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KATAPENGANTAR

PujisyukurkehadiratTuhanyangmahakuasakarena
atasberkatrahmatnyapenulisdapatmenyelesaikan novel
yangberjudul“Letter”denganlancar.

Adapunmaksudpenulisannovelinibertujuanuntuk
memenuhitugas mata pelajaran Bahasa Indonesia.Rasa
terimakasihyangtakterkirapenulisucapkankepadaBapak
Sopyan MunawarM.Pd.selaku guru pembimbing Bahasa
Indonesia yang telah banyak membantu dalam penulisan
novelini.Takluparekan-rekansemuadanorangtuayang
jugaikutmembantudanmendukungdalam terselesaikannya
novelinidenganbaik.

Penulisjugaberterimakasihkepadasemuapihakdan
penulis novelbestselleryang telah memberikan banyak
inspirasisehingganovel“Letter”inibisamenjadikaryayang
menarikuntukdibaca.Harapanpenulisbahwanovelinibisa
memberikanhiburandanmenginspirasiparapembaca.

Penulis

PROLOG

“Boneka Kenangan Otomatis”Beberapa waktu telah
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berlalusemenjakistilahitumenjadibuahbibirbanyak

orang.AutoMemoriesDollpertamadiciptakanolehDr.

Orlando, ia adalah seseorang yang berpengaruh

terhadap dunia Automaton.Semuanya berawaldari

istrinya Molly, yang merupakan seorang novelist

mengeluhkarenapenglihatannyamulaiburam.

Molly, mencurahkan semua kehidupannya untuk

menyampaikan kata kata (menulis),penglihatannya

yanghilangitumengguncangdirinya.Haliniberubah

menjadikebutaandannampaknyaituberefekkepada

kepadakesehatannya.

Dr.Orlandotentunyatidaktahanakankondisiistrinya

tersebutdaniapunmulaimerancangAutoMemories

Doll.Itu adalah sebuah alatyang mampu merekam

segalaperkataanoranglaindanberfungsisebagaipena

pinjaman.

Pada saat itu ciptaanya hanya untuk istrinya

semata,namunrancanganinitersebardenganluasdan

segera melayanisegudang orang lainnya.Sekarang

AutoMemoriesDolldikenalluas,bahkantersediauntuk

disewadenganhargayangterjangkau.

Bagian1:SeorangNovelisdansebuahmainan
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Roswelladalahsebuahkotahijau,yangdinaungioleh

keindahan alamnya. Roswell memamerkan

keindihannyadiantarakakigunungyangtinggi.Diantara

sumberdayatersebut,Roswelldikenalsebagaitempat

liburanpadasaatmusim panas,Roswelladalahkota

villadanpondokyangjauhdarirumah(sepidandamai).

Padamusim semi,lanskapnyadipenuhidenganbunga,

memberi cahaya kepada para penikmatnya. Pada

musim panas para pendaki gunung mengunjungi

Roswelluntuk beristirahatdisamping airterjun yang

terkenaldikota itu,yang sangatdigemariselama

bertahun tahun. Pada musim gugur,hujan daun

melembutkanhatidanpadasaatmusim dingintempat

itu dianugerahiketenangan yang bisu.Setiap musim

memiliki panggung yang berbeda, kota tersebut

merupakan tempatyang murah hatidimata para

pengunjungnyasepanjangtahun.

Rumah liburan tersebar disepanjang kota dan

membentuk barisan atap kayu yang beraneka

ragam,dariukuran kecilke besar.Harga tanah di

Roswelltidaklah murah.Memilikirumah diroswell

adalahbuktikemakmuran(kekayaan)yangcukup.

Dijantungkota,banyaksekalitokomenyusurisatujalan

utamayangmelayanituristanpahenti.Selamaliburan,

koridorinipastipenuhdenganpembeli,danorang-orang

menciptakanhirukpikukyangsesuaidengankehidupan

kota, masing-masing menenunkan hiruk pikuknya

kebahagiaankedalam iramajalanankotaitu.
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Dengan keragaman itu tiada yang menjelek jelekan

tempattersebutmeskitempattersebutmerupakan

pedesaanpinggiranyangsepi.Dandiantarakeragaman

tersebutkebanyakanorangbiasanyamembangunviladi

kota itu demi kenyamanan,dan siapa pun yang

membangunnyaditempatlainakandianggapaneh.

Saatiniadalahmusim gugur,awanyangberadadilangit

tampaktinggi.Jauhdarikakigunung,yangterletakdi

dekatdanauyangtidakbegitudikenalsebagaitempat

wisata ada satu rumah.Rumah bergaya tradisional

dengan ciri-ciri yang luar biasa, seolah-olah

mengungkapkannyabahwapemiliknyamemilikibanyak

keuntungan(banyakduit).

Tapidilihatdariaspeklainrumahituseolah-olahitujuga

milik orang yang tidak peduli,dalam kondisiburuk,

dengankesanditinggalkan(rumahyangterabaikan).Di

luargerbang berbentuklengkung yang berwarna cat

putihdicucibersih,sebuahtamanyangdipenuhirumput

liardanbungatanpanamabisaditemukan,begitujuga

dindingbatamerahrusakyangsepertinyatidakakan

diperbaiki.Ubinatapretakdisana-sini,terlihatseperti

dulusejajardimasalalunamunsekarangtelahrusak

danterkupassecaraburuk.

Disebelah pintu masukrumah itu adaayunan yang

terlilitoleh tumbuhan,dan nampaknya tidaklagibisa

bergerak.Itumerupakantandabahwaduluadaanak-

anakyangtinggaldisini,begitupulaisyaratbahwaanak

tersebuttidaklagiadadisini.
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Pemilik rumah iniadalah seorang pria paruh baya

bernamaOscar.Iatelahmempertahankankarirnyadi

industri penulisan sebagai dramawan (pengarang

drama).Diaadalahseorangpriaberambutmerahyang

memilikikebiasaanmemakaikacamataberlensatinggi

yangmemilikiframeberwarnahitam.Diaberwajahkecil

dan badannya sedikitmembungkuk ke depan,yang

membuatnyaterlihatlebihmudadariseharusnyadan

selalumengenakansweter,karenadiasensitifterhadap

pilek.Orang yang benar benar normalyang tidak

menggambarkan bahwa dia bisa menjadiprotagonis

dalam suatuceritaatausemacamnya.

RumahinibukanmilikOscarsemata,rumahinidibuat

dengan keinginan tulusnya untuk menghabiskan

hidupnyabersamaistrinyabesertaanakperempuannya

yang masih muda.Rumah tersebutmemilikiruangan

yang cukup untuk ditempatimereka bertiga.Namun

(saatini)hanyaadaOscardisana,keduanyatelahlama

meninggaldunia.

PenyebabkematianistriOscaradalahpenyakit.Nama

penyakitnyaterlalupanjanguntukdisebutkan,sampai-

sampaiseseorangakanberhentisejenaksaatmencoba

mengucapkannya.

Terus terang, namanya adalah pembekuan cepat

pembuluh darah dan kematian dengan menyumbat.

Apalagi,ituturuntemurun,danistrinyamewarisinyadari

ayahnya.Diatelahmenjadiyatim piatukarenatingginya

angka kematian di keluarganya,Oscar mendapati

kebenaran yang mengerikan mengenaiistrinya,yang
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selama ini kesepian dari banyaknya kehilangan

kerabatnya,setelahistrinyameninggal."Diatakut,jika

Andatahu,Andamungkintidakinginmenikahiwanita

yangsakit,jadidiamerahasiakannya.”

Orang yang telah memberitahunya adalah sahabat

terbaikistrinya.Padasaatpemakamannya,iamenerima

semacam wahyu itu darinya,satu pertanyaan terus

bergema di kepala Oscar. "Mengapa? Mengapa?

Mengapa?"Jikadiatelahmemberitahunyasebelumnya,

berapa pun harganya,bersamasama,mereka bisa

mencariobat.Mereka bisa menghabiskan sejumlah

uangekstrayangmerekadapatkandenganmenumpuk

tabunganmereka,terlepasdaripengeluarannya.

TerlihatjelasbahwaistriOscartidakmenikahidiademi

mengincar kekayaannya.Dia pertama kalibertemu

dengannyasebelum menjadidramawan,danpertemuan

merekaberlangsungdiperpustakaanyangseringdia

kunjungi,sementaraorangyangpertamakalimelihatnya

– adalah mantan pustakawan – yang tidak lain

merupakanOscarsendiri.Sayapikirdia...orangyang

cantik.Sudutbukubaruyangdiatanganiselalumenarik.

Selagiakujatuhcintadenganbuku-bukuitu,akujuga

jatuhcintapadanya."Kenapa?"Diulangbeberaparatus

jutakali.Adalagiyanghilangdaripikirannya.

