenalkan & Mengekalkan Kehilangan 225

“Aku Datang...” 38

K ala itu aku sedang membaca majalah ketika 
tiba-tiba kamu datang menubrukku. Beginilah 

risiko membaca sambil tiduran. Harus selalu siap 
ketika ada yang menubruk. Aku taruh majalahku dan 
kamu tersenyum padaku. Sebuah boneka singa ada 
di genggamanmu.

 “Ham, haming,” katamu.
 “Apa?” tanyaku.
 “Ham, haming. Ham, haming...” ceracaumu.
 “Kamu ngomong apa?”
 “Ini bonekaku yang bilang. Ham, haming,” 

katamu masih tak dapat aku mengerti.
 Kamu pencet bonekamu itu dan ia pun 

mengeluarkan bunyi. Agak tak jelas memang dan 
kamu menyimpulkan bunyi bonekamu sendiri.

 “Ayah bilang artinya ‘aku datang’.”
 “I’m coming. Bukan ham haming,” terangku.
 “Ham, haming. Ham, haming.”
 Aku masih ingat ceracaumu, Kamu. *)

38 Ditulis oleh Aditya Wicaksana WP, kakak Lintang, dan dipost-
ing di FB padq 16 April 2015,  https://www.facebook.com/notes/
aditya-wicaksana-wany-prahara/aku-datang-cerita-100-ka-
ta/10152822514822671 (ed)
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*) kenangan aku dan kamu yang sudah tenang di 
sana, Kamu    

Surabaya, 16 April 2015
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EPILOG
PROSA PENDEK 
UNTUK NTANG39

A yah tulis prosa ini karena rasa kangen yang 
sudah membuncah di dada bergerak ke rongga 

tenggorokan, tak bisa lagi tersalurkan hanya dengan 
doa yang terkirim di setiap waktu

Allahumma firlaha warhamha wa’afiha wa’fu 
anha

Ayah coba susun rangkaian prosa ini untukmu, 
Ntang, karena serangkaian kenangan tentang kita 
terus berputar-putar dalam kepala, membentur dan 
menekan ruang kesadaran di otak Ayah. Kadang 
membuat airmata Ayah turun, hingga Ayah berharap 
semua ini hanya mimpi, dan kamu akan ada saat 
Ayah terbangun

39  Dari posting di FB dengan beberapa tambahan 
https://www.facebook.com/wasis.sasmito/posts/10153223598612164 
(ed)
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Tak ada maksud Ayah menahanmu, sebab kamu 
telah sampai di kedamaian abadi yang dijanjikan-
Nya. Bermain bersama burung-burung sambil 
menunggu Ayah n Bu’e menyusulmu. Seperti yang 
telah kamu tulis dalam sebuah tugas bercerita 
pelajaran bahasa Inggris di sekolahmu. Yang ayah 
dengar dari para sahabatmu

Sesungguhnya, kamu telah telah memberikan 
berbagai tanda dan isyarat rencana kepergianmu, 
Ntang. Hanya karena kebebalan Ayah, yang tidak bisa 
menangkap isyarat itu. Bahkan mungkin dirimu pun 
tak menyadari bahwa jiwamu sudah memancarkan 
tanda itu, sebagai isyarat bahwa kamu sudah hampir 
sampai di batas waktu yang ditentukan-Nya

“Lintang kok tambah suwe tambah ayu, wajahe 
kok makin putih ya, mbak,” kata tetangga kita saat 
kamu dan bu’e berbelanja. Kamu tersenyum simpul, 
dan bu’e pun menganggap itu respon biasa atas 
proses biologis yang sedang kamu alami

Seorang kawan bu’e yang kebetulan juga 
beristrikan seorang guru di sekolahmu sempat 
menyampaikan pada bu’e bahwa semakin hari 
wajahmu semakin terlihat putih, terlihat cukup 
mencolok diantara kawan-kawanmu sekelas. 

