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Pluviophile meet Pluviophobia 

Prolog  

angit yang mendung dan udara yang dingin,sepertinya hujan 

akan turun pagi ini. Tidak berselang lama air dari langit 

turun,menciptakan irama . Hujan adalah kado terindah yang 

tuhan berikan kepada hambanya,. Hujan mampu menghilangkan 

semua duka lara. 

Nama ku Vio Mega Anjani . Biasa di panggil mega,aku sangat 

menyukai hujan. Hujan adalah suatu kuasa tuhan yang harus 

selalu disyukuri kedatangannya. Bagi ku hujan adalah bentuk 

alunan orchestra tuhan yang sangat indah,suaranya mampu 

menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. 

 Tidak semua orang menyukai hujan,mungkin ada beberapa 

alasan.Bukan bentuk kebencian terhadap kebesaran 

tuhan, ,hanya saja mungkin beberapa orang mengalami hal 

menyakitkan yang tidak bisa dilupakan. dan hal menyakitkan itu 

ada ketika hujan. 

Abhiyoga Dirdanaraputra Gautama,ia adalah salah satu dari 

beberapa orang yang gelisah ketika hujan datang.padahal arti  

nama abhiyoga itu sendiri adalah dewa  pembuat hujan. jika 

hujan turun dia pasti menyesali apa yang telah terjadi dalam 

hidupnya,dia akan menyesali telah dilahirkan ke bumi. peristiwa 

itu akan dia ingat ketika hujan,dan itu sangat membuatnya 

merasa tidak nyaman. 

 Untuk aku si penyuka hujan bagiku  hujan adalah 

kebahagian.tapi untuk abi baginya hujan adalah 

L 
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penderitaan.dengan latar belakang yang berbeda,siapa sangka 

aku dan abi akan membuat kisah  cinta klasik .Bukan seperti 

kisah cinta  romeo and Juliet tapi dengan kisah cinta ala mega 

dan abi. dan ini adalah kisah ku dengan abi. 
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Kebanyakan orang akan memilih tidur ketimbang beraktifitas 

dikala hujan.dan itu menjadi pilihan ku,tidak ada yang lebih 

nikmat selainmelanjutkan tidur. mengabaikan semua teriakan 

mamah dari dapur dan memilih untuk menarik selimut sampai ke 

ujung rambut.padahal aku tau bahwa sekarang hari senin.jalanan 

pasti macet.belum lagi jika terlambat masuk sekolah,pasti kena 

hukuman. dan  ditambah guru killer pada pelajaran pertama. dan 

lebih lagi aku piket hari senin. baiklah lebih baik aku bangun. 

 Mengambil semua peralatan mandiku dan turun.aku 

melihat adik ku talia sudah mengenakan seragam sekolah.cerita 

sedikit tantang talia. adiku ini umurnya 13 tahun,kelas 1 SMP. 

biarpun tergolong masih kecil,tapi mamah itu paling percaya 

dengan nya ketimbang aku kakaknya.alasan mamah,karena anak 

kecil gak pernah bohong. talia ini paling bisa cari perhatian,itu 

yang paling nyebelin darinya. apalagi hobby dia yang selalu kepo 

dengan kehidupan pribadi kakanya. dia ini agen FBI di rumah. 

kalau ditanya siapa cowo yang lagi deket dengan ku di sekolah 

dia yang  paling tau. talia pasti tau isi  chatan ku dengan cowo 

cowo disekolah. dan jika ada hal yang mencurigakan dia pasti 

laporan ke mamah. lalu aku akan di introgasi dengan pertanyaan 

pertanyaan.aku sendiri bingung kenapa dia bisa buka hp ku. 

padahal passwordnya sudah aku ganti beberapa kali. anehnya dia 

selalu tau.Heran. 

“Liat mah,anak sultan baru bangun” dengan tatapan ngeledeknya 

talia. 

Bab 1 

Pagi yang 

singkat 
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“ya allah ka…jam berapa ini anak perempuan susah banget 

bangun pagi.”ucap mamah. untungnya mamah lagi good mood pagi 

ini,soalnya baru dikasih uang bulanan sama ayah tadi malem. jadi 

bisa checkout semua barang yang udah mamah simpen di 

keranjang, gak bisa bayangin nanti bakal banyak kurir datang 

kerumah. dengan kalimat (“misi….paket…”).padahal belum tentu 

barang yang mamah beli tuh bener bener kepake. pernah waktu 

itu ayah bilang kemamah supaya belanja barang sesuai 

kebutuhan,mamah malah jawab (“namanya juga hobby”).nyesel 

pernah ngajarin mamah belanja online.kaya nya waktu itu aku 

terlalu berlebihan bilang kemamah soal keuntungan belanja 

online. 

“ya maaf mah..tadi malem kaka ngerjain tugas sampe tengah 

malem” sebenarnya bukan karena ngerjain tugas aku tidur 

malem,karena sibuk stalking IG nya doi. 

“bohong mah..kaka main hp sampe malem,bukan ngerjain 

tugas”bantah talia  

tau aja lagi ni anak rutuk ku dalam hati 

“so tau kamu..kan kamu tidur awal tadi malem,kena hukum gara 

gara ngelindes anak kucing tetangga sampe mati pake sepeda. 

dasar criminal” 

talia langsung diem. 

“udah udah ka…cepet mandi nanti kesiangan terus udah itu 

sarapan, sekarang hari senin ka.” 

“bela aja teross..” rutuk ku sambil menuju kamar mandi. talia 

cengengesan. tau kan seberapa nyebelinnya talia. 
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***** 

Jadi aku ini masih duduk di bangku SMA, di sekolah aku 

tergolong murid yang biasa biasa aja. terkenal di kalangan temen 

sekolah engga,di kalangan angkatan juga engga, apalagi di 

kalangan guru. sepanjang perjalanan sekolah ku,belum pernah 

yang namanya ikut serta dalam lomba ya karena gak ada yang 

menonjol dalam diri ku soal pendidikan engga,di bidang olahraga 

pisik ku tergolong lemah, di bidang kesenian suara ku jelek, ga 

bisa main alat music paling Cuma pianika itu juga ga mahir mahir 

amat,di bidang seni tari badan ku paling kaku.malah jatohnya 

kaya robot. Aku juga ngga bodoh-bodoh amat si,siapa sih yang 

mau dibilang bodoh .intinya biasa biasa aja. jadi pengen cerita. 

pernah satu kejadian yang bikin aku minder banget sampe 

sekarang.jadi waktu itu pas pulang sekolah aku lagi dikantin 

sambil ngerjain tugas B.indonesia,yang deadline nya dikumpulin 

hari itu juga, lagi asik ngerjain tugas, Delfon datang. Dia 

langsung duduk di sebelah ku. BTW Delfon ini anak kelas 

tetangga.  

“mega lagi ngapain?” 

“lagi ngerjain tugas dari pak usman” 

“oh Indonesia” 

“iya susah banget, bingung ajarin dong” 

“untung gua bawa bukunya, ni lu liat aja nanti lama lagi kalo 

ngejelasin ke elu mah.” 

“ih..yaudah iya.” 
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lagi asik nyontek, tiba-tiba temen delfon datang. namanya 

Marka,dia ini terkenal banget sama satu sekolah. karena sering 

ikut lomba,anggota osis/mpk,sering jadi MC kalo ada acara 

disekolah. otomatis siapa sih yang ga kenal Marka.Delfon ini 

salah satu temen deketnya. 

“Delfon belum pulang lu?” 

“keliatannya (?)” 

“cie siapa nih,adek kelas ?berduaan aja.” 

“ini temen seangkatan masa lu gak tau?” 

“siapa?” 

“ Vio Mega Anjani, mega anak mipa 4 kenal ga?” 

“ngga kenal malah gua baru tau angkatan kita ada yang namanya 

Mega” 

Dan aku Cuma bisa sombong amat ni orang  rutuk ku dalam hati. 

“meg,lu kenal dia ga?” 

(pura pura mengamati mukanya)”engga” 

kalo jawab (iya) malu dong,ini soal harga diri.asek. bisa 

dibayangin kan segitu ga terkenalnya aku. 

soal percintaan aku punya banyak pengalaman „ga 

enaknya‟. mulai dari suka sama cowo tapi taunya cowo itu suka 

sama sahabat aku sendiri.pernah..suka sama cowo tapi cowo itu 

nggak ngerespo.suka sama cowo tapi keburu  cowo itu pindah 

sekolah.sedih banget kan.intinya  pengalaman teramat pahit. dari 
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situ aku udah nggak berurusan dengan kisah cinta.kebanyakan 

orang bilang masa SMA itu cocok banget buat nyari doi.Tapi aku 

udah ngga tertarik,paling mentok Cuma liat media sosialnya 

doang. Sekalinya deket kandas gara gara adik sendiri.sedih juga. 

aku ini termasuk orang yang introvert,mangkanya aku ga 

punya banyak temen,dari SD sampai SMA temen yang paling 

deket Cuma lima orang.yang Alhamdulillah masih komunikasi satu 

sama lain.walaupun beda sekolah,diantara kami ada yang masuk 

pesantren.sedih banget pas tau bahwa dia lebih memilih masuk 

pesantren ketimbang sekolah umum biasa.FYI kita pisah pas mau 

masuk SMA. 

Diantara kita berlima,Cuma aku,keyne dan reva yang 

satu sekolah.kita ini ibaratnya remahan renginang 

disekolah.yup…genk aku ini kumpulan orang orang introvert yang 

ga terkenal.kebanyakan orang mengira bahwa pribadi yang 

introvert itu ngga asik,pendiem, ga seru anaknya. padahal itu 

Cuma alibi belaka. yang sebenernya itu kalo kita berlima kumpul 

udah kaya orang yang gila. apa aja kita ceritain,pengalaman, 

kejadian aneh, lagi suka sama siapa, apalagi ghibahin orang. 

sudah mendarah daging. 

Orang introvert itu bukan sombong, mereka itu kalo 

udah menemukan yang mereka anggap nyaman, dan udah mereka 

percaya. ya..udah mereka akan tetap berteman dan deket sama 

orang orang itu. kemana mana berlima. mereka susah terbuka 

dengan orang yang baru mereka kenal. mereka mau kenalan sama 

orang kalau orang itu kenalan duluan. jadi jangan salahkan orang 

introvert yah. sebenenya ada untung dan ruginya kalo jadi orang 

introvert. untungnya itu, bagi kami orang introvert hanya akan 

cerita pengalaman pribadinya ke orang yang bener bener dia 
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percaya dan udah kenal lama, jadi ngga sembarang orang tau 

tentang kita. ruginya kita susah beradaptasi dengan lingkungan, 

susah nyari temen lagi. 

Ada yang bilang katanya, belum bisa di bilang sahabat 

kalo belum pernah suka sama cowo yang sama. aku dan sahabat 

ku ayu pernah ribut Cuma gara gara aku tau bahwa dia suka sama 

cowo yang emang aku suka. sebenernya yang mancing keributan 

itu adalah aku. jadi waktu itu pas  pelajaran bahasa sunda, ayu 

minta aku buat  nganter dia ketoilet, di perjalanan mau ketoilet 

ayu cerita bahwa dia lagi suka sama cowo. 

“meg, ayu pengen cerita deh” kata ayu  

“cerita aja yu,ada apa si”.ucapku  

“ayu lagi suka sama cowo” kata ayu sambil malu malu  

“wah..siapa yu?” 

“angkatan kita juga, yang suka di mushola shalat duha” 

yang tadinya liatin jalan, tiba-tiba langsung liat muka ayu. bisa 

terlihat muka ayu bahagia banget. untuk memastikan bahwa 

cowo yang dia maksud beda. aku Tanya lagi. 

“siapa yu cowonya,kan banyak cowo yang shalat di mushola ga 

Cuma satu lo yu” ucap ku. 

“masa mega gak tau, yang sering kita liat kalo pagi pagi anggota 

rohis, yang sering bersihin moshola” jelas ayu. 

(makin penasaran) 
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“siapa sih” untuk memastikan lagi. 

“ya ampun meg,satu arah sama rumah kamu” 

“maksud kamu silangit”jawab ku cepat. 

“iyups” 

“Deon langit” ucap ku lagi. 

“sekali ih..” 

besoknya aku ngga mau ngomong sama ayu,sekitar 2 minggu 

lebih.lebay sih emang.selama dua minggu itu tiga teman ku yang 

lainnya berusaha bikin kita baikan,dan mereka nyari tau kenapa 

kita diem dieman. setelah tiga temen ku tau alasan kenapa aku 

dan Ayu marahan. keyne,reva dan alea ngajak kita untuk makan 

di warkop „suka makan‟   belakang rumah keyne. Fyi warkop ini 

emang jadi tempat nongkrong kita berlima dari kita SMP, buat 

ngerjain tugas sekolah,atau sekedar ngobrol ngobrol ringan 

(ghibahin orang). pemilik warkop ini bu sugih, dia  sampe tau 

kenal kita berlima. warkop bu sugih ini ngga seperti warkop pada 

umumnya. malah lebih mirip café masa kini. 

*di warkop suka makan 

“bu sugih,biasa yah” ucap keyne. dia memesan apa yang biasa 

kita pesan, menu paling enak dan murah sedunia. yaitu mie rebus 

plus teh manis dingin. Cuma Rp.10.000.pas untuk kantong anak 

sekolah. 

“oke neng,sakedap nya” jawab bu  sugih. dengan cekatan 

tangannya memasak mie tersebut. 
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“oke,jadi kita ngumpul ini,punya maksud dan tujuan yaitu 

meluruskan apa yang terjadi diantara ayu dan mega” alea 

membuka percakapan. 

“kita bertiga ini,awalnya ngga tau apa yang terjadi sama mega 

dan ayu,tapi demi kesejahtraan bersama dan demi berlanjutnya 

persahabatan ini,kita bertiga nyari tau kenapa mega dan ayu itu 

diem dieman” jelas keyne panjang dan lebar. 