Temanterbaikistrinyaadalahorangyangbaikhati,dan

saatdiakehilanganhatinyadengankematianistrinya,

dia dengan penuh semangatmerawatnya dan anak

perempuannya yang kecil. Dia akan menyiapkan

makananpanasuntukOscar,yangakanlupamakan
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sepanjangharijikadibiarkansendiri,danmengepang

rambutgadiskecilyangmenangisdanmeratapitidak

adanyaibuyangbiasamelakukannya.

Mungkinadasedikitcintasepihakyangterlibat.Suatu

ketika,saatberadaditempattidurdengandemam tinggi,

orangyangtelahberulangkalimengantarkanputrinya

kerumahsakitadalahdia.Orang yang pertamakali

mengetahuibahwa gadis itu memilikipenyakityang

sama dengan ibunya bukanlah ayahnya,tapiteman

terbaikibunya.

Apayangtelahterjadikemudianberkembangdengan

perlahan,tapidimataOscar,itutidakmungkinlebih

cepat(berlangsungdengansangatcepat).Merekahanya

mengandalkandokterterkenaldantaktertandingi,tidak

sepertisaatistrinyamengalamikesulitanyangsama.

Darisaturumahsakitbesarkerumahsakityanglain,

merekamenundukkankepalakebanyakorang,meminta

bantuandanmengumpulkaninformasiuntukmenguji

obatbaru.Obat-obatan dan efeksampingnyaadalah

duasisidarimatauangyangsama.

Putrinyaakanmenangissetiapkalidiamengambilnya.

Karenadiatidakdapatmelepaskanpandangannyadari

penderitaan orang yang dicintainya, hari-hari

keperawatannya menggerogoti hatinya yang sudah

terkorosi(berkarat) lebih jauh lagi.Apa pun jenis

pengobatan baru yang mereka coba,situasiputrinya

tidakmenjadilebihbaik.Padaakhirnya,darisumber

daya,petugasmedismenyerahdanmenyatakanbahwa

diatidakdapatdisembuhkan.
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"Sayaingintahuapakahistrisayamerasasedihsetelah

diberiisyaratke dunia bawah ..."dia bertanya-tanya

tentanghalitudanhal-halbodohyangserupaberulang-

ulangakhirnya."Tolongjanganbawadiabersamamu."

Diaberdoadidepankuburannya,tapiorangmatitidak

punyamulutuntukmembalasnya.

Oscarkelelahanmental,tapiyangpertamakalipatah

semangatadalah teman terbaik istrinya,yang telah

mengikutimerekamelaluibanyakrumahsakitsampai

sekarang.Ia dariwaktu ke waktu semakin jarang

mengunjungirumahsakitdengannyasampaiakhirnya

Oscardanputrinyabenar-benarsendirian.

Berkatrutinitasharianberisibanyakresep,pipiputrinya,

yangsebelumnyamenyerupaikelopakmawardiatas

susuputih,telahmenjadikuningdansangatmengerikan.

Rambutnyayangduluberbauharum danterlihatseperti

madudengancepatmerontok.

Dia...tidaktahanmelihatnya.Itubenar-benarsosokyang

tidak bisa dia tahan menatapnya.Akhirnya,Oscar

bertengkardengansalahsatudokter,sehinggaputrinya

harustidakmengambilapa-apaselainobatpenghilang

rasa sakit.Dia tidakberharap selama sisa hidupnya

yangsingkatuntukbahagiadenganpenderitaan.Sejak

saatitu adalah sedikitkedamaian.Hariyang santai

Melihatsenyum putrinyauntukpertamakalinyadalam

beberapa saat.Sisa-sisa harikeberuntungan mereka

berlanjutsetelahitu.

Cuacaindahpadaharidiameninggal-musim gugur



10

yangmembawawarnadarisegalasesuatudisekitar.

Langitsudahjelas.Pohonberwarnamerahdankuning

bisadilihatdarijendelarumahsakit.Ditempatrumah

sakit,adaairmancuryangtampaksepertioasis,dandi

permukaanairnya,daun-daunyangjatuhdarisekitarnya

perlahanmelayang.

Saatjatuh,merekahanyutdanberfuktuasidiatasair,

berkumpulseolah-olah ditarik oleh magnet.Putrinya

mengatakanitu'cantik'."Kuningdaunyangbercampur

dengan biru airnya sangatcantik.Hei,bisakah aku

berjalan diatas mereka tanpa jatuh?"Ide kekanak

kanakan.Sudah jelas bahwa daunnya akan segera

hilang karena gravitasi dan berat badannya dan

tenggelam.Meskibegitu,Oscartidakmembantahnya.

“Jikakamumemilikipayung,kamubisamenggunakan

angindankemungkinankamuakanbenarbenarbisa

melayangdiatasnya".

Dia dengan bercanda menjawab,ingin memanjakan

anakyangtidakbisadiselamatkan,meskihanyasedikit.

Mendengaritu,putrinyasempattertawaterbahak-bahak.

"Suatu hariaku akan menariuntukmu.Didanau,di

rumahkita.Saatdaunmelayangmelintasiairdimusim

gugur.."

Suatuharinanti.Suatuharinanti,diaakanmenunjukkan

kepadanya.Setelahitu,putrinya,setelahterbatukbatuk,

dantiba-tibameninggal.Saatdiamemeluktubuhnya

yang tak bernyawa,dia menyadaribetapa ringannya

tubuhnya itu.Bahkan untuk mayatyang tidak lagi

memilikijiwa,itupunterlaluringan.
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Seandainyaapakahiabenarbenarhidup?Atauselama

inisemuaituhanyalahsebuahmimpi?Oscarbertanya

padadirinyasendirisaatdiameneteskanairmata.Dia

telahmenguburkanputrinyadipemakamanyangsama

dengan istrinya,kembalike tempatmereka bertiga

tinggalbersama dan melanjutkan hidupnya dengan

tenang.

Oscarmemilikikekuatan ekonomiyang cukup untuk

hidup tanpa apapun yang memengaruhinya,karena

naskah yang dia tulis digunakan di mana-mana,

sehingga akumulasi tabungan dari pembayarannya

membuatdia tidak mungkin matikarena kelaparan.

Setelahbertahun-tahunberkabunguntukputrinyadan

istrinya,dia didekatioleh seorang rekan pekerjaan

lamanya,yang telah bertanya kepadanya apakah dia

bisamenulisnaskahlagi.

BagiOscar,yanghanyamemajangnamanyadiindustri

ini dan keberadaannya sendiri terhapus darinya,

permintaandarikelompokteateryangdikagumioleh

semuaorangmerupakansebuahkehormatan.

Harimalas,tidak bermoral,sedih.Manusia adalah

makhlukyangmudahlelahmenjadisedihataubahagia,

dantidakbisaterusbaikselamanya.Itulahsifatmereka.

Oscartelahmenerimatawarantersebutdenganumpan

balik langsung,memutuskan untuk terus memegang

pulpensekalilagi.Namun,sejaksaatitulahmasalahnya

dimulai.

Demimelarikandiridarikenyataanburuk,Oscarsudah



12

mulaiminum minumankeras.Itujugaberfungsisebagai

obatuntuk bisa memilikimimpiyang baik.Berkat

bantuanseorangdokter,diaberhasilmengatasialkohol

dannarkoba,namundiaterbelenggudengangetarandi

tangannya.Entahdiamenulisdiataskertasataudengan

mesinketik,diatidakbisakerjadenganbenar.

Keinginanuntukmenulis,bagaimanapun,tetapadadi

dadanya.Yangharusdialakukanhanyalahmenemukan

saranauntukmemasukkannyakedalam katakata.Ketika

diamemintasaran darirekan kerjalamayang telah

mengajukan permintaan kepadanya,ia mengatakan

kepadanya,"Adasesuatuyangbisamembantumu.Anda

harus mencoba menggunakan Boneka Kenangan

Otomatis."

"Apa itu?""Ahh kamu begitu terputus daridunia ...

kawanku,lebihsepertitersingkirdarinyapadatingkat

yang mengkhawatirkan.Merekaterkenal.Saatini,kau

bisa menyewakannya dengan harga yang relatif

rendah.Ah iya itu yang akan kita lakukan,aku akan

memesankansatuuntukmusebagaiujicoba".

"Boneka bisa membantu saya?"."Mereka sekretaris

khusus." Oscar kemudian memutuskan untuk

menggunakanalatyangnamanyabarusajaiaketahui.

'Auto-MemoriesDoll'.Pertemuannyadengannyadimulai

darisana.

Seorangwanitamendakijalangunung.Rambutnyayang

lembutdan dikepang dipegang oleh pita merah tua,

sementaratubuhnyayangkurusterbungkusgaundasi
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pitaputihsalju.Roksutralipitnyabergoyangrapisaat

diaberjalan,broszamruddidadanyaberkilauanberkilau.