Ayah dan bu’e pun menganggap sebagai sebuah 
pujian, tak terlintas pikiran apapun selain itu

Sementara di sisi lain, Ayah menyimpan tanya 
atas perubahan  komunikasi antar kita satu setengah 
bulan sebelum kamu pergi. Ayah menganggap kamu 
meningkat sensitifitasmu saat komunikasi dengan 
Ayah. Beberapa hal yang biasa kita jadikan bahan 



EPILOG 229

saling canda, bisa menjadi dasar kamu menunjukkan 
rasa gak nyaman terhadap Ayah, bahkan di beberapa 
komunikasi, kamu menunjukkan kejengkelanmu 
atas candaan yang Ayah lontarkan. 

Itu tidak biasanya, Nduk
Itu bukan reaksi yang biasa kamu tunjukkan, 

Ntang
Ayah hanya menganggap semua itu bagian dari 

proses psikologi yang sedang kamu alami. Kamu 
memberikan tanda bahwa Ayah harus mengubah 
cara komunikasi denganmu, sesuai dengan 
perkembangan psikologi yang sedang kamu lewati. 
Sebagai seorang anak yang menginjak usia remaja, 
fase pubersitas yang secara alami memang akan 
dilewati oleh seorang anak . 

Tidak lebih!
Ternyata itu semua adalah isyarat-mu bagi Ayah, 

bahwa kamu akan berpulang. Isyarat yang terpantul 
dari roh-mu, tanpa Ayah sadari

Bahwa sukmamu memberikan ‘perintah’ pada 
jasadmu untuk mulai membangun jarak antara kita 
sebagai persiapan perpisahan yang harus kita lewati.  

La Yukallifullaha nafsan illa wus’aha

Bahwa kamu, anak kinasih Ayah, tidak lama lagi 
akan kembali pada-Nya,

Pemaknaan tanda-tanda itu baru bisa Ayah 
rangkai setelah kepulanganmu, Ntang . Sebagian 
tubuh Ayah terasa ditarik dengan kuat oleh tangan 
raksasa, dipisahkan dari tubuh secara paksa, tanpa 
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ada kekuatan untuk melawan selain kekuatan yang 
tersisa untuk menerima sebagai sebuah keharusan 
dari-Nya.

La haula wala kuwwata illa billah
Ntang, anak Ayah yang pinter dan ayu

Kamu dah pernah dengar dari Ayah kan, bahwa 
saat menjelang subuh adalah waktu yang dipilih-
Nya bagimu melihat dunia untuk pertama kali, di 
sebuah rumah persalinan sederhana di kampung 
kita. Tempat masmu, Aditya dilahirkan. Dibantu 
oleh seorang bidan yang sama saat masmu lahir. 
Bu’e sempat menggigit panjat Ayah menjelang kamu 
dilahirkan, karena memang demikian berat proses 
melahirkan yang harus dilewati oleh seorang ibu. 
Ayah pernah cerita tentang hal ini, dan seperti biasa, 
kamu tersenyum kecil membayangkan bu’e mencari 
pantat ayah untuk digigit. 

Anugerah dari-Nya menjelang terangnya bumi, 
kata Ayah saat itu. Itu lah salah satu inspirasi bagi 
Ayah ketika memilih tetenger untukmu, Lintang 
Fajarauna. Dan seingat Ayah, kamu pun dah tahu apa 
makna dan doa dari frasa SOPHIA PERENNIS yang 
ada dalam rangkaian namamu. 

Iya kan?
Ya.. Betul!
Namamu, Lintang Fajarauna Sophia Perennis, 

adalah serangkaian doa dan tetenger dari Ayah 
untukmu. 