“oke keintinya aja yah,jadi aku,keyne dan alea udah tau masalah 

kalian,kenapa kalian diem diem man kurang lebih 2 minggu.” ucap 

reva. 

“kami minta kejelasan nya dari kalian berdua.”kata alea serius. 

“oke  jadi,aku dulu yah yang mau ngomong, aku sendiri nggak tau 

kenapa mega tiba tiba ngejauhin dan menghindar sama aku” jelas 

ayu. 

“jadi bener meg,kamu belum ngasih tau alasan kenapa kamu 

menghindar dari ayu” Tanya reva 

“belum”jawab ku singkat. 

“oke jadi kita luruskan disini aja yah,biar semuanya jelas” kata 

reva. 

“jadi mega ini suka sama cowo yang lagi kau suka yu,lebih 

tepatnya si deon langit” jelas reva. 

“ya ampun meg,kenapa kamu nggak bilang sama aku,waktu itu aku 

kan pernah cerita soal aku lagi suka sama langit.” ayu kaget 

bukan kepalang,dia lansung mendekati ku yang duduk disebelah. 
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“waktu itu aku malu bilang bahwa aku juga suka sama deon,karna 

aku kira kamu bakal marah.” 

“mana mungkin aku marah,buat apa juga.perasaan itu nggak bisa 

disalahkan.lagian meg itu hak kamu buat suka sama siapa aja.” 

jelas ayu sambil memegang tangan ku. 

“maafin aku yah ayu,aku nggak terus terang dan langsung marah 

nggak jelas ke kamu” ucap ku lirih. 

“iya gak apa apa,asal jangan di ulangi lagi yah meg,lain kali terus 

terang aja sama kita,jangan ada yang disembunyikan.” jelas ayu 

padaku lalu kita berdua saling peluk. 

“udah yah masalahnya udah kelar sekarang”ucap alea.di waktu 

yang bersamaan bu sugih datang dengan lima mangkok mie 

pesanan kami. 

“pesanan sudah datang, mari di makan neng gareulis.” 

.”nuhun bu…”ucap keyne. 

“kenapa ini teh,muka nya meuni pada serius pisan?” 

kita berlima saling tatap 

“biasa bu,drama anak sekolah” ucap reva. dari situ nggak ada lagi 

salah paham diantara kita berlima. 

 persahabatan itu terjalin ketika,satu sama lain saling 

terbuka,dan saling percaya. 
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Bab 2 

Pertemuan 
 

 
 Malam minggu itu, emang paling cocok buat orang 

pacaran,berduaan di pinggir jalan sambil tertawa bareng ditemani 

bakso atau sekedar air putih,saja sudah membuat dua insan yang 

sedang bermadu kasih bahagia.melepas kepenatan sejenak,dengan 

pasangan memang cara terampuh. 

 Lain halnya bagi ku,yang seorang jomblo tekurung di 

sebuah kamar dengan ditemani tugas sekolahnya. yang tidak 

pernah mau selesai dengan sendirinya. sebenanya lebih enak main 

hp,tapi sekalinya buka buka social ,banyak orang yang bikin status 

sedang berduaan dengan pasangan nya, ada yang bikin kata kata 

mutiara tentang kekasihnya,itu membuat ku sebel sendiri dengan 

kejombloan ku yang tidak mau cuti ini. tidak ada yang aku lakukan 

selain berharap bahwa hujan akan turun malam ini,mungkin mereka 

yang sedang berduan menikmati indahnya malam minggu, yang 

serasa milik berdua.akan lari terbirit-birit.memikirkan itu aku 

jadi tertawa sendiri. 

 saat sedang asyik dengan pikiran ku yang aneh,tiba tia 

pintu kamar terbuka,dan membuat ku sedikit terkejut. Ternyata 

adik ku .talia. 

“ngapain dek?” Tanya ku. 

“ enggak,Cuma mau liat kaka aja. malam minggu yang cerah gini ga 

ada yang ngajakin jalan.kasian gitu talia.” hampir aja aku lempar 

Bab 2 

Pertemuan 
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sebuah buku tebal yang berisi kumpulan soal UN kemukanya yang 

cukup akan membuat dia nangis. Tapi aku masih bersabar. 

“ kurang kerjaan banget sih kamu dek, di malem minggu yang 

cerah ini masih sempetnya usilin kaka kasian kaka liatnya.hidup mu 

suram dek” ejek ku. 

“apa sih ka,sembarangan kalo ngomong,talia kesini disuruh mamah 

panggil kaka,bantuin mamah di dapur buat makanan.” 

jelas talia. 

“tumben,biasanya mamah sama ayah makan diluar sambil malam 

mingguan.” 

“mana ku tau,pokonya kaka suruh turun”ucap talia,lalu dia berlari 

keluar kamar. 

 Di dapur telihat mamah sedang repot menyiapkan 

makanan. 

“ada apa mah?” Tanya ku. 

“ sini ka bantuin mamah,bungkusin makanan buat tetangga 

sebelah.” ucap mamah sambil memasukan makanan. 

Sudah menjadi tradisi di tempat aku tinggal ,jikaa ada tetangga 

baru pindah akan ada acara makan makan yang akan di datangi 

seluruh kepala keluarga penghuni komplek. maka dari itu ini acara 

besar besaran seluruh ibu ibu akan repot menyiapkan makanan 

untuk di bawa ke keluarga yang akan tinggal. tradisi ini adalah 

ucapan selamat datang. 
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“sebelah mana rumahnya mah?” Tanya ku sambil membungkus 

makanan. 

“ini lo sebelah rumah kita,yang baru dijual beberapa bulan lalu.” 

jawab mamah. 

“ohh…rumah gede itu,siapa yang beli mah.?” 

“yang pasti horang haya.” jawab mamah. 

“mmm…aku kayanya ngga ikut deh mah,mau ngerjain tugas.” 

“enak aja kamu nggak ikut,Cuma karna mau ngerjain tugas kan ini 

malem minggu ka,kasian otak mu itu lo dipaksa buat mikir 

terus.”ucap mamah menjelaskan. 

ayah datang dari ruang tv,dengan talia. 

“ayo..mah udah siap belum?” 

“udah ko yah,mega kamu harus ikut!” 

Dengan malasnya aku menganggukan kepala. 

***** 

  Saat kami tiba, sudah banyak orang yang 

mengerumuni,rumah tentangga baru itu.dengan sekejap mamah 

berbaur dengan ibu ibu yang  sedang sibuk mempersiapkan 

hidangan yang akan di sajikan. ayah dan bapak bapak lainnya 

sedang sibuk mengobrol. kulihat talia sedang main game dengan 

teman teman di komplek,ini kesempatan yang ia sukai karena 

biasanya talia tidak diperbolehkan main keluar rumah karena 

sibuk dengan tugas sekolah.talia itu mudah bergaul anaknya,jadi 
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dia lebih punya teman banyak ketimbang aku kakanya. Di acara ini 

semua kepala keluarga tidak diperbolehkan membawa anak di 

bawah 10 tahun,karena akan mengacaukan acara,jadi bagi mereka 

yang punya bayi atau anak kecil tidak di wajibkan untuk ikut.aneh 

juga. 

 sekarang hanya tinggal aku seorang.aku memutuskan 

untuk berkeliling rumah ini.karna memang sudah dari dulu aku 

penasaran dengan rumah yang lumayan besar ini,padahal rumah ku 

disebelahnya.penghuni rumah yang dulu selalu menutup rapat pintu 

pagar nya. jadi jarang bersosialisasi dengan para tetangga.

 sekitar lima menit aku berkeliling rumah ini. tiba tiba 

kerudngku di tarik dari belakang, aku paling ga suka kalo ada yang 

narik kerudung ku.rasaya pengen nampol. aku langsung berbalik 

badan dan melihat cowo dengan tinggi yang lumayan,dengan 

memakai sarung.membawa botol yang sedang di 

acungkan,sepertinya dia ingin memukul ku. 

“maling kamu yah?”kata cowo itu. 

“sembarangan kalo ngomong,eh mas jangan suka fitnah yah.” 

jawab ku dengan muka marah. 

“lah..terus kamu kenapa disini?” Tanya nya sinis. 

“saya penghuni komplek sini,rumah saya disebelah,mas sendiri 

nagapain disini?” Tanya ku sambil menunjuk ke arah mukanya. 

“saya anak yang punya rumah ini.”jawabnya    

“ngga percaya?mana mungkin muka mirip tukang kebun gini.jangan 

mimpi deh mas.” 
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“enak aja tukang kebun,mau maling kamu yah?” Tanya nya 

“sembarangann kalo ngomong,mas kali yang mau maling,mas mau 

saya teriakin maling?” 

“saya yang punya rumah,ini.!”susah ngomong sama orang 

gila.”ucapnya lalu pergi. 

“ehh…kurang ajar,udah nuduh gue maling sekarang dia bilang gue 

orang gila.dasar ga ada otak”teriaku. 

mungkin teriakan ku terdengar sampai kedalam rumah,lalu terlihat 

mamah keluar dari dalam. 

“kamu ini,kenapa si kak jangan teriak teriak ngomong ga jelas” 

“tadi ada mas mas ga ada ottak,bilang aku ini maling mah”ucapku  

“udah udah,mending kamu pulang gih,kaya nya kamu ngantuk.” 

“ihh..mamah samanya.”                                           

 Dengan rasa marah aku pulang kerumah.sambil merutuk 

dalam hati kalo sampe ketemu mas mas itu lagi,bakal aku pukul 

palanya.sebel. 

  Disaat mood udah kaya gini,pengennya liat hujan.adem 

rasanya. ketika rasa sedang campur aduk begini,obat terampuh 

yang bisa menyembuhkan adalah,hujan.sayang nya langit malam ini 

benar benar cerah.bintang bintang sedang genit menggoda dengan 

cahaya nya. 
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Bab 3 

Pesan Singkat 

 

 

 
 Jam menunjukan pukul 04.30 tidak biasanya aku bangun 

sepagi ini. ku renggangkan seluruh badan ku,lalu men-chek hp 

tidak ada notip masuk,seperti biasanya. 

 Aku putuskan untuk mandi,lalu shalat subuh. dari  pada 

mamah mengomel nanti.melihat anak gadis nya masih teringkuk 

tidur dengan pulasnya.setiap jam 06.10 mamah akan naik ke kamar 

ku,untuk mengambil pakaian yang sengaja aku tumpuk selama 

beberapa hari sebelumnya.memang anak malas akuni. 

 sudah seminggu ini aku pergi kesekolah menggunkan 

ojol(ojek online) karena ayah sedang keluar kota.mengurus 

kerjaannya yang tertunda. biasanya ayah lah ojek 

pribadiku,dengan menggunakan motor vespa kesayangannya 

berwarna ijo toska. kata ayah motor vespanya adalah bukti 

sejarah dari kisah cinta ayah dan mamah dulu.motor vespa yang 

antic dan classic. jadi kangen ayah. 

 pukul 06.00. 

“mah..mega berangkat yah,assalamualaikum.” teriak ku dari ruang 

tv. 

 

“iya hati hati,waalaikumsalam.”mamah sedang sibuk dengan 

pekerjaaan nya di dapur.pekerjaan ibu rumah tangga memang 

melelahkan,tidak ada liburnya,tidak di gaji.aku tidak bisa 

bayangkan kalo aku jadi ibu rumah tangga nanti.kejauhan.belajar 

dulu aja mega. 

 aku dan adik ku  berangkat berbarengan, namun dia 

kesekolah dengan meggunakan sepedanya,bersama teman teman 

komplek lain. pernah aku ditawari naik sepeda kesekolah oleh 

mamah.dan dengan cepatnya aku menjawab „buat apa ada 

Bab 3 

Pesan Singkat 
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ojol,lagian naik sepeda cape mah.sekolah kaka lebih jauh dari pada 

sekolah talia. time is money mah.” 

 

“ada aja alesan kamu,padahal itung itung go green ka.”nasihat 

mamah. 

 

“kalo Cuma aku yang naik sepeda,apa bisa mengurangi polusi 

udara.percuma mah.malah nanti aku kena hukuman setiap hari 

karna telat.”dengan malasnya aku menjawab. 

 

“dasar manja.”kata talia.yang sedari tadi menyimak percakapan ku 

dengan mamah. 

***** 

saat tiba dikelas ku lihat kelas sebelah sedang ramai oleh 

anak murid cewe.kabarnya dari grup cewe kelasanku,ada murid 

baru cowo yang gantengnya gak ketulungan.lebay. 

“tumben pagi meg,biasanya pas bel berbunyi kamu baru 

dating.”sapa tohirun ketua kelas dikelasku yang kelakuannya paling 

abstrak.tapi aku selalu terhibur olehnya. 

 

“iya ni run,gara gara ayah nggak bisa nganter,jadi 

kepaksa bangun pagi.” jawab ku sambil tersenyum. 

 

“naik apa kesini meg?”Tanya nya 

 

“naik ojol run.”jawab ku masih dengan senyuman. 

 

“ohh.. gitu yaudah iya.”lalu dia pergi ke kelas 

sebelah,dengan cara jalannya yang gemulai. 

 

“dasar aneh.”lalu aku masuk ke kelas. 

 

di kelas aku duduk di bangku ketiga dari depan.posisi 

paling enak menurut ku.hari ini pelajarannya eksak semua mulai 

dari biologi 2 jam,kimia 1 jam,matematika minat 2 jam lalu fisika 2 
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jam terakhir mata pelajaran yang aku sukai yaitu bahasa 

inggris.cukup untuk asupan otak ku.stress sudah pasti. tapi aku 

tekadkan niat.capenya lillah. 

sekitar 10.00 istirahat pertama berbunyi,aku putuskan 

untuk menemui sahabat ku keyne yang sudah ada di mushola 

sekolah.kemarin dia mengajak ku untuk menunaikan solat 

duha.katanya dia mau tobat karena sudah kelas tiga SMA.lucu 

juga. 