Jaketyangdikenakannyadiatasgaunituberwarnabiru

Prusiayangkontras.Dilengkapidengansepatubotnya

yang panjang,yang berwarna coklat kakao. Sambil

memegangtaskoperyangtampakberat,diaberjalan

melewatigerbanglengkungputihrumahOscar.Tepat

pada saatdia melangkah kehalaman depan rumah,

hembusananginmusim gugurbertiupdenganberisik.

Daunmerah,kuningdancoklatmembusukmenari-nari

disekelilingnyatempatdiaberdiri.

Mungkin karena tirai daun musim gugur, bidang

penglihatanterhadapnyaagakkurangjelas.Wanitaitu

lalu mencengkeram bros di dadanya. Dia

menggumamkansesuatudengansuararendah-lebih

rendah darisuara hujan daun yang mengepak,yang

meleleh ke udara tanpa ada orang yang bisa

mendengarnya.Saatanginnakaltenang,atmosferhati

wanita itu lenyap,dan tanpa ragu sedikitpun,dia

menempelkanbelteleponrumahdengansatujariyang

bersarungtanganhitam.

Belyang mengerang bergema sepertijeritan dari

kedalaman neraka,dan taklamakemudian,pintunya

terbuka. Pemilik rumah, si rambut merah Oscar,

menunjukkan wajahnya. Dia mengenakan pakaian

berantakandidepantamu,seolahbaruterbangunatau

tidaktidursamasekali.

SaatOscarmenatap wanita itu,dia sedikitbingung.
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Apakah karena dia memilikipenampilan yang aneh?

Atauapakahkarenadiaterlalumemukau?Apapunitu,

diaharusmenariknapasdalam-dalam.

"ApakahAnda...BonekaKenanganOtomatis?"

"Tepat.Sayaburu-burumencarilayananuntukklien.Aku

adalahBonekaKenanganOtomatisVioletEvergarden."

Wanita berambutpirang bermata biru yang memiliki

kecantikan yang sepertinya langsung keluar dari

dongeng menjawab dengan nada monoton,tanpa

tersenyum tipis.WanitabernamaVioletEvergardenitu

sosokyanganggundanmenawansepertibonekabiasa.

Bolabirunyayangsebagianditutupiolehkunciemas

bersinarsepertisamudra,dengan pipimerah muda

berwarna sakura diatas kulitputih susu dan bibir

mengkilapyangberkilaudanberkilau.Seorangwanita

dengan keadilan mirip dengan bulan purnama,tidak

kekuranganapapun.Kalaubukankarenadiaberkedip,

diabisadenganmudahmenjadiartefakdibeberapa

galeri.

Oscarsamasekalitidakmemilikipengetahuantentang

Boneka Kenalan Otomatis,jadimeminta rekan kerja

lamanyauntukmengaturnyauntuknya.Diaakandikirim

kesanadalam beberapahari."

Itulahdiberitahukanpadanyadansetelahdiamenunggu,

dia dikunjungiolehnya.Saya yakin saya akan saya

terima daritukang pos dengan sebuah kotak berisi

bonekakecilmiriprobot.Untukberpikirituakanmenjadi
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androidyangsangatmiripdenganmanusia...Seberapa

banyakperadabanmeningkatsejaksayamengasingkan

diridisini?

Oscarhanyaterusmenjauhidariberhubungandengan

dunialuar.Diatidakmembacakoranataumajalahdan

jarang bergaul dengan siapa pun. Selain teman-

temannya,satu-satunyaorangyangdiahubungiadalah

kasirditokominimarketdantukangposyangkadang-

kadangmemberinyapaket.Iasegeramenyesalkarena

tidak mencari informasi dan mengatur segala

sesuatunyasendiri.

Jelasdiaseharusnyameluangkanlebihbanyakwaktu

untuk menyelidiki tentang boneka itu sebelum

memberikan persetujuannya.Pikiran untuk memiliki

oranglaindirumahituyangtadinyadiperuntukkanbagi

keluarganya yang sudah lama hilang itu tidakcocok

dengan dirinya (canggung). Rasanya aku seperti

mengkhianatikeluargaku.

Tanpa mencoba memahamipemikiran Oscar,Violet

duduk disofa ruang tamu yang telah diperintahkan

kepadanya.Saatditawariteh hitam,dia meminum

semuanyadenganrapi,yangsepertinyamenunjukkan

bahwamesin-mesinsaatinitelahberkembangdengan

sangatbaik.

"Apayangterjadidengantehhitam yangAndaminum?"

Merasa dirinya ditanyai,Violetsedikitmemiringkan

kepalanyasedikit."theiniakhirnyaakanhabisdaritubuh

saya...dan kembalike bumi?"Jawabnya.Itu adalah
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jawabanyangsangatkhasuntuksebuahrobot."Jujur...

akukaget.Hum,kamusedikitberbeda...dariapayang

sayabayangkan."

Violetmemeriksapenampilannyasendiridengansekilas,

lalumenolehkearahOscar,yangmenatapnyatanpa

duduk dikursiyang berdekatan."Apakah ada hal

tentang saya yang tidak sesuaidengan yang anda

harapkan?Tidak...itubukanitumaksudku.JikaTuan

tidak keberatan menunggu, saya bisa meminta

Perusahaanuntukmengirim bonekalain."

"Bukanituyangsayamaksud...tidak,lupakansaja.

SelamaAndabisabekerja,tidakmasalah.Andatidak

tampaksepertitipeorangyangberisik.JikaAndamau,

saya juga bisa bernapasdengan lebih tenang.Anda

tidakperlu....susahsusahsampaimelakukanitu.Saya

datangkesiniuntukmenjadiasistenMaster.Sayaakan

bekerjauntukmenyenangkanAndasehinggasayatidak

akanmenodainamaBonekaKenanganOtomatis.Tidak

masalahalatapapunyangsayapakaiadalahpenadan

kertasataumesinketik.Tolong,gunakanakuseperti

yangkaumau."

Sepertiyang dia katakan dengan mata birunya yang

besarsepertigemerlap menatapnya dengan intens,

jantungOscarberdegupkencang,dandiamengangguk

dengan"oke".Iamenyewanyaselamaduaminggudan

selama itu mereka harus menyelesaikan scriptnya

sebelum tibatenggatwaktupenulisan.

Oscarmulaimemperbaruidirinya (bersiap-siap)dan
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membawanyakeruangkerjanyadanberencanauntuk

segera mulaibekerja.Namun,yang Violetlakukan

pertama kalibukanlah menulis,tapimembersihkan

kamarnya.

Ruanganyangjugamerupakankamartidurituberisikan

pakaianyangsebelumnyadikenakanOscarsebelumnya

dan piring dengan sisa makanan terakhirnya diatas

lantaiituadalahpemandanganyangtidakmengenakkan

mata.

Ruanganitusangatlahsempitdanberantakan,bahkan

akan sulituntukberjalan diruangan tersebut.Violet

menatapnya dengan mata birunya."Anda memanggil

sayakesinidengantempatdalam kondisiini?"Matanya

terlihatsepertimeneguroscar."Maafkansaya…"

Sudahjelasbahwaitubukanruanganyangpantasbagi

seseoranguntukbekerja.Sejakiamenjadisendirian,ia

tidakmenggunakanruangtamu,yangmengapatempat

itu masih bersih,tapikamartidur,dapurdan kamar

mandirumahituberadadalam keadaanmengerikan.

OscarmerasasedikitlegakarenaVioletadalahboneka

mekanik. Usia tubuhnya sepertinya berasal dari

seseorangberusia10sampaipertengahan20-an;Dia

tidak ingin menunjukkan sesuatu yang begitu

memalukanuntukdilihatseoranggadisasli."Tuan,saya

sekretaris, bukan pembantu." Dia berkata sambil

menarikkeluartasnyadengancelemekberendaputih,

dengan rela melanjutkan untuk membereskan

semuanya.Haripertamaberakhirbegitusaja.
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Padaharikedua,merekaberduadudukdiruangkerja

dan memulaipekerjaan mereka.Oscarberbaring di

tempattidurnyasementaraVioletdudukdikursidan

menggunakan mesin ketikdiatasmeja.SaatOscar

mendiktekan,sentuhan buta diam-diam menuliskan

setiaphurufdengankecepatanluarbiasa.

Diamengamatinya,danbenar-benarterkejut."Cukup...

cepat,ya."Setelahdipuji,Violetmelepaskansalahsatu

sarungtanganhitam yangmasukkelenganbajunyadan

menunjukkansalahsatulengannya.Ituadalahlogam.

Jari-jarinya terasa lebih kaku dan lebih mirip robot

daripadabagianlaindaritubuhnya.

Sayadipekerjakanolehperusaanuntukbekerjadengan

praktis.IniadalahstandardariperusahaanEsterk,oleh

karenaitutingkatdayatahansayatinggi,danhalitu

memungkinkan untuk membuat gerakan dan

menggunakan kemampuan fisikyang tubuh manusia

biasanyatidakakanmampu(halinitentunyasangat

menarik).