Lintang Fajarauna adalah pertanda telah 
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datangnya fajar, telah munculnya cahaya awal yang 
akan menerangi bumi, menjadi pemandu bagi 
penghuni bumi melakukan aktivitasnya

Sophia Perennis Ayah ambil dari paparan 
cendikiawan muslim Indonesia, Nurcholis Madjid 
yang menunjuk pada keadilan dan kebijaksanaan 
yang abadi, sifat yang hanya dimiliki oleh-Nya. Ayah 
suka sekali dengan frasa ini. Menurut Ayah, frasa 
ini adalah salah inti dari kehidupan beragama dan 
berketuhanan. Ayah pernah tunjukkan buku karya 
Cak Nur yang banyak memuat frasa itu, dan kamu 
pun senyum simpul dengan mata berbinar seperti 
biasa 

 “... tebel, Yah. Kapan-kapan aja aku baca...” 
katamu ringan

Ayah masih bisa merasakan rasa penasaranmu 
saat menanyakan makna frasa itu, dan selanjutnya 
muncul senyum kecilmu ketika Ayah bacakan 
paparan frasa perennial wisdom sebagai padanan 
atas istilah itu. 

Pancaran bangga muncul dari sinar matamu dan 
kamu simpan dokumen itu di dalam bukumu. 

“Engko tak buka dewe link-e, ben aku bisa baca 
langsung dari Wikipedia, Yah....” katamu saat itu

Ntang,
Kamu masih ingat cerita Ayah tentang 

permintaan mas-mu, Aditya?
Ya.... ya.... ya...
Mas-mu meminta agar namamu tidak lebih 

panjang dari namanya. Kebetulan saat itu Ayah baru 
saja buatkan tulisan nama lengkap masmu di sebuah 
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kertas dan Ayah tempelkan di dinding, tempat 
dirimu tidur saat masih bayi. Nama mas-mu terdiri 
dari 26 huruf dan namamu 30 huruf. Ayah pun harus 
menyusun tulisan namamu di sebuah sterofoam 
dengan ukuran huruf lebih kecil dari tulisan nama 
mas-mu. 

Dan Mas-mu pun puas 
Kamu tertawa lepas ketika Ayah cerita tentang 

siasat cerdik ini. Secerdik jawabanmu ketika adikmu, 
Banyu Bening Winasis menanyakan pada Ayah, 
kenapa namanya tidak sepanjang namamu. 

Semua kenangan itu masih kuat ada dalam 
memori Ayah, Ntang. Tak akan hilang dan terus 
menjadi sumber semangat Ayah meneruskan 
jalannya kehidupan hingga di titik yang telah 
ditentukan-Nya

Ayah bisa saja mengatakan dengan ringan 
kepada semua orang dan diri sendiri bahwa setiap 
orang pasti akan menemui kematian, hanya waktu 
saja yang membedakan. Termasuk waktu yang telah 
ditentukan oleh-Nya dan untukmu dan untuk  Ayah. 

Tetapi, tetap saja Ayah merasa belum bisa 
mempercayai bahwa anak wedok ayah sing pinter 
tur ayu, telah berpulang dan tak bisa lagi ayah 
temui. Bahkan dalam beberapa waktu, ayah sempat 
merasakan kegamangan meneruskan hidup, sebab 
ayah merasa tidak lagi menemukan alasan yang 
kuat. Alasan itu, sebagian besar terasa terbawa oleh 
jasadmu, Ntang

Sebuah sajak pendek ini Ayah persembahkan 
pada jiwamu, nduk
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O, kau yang ditinggalkan
Sungguh dia menantimu disana
di taman-Nya yang indah
lihatlah cawan di tangannya
persiapan suguhan untukmu

Wahai, pemuja kesedihan
rasamu adalah duka
Namun bekalmu bukanlah itu
jiwa yang suci yang menyinari
para pembawa piala yang menanti

Kekuatanmu adalah penjaga
agar ia mampu berdiri
di ujung gerbang indah
jalan masuk taman-Nya

Oh, kau, pemeluk rasa rindu
sadari selalu tempatmu berdiri
jika harapanmu masih ada
menerima cawan suguhannya, 
dan memeluknya
dan pembawa piala selalu mengiringi

Wahai yang terjebak antara cemas dan harap
Sungguh ini karena
Harus lah engkau sendiri yang meniti
jalan ini

Damai bagimu, Bintang Pertanda Keadilan 
Abadi-ku