“assalamualaikum”ucap ku ketika masuk mushola.kulihat 

hanya ada beberapa siswi dengan kerudung super panjang 

menurutku.sepertinya mereka anggota rohis di sekolah ku.tidak 

ada tanda tanda keyne disini.lalu aku memutuskan untuk mencari 

disekitar mushola. 

setelah beberapa menit mencari kutemukan si keyne. 

“astagfirullah,key lu ngapain?” dia sedang menaiki tembok 

pemisah antara tempat wudhu akhwat dan ikhwan. 

 

“meg sini meg ..gua lagi liat yang bening bening.” 

“key turun key (sambil menarik kerudungnya)kalo anak 

rohis liat lo bisa diintrogasi.lagian ngapain si?” ucapku setengah 

teriak. 

lalu keyne turun. 

“meg lo tau anak baru yang dari kelas 12 mipa 5 kan” 

 

“tau,dari grup kelas.”jawab ku 

 

“gila kece banget,mukanya adem banget.” jawab keyne 

antusias. 

 

“ko lu bisa tau dia disini,?”Tanya ku. 

 

“hello seluruh sekolah ngomongin dia hari ini meg,apa 

yang dia lakukan disekolah pasti semua tau,mangkanya jangan 

kudet.”jelas keyne. 
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“kurang kerjaan namanya kalo gitu,udah ah katanya mau 

shalat duha.ayo ah keburu bel masuk.”  

 

Lalu kami bergegas wudhu. 

siapa juga yang pengen tau sosok yang jadi viral hari ini 

disekolah Cuma gara  gara ganteng doang.mending aku mikirin 

tugas yang numpuk minta segera di selesaikan. 

 

***** 

 

pukul 15.45 

Bel pulang sekolah berbunyi,biasanya setiap pulang 

sekolah aku pergi ke café „kopi brader‟samping sekolah ku,sambil 

membawa seperangkat alat tulis dan laptop untuk mengerjakan 

tugas tugas ku di sekolah atau sekedar meriview pelajaran 

disekolah.yang tentu nya menggunakan full wifi.lumayan hemat 

kuota. 

Tidak terlalu luas,namun nyaman.dengan kondisi yang 

tenang.model café yang unik khas anak muda dengan mural di 

dinding bertuliskan udah ngopi belom.sebelum ke café ini kita 

harus memesan nya terlebih dahulu melalui aplikasi khusus.jadi 

aku harus berebut kursi dengan pelanggan lainnya.maklum saja 

kursi yang disediakan hanya 10 dan meja hanya  lima.ini adalah 

salah satu strategi bisnis kata kasir nya.yang pernah aku 

Tanya.agar menarik minat,dan punya ciri khas tersendiri. 

Yang aku suka dari caafe ini,dia punya buku buku lama 

yang sudah jarang atau tidak dijual lagi dipasaran.tapi kualitas 

nya nomor satu.aku sudah berlangganan disini sejak aku masuk ke 

SMA bina bangsa yaitu sekolah ku.jadi kasir dan para pelayan di 

sini sudah kenal akrab dengan ku.tapi aku masih belum tau pemilik 

café unik ini.ingin sekali bertemu dengan beliau.pasti dia adalah 

pribadi yang unik.suatu saat semoga aku bertemu dengannya.amin. 

Saat sedang asyik belajar,kudengar dari luar petir 

menyambar,dan kulihat awan mendung sepertinya hujan akan 

turun.aku menghembuskan nafas,senang rasanya.aku memutuskan 
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untuk berpindah tempat duduk,di samping jendala agar bisa 

langsung melihat hujan. 

Ku pejamkan mata,lalu berpikir seandainya aku sedang 

dibawah hujan saat ini.aku sedang melompat lompat membiarkan 

air itu membasahi tubuh ku.jadi teringat masa kecil.mamah selalu 

memanggilku ketika hujan turun.dan membiarkan ku bermain 

dengan hujan.ingin rasanya mengulang waktu.lalu tiba  tiba semua 

hilang saat seorang masuk dengan menggunakan jas hujan hitam. 

“Dasar hujan sialan”rutuknya  dengan suara 

kencang,seluruh penghuni café melihatnya.lalu dengan wajah tanpa 

dosa,seakan dia tidak tau bahwa telah mengundang perhatian 

seluruh pengunjung café dengan santainya dia duduk di depan 

ku.yang kebetulan memang hanya itu kursi yang kosong.jadi nyesel 

pindah tempat duduk. 

Sambil membuka jaket yang ia kenakan lalu dia menatap 

wajah ku dengan intens,pengen nonjok rasanya.sambil bilang 

“nggak sopan mas liat muka orang yang baru dikenal.mau saya 

pukul.”tapi aku putuskan untuk diam.karena tidak mau merusak 

suasana hujan. 

Tapi kulihat lihat seragam yang ia kenakan sama persis 

dengan SMA bina bangsa.lalu kulihat balik dia dan melihat bet 

namanya tertera disitu „Abhiyoga Dirdanaraputra G‟.kayanya 

baru denger nama itu.mungkin adekelas.tapi wajahnya tidak 

membuktikan nya.peduli amat soal itu semua.lebih baik aku 

melanjutkan aktivitas ku.sementara orang yang didapan ku ini 

sedang sibuk mengenakan earphone dan mendengarkan music lalu 

tertidur. 

Sekitar 1 jam akhirya tugas ku selesai juga.ku 

regangkan badan ku lalu ku seruput kopi yang sedari tadi di 

depan ku tidak kusentuh sama sekali,begitulah jika aku sudah 

mengerjakan tugas aku pasti lupa segalanya. 

sudah larut sebaiknya aku pulang.merapikan buku dan 

laptop lalu pergi. 

“mas Jodi aku pulang yah..” mas Jodi ini adalah barista  

café yang dekat denganku. 
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“oiya..meg udah kelar tugasnyaa?” 

 

 “udah mas,tapi kopinya belum abis..hehe”aku nyegir 

“kebiasaan deh lo..mubazir meg,lain kali kalo kopi lo ga abis lagi 

ga usah kesini lagi!”celoteh mas Jodi.menurut dia menghabiskan 

secangkir kopi bikinan dia adalah bentuk penghargaan.barista 

sejati. 

 

 “iya….iya….mas,mega keasikan ngerjain tugas,lain kali 

diabisin deh.janji.” 

 

 “alesan aja lo, udah gih sana pulang.”ucap mas Jodi sambil 

merapikan meja baristanya. 

 

 “iya mas,makasih yah hehe “ucapku lalu melenggang 

pergi.toko akan tutup sekitar 10 malam.lalu buka lagi sekitar 4 

subuh,biasanya jam segitu toko sedang ramai-ramainya.ada yang 

memang untuk ngerjain tugas,ada juga yang mau olahraga tapi 

ngopi dulu,ada juga yang memang sudah janji bertemu di café 

„kopi brader‟ karena urusan pekerjaan. 

 ngomong ngomong cowo tadi kayanya masih tidur di café 

deh,selama aku negjain tugas yang kulihat dia tertidur pulas. 

ngapain juga aku memikirkan cowo nggak sopan itu. 

 ojol ku sudah datang.”sesuai aplikasi ya mba,”kata mas 

ojolnya. 

“iya mas,mas nanti mampir dulu ke toko roti yang di pengkolan ya 

mas” kata ku. 

 

“oke mba,inimba helmnya sama maskernya silahkan.” 

 

“aku pakai helm aja mas” 

 

“oke mba.” 

 

lalu aku naik. 
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“mba islam kan?”Tanya mas ojol. 

 

“iya lah mas,kan saya pake kerudung ini.” 

 

“kalo gitu baca bismillah dulu yah mba supaya selamat sampai 

tujuan.” 

ada aja kelakuan ojol,tapi bener juga sih. 

 

“iya yaudah” aku menuruti. 

 

“berdoa dimulai.” 

absurd juga si masnya. 

 aku langsung mebanting tasku ke pojok kamar.hari yang 

melelahkan. ku tutup mata berusaha menghilangkan semua 

pikiran.damai. 

 ngomong-ngomong cowo tadi satu sekolah dengan 

ku.sepertinya dia seumuran dengan ku,tapi kenapa wajahnya tidak 

familiar.walaupun aku ini bukan termasuk siswa hist di 

sekolah,tapi aku tau hampir seluruh siswa dan siswi di sekolah. 

 Abhiyoga Dirdanaraputra G,nama bet nya.lumayan juga 

mukanya. 

 ehh…tunggu kenapa pula aku memikirkan dia.lebih baik 

aku mandi. 

selesai mandi 

      biasanya sebelum tidur aku matikan hp.biarpun ada notif 

masuk aku gak peduli.urusan tidur jangan ada yang 

menggangguku.jika ada yang chat paling aku bales 

besok.ehh..tunggu ada  chat via sms.tumben,biasanya lewat line 

atau wa.klik. 

*buku diary lo nih ketinggalan di café* 

nomer tidak diketahui,siapa yah.berpikir sejenak.kayanya mas 

Jodi,tapi diakan punya  nomor WA ku,ngapain juga lewat sms. 
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ohh..mungkin salah kirim.ku putuskan untuk tidur dan mengabaikan 

pesan tadi. saatnya kembali ke alam mimpi. 
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Bab 4 

Buku diary 

 
 

Kurasakan semua badan rasanya sakit.sepertinya kemaren 

kebanyakan duduk.ku lihat jam dinding dikamar ku, yang terbuka 

dari kayu jam dinding buatan mbah ku di kampung.jam dinding 

kesayangan.dia menunjukan pukul enam. 

“udah jam segini,kayanya nggak sekolah deh”lalu aku melanjutkan 

tidur.sampe mana yah mimpi tadi.ketika mata sudah tertutup 

rapat.teriakan mamah memekakan telinga.spontan aku menutup 

telinga dengan kedua tangan ku. 

“mega….yaallah ini anak manusia,udah jamberapa ini mega nanti 

kamu telat,cepet mandi ini juga  kamar mu itulo nggak pernah 

rapih heran mamah ayo bangun mega..!”teriakan mamah di pagi 

hari memang sangat mengerikan mungkin tenaga nya masih banyak 

belum tersalurkan. 

“mah..mega kayanya ngga enak badan deh,badan maga pada 

pegel”jelas ku. 

“alesan aja kamu,cepet mandi atau mamah guyur yah”teriak 

mamah sambil menarik kaki ku. 

“kenapa sih mamah ngga pernah percaya mega,heran”teriak ku 

sambil berdiri. 

“salah sendiri kenapa kamu pulang malem,”teriak mamah. 

Bab 4 

Buku Diary 
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“aku ngerjain tugas mah.”balas ku sambil teriak. 

lalu talia datang, 

“boong dia mah.”ucap talia meyakinkan mamah. 

“diem kamu,tau apa kamu “jawabku setengah membentak. 

“mega cepet mandi!”ucap mamah sambil menunjuk ke pintu. 

dasar bocah tengik.rutukku dalam hati. 

***** 

 pelajaran hari ini membosankan.aku mengeluh dalam kelas 

sejarah.anak anak sedang tidur,malas memperhatikan apa yang 

sedang di jelaskan pak Romli. sementara aku masih sanggup untuk 

menegakan kepala walaupun ditopang oleh kedua tangan. lebih baik 

menulis diary. kalo lagi gabut gini inspirasi untuk menulis 

berdatangan. dari penjuru manapun. 

tunggu ko ga ada!biasanya aku simpen di tas bagian depan. lengkap 

dengan pulpen kesayangan ku.mulai panic.tunggu teringat pesan 

singkat tadi malam. semoga masih ada.lalu aku memutuskan untuk 

izin ke toilet,sambil membawa  handphone.Pak romli paling tidak 

suka jika ada yang main hp,dikala pelajarannya katanya lebih baik 

tidur.aneh. 

lalu aku berdiri .“pak izin ketoilet”ucap ku.  

“hmm” kata pak Romli. 
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Dengan perasaan nggak karuan karna memikirkan kapan terakhir 

kali aku memegangnya.berusaha untuk tetap tenang.lalu aku 

membalas sms dari nomor tak dikenal itu. 

*maap kayanya  itu memang benar buku diary punya 

saya,soalnya saya baru chek ternyata buku nya tidak 

disaya.tapi kalo boleh tau sampulnya warna apa yah.?*  

kayanya terlalu  to the point deh.bodo amat lah aku memang 

sudah panic. 

apa dia bakal bales sms ini.apa ini cuman sms orang iseng 

aja.pemikiran ku mulai tidak karuan. kemarin aku terakhir kali 

lihat buku itu ada di tas.aku tidak pernah lupa embawanya kemana 

pun aku pergi. 

 buku itu sangat penting bagiku.semua isi didalamnya 

adalah novel yang akan aku terbitkan bulan depan.nggak bisa 

ngebayangin jika buku itu raib. amit-amit. 

 sekitar 15 menit ,akhirnya pesan itu dibalas.dengan 

segenap tenaga aku membuka smsnya.berharap ada keajaiban. 

*emas* 

aku berpikir  sejenak,buku itu memang warna emas.tapi untuk 

memastikan aku bertanya lagi. 

*di depannya ada gambar apa?* 

lalu dia membalas 2 menit kemudian. 

*banyak nanya.* 
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sambil mengeryitkan jidat ku.karna merasa bingung.lalu aku 

memhembuskan nafas.sialan ni orang. 

*ehh..maap yah,soalnya saya takut salah.* 

*emang ini punya lo dodol* 

what..sabar sabar meg.  