Saya bisa mendaftarkan kata apapun yang master

katakantanpakelalaian."Apakahbegitu...Uh,ya…,kau

tidakperlumenuliskanapayangsayakatakansekarang.

Hanyakata-katadiperuntukkannaskahsaja."

Oscarmelanjutkan pendikteannya.Mereka mengambil

beberapa istirahat,tapiuntuk haripertama menulis

nampaknya semua baik-baik saja.Lagipula,konsep

ceritanya sudah tersimpan disuatu tempatdidalam

benaknya bukanlah halyang sulit untuknya untuk
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menemukankatakatayangtepat.

SaatOscarberbicara,diamenyadaribahwaViolethebat

sebagaipendengarcerita dan sekretaris.Dia telah

melepaskankesanketenangansejakawal,danselama

bekerja,halituterlihatsemakinjelas.

Meskipundiatidakmemintanya,diabenar-benartidak

bisamendengarnyabernapas,yangterdengarhanyalah

bunyimesinketik.Jikadiamengalihkanpandangannya,

dia mendapat kesan bahwa mesin ketik sedang

mengetiksendiri.

Kapanpundiabertanyasampaiapayangtelahdiatulis,

diaakan membacakannyakepadanya,suaranyayang

bertabiat (ramah) dan pembacaannya yang bagus

adalahsesuatuyangmenyenangkanuntukdidengarkan.

Jikadiaadalahnarator,ceritanyaakanterdengarseperti

khotbahyangkhidmat.Akumengerti,pantassajaini

populer.

Oscardapatmenyaksikan kehebatan Auto-Memories

Dolls.Namun,meskikeadaanberjalanlancarsampai

hariketiga,mulaiharikeempat,adaperiodeblokpenulis.

Ituadalahsesuatuyangumum diantaraparapenulis.

Adakalanyaisiyangharusdituliskansudahdipikirkan,

tapikata-kata yang tepatuntuk ditempatkan tidak

sesuai.

Daripengalamannya selama bertahun-tahun,Oscar

memilikimetodeuntukmengatasisaatdiatidakbisa

menulis.Yaitu, dengan menghindari penulisan. Dia
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percayabahwatidakadakeuntungandarimemaksakan

dirinya untuk menulis dan lebih baik untuk tidak

menulis,karena ia pikiridenya akan lebih baik untuk

disimpandidalam dirinyasendiri.Denganbegituidenya

takkanberantakandanjugamasihbisadikembangkan.

Dia merasa tidak enak terhadap Violet,dia harus

membuatnyamenunggu.Agartidakmembuatnyaduduk

santai,diamemintanyamelakukanpembersihan,cuci

danmemasak.Tentu,diadilengkapidenganwatakyang

spontanseorangpekerjakeras.Sudahlamasekalisejak

diamakanmakananhangatyangdibuatolehoranglain.

Dia biasanya melakukan pemesanan dari layanan

deliverydanjugasesekalimakandiluar,tapimakanan

semacam itu bila dibandingkan dengan makanan

sederhanayangdisiapkanmelaluikerjakerasseseorang

yangbermaksudbaik.

Dia memakan omeletyang tidak biasa yang setiap

gigitannyamelelehdimulutnya.Diamakansepotong

hamburger yang dicampur dengan tahu,disajikan

sebagai"resepeksotisyangdibawajauhdariTimur."Dia

memakanpilafsnasiyangdicampurdengansaustajam

dansayuranberwarna-warni.

Diamakanseafoodaugratin,permatalangkaditanah

pegununganini.Violetmautidakmaumenyeimbangkan

makanan dengan beberapa jenis salad atau sup di

sampingnya.Oscarcukup kagum dengan semuanya.

Saat makan, dia menatapnya pelan dan tidak

mengucapkansepatahkatapun.



21

Bahkan saatdia mengundangnya untuk bergabung

dengannya,diadengansopan,namuntegas,menolak.

"Terima kasih, tapi saya akan makan sendiri

sesudahnya." Dia telah melihat dia mengkonsumsi

cairan pada haripertama,tapidia belum pernah

melihatnyamakanmakananpadat.Mungkinitudiluar

jangkauannya.

Jikamemangbegitu,bagaimanajikadiaminum minyak

saat dia tidak melihat? Saat dia mencoba

membayangkannya,beberapabayangannyatamuncul

dipikirannya.Tiadamasalah…bilakitamakanbersama

Dia berpikir demikian dalam pikirannya, tanpa

mengatakannyadenganlantang.

Diabenar-benarberbedadariistrinya,tapiadasesuatu

dibalikpunggungnyasaatdiamemasakdanhalitu

membawaperasaanyangfamiliar.Saatdiamengamati

dia,entahmengapa,diadiserangolehkesedihanyang

berlebihandansudutmatanyaterasapanas.Denganitu,

dia mengertibetulbagaimana rasanya membiarkan

orang luarke dalam rutinitasnya.Maksudku ...gaya

hidupyangkumilikiselamainibenar-benarsepi.

KegembiraanmelihatVioletpulangdaritugas.Kelegaan

mengetahuibahwadiatidaksendirisaatdiamerasa

tertidurdimalam hari.Faktabahwadiaakanberadadi

sanasaatdiamembukamatanyalagi,bahkantanpa

melakukanapapun.

SemuaitumembuatOscarmenyadaribahwabetapa

penyendirinyaia.Diapunyauangdantidakadamasalah
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ekonomidalam hidupnya.Namun,itutidaklebihdari

perisai psikologis yang melindungi dirinya dan

mencegahhatinyauntukmengeraslebihjauh.Itutidak

dijamin bisa menyembuhkan luka apapun.Namun

sekarangseseorangberadadisampingnyabahkanbila

ia bersama orang yang belum ia kenaldekat,orang

tersebutbangun dipagihariditempatyang sama

dengannya.HalinimenembushatiOscaryangselalu

tertutup,yangselamainiselalusendirian.

Violetyangmasukkedalam hidupnyasepertiriakair.

Sebuahperubahankecildidanauyangmasihada.Satu-

satunya halyang tertangkap dalam arus sepertiitu

adalahkerikilyangtidakpenting,tapiuntukkehidupan

yangtidakberasasepertiitu,rasanyasepertiperubahan

besarbagidanauyangtenang.

Apakahituperubahanyangbaikatauburuk?Jikadia

memutuskan,diaakanmengatakanitubaik.Palingtidak,

airmatayangmeluapdaridukayangdirasakannyasaat

beradadisekitarnyajauhlebihbaikdaripadayangtelah

diateteskanselamaini.

Setelah tiga harilagidengan Violetberlalu,Oscar

bangkitberdirilagi.Diamendapatkaninspirasikarena

telahmelihatsebuahpemandanganyangspesifik.Kisah

yang ditulis Oscar tentang Violet adalah tentang

petualanganseoranggadissendirian.Gadisyangtelah

meninggalkan rumah, mengunjungi banyak negeri,

berhubungandenganbanyakorangdanmenyaksikan

banyakkejadian,sehinggatumbuhdewasa.



23

Motifgadisituadalahputrinyayangberpenyakit.Pada

akhirdariceritanya,gadisitukembalikerumahyang

telah dia tinggalkan.Ayahnya telah menunggunya di

sana,dantidaktahuapakahitubenar-benardia,karena

diatelahberubahbanyak.

Gadis yang sedih memintanya untuk mengingatnya,

mengingatkannya akan sebuah janji yang pernah

mereka panjatlan di masa lalu untuk mencoba

menyeberangidanaudidekatrumahmerekadengan

berjalandiatasdaunyangbergugurandanjatuhdiatas

air.

"Manusiatidakbisaberjalandiatasair.Akucumamau

membuatgambarannyasaja.Akuakanmembuatgadis

itudibantusuatuberkahmelaluirohairyangiadapatdi

tengahpetualangannya.Meskibegitu,akutidaksetuju

dengan ini.Gadis daricerita iniperiang dan terlihat

sangattidak berdosa.Itu sama sekalitidak seperti

diriku."ujarViolet.

Oscar menyuruh Violet mengenakan pakaian yang

menirukarakterutamanyadanbertanyaapakahdiabisa

bermain-main sedikit di tepi danau. Dia sudah

membuatnyamelakukanpembersihan,cucipakaiandan

keperluanrumahlainnya,danyangterpenting,meminta

bantuansepertiitu.Sepertinyadiaadalahpembantu.

Bahkan Violet yang merupakan seorang wanita

profesionalyanggigih,diatampakkesaldanberkata,

"Orangyangmerepotkan..."

Warnarambutmu...agakberbeda,namunmiripseperti
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rambutnya,sepertianakperempuanku.Jikakamuubah

sedikit,pasti..."

"Tuan, saya hanyalah seorang sekretaris. Boneka

KenanganOtomatis.Akubukanistriatauselirmu.Saya

jugatidakbisamenjadipengganti."

"Saya-saya tahu itu.Saya tidakakan memilikiminat

seperti itu pada gadis sepertimu. Hanya saja ...

penampilanmu...jikaputrikumasihhidup,kurasa...dia

pastisudahtumbuhsepertiorangsepertiitu."

PenolakantegasViolethancursaatitu."Sayapikiranda

hanya terlalu keras kepala ...jadianak anda telah

meninggal dunia?" Dia menggigit bibirnya dengan

lembut.Wajahnyatampakmenunjukkanhatinuraninya

berkonfik."Selamabeberapahariini,Oscarsudahmulai

mengertisatu haltentang dirinya.Halitu adalah,

bagaimanaVioletberpegangpadaapayangdianggap

'benar'saatdiaterbelahantarahal-halbaikatauburuk.

"SayaadalahbonekaKenangan-Otomatis...Sayaingin

mengabulkan permintaan klien saya ...tapiyang ini

melanggarperaturankerjasaya..."Diabersikapseolah-

olahsedang dalam gulatdengandirinyasendiri,dan

meskiOscarmerasatidakenakuntukitu,diamencoba

untukterakhirkalinya."Jikaandabisamembanguncitra

gadisitusebagaiorangdewasa,pulangkerumah,siap

memenuhijanjinya,keinginansayauntukmenulisakan

segeradihidupkankembali.

Yah, jika anda menginginkan hadiah, saya bisa
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memberikanapapun.Sayabisamembayarduakalilipat

hargaasliAnda.Ceritainisangatberhargabagiku.Saya

inginmenyelesaikanpenulisannya,danmenjadikannya

tonggakhidupsaya,kumohon."

"Tapi...aku...bukanbonekadress-up..."

"Kalau begitu aku tidakakan memotretmu atau apa

pun."

"Andatadinyabermaksuduntukmemoretku....?"

"Akuakanmembakarnya(memasukkannya)kedalam

ingatanku, dan menulis ceritanya hanya dengan

mengingatnya.Silahkan."

Violetmemikirkannyasedikitlebihlamadenganwajah

cemberutsetelahitu,iaakhirnyamemenuhi,mengalah

pada ketekunan Oscar.Dia bisa menjaditipe yang

menjadilemahsaatdiberipaksaan."Khawatiratautidak.

Semuanya...harussesuaikeinginanMaster."Setelah

meyakinkan bahwa dengan suara yang jelas,Violet

melangkahlebardanmelompat.

Meskidia jauh daridia,sedetik pun,dia terbang

melewatisorotanOscar.Kecepatanitusepertianginitu

sendiri.Sebelum melangkahkedanau,Auto-Memories

Dollitu dengan tegasmenendang bumi.Dampaknya

cukupkuatuntukmengguncangtanah.Kakitangguhnya

membuat kemungkinan melompat ketinggian yang

menakutkan.Sepertinyadiabarusajamenaikitanggake

surga.MulutOscartampakterbuka lebarpada saat

melihatkekuatansupernyaitu.Sejaksaatitu,segala
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sesuatusepertinyaterjadidalam geraklambat.

Menjelang titik kritisnya,Violetmengangkatpayung

yang diambilnya dan membukanya dengan cepat.

Rasanya seperti bunga mekar. Potongan payung

bergoyangindah,danseolahmemprediksiwaktuyang

tepat,angin mendorong kakinya ke depan.Rok dan

payungnyamelototlembutdiudara,roknyamencuat.

Sepatu bot renda yang panjang dengan lembut

melangkahkedaunyangberguguranmengambangdi

permukaanair.

Ituadalahsatusaat.Itusatudetik.Itusatugambar.

Adeganyangsejelasfotografterukirdidalam memori

Oscar.Seoranggadisdenganpayungberayundanrok

mengepak,melangkah ke permukaan danau.Sama

sepertipenyihir.Kata-kata putrinya dariharidetak

jantungnyaberhentikembalikepadanya.

'Suatuhari...'"Andaakanmenunjukkannyakepadasaya

suatuharinanti,bukan?Didanauyangdekatdengan

rumah kami,saatdaun yang gugurdimusim gugur

berkumpuldipermukaanair.Suatuharinanti...akan

kutunjukkanpadamusuatuharinanti,ayah."Sebuah

suara...suaradarigadisyangakhirnyadialupakandi

dalam pikirannya.

-Andatidaktahu,bukan?Sayainginterusdipanggiloleh

Anda,seratuskalilagi.

"Andaakanmenunjukkannyakepadasayasuatuhari

nanti,bukan?"
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"Ayah," suara manis yang pelan terdengar. "Akan

kutunjukkanpadamusuatuharinanti,ayah."

-SuaraAndalebihnyamandidengardaripadaoranglain.

"Akankutunjukkanpadamusuatuharinanti."

Ah,itubenarAnda,dengansuaraitu,akanmenghibur

saya dengan polosnya.Anda telah mengatakan itu,

bukan?Kamipunyajanji.AkusudahlupaAkusudah

lupasemuanya.Untukwaktuyanglama,sayatidakbisa

memaksadiriuntukmengingatmudenganbenar,jadi

akusenangkitabertemulagi.Bahkansebagaiilusi,aku

senangbisabertemudenganmu.

Wanitakecilkuyangramah.MilikkuHartayangkubagi

denganorangyangpalingberharga.Akutahu...itupasti

tidakbisaterpenuhi.Namunkitatetapmenjanjikannya.

Janjiitu,kematianmu ...mereka menghancurkanku,

sambil mendorongku untuk terus hidup sampai

sekarang.

Dan sampai sekarang,aky terus menyeret diriku

melewatikehidupan.Aku hidup berantakan,mencari

sisa-sisadirimu.Akutelahmenyesalinya,tapisaatini...

saat dimana seseorang yang bukan dirimu

menghubungkankudenganmu...adalahsebuahsaat,

sebuah kesempatan,sebuah pertemuan dan sebuah

pelukan.

Yangakuinginmelihatnya,berpikirituakanmembuatku

inginhiduplagidenganbenar,yangnamanyabahkan

tidakbisakubisikkandarikesedihankuini.Aku...ingin
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sekalilagimelihatmuyangramahsekalilagi,selamaini.

Anggota keluarga terakhiryang kutinggalkan.Selalu,

selalu, aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku

mencintaimuDiasangatsenangdiasebenarnyaingin

tersenyum,namun...

"Fu...eh...eh....isaktangisansajayangkeluar.Air

matayangmengalirseolah-olahmulaimembuatwaktu

Oscaryangterhentidanmemulailagi."Aah....tidak...."

Diabisamendengarbunyisebuahjam.Ituadalahsuara

detakjantungnyayangsebelumnyadingin.

"Akubenar-benar..."

Sambilmenutupiwajahnyadengan keduatangannya,

dia menyadari betapa tidak menyenangkan dan

melelahkannya halitu.Berapa lama waktunya sudah

terhentisejakkeduaorangitumeninggal?

"...inginkau...tidak...telahmeninggal..."wajahnya

memudarsaatdiabergumam dengansuaramenangis,

"akuinginkauhidup ...hidup dan...tumbuh...lebih

banyak...dantunjukkanbetapacantiknyadirimu.Aku

inginmelihatmusepertiitu.Dansetelahbisamelihat

Andadalam bentukitu,akuinginmatisebelum dirimu.

Sebelum dirimu,setelahdiurusolehaku-akuinginmati

sepertiini.Tidakmampu...untukmerawat...mudan

melihatmutumbuh.Bukansepertiituyangkuinginkan.

"Akuinginmelihatmu…"AirmataOscarmengalirdari

pipinya dan menetes ke tanah.Suara Violetyang

melangkah ke danau bergema di seputar dunia
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tangisannya.Saatkilauhilang,dansuaraputrinyayang

akhirnyadiingatnyasegeraterlupakanlagi.Ilusiwajah

tersenyum jugamenghilangsepertigelembungsabun.

Oscarmemblokirbidang penglihatannya tidak hanya

dengantangannya,tapijugadenganmataterpejam.Dia

menolakduniayangtidaklagidimilikinya.

--Ah,tidakapa-apakalauakumatisekarangjuga.Tidak

peduliberapalamaakumenghabiskan waktukuuntuk

berduka, mereka tidak akan kembali. Jantungku,

napasku, tolong berhenti. Sejak istri dan anak

perempuanku meninggal,aku menjadisama seperti

orangmati.Itusebabnya,sekarang...saatini,didetikini

...akuinginmenjatuhkandiriketanahseolah-olahaku

ditembakjatuh.Samasepertibunga,yangtidakbisa

tetapbernafasjikakelopaknyajatuh.

Dia memohon,tapikalaupun dia menginginkannya

ratusanjutakali,tidakadayangakanberubah.Dia,yang

sudahbeberapakalimengharapratusanjutakaliini,

tahubetul.

-Biarkanakumati,biarkanakumati,biarkanakumati

Jika satu-satunya pilihan lain hidup dalam kesepian,

biarkanakumatibersamamereka.