*mas/mba  buku itu sangat penting bagi saya , kalo boleh 

saya bisa ambil bukunya dimana yah. kita bisa ketemuan.* 

sambil harap harap cemas.aku menunggu pesan itu 

dibalas.dalam hati ku merutuk „sabar sabar meg buku diary  ada 

dia.dem novel demi novel.‟ 

sekitar5 menit kemudian.dia balas pesanku. 

*lebay banget sih lo.* 

aku mengelus elus dada, „muji muji mega,tahan tahan.‟.untung aku 

masih punya iman.sebenernya kata kata kasar sudah memaksa 

untuk keluar dari kerongkongan ini. 

*maaf mas/mba saya serius* 

*saya juga serius* 

minta di cincang kayanya ni orang. 

*kalo memang mas/mba  masih punya hati nurani,tolong kirim 

buku itu ke alamat yang tertera dibagian belakang buku diary. 

tapi jangan dibaca isinya!* 

lalu aku putuskan untuk tidak membalas lagi. 
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„kayanya orang iseng deh.bodo amatlah.kayanya buku diary itu 

ketinggalan dikamar.atau di ambil sama talia.bocah tengik 

itu.ngapain juga aku ladenin orang nggak jelas,yang belum tentu 

itu buku diary ku.‟ rutukku dalam hati. 

 Bel istirahat berbunyi.aku kembali kelas dengan muka 

yang  lesu.Disaat seperti ini ingin rasanya punya doraemon,kembali 

ke hari kemarin,dan mengambil buku diary ku.berkhayal ku terlalu 

berlebihan. 

 saat menuju kelas. 

“woy..mega!”teriak seseorang dari belakang.dengan malasnya aku 

melihat kebelakang. Didip. temanku yang gendut menghampiri ku 

sambil berlari kulihat dia sedang membawa makanan di tangan nya. 

aku tersenyum dengan tingkahnya. untungnya ada dia yang bisa 

menghiburku. 

“hai..didip” jawab ku malas. 

“meg lo kenapa?ko lesu banget gitu sih.” Tanya nya khawatir. 

“nggak papa ko dip” sambil tersenyum getir. 

“boong lo!kenapa si? di saat anak anak semua murid seneng lo 

doang yang mukanya cembetut.kenapa si meg” ucap didip sambil 

mengunyah keripik singkong,renyah yang dia beli di warung Bu 

nuur. 

“kenapa semua murid seneng?so tau banget si li dip.”jawab ku/ 

“hello.. Vio Meg Anjani,lo nggak denger  tadi ada pengumuman 

bahwa besok kita nggak ada KBM di sekolah.karena bakal ada 

acara rabu nyunda.” 
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“ohh..tapi nggak libur kan?”Tanya ku. 

“ya.. enggak si tapi kan kita nggak belajar besok.”jawab didip. 

“sama aja boong,apalagi cewenya pasti di suru pake kebaya kan?” 

“ya iyalah..kan rabu nyunda.” 

“males…mending dirumah.”jawab ku sambil berjalan menuju 

kelas.meninggalkan didip dikoridor. 

“besok bakal ada band yang lo suka.”teriak didip. 

aku mengabaikannya. Band?  apa benar.pikiran ku masih tertuju 

dengan buku diary  yang hilang.kapan sih bel pulang sekolah. aku 

ingin memastikan bahwa buku itu ada dirumah. 

sampai dirumah. 

aku langsung menghampiri kamar talia.”woy dek liat buku diary 

kaka nggak?” teriak ku.sambil membuka lemari bukunya. 

“apa sih ka..ketuk pintu dulu nggak sopan tau!” 

“kamu liat buku diary kaka gak!” ucapku  

“gak tau.” teriak talia sambil mendorong ku keluar kamarnya.lalu 

membanting pintu kamar. 

“yang bener kamu dek?” teriak ku dari luar. 

“nggak tau ka…aku lagi belajar besok ulangan.jangan berisik!” 

teriak nya dari dalam kamar. 

“buku diary kaka ilang,kamu nggak liat?” Tanya ku. 
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“nggak tau…mangkannya jadi orang jangan teledor,ilang kan tu.” 

teriak talia. 

mendengar itu aku langsung menendang pintu kamarnya..sakit. 

 mencoba mencari di dalam kamar.alhasil kamar seperti 

kapal pecah.buku berserakan,baju keluar dari lemari. isian tas aku 

tumpahkan semua  dikasur.tapi tetap Nihil. 

 dengan hati yang gelisah.dan pikiran sedang entah 

kemana.lalu diluar  terdengar petir sedang menyambar.sepertinya 

akan turun hujan. 

 aku berlari menuju jendela,dan membukanya.ku rasakan 

dingin malam menusuk tulang ku.membiarkan angin menerbangkan 

rambutku yang  tergerai.sambil memejamkan mata aku berharap 

semoga buku itu ditemukan besok.semoga ada keajaiban. 

 entah dengan cara apa tuhan mepertemukan aku dengan 

buku itu.entah dengan siapa buku itu berada sekarang.semoga 

besok aku sudah menggenggam buku diary milikku. 

 Tak berselang lama hujan turun di sertai,gemuruh 

petir.aku tersenyum.sambil menghirup udara berusaha mencium 

bau khas kala hujan.ini yang paling aku suka darinya.dia  adalah 

hujan. 

 ku biarkan jendela terbuka.lalu aku menuju kasur 

bersama barang yang berserakan.mungkin besok mamah akan 

marah besar.tapi aku tidak peduli.sudah cukup untuk hari ini.mari 

kita menuju alam mimpi,yang semua akan terjadi sesuai kehendak. 
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Bab 5 

Obrolan 

 

 
Saat bangun kulihat sekeliling kamar sudah rapih.semua 

barang sudah kembali ke asalna.siapa yang merapihkan.mamah? 

tidak mungkin pasti dia akan memarahiku dulu. 

 dengan perasaan bingung.aku beranjak dari tidur 

ku.menuju kamar mandi bersiap untuk sekolah. 

pukul 07.00 aku berangkat bersama talia dan ayah.dengan di 

bonceng motor vespa kesayangan nya. 

“yah..tadi pagi apa mamah nggak mengomel tentang sesuatu?” aku 

bertanya secara tidak langsung kepada ayah soal kamar ku yang 

berantakan. 

“maksudnya meg?”Tanya ayah sambil tetap fokul membawa ke 

jalan. 

“soal kamar kaka yang gak karuaan itu?” ucap talia. spontan aku 

menutup mulutnya. Dasar bocah. 

“ohh..itu ayah dan talia yang membereskannya pagi-pagi.”ucap 

ayah. Aku sedikit lega. 

“ko bisa?ayah kan jarang ke  kamar mega?” Tanya ku. 

“Talia yang kasih tau ayah?dia bilang ke ayah katanya kasian kalo 

kak mega di marahin terus sama mamah.jadi ayah sama talia yang 

bereskan. Dia paling tau loh barang barang mu disimpen dimana 

seharusnya.” Terang ayah padaku. Aku terdiam. 

Bab 5 

Obrolan 
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“iyalah dia itu kepo anaknya.” ucap ku ketus. 

“kamu itu harusnya bilang makasih sama adek mu,itu tandanya dia 

perhatian sama kamu.Ambil sisi positifnya aja meg,kalo misalnya 

talia nggak ke kamar kamu tadi pagi, mungkin sekarang kamu 

masih dimarahi mamah mu. dan nggak di kasih uang jajan selama 

seminggu.” ucap ayah. 

Bener juga. 

“dek makasih yah.” ucap ku pada talia. yang sedang melihat jalan. 

berusaha tidak memperdulikan ucapan ku. 

Ada untung nya juga punya adek. 

***** 

 Semua anak berkumpul dilapangan karena akan ada 

pengumuman soal kegiatana hari ini.para cewe memakai kebaya 

dan cowonya memakai baju pangsi.khas sunda. Ada yang berfoto 

untuk di pasang di instastory atau sekedar menambah galeri 

selfie.  Bagi aku dan Anggi teman sebangku ku dikelas,yang tidak 

suka selfie,bahkan di galeri kami hanyak berisi kata kata 

bijak,self reminder atau kumpulan tugas. Jika berfoto paling kami 

hanya tersenyum,itupun jika berfoto bersama.  

 Kita lebih memilih duduk di pinggir lapangan,sambil 

cepaka cepiki.soal kebaya yang mengakibatkan kegatalan di tubuh. 

Dan membuat kita lebih seperti monyet yang sedang menggaruk 

kutu. 
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“duh males banget si pake kebaya,kalo disuruh milih mukena sama 

kebaya gue lebih milih pake mukena,bodo amat malu juga yang 

penting nyaman di badan gue.” Keluh anggi pada ku. 

“bener banget,heran sama ciwi ciwi yang keliatan seneng 

banget,nggak ngerasa keganggu sama kebayanya.” Tutur ku. 

“mungkin kita doang cewe yang ngerasa risih sama kebaya,apa kita 

cewe abnormal?” ucap Anggi. 

“ngaco..itumah bahan elunya kali yang murahan,hahha”  

“enak aja,lo juga gatel kan. Beli dimana sih keliatan bahan 

bekasnya wkwk.” ucap Anggi. yang spontan membuat aku memukul 

kepalanya. 

Emang paling asik ngobrol sama Anggi apalagi kalo ada guru yang 

nerangin tapi kita berdua nggak ngerti.pasti kita memilih buka 

handphone dan cari yang receh. Udah banyak yang aku dan Anggi 

lewatin bareng,dihukum karena ketauan pakai sepatu warna warni 

pas hari senin.Kepergok jajan dikantin sama guru terus dihuku 

bersihin toilet. Dan banyak lagi,pengalaman berharga aku dengan 

Anggi.Jadi cerita kan tu. 

 Saat sedang asyik ngobrol. Handphone ku berbunyi. 

ada pesan dari nomor yang sama. 

*tunggu di toilet cewe depan perpus,gue udah bawa buku diary 

lo.* 

*maksudnya?* 

*cepet* 
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dengan tanpa basa basi aku menuju toilet cewe. Mengabaikan 

pertanyaan Anggi. 

“ngapain meg?bentar lagi pengumuman.ohh..mau berak lu yah?” 

 Tiba di toilet. tidak ada siapa-siapa. 

mencoba mencari di sekeliling toilet.nihil. 

“kayanya aku di bohongin deh.kurang asem ni orang.” rutuk ku. 

“siapa juga yang bohongin lo!”ucap seseorang dari belakang . 

Spotan aku berbalik. Terlihat seorang pria berkulit putih, 

berperawakan tinggi, hidung mancung . Definisi ganteng. 

“ni buku lo!” ucap nya padaku. Sambil memberi buku yang memang 

buku yang diary ku yang hilang. 

“eh..” aku terdiam sambil mengambil buku itu dari 

genggamannya.melihat buku diary masih belum percaya dengan 

apa yang terjadi. 

“sama sama.” ucap nya. sambil mendekatkan wajah nya padaku. 

“eh..makasih yah,seneng banget akhirnya bukunya ketemu.” ucap 

ku malu. 

“mangkanya jadi orang jangan teledor.buku depan mata aja 

ditinggalin,heran” ucapnya yang membuat aku bingung. 

“maksudnya?” Tanya ku. 

“masih belum ngeh juga? ya ampun…café „kopi brader’ ujan-ujan, 

ngedumel soal hujan yang katanya nyusahin.inget?” Tanya nya 

padaku. yang semakin membuat aku bingung. 
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“gimana?” 

“duh..lola banget si lo,yang duduk didepan lo pake headset terus 

tidur.” 

“ahh..inget inget,mas mas itu.ternyata kita satu sekolah yah.” 

ucapku. Ohh..dia yang nama bet nya Abhiyoga Dirdanaraputra G. 

“ko mas mas,emang muka gue tua sembarangan kalo ngomong.” 

“maaf-maaf nggak bermaksud,sekali lagi makasih yah.” ucap 

ku.dan hendak pergi. Tapi dia menahan ku. 

“ko kurang sopan yah,gue udah nemuin barang berharga milik lo 

tapi lo malah pergi gitu aja.” ucap nya membuat aku sedikit kesal. 

“saya kan udah bilang makasih,terus apa lagi?” ucap ku. 

“nggak mau tau nama orang yang nemuin buku lo itu.” ucapnya. 

yang membuat aku semakin kesal dan meninggalkanya begitu saja. 

Dasar cowo genit. Pengen banget bilang „udah tau gue nama lo‟. 

 Dengan semua kejadian yang membuat ku kesal. Ada 

perasaan senang yang tak terkira. Tuhan telang mengabulkan 

doa ku. Akhirnya buku diaryku kembali.Bahagianya. 

***** 

 Sampai rumah,dengan senyum sumringah aku menyapa 

mamah,dan talia yang berada di ruang tv menunggu kedatangan 

ayah pulang dari kerja. muka heran mereka terlihat lucu. 

 Senangnya hari ini semua urusan berjalan lancar.Jika 

perasaan sedang gegap gumpita sepeti ini,biasanya aku keluar 
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balkon dan menyeduh kopi hangat ditemani buku novel biografi 

kesukaan ku. 

 “malam yah cerah.” 

saat hati sedang senang senangnya.tiba tiba ada chat dari 

seseorang. 

*bukunya bagus,kemarin saking penasarannya liat isi buku lo 

deh,maaf yah dikit doang ko nggak semua.* 

 senyum yang tadinya berkembang di bibir kini hilang dengan 

sendiri nya.begitu cepat. Suasana hati berubah mendung. kesa 

sudah pasti. 

*maap yah mas,kalo sudah baca isi buku saya seharusnya 

nggak perlu bilang, bikin orang kesel aja. Dan lagi kayanya 

masnya nggak di ajarin sopan santun yah. Udah dibilang 

jangan di baca. Susah ngomong sama orang  yang nggak 

pernah makan bangku sekolahan.* 

Jelas ku dalam chat itu.hanya dibaca. langsung ku 

matikan handphone ku. paling gampang mengubah mood ku 

memang. 