Meskidiamemohon,tidakadayangmenjadikenyataan.

Tidakadayangmenjadikenyataan,betapapun...

"Master!"

Diduniayangterbengkalai,diabisamendengarsuatu

suara.Dengan napas yang tidak beraturan,sumber
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suaraitumenujukearahnya.

Dia masih hidup.Dan,sementara pada saatitu,dia

berjuanguntukmenghilang,sepertiorang-orangyang

dicintainya.Itubukandoayangakandijawabdengan

mengerahkan semuanya,dengan penglihatan yang

diliputikegelapan,dimana tidakada sinarmatahari

yangbisamenembus,diasegerabertanya.

"Tuhan,tolong..."

-Jika saya belum mati,paling tidak bolehkah anak

perempuan saya bahagia dalam cerita itu? Semoga

putrikupuasdenganitu.Dandisisiku.Mungkinkahdia...

disisikuselamanya.Sekalipunhanyadidalam cerita.

Bahkansebagaiseoranggadiskhayalan.

DidepanOscar,yangmenangistanpapeduliusianya,

Violetdatang,basahkuyupdiairdanau.Tetesanair

menetes dari pakaiannya yang berantakan, yang

sekaranghancur.Namun,diamemilikiekspresiyang

palingmenyenangkan,yangbisadianggapsenyuman,

yangpernahdiatunjukkansampaisaatitu.

"Apakahkamumelihat?Sayabisaberjalantigalangkah.

"

Tanpamengungkapkanbahwaiatidakdapatmelihat

melalui air mata, Oscar menjawab sambil

membersihkanwajahnya,"Hm,sayamelihatnya.Terima

kasih,VioletEvergarden."Dia mengucapkan terima

kasihdanrasahormatpadakata-katanya.
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--TerimakasihtelahmewujudkannyaTerimakasih.Itu

semuabenar-benarsepertisebuahkeajaiban.

SepertiyangdiabilangdiatidakberpikiradaTuhan,tapi

jika memang begitu, pastinya dia, Violet hanya

menjawab,"Saya adalah Boneka Kenalan Otomatis,

master." Tanpa menyangkal atau menegaskan

keberadaanTuhan.

Violet, yang benar-benar basah kuyup itu pun

memanaskan bak mandiuntuk menghangatkan dan

membersihkantubuhnya.

Diatidakmunculuntukmakan,tapidiamemangbiasa

menggunakankamarmandisetiapharidanseharusnya

beristirahatdiruanganyangtelahdiberikankepadanya.

Diaadalahbonekamekanikyangsangatmiripmanusia.

- Sebenarnya, peradaban menakjubkan saat ini.

Perkembangansainssangatluarbiasa.

Seorang gadisrobotmekanisinidapattahan basah

(waterproof).Sebagaigantipakaian diperlukan,dia

meletakkanmantelmandidisekelilingtubuhnya dan

menuju kamarmandi.Sudah lama sejak ada orang

selainOscaryangsecarateraturmenggunakannya,jadi

dalam ingatannya,dia masuk tanpa mengetuk dan

akhirnya melihatnya saat dia belum gantipakaian

(telanjang)

"Ah,sayasor...ry...eh?"

Diamenelannafasnyakarenabingung.
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"EEEH?!"

ApayangtercermindimataOscaradalahpemandangan

yanglebihmenyolokcantikdaripadawanitatelanjang

manapun.Rambutemasmenetes.Bolabiruyangindah

daridimensiyangtidakakanmelunakbahkandidalam

lukisan.Bibirberbentukhalustepatdibawahmereka.

Tubuhdenganleherramping,tulangselangkayangluar

biasa,payudaramontok,dankurvafeminin.

Lenganbuatannyaterdiridaricincinlogam daribahu

hinggaujungjari.Tapiituhanyamereka.Meskibanyak

goresan, pada lengannya, selebihnya kulitnya

mengejutkan.Dengantubuhyanghalusitu,diasama

sekalitidak sepertiboneka mekanis,malahan mirip

denganmanusiaasli.

"Tuan." Violet memanggil dengan suara yang

mengandung rasa penuh kekeesalan saatdia terus

melihatnyadengantakjub.

"ApakahAndamanusia,bagaimanapunjuga?!"

Sambilmembungkushandukdisekelilingdirinyasendiri,

Violetdenganjelasberkomentar,"Masterkauadalah

orangyangmenyusahkan."Pipinyaterangkatsaatdia

bergumam,wajahnyasedikitmenunduk.

Orang-orang yang hidup dan bernafas-juga bekerja

sebagaijuru tulis,samasepertiBonekamekanikini.

Merekadikenaldengannama:

"BonekaKenanganOtomatis."
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Oscar pertama kalimendengarnya daritemannya,

setelahkepergianViolet.RupanyaVioletcukupterkenal

diindustriini.

Ketika Oscar mengungkapkan bagaimana dia

menganggap wanita itu sebagai robot, temannya

tertawaterbahak-bahak.Ketikapriaituakhirnyapuas

tertawa,diamenatapOscardenganekspresijengkeldi

wajahnyadanberkata,"Kaubenarbenarhidupdibalik

batu!Kaupikirmesinsemacam ituada?

"Kaubilangmerekaitubonekamekanik....."

"Teknologimanusiabelum terlalumaju,tapimemang

ada beberapa yang memang boneka mekanik.Tapi

kupikir... dia itu cukup membantu untuk orang

sepertimu.Diaitumemang terlihattertutup.Diatidak

banyakbicara,tapidiapunyabakatuntukmemperbaiki

orang.Pekerjaanyangbagusdenganmu,bukan?"

"...Ya."

Diadiam,tapiiya.Diaadalahgadisyangsangatbaik.

"Katakanapaakuharusmengirim jurutulislainuntuk

membantumenulistulisanAndauntuksaatini.Kaliini

yangnon-manusia,janganmengharapkansesuatuyang

setaradenganVioletEvergarden."

Dan,taklama kemudian,sebuah paketkeciltiba di

rumahtepidanau.Didalamnyaadabonekakecil,sama

sekalitidaksepertiVioletEvergarden.
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Iamengenakan gaun kecilyang menggemaskan dan

dudukdengantenangdiatasmejaOscar.Ituadalah

robottikarkecilyangmencatatsemuakata-katanyadan

memasukkannyakekertas.Perangkatyangluarbiasa.

"Tidakadayangsepertidia."Oscartersenyum masam.

Sambilmenatapkosongkekamarnya,diamerasabisa

melihatwajahjurutulisyangsekarangtelahpergi.

"Aku merindukanmu." Apakah dia mengatakannya

dengankeras,diayakinjawabannyaakandatang."Tidak

mungkin,Tuan."Dengansuarayangjelasdanberbunyi.

Bibirnya menunjukkan sedikit pun senyuman di

wajahnyayanglurus.Bahkantanpadiadisampingnya,

diamerasayakinbisamendengarsuaraitu.

Bagian2

SeorangGadisdanBonekaKenanganOtomatis

Akuingat.

Bahwaseorangwanitamudatelahdatang.

Dudukdisana,dengantenang,diaakanmenulissurat.

Akuingat.

Wajahorangitu...danwajahibukuyangtersenyum

dengansenang.

Pemandanganitu...pasti...



35

Takkankulupakansampaiakhirhayatku.

Amanuensisadalahprofesiyangsudahadasejakjaman

dahulu kala.Pekerjaan inihampirdilupakan karena

kepopuleran Boneka Kenangan Automatis, namun

profesidengansejarahlamadicintaidandilindungioleh

banyakorang.Kenaikanjumlahbonekamesinfotokopi

itulah yang menyebabkan penggemar nostalgik

mengklaim bahwa profesikuno lebih baik dalam

mempertahankanpesonamereka.

IbudariAnnMagnoliaadalahsalahsatudariorang-

orang dengan selera kuno yang menawan.Dengan

rambuthitamnyayangbergelombang,bintik-bintikdan

tubuhramping,ibuAnnhampirpersissepertidirinya

dalam penampilan dan berasaldarikeluarga kaya.

Dibesarkansebagaiwanitaelit,diasudahmenikah,dan,

bahkan setelah penuaan,sesuatu tentang dia masih

mirip dengan 'wanita muda'.Senyuman lembutyang

dikenakannyasaatmembiarkantawabernadatinggitak

terlukiskan pada siapa pun yang melihatnya.Melihat

kembalibagaimana ibunya,bahkan sekarang,Ann

memikirkanibunyayangsepertigadiskecil.Diapenuh

dengansemangatdansedikitceroboh,dankapanpun

dia dengan antusias akan menegaskan,"Saya ingin

mencobanya!",Annakanmenjawab,"Ehhh....lagi?".Dia

sangatmenyukaimenaikiperahudanbalapananjing,

sebagaimana rangkaian bunga oriental yang bisa

ditemukandiselimut.