 Semoga tadi awal sekaligus terakhir kalinya aku 

bertemu dengannya. Tunggu dari mana dia tau nomor WA ku.? 

Oiya aku lupa,dia sudah melihat isi buku diary ku.pastinya dia 

tau nomor ku karena aku yang menulisnya pada halaman pertama. 

Nyesel juga waktu itu pernah iseng nulis nomor. 
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Bab 6 

Kenalan 
 

 

 Sabtu ini aku putuskan untuk pergi jogging ke taman 

kencana. Aku sudah bangun jam enam pagi. dengan membawa HP 

pastinya dan earphone yang sudah terpasang di telinga.  Menjadi 

produktif itu perlu. 

 Dengan menyusuri jalanan komplek. Yang masih sepi 

belum ada aktivitas seperti biasanya. lampu jalanan masih 

dinyalakan.Di masjid Al-Ikhlas masih terdengar orang yang 

melantunkan Al quran.  

 Hari weekend seperti ini,orang lebih memilih tidur  

ketimbang beraktivitas lebih awal. karena bagi paara pelajar 

seperti ku. Ini adalah hari pembalasan untuk kita bangun siang. 

untuk para pekerja ini juga sebagai bonus untuk tidak melakukan 

aktivitas lebih awal. dan memilih quality time bersama keluarga 

dirumah dengan tidur.Aneh juga. 

 Keluar dari komplek,akan terlihat jalan raya.Belum 

terlalu ramai oleh kendaraan bermotor. Akan ada pedagang kaki 

lima yang sedang menyiapkan dagangan nya.Demi sesuap nasi 

mereka rela bangun lebih pagi. 

 Aku sudah memasuki daerah lippo dekat taman 

kencana.Sudah ramai rupanya. ada yang sedang menikmati 

semangkok bubur,ada yang sedang duduk karena sudah lari 

beberapa putaran. Mungkin aku datang kurang pagi. 

Bab 6 

Abhiyoga 
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  Aku memutuskan dengan pemanasan terlebih dahulu.lalu 

setelah itu aku akan melakukan 4 kali putaran. Lumayan untuk aku 

yang sebagai pemula.Biasanya jam segini masih terlelap. 

Matahari mulai terbit.badan terasa mulai hangat. Aku pun sudah 

lelah. Ku cukupkan olahraga ku.Duduk dibawah pohon dekat tukang 

bubur khas Madura. Aroma nya menggoda,cukup membuat ku 

merasa lapar. Tapi aku lupa membawa uang. Namanya juga mega.‟ 

lupakan soal perut meg‟ ucapku dalam hati. 

Saat sedang duduk sambil mendengar music. Tiba – tiba seorang 

duduk disamping ku yang cukup membuat ku kaget. Lalu aku 

menoleh ke arahnya. yang bikin aku lebih kaget lagi adalah. 

Dia lagi.orang yang gak pengen aku temuin lagi. 

“mas pesan buburnya dua yah,kasian orang yang disebelah ku ini 

lapar dia.” katanya. Maksud dia itu aku.Cuma ada aku dan dia yang 

ada di bangku. 

“maaf yah,maksud lo itu gue.” ucap ku padanya. 

“siapa lagi,kasian tuh perut udah bunyi dari tadi.” ucap nya. 

“eh..maap yah aku gak lapar.”lalu aku beranjak berdiri. Tapi tangan 

ku ditarik. 

“nggak boleh nolak rejeki pagi pagi. Ini sebagai permintaan maaf 

gue karna buat lo kesel kemaren.” ucap nya. 

“apa si,gue nggak kesel ko.” ucap ku memalingkan muka. 

“yaudah iya terserah,oiya kenalin nama gue Abhiyoga,nama 

panjang nya Abhiyoga Dirdanaraputra Gautama,kita ini 
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tetanggaan loh.oiya gue udah tau nama dan rumah lo.nama lo Vio 

Mega Anjani kan?” ucapnya. 

“yaiyalah udah tau kan lo buka diary orang sembarangan,dasar 

gak sopan.” ketusku. 

“iya iya gue  minta maaf yah.” ucapnya. aku hanya diam. 

“oiya,gue ko nggak suka liat lo,diantara para cewe yang suka 

deketin gua disekolah,lo tau kan gua murid baru yang terkenal 

itu.” tuturnya. 

“idih..ngapain juga,lagian sombong bener jadi cowo seneng gitu lo 

dikerubunin banyak cewe,emang lo nggak risih gitu?”. 

“mau gimana lagi.” 

tidak lama bubur yang dipesan siap. Aku putuskan untuk 

memakan buburnya karna memang sudah lapar. Tidak ada 

sepatah kata pun saat kita makan,dia memutuskan untuk diam 

akupun begitu. Sampai aku selesai makan,aku langsung pamit. Gak 

tau diri emang orangnya. 

***** 

Ruangan berwarna putih dengan rak tinggi menjulang sebagai 

wadah untuk menyimpan buku. Sunyi padahal ada banyak orang di 

sini. Perpustakaan. Tempat ter-asik setelah kamar ku untuk aku 

menjadi diri ku sendiri. 

Di depan ku sudah ada laptop,buku note berwarna tosca 

beberapa pulpen warna. Aku siap merangkum semua pelajaran. 

Buku sudah bertumpuk-tumpuk memenuhi meja ku. Mungkin aku 

menghabiska seharian di perpustakaan kota ini. 



   
 

39 

Aku memulai dengan mengambil pelajaran yang menurutku mudah 

yaitu Biologi. Pelajaran yang membuat aku tertidur pulas 

dikelas.Buku ini sudah aku sediakan sebagai buku catatan 

rangkuman biologi selama 3 tahun. Aku menyalakan tadarus di hp, 

dengan headet sudah terpasang ditelinga. Sejak aku belajar 2 

minggu yang lalu saat memutarkan tadarus al-quran entah 

kenapa belajar terasa ringan membuat aku enjoy dan mudah 

untuk masuk ke pikiran ku.  

Saat sedang asyik menulis tiba-tiba ada yang duduk di sebelah 

ku. seketika membuat ku spontan melihat.Abhiyoga. membuat ku 

mengernyitkan dahi. memberi isarat seolah berkata. “ngapain lo 

disini?” dia hanya tersenyum. 

Berusaha mengabaikan orang yang sedari tadi membuatnya risih 

dengan tatapan tajam yang memandangi ku secara intens. 

“ngapain sih kesini? tau dari mana” Tanya ku. Menyudahi 

kegiatan ku 

“main yuk meg?” ucapnya. 

“jawab pertanyaan gue,tau dari mana kalo gue ada disini?” 

ucapku kesal. 

“sabar sabar meg,gue tadi kerumah lo kata mamah sedang ada di 

perpus kota.” jelasya. 

“ngapain lo kerumah gue?” Tanya ku lagi. 

“ngajak lo maen.” jawab nya sambil tersenyum. 

“nggak,gue lagi belajar.pulang sana!” 
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“ngapain belajar sih meg,ini kan hari sabtu mending jalan jalan.” 

“apaan sih ko lo maksa!” jawabku sambil memasang muka jutek. 

“yaudah gua duduk aja disini,nungguin lo selesai belajar. Nanti 

sebagai gantinya lo harus nemenin gue jalan yah.” jelasnya yang 

membuat aku memasang muka heran. 

“Enak aja,siapa juga yang nyuruh lo nunggu gue,lagian emang lo 

gak ada temen apa?ajak sana cewe cewe yang katanya rebutin lo.” 

“nggak ada dan gak mau!” jawabnya singkat. 

“terserah.” lalu aku melanjutkan kegiatan ku. dan mengabaikan 

dia. 

sekitar 1 jam aku sudah mendapatkan catatan biologi kelas 10 

bab 1. istirahat dulu. Orang yang didepan ku sedang tertidur 

pulas. ganteng juga. tanpa sadar aku memandangna. apaa sih meg 

dia orangnya nyebelin.jangan jangan. ucap ku dalam hati. Ku 

merenggangkan badan ku, ingin rasanya rebahan. Belajar memang 

melelahkan. Ku hembuskan nafas. saat itu dia terbangun. 

“meg jam berapa sekarang?” ucapnya sambil mengusap wajah.  

“jam 14.35.” 

“ pegel juga tidur sambil duduk,lo udah selesai meg?” 

“belum.” 

“ohh..” 

“emang mau kemana si?” Tanya ku. 
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“aku pengen jalan jalan sama kamu.” 

“ihh..apaan si kamu-kamu jijik tau.” 

“loh emang kenapa, toh supaya lebih sopan.” 

“nggak yah!” 

“yaudah deh.” Ucap nya sambil tersenyum. 

“mau main tapi gue gak punya duit tuh.” 

“tenang gue yang bayar,kan gue yang ngajak. jadi lo mau ni?” 

ucap nya sumringah. 

“kalo dibayarin siapa sih yang nolak.” 

“yaudah yok berangkat!” kata abi sambil berdiri memasuka buku 

ke dalam task u. 

“apaansi semangat banget, gausah segitu kali.”  

Entah kenapa, rasanya aneh. Dia yang tiba-tiba mengajak aku 

jalan padahal belum lama bertemu. Sok akrab. Tapi entah kenapa 

pikiran dan hati ini tidak sejalan. Aku berpikir sikap dia itu aneh 

tapi hati ini senang.  

“meg, kok ngelamun? ayo katanya jadi.” 

“iya iya.” aku sedikit kaget. 

Kami berjalan keluar gedung menuju parkiran. aku di 

belakangnya. Melihat postur tubuh nya yang tinggi daan berisi 

kayak nya dia akan jadi tentara. ihh.. sotau banget deh mega. 
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“naik motor gak apa apa kan?” ucapnya.  

“gue udah biasa kali naik motor butut ayah.” cukup untuk 

menjelaskan padanya bahwa aku bukan cewe alay yang gak mau 

naik motor. 

“yaudah yok, tuan putri.” ucapnya. 

“apaansih jijik, tipe tipe kaya gini nih yang playboy.” jelas ku 

sambil duduk di belakang. 

“so tau lo meg.”  

“ehh..emang bener kan?” ucap ku. dan dia hanya diam.  

Hari ini memang cerah. tapi tidak terlalu terik, panasnya hangat 

mengenai tubuh. Sambil melihat kanan kiri jalanan kurasakan 

angina mengibaskan rambut ku yang tergerai. 

 Melewati pertokoan khas china yang tidak jauh dari 

rumah keyne,lalu melewati taman kencana yang beberapa hari 

lalu menjadi awal pertemuan aku dengan Abi. Sebenarnya 

kemana dia akan membawaku.  

 Sekitar jam 4 sore Abi mematikan motornya di depan 

sebuah rumah. Aku mengamati dengan seksama. Rumah dengan  

bergaya Belanda, dengan dikelilingi taman yang luas dan lampu 

taman yang temaram. Tidak ada tanda tanda kehidupan. Sepi. 

Mau ngapain sih dia? 

 “meg..ayo turun!” 

 Seketika aku tersadar dari lamunan. Sebenarnya aku 

ragu. Namun aku memutuskan untuk berpikir positif saja. Toh 
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dia tidak mungkin membawa ku ke rumah hantu. Ketika memasuki 

gerbang yang berwarna putih pemandangan yang pertama kali 

dilihat oleh mataku ialah pohon besar yang menjulang kokoh yang 

cukup menutupi mentari sore masuk membuat sedikit bulukuduk 

ku berdiri. 

 Dari tadi Abi tidak banyak bicara, tapi aku sesekali 

melihat mukanya dengan ragu namun aku berusaha mengusir rasa 

takut dan pikiran negatif. Jarak dari gerbang depan cukup jauh 

dengan rumah, ketika hampir memasuki rumah itu kulihat ada 

meja di antara dua kursi besi  berwarna putih, sepertinya ini 

keluaran lama. Ku lihat pintu yang menjulang tinggi dengan 

ornament khas jawa. Disamping nya ada sebuah guci besar 

berukuran hampir sama dengan ku. Sebenarnya tempat apa ini? 

“ehh..tempat lo mau ngapain sih?” Tanya ku pada Abi yang akan 

mengetuk pintu.  

“Nanti juga lo tau, tenang aja gua ga macem-macem ko.” 

Jawabnya. Lalu tidak lama dia mengetuk pintu. 

Tokk…tokk..tokk… 

Tidak ada jawaban. 

Tokk…tokk…tokkk. Abi mencoba membuka engsel pintu dengan 

pelan. Namun aku tahan. 

“Bi…mungkin ga ada orangnya kali,lain kali aja yah.” Sebenarnya 

dalam hati aku ingin segera pulang. 

“Meg ko muka lu pucet sih? lo takut yah.” Tanya abi padaku 

sambil menahan tawa. 
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“ihh..apaansi gue gak takut Cuma belum makan aja jadi pucet 

gini.” Jawab ku sambil memasang muka jutek. 

“Tenang meg kamu gak akan kelaparan, kita makan sepuasnya di 

dalam.oke.” Ucap Abi dengan semangat. 

 Lalu ketika itu juga pintu terbuka. Kulihat seorang gadis dengan 

pakaian kebaya dengan rok batik pendek yang lusuh. Dia 

menyambut kami dan memberikan senyum manis serta menunduk 

kan punggungnya. Duh aku belum pernah diperlakukan seperti ini. 

Rasanya aneh. 

“Denn.. Abi tumben datang ?” Seketika membuat ku spontan 

melihat kearah Abi yan berada di samping ku. 

“iyanih bi… saya lagi gak sibuk.oiya mana nenek bi?” 

“sedang minumteh di belakang bersama teman teman nya.” 

“oiya makasih yah bi.” 

Lalu orang yang dipanggil bibi itu pun berlalu. Banyak yang ingin 

aku lontarkan pertanyaan pada Abi. Tapi terhenti seketika dia 

menarik ku menuju belakang rumah. 

 WOW…itu kata yang pertama kali aku ucap dalam hati 

ketika melihat ada sebuah kolam  renang dengan ban flamingo di 

tengah yang cukup membuat ku tercengang. 

“nenek…” Teriak Abi pada sekelompok ibu- ibu yang sedang 

bercakap cakap sambil. Ku ralat ucapaan ku tadi. Mereka adalah 

nenek- nenek sosialita. 
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“Abi yaampun udah lama gak liat kamu loh? Nenek kangen.” 

ucapnya lalu memeluk erat sosok cucunya menurut ku. 

“Maaf ya nek aku selalu sibuk dengan tugas sekolah. Lain kali aku 

ajak nenek keluar mau?” Ucap Abi lalu memegang tangan nenek 

itu. 

“Mau dong, siapa yang akan nolak ajakan mu Ndooo…” 

 Romantis juga.Aku hanya tersenyum dari kejauhan. 

“Loh kamu bawa temen ?” Ucap nenek ketika melihat ku. 

“oiya nek kenalkan ini mega teman abi disekolah.”  

Aku menyalami beliau, tangannya lembut seperti bayi. Untuk 

ukuran nenek-nenek pakaian yang dipakainya terlalu mewah. Aku 

sampai minder di buatnya. 

“Kamu sudah lama dekat dengan Abi?”  Tanyanya cukup membuat 

ku terkejut. Gelagapan aku dibuatnya. 

“iya nek dia teman dekat ku disekolah,  kita tetanggaan nek.” 

Ucap Abi yang membuat ku sedikit lega. Aku hanya tersenyum 

dan mengangguk. 

“ohh..begitu, Kamu sudah makan?” 

“Kebetulan nek aku lapar.” Ucap Abi sambil memegang perutnya. 

Jujur mukanya sangat lucu ketika memohon. 

 Lalu kita bertiga berjalan ke ruang makan. dalam pikiran 

ku hanya satu (rumah sebesar ini hanya di huni oleh seorang 
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nenek- nenek tua mana bisa dia mengurus semuanya sejak tadi 

aku hanya melihat satu pembantu saja) 

 Kami memasuki ruang makan. WOW. 

Itu kata pertama yang aku ucapkan ketika memasuki ruanga 

makan yang sangat luas dan megah. Meja makan yang super 

panjang dengan deretan bangku kayu jati. 

 Dengan rasa penasaran yang begitu besar di benak 

ini,aku memutuskan untuk bertanya pada nenek. 

“Nek apa nenek tinggal sendiri disini?” ahh..pertanyaan macam 

apa itu meg bodoh kau. 

“Kamu benar Ndo,nenek tinggal sendiri tidak ada yang peduli 

dengan wanita tua seperti nenek.” 

“Aku anggap nenek apa ?” Abi tidak terima dengan ucapan nenek. 

“Cuma kamu Bi, cucu nenek tersayang.” Ucap nenek sambil 

memukul kepala Abi dengan kipas yang sejak tadi dipegangnya. 

 Hidangan telah datang.beserta para maid yang memakai 

baju seragam. Ternyata di rumah ini ada sekitar 25 maid jika 

ditambah tukang kebun dan supir nenek menjadi 30. Angka yang 

sangat fantastis untuk jumlah asisten rumah tangga. 

 Makanan yang disajikan sangat menggugah selera. 

Sepertinya air liur ini menetes.  

“ ayo dimakan Ndo..” ucap nenek sambil tersenyum pada ku. 

Perut ku memang sangat lapar.  
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 Saat makan nenek menceritakan banyak hal, Aku dan 

nenek menjadi tidak canggung lagi seperti pertama kali bertemu. 

Ku kira nenek orang yang arogan. Melihat pertanyaan yang di 

ajukan nenek pertama kali pada ku. Tapi ternyata nenek orang 

yang hangat. Abi hanya memperhatikan kedekatan kami. Tidak 

berniat mengikuti percakapan kami.  

 Tidak terasa hari mulai gelap. Aku khawatir mamah akan 

mengomel pada ku. Sesekali aku melihat jam.  

“Nek sudah malam sebaiknya Abi antar mega pulang yah.” Ucap 

Abi yang sepertinya paham dengan ke khawatiran ku. 

“Loh.. ngapain pulang bermalam saja disini yah ndo?” Ucap nenek 

sambil memegang tangan ku. 

“Lain kali yah nek, Aku janji akan sering mengunjungi nenek 

kesini.” Ucap ku meyakinkan. 

 Dengan muka yang sepertinya tidak ikhlas aku pulang 

akhirnya nenek mengangguk. Melihat raut muka yangnya yang 

sedih. Aku memeluknya erat. 

“Aku janji akan mengunjungi nenek lagi, sehat terus yah nek.” 

Ucap ku. 

“Makasih yah Ndo.” Nenek mengelus muka ku dan mencium 

kening ku.  

Lalu aku berpamitan.  

 Saat pulang Abi tidak bicara apapun. Hanya diam. Angin 

malam yang terasa dingin menusuk sampai ketulang. Sepertinya 

Abi mempercepat laju motornya tidak seperti berangkat tadi.  
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 Saat sampai di depan rumah Abi hanya bilang makasih.  

Lalu pergi. Padahal ada yang ingin aku bicarakan dengan nya. 

Saat memasuki pintu depan kulihat hanya Talia yang membuka 

pintu. Dia hanya diam. Dan langgsung memeluk ku. Tumben. 

 Tapi kenapa sepi sekali, apa yang lain sudah tidur. Apa aku 

pulang terlalu malam. Kenapa suasana rumah tidak seperti 

biasanya. 

  Ku ajak Talia ke kamar ku. Dari raut mukanya kulihat 

Talia ketakutan.Sebenarnya apa yang terjadi?  
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Bab 7 

Rasa Sakit 
 

 

Ku lihat Talia sedang tertidur pulas disamping ku. 

Sebenarnya aku ingin bertanya kepadanya apa yang terjadi tadi 

malam. Tapi aku tidak tega membangunkannya. 

Aku berjalan menuju dapur kurasakan suasana rumah 

yang sepi. Biasanya ada suara kegaduhan yang dibuat mamah di 

dapur walaupun sedang hari minggu biasanya mamah selalu 

bangun awal untuk menyiapkan sarapan pagi untuk ku, ayah dan 

Talia. 

Tidak ada mamah didapur, aku putuskan untuk 

mencarinya ke halaman depan mungkin sedang bercakap sambil 

minum the bersama ayah. namun.. tidak ada siapapun. 

Kemana perginya mamah dan ayah, kulihat Talia dengan 

seksama. Matanya bengkak seperti habis menangis. Ada apa 

sebenarnya? 

“Dek kemana mamah dan ayah, kamu kenapa si dari 

kemaren diem aja. Kamu mau nge- prank kaka yah?”  Ucap ku. 

Talia hanya diam.  

“ Talia ada apa? jawab kakak.” Aku memaksanya untuk 

berbicara tapi dia hanya menangis. 

  Aku memustuskan meninggalkan Talia. Apa yang terjadi 

sebenarnya? lalu aku menuju kamar mamah dan ayah. Ketika aku 

Bab 7 

Rasa Sakit 
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membuka pintu kondisi kamar sangat berantakan. Aku sangat 

kaget. Apa yang terjadi. 

Lalu ku melihat mamah sedang tidur sambil bersandar di lemari 

bawah. Aku langsung memeluk mamah. Kondisi mamah sangat 

berantakan pagi ini. Tidak seperti biasanya penampilan mamah 

yang kulihat  rapih setiap pagi walau rambut dikuncir seadanya 

walau dia sering mengomel sambil memakai celmek, tapi mamah 

selalu memancarkan pesona keibuannya.  

 Tapi kali ini berbeda semua itu runtuh, melihat muka 

mamah yang sepertinya tidak berhenti menangis. Ada tanda 

hitam di bawah matanya rambut nya yang berantakan. Aku 

memandanginya. Tak terasa air mata mengalir ke pipiku. 

 “Kamu sudah bangun meg.” Ucap mamah. 

“Ada apa mah?” Tanya ku. 

“Oiya mamah belum masak.” Ucap mamaah sambil membenarkan 

rambutnya yang berantakan. 

“Jawab pertanyaan mega mah, Ada apa kenapa talia sejak tadi 

menangis dan tidak mau bicara? ku mohon beri tau aku.” Ucap ku.  

“Tidak ada yang perlu di khawatirkan meg.” Ucap mamah.  

“Bukan itu yang aku mau,berikan aku penjelasan mah. Ku mohon.”  

“Mamah dan ayah akan bercerai. Hal ini wajar bagi keluarga kan.” 

Ucap mamah lalu meninggalkanku menuju dapur. 
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Apa yang aku dengar barusan. Kenapa dengan ayah? Tidak ada 

yang bisa aku ucapkan. Hanya perih yang aku rasakan saat ini.  

Aku menangis.  

“MAMAH… “  Teriak Talia dari dapur. Aku langsung berlari. 

Kulihat Talia di depan kamar mandi sambil menutup kupingnya 

menangis, saat kulihat. 

DARAH… 

Darah menggenang memenuhi lantai kamar mandi. Dengan air 

yang mengalir aku melihat tangan mamah di penuhi darah. Aku 

berlari keluar meminta pertolongan. Sambil menangis aku 

berteriak.  

“Tolong…. ku mohon Tolong aku…” 

Beberapa orang langsung menghampiri ku. “ Ada apa meg…” 

“mamah…mamah…” aku langsung berlari kerumah.Mereka 

mengikuti ku dari belakang. 

 Mamah diangkat menuju ambulan. Aku masih 

menenangkan Talia yang sejak tadi menangis. Terlalu cepat 

semua kejadia ini. Ku lihat rumah ku menjadi ramai oleh orang 

orang yang membantu mamah , dan yang hanya penasaran. 

 Ku rasakan kepala ku mulai pusing. Pandangan ku kabur. 

Ku mohon jangan sekarang. Talia membutuhkan ku. Saat akan 

jatuh kulihat ada sebuah tangan yang menopang tubuhku.  

Abhiyoga. 

***** 
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 Ini bukan kamar ku, dimana ini? Talia dimana dia? 

Mamah bagaimana keadaannya?Kepala ku sangat pusing. 

Mata ku sangat perih, pikiranku kacau. Apa yang harus aku 

lakukan. Aku butuh seseorang. 

“Meg kamu sudah bangun?” Tanpa disadari Abi sudah masuk. 

Segera aku mengusap air mata ku. Dan berusaha tetap 

tersenyum. 

“Aku sudah tau apa yang terjadi, kamu berhak menangis Meg.” 

Ucapnya. Yang membuat mata ku terasa panas, aku menutup 

muka ku dengan kedua tangan. Lalu Abi memelukku. 

“Jangan di tutupi, semua berhak menangis Meg itu hal yang 

wajar.” Ucap Abi. 

Kurasakan tangannya mengelus pundak ku. Begitu hangat dan 

nyaman. Membuat perasaan perih hilang sebagian. Pelukan 

memang obat terampuh ketika sedih. 

“Aku akan mencari ayah mu.” Seru Abi. Seketika aku 

melepaskan pelukannya. 

“Untuk apa?” Ucap ku sambil menghapus air mata di pipi. 

“Semua butuh kejelasan, Ini semua masih semu. Dia harus 

tanggung jawab.” Ungkapnya. 

“Biar aku yang mencarinya, toh ini bukan urusan mu.” Ucap ku. 

Aku lihat Abi menatap ku. 

“Aku ingin membantu Meg, apa salahnya.” Melihat tatapan Abi 

yang sangat serius membuat ku sedikit takut.  
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“Aku tidak mau merepotkan dan melibatkan orang lain dalam 

hal ini.” 

“Aku tidak merasa direpotkan, Kamu adalah temanku. Selagi 

aku bisa kenapa tidak.” Ungkapnya sambil memegang tangan ku. 

Aku hanya diam. Mungkin memang benar. Aku ini butuh 

seseorang yang harus membantu dalam menghadapi masalah ini. 

Seseorang yang akan selalu siap di sampingku. Mungkin dia 

adalah Abi. 

    Sudah lima hari sejak kejadian itu. Mamah dan Talia sekarang 

berada di rumah nenek. Mereka aman disana. Aku yang mengurus 

rumah untuk sementara waktu. Walaupun s sampai saat ini aku 

masih belum bisa melihat mereka. Tapi nenek memberitahu 

lewat telfon sesekali. Itu sudah cukup membuatku tenang. 

 Aku masih harus menjalankan kewajiban ku sebagai 

pelajar. Aku masih harus sekolah. Setidaknya disekola aku bisa 

bertemu dengan teman teman terbaiku. Aku bisa melupakan 

sejenak masalah dengn tugas tugas yang diberikan guru. 

 Kadang setiap pulang sekolah aku diajak main dengan 

Keyne dan Reva. Mereka berusaha menghiburku. Sudah lima hari 

pula Abi menjadi teman berangkat kesekolah.. Mereka yang 

paling banyak membantuku untuk tidak larut dalam sebuah 

masalah.  Kadang teman ku Ayu yang bersekolah di pesantren 

selalu mengingatkan agar selalu berdoa dan menunaikan 

kewajiban seorang muslim yaitu shalat.  Masih banyak orang 

yang menyayangiku. Mereka punya peran masing masing. 

Ternyata aku masih dikelilingi orang yang setia kepadaku.  
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Bel pulang sekolah berbunyi. 

Abi menghampiri ku, “Meg ayo pulang.” Aku melihat Abi dan 

tanpa sadar aku tersenyum padanya.  

“Besok kan sabtu kita jalan yuk!” Ucap Abi kepada ku. Terlihat 

mukanya yang antusias. Aku hanya tersenyum pertanda „iya‟. 

“Hari ini mau kemana Meg?” 