Dia adalah orang yang senang belajardan memiliki

banyakhobi,danjikadiapergikebioskop,pastidia
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menontondramaromance.Ibunyasangattertarikpada

talidanpita,gaundanbusanasatubagian(onepiece

dress:cekgoogle)sebagianbesardaripakaiannyaitu

miripdenganpakaianputridalam ceritadongeng.Dia

juga memberlakukannya pada putrinya,agarpakaian

mereka berdua terlihatserasi.Ann kadang bertanya-

tanyakenapaibunyamemakaipitadiusianya,tapitidak

pernahmenanyakannyasecaralangsung.

Annmenghargaiibunyalebihdarisiapapundiduniaini-

bahkanlebihdaripadakeberadaannyasendiri.Meskidia

anakkecil,diapercayabahwadiaadalahsatu-satunya

yangbisamelindungiibunya,yangbukanmerupakan

orangkuat.Diamencintaiibunyasepenuhhatinya.

Padasaatibunyajatuhsakitdantanggalkepergiannya

mendekat,Ann merasakan pengalaman pertamanya

untuk bertemu dengan Boneka Kenangan Otomatis.

Meskipun dia memilikikenangan yang tak terhitung

jumlahnyadenganibunya,kenanganyangdiingatAnn

selalu tentang hari-hariketika mereka menyambut

seorangpengunjungmisterius.

Itu terjadipada hariyang sangat biru.Jalan itu

bermandikan sinarmatahariyang indah darimusim

semi.Disebelahnya,bunga-bungayang mulaimekar

daridalam tanahbergoyang-goyangditiupanginyang

lemahlembut.Darikebunrumahnya,Annmengamati

'dia'

(kirakirabeginirumahnye)
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IbuAnntinggaldisebuahbangunanbergayabarattua

yangdiawarisidarikeluarganya.Dengandindingputih

dan atap birunya,yang dikelilingipohon birch besar,

tempatitusepertiilustrasidaribukuanak-anak.Tempat

tinggalnyaituberadadidaerahpinggiran,dibangundi

tempatterpencildancukupjauhdarikota.Bahkanjika

seseorang mencarikesegala arah,tidakada rumah

tetanggayangbisaditemukan.Karenaitulah,bilaada

tamuyangdatang,merekadenganmudahbisamelihat

melaluijendela.

"Apaitu?"

Berbalutbajuyangmemilikikerahpitabergariscyan

besar,Annterlihatagakbiasanamuncantik.Sepertinya

matacokelatnyayanggelapakanmelompatkeluardari

kepalanya,melihatbetapaterbukalebarmatanyaitu.

Ann kemudian memperhatikan 'dia', yang sedang

berjalan ke arahnya dibawah sinarmatahari,dan

bergegaskeluardarikebundanmenujukerumahnya

dengansepatuenamelnya.Diamelewatipintumasuk

yangbesar,lalumenaikitanggaspiraldanmenujupintu

yang didekorasidengan mawarmerah muda.(roses

lease:cekgoogle)

"Bu!"

Sementaraputrinyabernapascompangcamping,ibunya

mencela,mengangkat tubuhnya sedikit di tempat

tidurnya,"Ann, bukankah selalu kukatakan untuk

mengetuksebelum memasukikamarseseorang?Kau
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harusmemintaizinterlebihdahulu."

Setelahdibericeramah,Anndalam hatimengeluarkan

"muh"dengankesal,tapimembungkukdanmintamaaf

tanpa mempedulikan hal itu, kedua tangannya

digenggam didepan pinggiran roknya.Orang bisa

merenungkan apakah tindakan itu benarbenarsikap

seorang'gadiskecil'.

Sebenarnya,Ann masih balita.Belum lebih daritujuh

tahunsejakdialahir.Tubuhnyadanwajahnyamasih

tampaklembut.

"Bu,maafkanaku."

"Bagus. Jadi,ada apa? Apakah kau menemukan

seranggaanehdiluarlagi?JangantunjukkanpadaIbu,

oke?"

"Inibukanserangga!Inibonekaberjalan!Nah,sejujurnya,

inisangatbesaruntuksebuahboneka,danituseperti

bonekabisquedarikoleksifotoyangkausukai,Bu!.

"Dengan kosa katanya yang terbatas,Ann berbicara

terbatabata.

"Maksudmu'bonekaperempuanmuda'kan?"

"Ayo,Bu!"

"KauadalahputrikeluargaMagnolia,jadikata-katamu

seharusnyalebihanggun.Ulangiperkataanmu."

Sambil membelai pipinya, Ann dengan enggan
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memperbaiki sikapnya berbicara, "Sebuah boneka

wanitamudasedangberjalan!"

"Benarkahbegitu?"

"Hanyamobilyanglewatrumahkitasepanjangwaktu,

kan?Jikadiaberjalankaki,ituberartidiaturundistasiun

keretaapiterdekat.Orangyangdatangdariterminalitu

pastiakanmenjadipengunjungkita,bukan?"

"Itubenar."

"Maksudsaya,tidakadayangterjadidisekitarsini!Ini

berartiwanita itu akan datang ke tempatini!"Ann

menambahkan,"Aku...merasainibukanhalyangbaik."

"Jadikitabermaindetektifhariini,ya?"Berbedadengan

Annyangpanik,sangibumenyimpulkandengansantai.

"Akutidakbermain-main!Ayokitatutupsetiappintudan

jendela...ayokitabuatbonekaini...bonekawanita

mudaini...tidakdapatmasuk!Tidakapa-apa,akuakan

melindungiIbu."

Sang ibu memperhatikan Ann,yang terlihattegang

karenahaltersebut.Ibunyapikirituhanyalahpermainan

anak anak. Meski begitu,dia memutuskan untuk

mengikutipermainansetidaknya,bangundengancara

yang lesu. Ujung gaunnya yang berwarna peach

menyeretdisepanjang lantai,dia berdiridisamping

jendela.Dibawah cahaya alami,bayangan tubuhnya

yangrampingbisaterlihatdibawahkain.
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"Oh,bukankahituBonekaKenanganOtomatis?Kalau

dipikir-pikir,seharusnyadiadatanghariini!"

"Apaitu'KenangKenanganOtomatis'...?"

"Akanibujelaskannanti,Ann.Bantuakubersiap-siap!"

Beberapamenitkemudian,sangibubersiapsiapuntuk

kedatangantamuitu.Anntidakmenggantibajunya,tapi

ia memakaipita dirambutnya yang sesuaidengan

warnapakaiannya.Ibunya,disisilain,mengenakangaun

berwarna gading (putih krem)dengan hiasan renda

berlapisganda,jugaselendang kuning mudadiatas

bahunya dan anting berbentuk mawar. Dia

menyemprotkan parfum yang terbuatdaritiga puluh

jenis bunga diudara dan berputar,membungkus

keharumandisekelilingdirinyasendiri.

"Bu,apakahkamusenang?"

"Bahkanlebihsenangdarimenemuiseorangpangeran."

Itubukanlelucon.Pakaianyangdipilihibunyaadalah

jenis yang hanya akan dia pakaiuntuk acara-acara

penting. Melihatnya dalam keadaan seperti itu

menyebabkanAnngelisah.Katagelisahitutidaklepas

darikegembiraan.

-Akutidaksukaini...pastiakanbaik-baiksajajikatidak

adatamuyangdatang...

Anak-anak biasanya akan menantikan pengunjung

sambilsedikitgugup,tapiAnnberbeda.Darisaatdia
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menyadarihal-haldisekitarnya,Ann merasa bahwa

setiap pengunjung yang datang kepada ibunya yang

tidakbersalahakanmembodohidiauntukmendapatkan

uang.Ibunyaadalahorangyangriangdankunjungan

selalu membuatnya bahagia,jadidia dengan cepat

mempercayaiseseorang.Ann mencintaiibunya,tapi

kemampuanmanajemenkeuangannyayangburukdan

kurangnya kepekaan terhadap bahaya kadang

menyulitkan.

Bahkan untuk seseorang yang memilikipenampilan

sepertibonekasekalipun.TapiapayangmembuatAnn

lebih waspada adalah penampilan wanita itu yang

sesuaidenganseleraibunya.

Karenaibunyatelahmengklaim,"Akuingincepat-cepat

dan menemuinya!" Dan tidak mendengarkan Ann,

merekaberduadatangkeluaruntukmenyambuttamu-

sesuatuyangsudahlamatidakmerekalakukan.Ann

membantu ibunya,yang kehabisan napashanya dari

menurunitangga,saatmerekaberjalankeduniayang

penuhdengansinarmatahari.

Keputihandarikulitpucatibunya,yangbiasanyahanya

bergerakdidalam rumah,dapatterlihat.Meski,Anntidak

bisa melihat dengan jelas wajah ibunya karena

kecerahan yang berlebihan,tapikelihatannya wajah

ibunya semakin keriput.Ann kemudian memegang

dadanyaerat-erat.