“Aku mau pulang kerumah aja bi.”  Ucap ku sambil berjalan 

menuju parkiran. 

“Yaudah kalo emang itu mau kamu, aku nurut aja.” 

Entah kenapa aku kangen rumah, lebih tepatnya aku kangen 

suasana rumah. Air mata keluar dari mata ku. Seketika Abi 

memeluk ku. 

“ga papa ko Meg, nangis aja aku tau ini berat buat kamu.” Ucap 

Abi sambil mengelus-elus punggungku. Entah kenapa saat aku 

nangis rasa sakit dan beban ini rasanya plong.  

Abi menghapus air mata di pipi ku. 

“udah nangis nya?” aku hanya mengangguk. 

“yaudah pulang yah.” ketika Abi hendak menaiki motor, ada yang 

meneriaki dari belakang. 

“Abi…” seorang laki laki setinggi Abi dengan kulit berwarna putih 

berlari menuju abi. 

“Kemana aja lo, gak pernah ikut nokrong lagi sombong bener.” 
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“ehh…Ri apa kabar lo, ngapain lu disini?” ucap Abi sembari 

pelukan ala laki laki 

“Tadi gua kerumah lu, kata orang rumah lu masih disekolah 

yaudah jadi gua kesini mau ngajak elu kumpul lagi. Jawab dulu 

pertanyaan gua!” 

“Gua sibuk Ri, Nanti lah kalo ada waktu gua datang ke 

angkringan.” Ucap Abi 

Aku tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan. 

Mengalihkan penglihatanku ke arah yang lain. 

“Sibuk belajar lu? apa sibuk PDKT sama cewe. tu..siapa tuh” 

Ucap teman Abi matanya menuju aku. Spontan Abi memukul 

pundaknya. 

“Itu mega temen gue, tetangga juga sih. Mau gua kenalin?”  

“Gak nolak lah.” Ucap Ari. 

“Meg sini jauh amat.” Ucap Abi memanggilku, aku 

menghampirinya. 

“Meg ini Ari temen ku disekolah lama, ri ini mega.” kami saling 

berjabat tangan.  

Kalau diliat-liat ganteng juga. matanta sedikit sipit kayanya 

keturunan cina. Tingginya juga sama kaya Abi. 

“Meg hati-hati yah sama Abi dia dulu playboy, kalo dia macem-

macem bilang aja sama gue .” Ucap Ari. Spontan Abi menonjok 

perut Ari. Membuat ku tersenyum. 
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“Enak aja lo, gua ga playboy itumah elu dodol.” Ucap Abi.  

“yaudah ah gua mau nonkrong, bi anak-anak pada nanyain elu tuh. 

Mereka bilang lu udah lupa.”  

“Enggak lah yakali gua udah lupa, tunggu aja nanti juga gua 

datang ke tongkrongan. Ada yang gua urusin disini. Tau lah.” 

Ucap Abi. 

“Okelah bi, gua balik dulu. Assalamualaikum. Dadah Mega.” Ucap 

Ari sambil berlari. 

“Waalaikumsalam.” Ucap Abi 

“Ko pake salam segala, tumben amat.” Ucap ku. 

“Loh kita kan orang muslim, bagus dong biar dapet pahala.” 

Aku hanya menggangguk. Sambil mengernyitkan dahi. 

“yuk..ahh pulang udah mau ujan.” Ucapnya. 

Aku menaiki motor Abi. Motor pespa berwarn kuning yang 

sekarang menjadi favorit ku.  

 Aku melihat keatas. Langit sudah mendung. Aku tidak 

sabar menunggu hujan turun. Sudah lama aku tidak berada 

dibawah hujan. Sudah lama tubuh ini tidak merasakan dinginnya 

air hujan.  

“Meg pegangan yah aku mau ngebut, takut kena hujan nanti kamu 

sakit.” Ucap Abi. Tanpa basa- basi Abi sudah menancapkan gas 

nya.Mungkin lain kali aku merasakan bulir hujannya. Benar juga 

nanti aku sakit. 
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Hadiah 

 

 
 Abi menarikku untuk menyebrangi jalan. Kami berdua berhenti 

di depan toko kucing.  

“Ma ngapain bi kesini?” Tanya ku. 

“Nanti juga kamu tau.” Ucap nya. Sambil memegang tangan ku 

untuk masuk kedalam. Ada banyak kucing dengan warna 

bermacam. Kita berdua dihampiri oleh petugasnya. 

“Mau cari kucing seperti apa pak?” Ucap petugas yang 

berperawakan tinggi.  

“Aku mau cari kucing angora warna putih yang nurut sama 

majikan.” Ucap Abi. Membuat ku heran  

Petugas itu sempat mikir. Lalu menujukan jalan kepada kami. 

“Ini angora jenis langka, dia sudah dilatih oleh kami. sekali 

dikasih makan dia langsung nurut pak.” 

“Berapa harganya mas?” Tanya Abi. 

“Sekitar 3 jutaan aja mas. Itu udah diskon bulan ini. Dan mas 

bisa langsung dapet kandang, Tempat tidur plus tempat makan 

sama makanan kucingnya.”  

“Aku ambil yang ini dia jantan apa betina mas?” “Jantan.” 

Bab 8 
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Aku hanya diam menyaksikan tingkah laku Abi. Uang dari mana 

dia. Beli kucing harga selangit langsung bayar tanpa pikir 

panjang. Transaksi selesai. 

“Meg kita pulang kerumah kamu.” Ucap Abi. Tangan yang satunya 

memegang kandang dan yang satunya memegang tangan ku. 

Menarik ku agar bergegas. 

“sabar bi..” Ucapku. 

Lalu kami menaiki mobil putih yang Abi bawa hari ini. Jika bukan 

hari sekolah Abi diperbolehkan membawa mobil. 

didalam mobil Abi hanya diam. Dia tidak membuka percakapan, 

padahal muka ku ini penuh tanda Tanya. 

“Meg kamu diam aja yah gak usah nanya.” Ucap Abi yang 

membuat ku terdiam. 

Kami sudah berada di depan rumah ku. Abi langsung berlari 

mengambil kandang dan kucingnya. Bergegas masuk rumah. Aku 

hanya memandanginya. 

“Meg ini taro dimana yah.” Ucap Abi. 

“Bi ini buat apasih.” Ucap ku. 

“Aku mau kucing ini buat nemenin kamu dirumah. Terima. Karna 

ini dari aku.” Ucap Abi. 

“Tapi kan ini mahal bi!” Ucap ku  

“Meg terima aja yah, gak usah khawatirin apa apa. Ini buat kamu 

pliss terima aja.” Ucap Abi sambil memegang kedua tangan ku. 
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Aku hanya diam.  

“Mungkin kalo disini keliatananya bagus yah Meg?” Ucap Abi. 

Aku hanya mengangguk. 

Sementara Abi sibuk dengan kucingnya, aku membuat minuman 

coklat panas karena di luar akan hujan. Sambil menyeduh dua 

gelas coklat panas aku membuka pintu belakang membiarkan 

udara dingin masuk. Ingin rasanya aku berlari keluar bermain di 

bawah hujan, tapi itu tidak tepat diwaktu sekarang. Coklat yang 

kubuat sudah jadi. Segera ku bawa ke ruang tamu tempat Abi 

berada. Kulihat Abi sedang mencari sesuatu.  

“Bi lagi nyari apa?” Ucapku sambil mengernyitkan dahi. 

“Aku butuh sesuatu semacam earphone atau penyumbat telinga 

apa kamu punya Meg?”  

“Ada dikamar ku bi.” Lalu dia segera berlari kekamar ku, 

mengambil earphone. Aku menghampirinya. 

“Ada apa sih bi? gak biasanya kamu kaya gini.” Tanya ku. Abi 

hanya diam. 

“ Wah…kamu buat coklat panas kebetulan banget meg.” Abi 

langsung mengambilnya dari ku. 

 

Kami duduk berdua di sofa kamarku.  

“Bi aku ingin bertanya suatu hal sama kamu.” 

Abi hanya mengangguk.”Kenapa kamu terlihat berbeda ketika 

hujan turun, ada apa?” 
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Abi seakan tidak perduli dengan pertanyaan yang aku ajukan 

padanya. Dia malah sibuk memilih lagu di handphonenya. 

Mungkin sebaiknya aku tidak bertanya itu sekarang. 

“Meg kucing mu mau dikasih nama apa?” Ucap Abi. 

“Entah lah..” 

“Yauda aku kalo kamu bingung aku yang kasih namanya, gimana kalo 

KELING.” 

Seketika aku melongo kearahnya.Dan memukul pundak Abi. 

“ihh…cari nama yang bener bi, masa keeling diakan putih.” 

“Tapi aku pikir itu cocok buat dia Meg.” 

“SAKAREPMULAH..” Jawab ku yang membua Abi tertawa 

terbahak- bahak. 

***** 

 Aku menyeruput teh hijau yang aku buat beberapa ment 

yang lalu, ditemani teman baru ku si „keling‟ kucing berwarna putih 

yang sejak tadi mengikuti ku kemanapun aku pergi. 

 Diluar sedang hujan deras. Aku bersandar ke pinggir 

jendela. Melihat bulir bulir itu berusaha masuk namun terhenti 

oleh sebuah benda yang menjadi penghalang antara luar dan dalam. 

Mereka membasahi jendela ku.  

 Sambil memikirkan banyak hal, tentang ayah entah 

kemana perginya, tentang mamah dan Talia aku sangat kangen 

dengan mereka dan tentang Abi yang aneh ketika hujan. 
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 Perasaan gundah dan campur aduk ini seaakan mau 

meledakan isi kepala ku. Baca buku bukan lah hal yang berguna 

jika keadaaan sedang gundah gulana ini. 

 Kring…kring… bunyi telpon dari ruang tengah. Yang 

membuat ku bergegas menghampiri benda itu.  

“ Assalamualaikum..” Ucap ku dalam telepon. 

Tidak ada yang menjawab disebrang sana. Aneh. Kuucapkan salam 

sekali lagi masih tidak ada yang menjawab. Ketika hendak 

menutupi telfon itu. 

“Waalaikumsalam apa kabar Meg?” Aku terdiam. Aku sangat kenal 

suara ini. Ayah. Aku diam menutup mulut ku. Air ini keluar lagi 

dari mata ku. 

“Ayah dimana?” Ucapku disertai isak tangis diujung telpon. 

“Ayah sedang membenahi diri ayah Meg.” 

“Temui aku mamah dan Talia sekarang!” Ucapku dengan suara 

bergetar. 

“Bukan waktu yang tepat untuk ayah menemui kalian.” Sambil 

menangis aku mendengar suara ayah. Dalam hati ingin rasanya aku 

bertanya apa ayah sudah makan. Tapi apa mau dikata isi hati ini 

sudah meronta ingin dikeluarkan 

“Dimana ayah sekarang aku ingin bertemu! ku mohon” 

“ Ayah ada dirumah paman. di Depok.” 
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“AKU KESANA SEKARANG.” segera ku matikan telepon dan 

berlari kekamar mengambil dompet dan hp.  

“Keling aku titip kamu ke Abi  yah jangan bandel.” 

Aku  bergegas menuju rumah Abi. Sampai disana kulihat semua 

sedang berkumpul.  

“Assalamualaikum tante aku titip kucing ini disini yah aku mau 

pergi sebentar.” 

“Ehh.. buru –buru amat Meg makan dulu diluar ujan Meg. Kamu 

mau pergi kemana?” Paman Abi. 

“Enggak jauh om, ada perlu sebentar.”  

“Abi….Abi….” Teriak Tante. 

“Ada apa tan .” Ucap Abi sambil menuruni tangga. “Meg kamu 

mau kemana ujan ujan gini.”  

“Ada perlu bi..aku titip sikeling yah..” 

“Bi..bisa temenin Mega gak, kamu kan lagi gabut juga.” Ucap 

Tante. Dalam perasaan ku (untungnya ada yang anter). 

“Tapi diluar hujan, Aku gak bisa tan..” Ucap Abi. Bagaikan 

disambar petir jawaban Abi di luar dugaan ku.  

“Gak papa ko tante aku bisa sendiri.” Ucapku lalu permisi keluar. 

 Ku berjalan di bawah hujan. Aku ini ngarep apa sama dia. 

Aku bukan siapa siapanya. Dia Cuma kasian aja kemarin. Sakit. 

Ditengah hujan aku memeluk diriku sendiri. 
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 Aku mengangkat kepala ku, biar hujan yang menghapus 

air mata ku ini. Biar hujan yang menjadi saksi perih rasa ini. 

Kenapa sesakit ini. 

 KACAU..jalan ku tak tentu arah. Aku menangis sejadinya. 

“Mega…!” Teriak seseorang dari belakang dengan membawa 

payung. Samar samar aku melihatnya. Dia berlari mendekat. 

“Mega kamu mau kemana si?” Dia memegang tubuhku untuk 

bangkit. 

“LEPASIN..!” Ucap ku melepas tangannya. 

“Ada apa Meg?!” Ucapnya. Membuat ku tersenyum sinis. 

“ Ngapain lo keluar, nanti lo sakit.” Ucap ku setengah teriak. 

“Aku minta maaf meg, soal ucapan ku buat kamu sakit.” Ucap Abi.  

“Gak perlu lah perhatian lagi sama gue, gak guna mending lo 

pulang. Gua anak yang banyak masalah gak pantes lo deket gua.” 

Ucap ku. Membuat dia terlihat geram. 

Dia mencengkram kedua pundakku membuat aku meringis 

kesakitan. 

“Gua benci hujan. Gua punya trauma tentang hujan.Gua punya 

pengalaman yang gak enak saat hujan.Puas.Sejak dulu aku risih 

dengan hujan” Ucapnya. 

“Kenapa lo gak bilang dari awal HAH! atau ini Cuma alasan lo 

doang. Gak papa si lo gak bantu gua. Maaf ngerepotin selama ini 

bi.” 
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Lalu aku berjalan.  

Tiba-tiba Abi menggendong ku secara paksa. Aku berteriak 

sambil memukul punggungnya. Dia memasukan ku ke mobilnya. 

“DUDUK DIEM!” Abi memasang muka garangnya. Membuat ku 

terdiam. 

“Dimana alamat ayahhmu sekarang?” Ucapnya serius. 

“Gak tau.” Jawabku singkat. 

“MEGA AKU SERIUS!” Ucap Abi ketus. Lalu aku menyodorkan 

handphone ku padanya tanpa sepatah katapun. Abi menancapkan 

gas menerobos hujan deras. 

 Sekitar 2 jam perjalanan aku sudah sampai rumah 

paman, dan selama itu pula Abi tidak berbicara sepatah katapun. 

Saat akan memasuki rumah paman, aku ragu. Tapi Abi 

menggenggam tangan ku.” Ada aku Meg jangan takut.” Sambil 

tersenyum itu menguatkan hati ku. 

“Assalamualaikum.” Ucap ku. Aku sempat menatap muka Abi. 

Ketika pintu terbuka aku melihat ayah. Aku sempat kaget 

melihat keadaannya. Sudah berapa hari dia tidak makan? Raut 

muka yang lesuh, kelihatan sekali ayah selalu bergadang. 

Sepertinya berat badan ayah turun drastis.  

“Ayah!” Aku langsung memeluknya. 

“Mega maafin Ayah.” Isak tangis dengan penuh penyesalan.  
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“Ayah aku kesini ingin mendengar penjelasan dari ayah.” Ucapku 

saat melepaskan pelukan. 

“Masuk dulu Meg.” Paman mempersilahkan aku Abi masuk. Saat 

duduk di sofa aku menjelaskan bahwa aku tidak akan lama disini 

dan akan langsung mendatangi mamah. 

“Baik ayah akan jelaskan. Jadi ini semua berawal dari pesan 

singkat teman kantor ayah, Dia itu karyawan baru jadi masih 

harus Tanya-tanya sama ayah. Dia ini orangnya iseng, Jadi waktu 

itu dia chat tentang perasaan dia ke ayah yang sebenarnya diliat 

lah sama mamah. Dan mamah salah paham soal itu semua. Ayah 

juga tidak tinggal diam ayah minta teman ayah itu untuk 

menjelaskan ke mamah, tapi mamah tidak percaya. Ayah sudah 

minta maaf ke mamah. Ayah harus apa Meg?” Isak tangis ayah 

pecah seketika. 

“Ayah sayang kalian Meg, ayah pengen kaya dulu lagi ayah rindu 

suasana rumah yang harmonis.” Ucap ayah disela isak tangisnya. 

“Aku tau ayah tidak pernah berbuat salah, ini hanya salah paham 

mamah. Biar aku yang jelaskan ke mamah yah.Tolong teman ayah 

itu datang ke kediaman mamah.Sekarang. Dia harus tanggung 

jawab atas kelakuannya.” Ucap ku tegas. 

“Ayah akan lakukan demi keluarga kita Meg. Makasih sudah jauh 

jauh datang kesini.” Ucap ayah. 

“Aku pamit yah, Jangan lupa makan.” Lalu aku berpamitan dengan 

paman dan ayah. 

Perasaan ku sedikit lega sekarang. Ternyata ini hanya salah 

paham mamah dan guyonan temen ayah. 
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“Rese banget sih temen ayah kamu itu..pengen aku tonjok 

jadinya!” Ucap Abi sambil menyetir mobil. Aku hanya 

mengangguk. 

“Sekarang kita kemana Meg?”  

“Keerumah mamah bi.” Ucap ku. Abi langsung menambah 

kecepatan mobilnya. 

Tiba dirumah mamah. 

Kulihat Talia sedang bermain dihalaman rumah bersama anak 

kecil yang mungkin sudah menjadi temannya selama dia disini. 

“Kakak…” Ucapnya saat melihatku berada di gerbang. Lekas dia 

membukakan pintu untukku dan langsung memelukku. 

“Talia mamah dimana?” 

“Ada didapur ka, lagi masak saama nenek.” 

“yauda kamu lanjut main yah.” Ucap ku. Melihat Talia sepertinya 

dia makan banyak disini. Tubuh nya lebih berisi. 

“Assalamualaiku mah.” 

“Waalaikumsalam…Kakak… Yallah.” mamah langsung memelukku. 

Dan kami duduk dibangku. Abi juga menyalami mamah. Tapi aku 

langsung pada intinya saja. 

“Mah aku mau jelasin soal ayah ke mamah, sebelumnya aku mau 

tana sesuatu, apa mamah bahagia melihat keluarga kita 

sekarang? 

Kulihat mata mamah mulai memerah.  
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“Mamah rindu keluarga kita yang dulu.” 

“Aku kesini membawa sesuatu untuk mamah, tapi mamah harus 

menerimanya, dia datang sebentar lagi.” 
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Bab 9 

Rujuk 

 

 
 

“Assalamualaikum…”Ucap seseorang dari luar. Ayah dan 

temannya sudah datang. Ketika melihat mamah hendak berdiri 

dan masuk kedalam. Tapi aku tahan. 

“Ayah duduk disitu biar aku dan mamah disini.” Ayah melihat 

muka mamah dengan seksama sembari duduk. Ada kesedihan 

yang mendalam di dirinya. Aku melihat mamah reaksinya sama 

seperti pertama kali aku bertemu dengan ayah. 

“Ayah ayo langsung aja.” Ucap ku. Tangan ku masih memegang 

tangan mamah. Tatapan mamah tidak tertuju pada ayah. 

“Mah ayah minta maaf yang sebesar besarnya ke mamah. Soal 

beberapa waktu lalu yang membuat kondisi keluarga kita seperti 

sekarang. Aku membawa teman ku kesini biar dia yang 

menjelaskan.” Ucap ayah. Aku tau ayah ingin menangis. Tapi ayah 

menahannya. 

“Perkenalkan aku…” Ucap teman ayah. 

“Langsung saja!” Ucapku tegas. 

“Baik..Jadi saya kesini ingin meminta maaf kepada ibu, saya 

waktu itu hanya iseng bu sama bapak. Saya tidak bermaksud 

apapun…” 

“Itu hanya alasan kalian berdua kan..sebenarnya kalian ada 

hubungn dibelakang.” Ucap mamah sinis. 

Bab 9 

Rujuk 
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“Tidak ada sama sekali bu. Ibu terimalah permohonan maaf saya. 

Saya sangat menyesal.” 

“Mah ayah ga pernah sekalipun mengkhianati mamah, gak pernah 

kepikiran sekalipun Mah kasian anak-anak jangan mementingkn 

ego mamah, Lihat kakak sekolahnya menjadi berantakan karena 

ini, lihat Talia yang harus cuti sekolah Cuma karna ini. Mereka 

juga rindu keluarga kita yang harmonis. Apa mamah akan terus 

seperti ini.” Ucap ayah. Mamah menatap ku. Lalu tidak lama Talia 

datang, seketika dia berlari kearah ayah dan memeluknya. 

“Ayah…Talia kangen sama ayah.” Ucap Talia sambil menangis. 

“Ayah juga kangen sama talia, talia sehat kan disini?” Tanya 

ayah. 

“Seenak- enaknya masakan disini lebih enak kalo makan dirumah. 

Seketika mamah menangis tanpa suara mendengar perkataan 

Talia barusan dia menutu mulutnya. 

Hening sejenak. 

“Baik mamah maafkan kalian. Buat kakak dan Talia mamah minta 

maaf yah..sinii peluk mamah.” Ucap mamah menahan tangis. 

Lalu nenek datang dari dapur sambil membawa makanan. Asapnya 

masih mengepul.  

“Ayo ayo..makan dulu abis nangis-nagisankan pasti lapar.. Talia 

tadi katanya laper..” Ucap nenek. Talia langsung berlari dan 

duduk ke arah meja makan. Kamipun tertawa dibuatnya. 

Akhirnya selesai juga urusan ini. 
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***** 

Sejak hari itu mamah dan Talia pindah kembali kerumah. Talia 

sempat kaget ada kucing dirumah. Ayah juga pindah dengan 

membawa barang- barangnya kami seperti pindahan rumah. 

“Ka kucing siapa ini… Putih banget…”  Ucap Talia. 

“Itu kucing dari Abi.” Ucapku sambil membereskan rumah. 

“Jadi sejak kapan nih kalian jadian?” Tanya ayah dari ruang 

tengah. Ayah juga sibuk membereskan peralatan di ruang tamu. 

“Apasih yah..aku gak pacaran ko sama Abi..dia Cuma banyak 

membantu aja.” Ucapku. 

“Boong tuhh..” Teriak mamah dari dapur. 

 Terima kasih..sudah mengembalikan keluarga ku secara 

utuh, Aku mengambil banyak hikmah dari semua yang terjadi di 

hidupku. Terima kasih banyak tuhan. 

 Aku menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bisa menghadapi 

masalah dengan lebih tenang. 

“Assalamualaikum.” 

“Waalaikumsalam..ehh Abi adaapa bi?” Ucap ayah. 

“Saya mau bantu-bantu aja om disini kali aja tenaga saya 

ngebantu hehe..” Ucap Abi. 

“Bukan mau ketemu Mega kan?” 

“Ehh enggak ko..omm.” Kata Abi. 



   
 

71 

“Meggaaa sini meg…” Teriak ayah. 

Aku menghampiri dan kulihat Abi sedang membantu ayah.  

“Ada apayah?” “ tolong buat minuman buat si bujang yang bantu 

ayah ini.” ucap ayah. Aku tersenyum. Abi pun tersenyum. 

“Capek juga yah..” Ucapku  

Kami sudah membereskan pelaratan rumah. Kini semua sedang 

mengumpul diruang tengah di temani singkong rebus bikinan 

mamah. 

“Om tante, saya mauu minta ijin aja jalan Mega besok.” Ucap Abi 

yang membuatku sedikit heran. 

“Boleh ko bi ..tenang aja. Om sudah percaya lah sama kamu.” 

Ucap ayah. Membuat mamah tersenyum. 

“Boleh banget bi…. Tante titip mega ke kamu yah.” Ucap mamah. 

Esok nya. 

“Bi mau ujan ga papa kamu keluar?” Aku ragu. 

“ga papa meg, ayok naek pespa gapapa kan?” Ucap Abi sambil 

menyodorkan helm. Aku hanya mengangguk. 

 Apa bisa dia menahan hujan. Aku ragu. Aku memutuskan 

untuk membawa paying agar berjaga- jaga. 
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Bab 10 

Komitmen 
 

  

Aku berada di bawah hujan. Dengan si pembenci hujan. 

Entah apa yang membuatnya bertekad untuk melawan phobianya. 

“Meg kamu tau kenapa dari dulu aku gak suka ketika hujan 

datang.” Ucap Abi samar samar. 

“Karna kejadian yang paling menyakitkan dalam hidupmu.” 

“YAP..Aku melihat mamah ku sekarat kala hujan. Kejadian yang 

sanagt ingin aku lupakan, Ketika melihat mamah kesakitan, 

ketika kecelakaan itu terjadi.” Lalu Abi menghentikan motornya. 

Turun. Menarik ku. 

 Lalu kubuka payung itu. Tapi Abi malah melempar payung 

itu.  

“ Meg aku mau hujan itu bukan lagi menjadi suatu kebencian bagi 

hidupku, bantu aku mega.” Ucap Abi sambil memegang tangan ku. 

Membuat ku malu. 

“Aku bantu apa bi?”  

“Bantu aku melawan rasa gelisah ini dengan bersama mu.” Ucap 

abi yang membuat ku sedikit berfikir. 

“ Bantu aku dengan membuat kenagan manis ketika hujan 

bersama kamu meg!” Ucap Abi lagi. 

Bab 10 

Komitmen 
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Abi memandang muka ku dengan intens. Lalu tanpa disadari aku 

memeluknya. 

“Makasih bi udah setia nemenin aku selama ini.” Ucapku sambil 

melepas pelukan. 

“Meg aku kagum sama kamu, kamu terlihat tegar mmenghadapi 

semua masalah kemarin.” Ucap Abi. 

“Itu semua berkat kamu bi.” Ucap ku sedikit teriak. Karna hujan 

makin deras. 

 Abi memelukku dengan erat. “Meg aku suka semua dari 

kamu.” Ucap Abi . 

“Maksudnya?” Aku memang benar tidak mengerti. 

“Aku gak meminta kita berpacaran, aku ingin kita saling 

berkomitmen aja meg, pacaran hanya akan membuat kita seperti 

anak kecil. Aku ingin serius sama kamu, bukan dari paras mu yang 

cantik, karena bagaimana cara kamu selalu tegar dan 

kedewasaan mu yang membuat aku kagum padamu. Aku ingin 

menikah dengan mu dan membangun sebuah keluarga bersama 

kamu.” Ucap Abi memandangi kedua bola mata ku. 

“Bi kita masih SMA.” Ucap ku. 

“Kita komitmen sekarang meg.” Ucap Abi. 

“Apa aku bertepuk sebelah tangan?” Tanya Abi. Aku menggeleng. 

  Entah kenapa mataku panas. Aku menangis. Abi 

mengusap air mataku. Abi terlalu sempurna untuku. Aku masih 

tidak menyangka di mengungkapkan perasaaa nya sekarang. Aku 
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kira cintaku yang bertepuk sebelah tangan ternyata dia juga 

menyimpan rasa yang sama. 

 “Vio Mega Anjani apa kamu meneriman ku.” Ucapnya. 

Aku mengangguk. 

 Dia menggendong ku. Abhiyoga Dirdanaraputra Gautama. Aku 

menyayangimu. 
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