Tidak ada yang bisa menghentikan kematian untuk

mencapaiseseorangyangsakit.
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--Ibu...terlihatberbedadaridulu.

MeskiAnnmasihanakkecil,diaadalahpenerussatu-

satunya keluarga Magnolia itu setelah ibunya.

Pemeriksaan medis sudah memperingatkan bahwa

kehidupanibunyaakansingkat.Diajugatelahdiberitahu

untukmempersiapkandiri.Tuhantidakakanberbelas

kasih,bahkanpadaanakberumurtujuhtahun.

--Jikabegitu,akuinginibubersamakusampaiakhir.

Jika waktu ibunya hampir habis, Ann ingin

menggunakannya sepenuhnya untuk kepentingannya

sendiri.Keduniagadisyangmemilikipolapikirseperti

itu,orangasingpunikutcampur.

"Maaf."

Sesuatuyanglebihbersinarmunculdarijalanhijauyang

diterangimatahari.Begitu Ann melihat'dia',firasat

buruknyadikonfrmasi.

--Aah,inilahsalahsatuorangyangakanmerampokIbu

dariku.

Mengapa dia memilikipemikiran sepertiitu?Setelah

melihat'dia',dia bisa mengatakan bahwa intuisinya

berbicara.

"Ituadalahbonekayangsangatcantik.Rambutemas

bersinarseolah'dia'telahlahirdaricahayabulan.Bola

biru yang bersinarsepertipermata.Bibirberwarna

merah cerah begitu gemukhingga terkesan ditekan.
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Jaketbiruprusiadibawahgaunputihsaljupitayang

memilikibros zamrud yang tidakserasi.Sepatu bot

rajutan berwarna coklat yang melangkah dengan

mantapketanah.

Denganmemasangpayungberumbai,berlikuputihdan

cyandantaskerumput,'dia'menampilkanetiketyang

jauh lebih elegan daripada Ann didepan keduanya.

"Senangberkenalandenganmu.Akupergikemanapun

yang diinginkan pelanggan saya.Saya berasaldari

layananBonekaKenanganOtomatis,VioletEvergarden.

Suaranya sama indahnya seperti penampilannya,

bergemaditelingamereka.

Setelah mengatasi keterkejutannya karena merasa

terbebanioleh kecantikannya,Ann menatap ibunya,

yang merasa nyaman di sampingnya. Tampaklah

sebuahekspresiyangterlukissepertigadiskecilyang

baru saja jatuh cinta,bintang-bintang berkedip di

matanyakarenatakjub.

-Dan,sepertiyangdiharapkan,itutidakbaik.

Annteringatakantamunyayangcantiksaatseseorang

berniatmencuriibunyadarinya.

VioletEvergarden adalah boneka kenangan otomatis

yang bekerja dibisnis amanuensis.Ann bertanya

kepadaibunyamengapadiamempekerjakanseseorang

darisepertiitu.

"Akuinginmenulissuratkepadaseseorang,tapibutuh
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waktulama,jadiakuingindiamenggantikannya."Ibunya

tertawa.Memang,akhir-akhirinidia mengandalkan

pelayannyabahkansaatmandi.Menulisuntukjangka

waktupastiakanterlaluekstrem baginya.

"Tetapsaja,kenapaorangitu...?"

"Diacantik,bukan?"

"Tapi..."

"Dia adalah selebritidiindustriini.Fakta bahwa dia

begitu menarik dan mirip boneka adalah salah satu

alasanketenarannya,katanyaiamelakukanpekerjaan

yangbagusjuga!Lagipula,diaituseorangwanita.Dia

akanmenulissuratuntukkusementarakamiberdua,dia

akanharusmembacakanisinyauntukkudengankeras...

kalauitupriabukankahitusedikitcanggung?"

Ibunyamenghargaiyangcantik,danAnnyakinitulah

motifutama mengapa wanita muda itu dipilih oleh

ibunya.

"Kalaucumahurufsaja...akujugabisamenuliskannya."

MendengarperkataanAnn,ibunyatertawa."Anntidak

mungkin bisa menulis kata-kata sulit.Selain itu,ini

bukanlah surat yang bisa kubiarkan untukmu

menuliskannya."Dengan kalimatterakhir,jelas siapa

yangakanmenulisnya.

-JadidiamenulisuntukAyah,ya...

Ayah Ann adalah,secara sederhana,adalah anggota
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keluarga yang meninggalkannya. Dia tidak pernah

tinggaldirumah meskitidakbekerja begitu banyak,

makmurdalam mengambilalihbisnisutamakeluarga.

Rupanya,ibunyatelahmenikahkannyakarenacinta,tapi

Annsamasekalitidakpercaya.Tidaksekalipundia

mengunjungiibunyasetelahdiasakit,danketikamereka

mengiraakankembalisetelahbeberapalamaberlalu,

diabenar-benarhanyamampiruntukmengambilvas

dan lukisan darirumah dan menjualnya,karena dia

adalahorangyangmenyedihkanyangberlindungdibalik

perjudiandanalkohol.

Sepertinyadiatelahmenjadipewariskeluargadengan

masa depan yang menjanjikan dimasa lalu.Tapi

beberapa tahun setelah menikah,pihak keluarganya

menghadapimasalahkomersialkecildanhancur,dan

keuangannyamenjadibergantungpadaMagnolias.Dari

apayangtelahdidengarAnn,tampaknyaalasandibalik

isukomersilituadalahayahnyasendiri.

Annmenelansemuakeadaandanmembenciayahnya.

Bahkan jika dia pernah runtuh dan mengalami

kehancuranbisnisnya,bukankahdiasetidaknyaharus

melakukan yang terbaik dan melanjutkannya?Bukan

saja dia tidak melakukannya,tapidia juga menutup

mataterhadappenyakitdankebutuhanibunya,terus-

menerus kabur.Itulah sebabnya ekspresiAnn akan

berubahhanyadenganmendengarkata"ayah"keluar

darimulutibunya.

"Wajahmu sepertiinilagi...itu pemborosan atas

tampangmuyangimutitu."
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Munculsebuah kerutan diantara alis Ann.Ibunya

sepertinya meratapikebenciannya terhadap ayahnya.

Tampak bahwa rasa sayang untuknya tidak hilang

bahkansaatdiperlakukansepertiitu.

"Janganberpikirkerastentangayahmu.Halburuktidak

berlangsunglama.Inilahyangingindilakukannyasaat

ini.Diatelahmenjalaniseluruhhidupnyadengan"serius.

Itu adalah kebenaran.Meskipun jalan kita sedikit

berbedasekarang,jikakitamenunggu,diaakankembali

kepadakitasuatuharinanti."

Annsadarbahwahari-harisepertiitutidakakandatang.

Bahkan jika mereka melakukannya,dia tidak berniat

menyambut mereka dengan hangat.Apa mungkin

segalasesuatunyaberubahsepertiyang diperkirakan

ibunya?Faktabahwadiatidakdatangmenemuiistrinya

bahkansaatdiasakitparahdanberulangkalidirawatdi

rumah sakitbukanlah pelarian darikenyataan,tapi

sebuahpelariandaricintanya.

Kemungkinan besardia tahu bahwa dia tidakpunya

banyakwaktulagi.

-Tidakmasalahbahkanbilatiadaayah.

Seolah-olahdiabelum pernahadasejakawal.BagiAnn,

ibunyaadalahsatusatunyayangtergolongdalam kata

"keluarga".Apalagi,merekayangmembuatibunyasedih

adalahmusuh-musuhnya,bahkanjikasalahsatudari

merekaadalahayahnyasendiri.Siapapunyangakan

mencuriwaktunyabersamaibunyajuga.Danituberlaku
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untukBonekaKenanganOtomatisyang telahdatang

sesuaipermintaanibunya,diajugaakanmenjadimusuh.

--Ibuitumilikku

Ann menandaisesuatu yang bisa menghancurkan

dirinyadanduniaibunyasebagaimusuh.IbudanViolet

memulaiprosesmenulissuratsambildudukdisebuah

mejadisebuahbangkuputihantikdibawahpayung

yang tertata dikebun.Masa kontrak mereka satu

minggu.Sepertinyaibuitubenar-benarberniatmembuat

Violetmenulissuratyangsangatpanjang.

Mungkinmerekaditujukankepadalebihdarisatuorang.

Kembali saat dia sehat, sang ibu sering sering

melontarkanpestasalondanmengajakbanyakteman

kerumah.Namun,saatinidiatidakmemilikikontak

atauketerlibatandenganorang-orangitulagi.

"Jaditidakadaartinyamenuliskannya..."

Anntidakmendekatikeduanya,memata-mataitindakan

mereka sambilbersembunyidibalik tirai.Dia telah

diberitahu untuk tidak mengganggu saatsurat-surat

ibunyaditulis.

"Adakebutuhanuntukprivasibahkanantaraorangtua

dananak"

"Akupenasaranmerekamenulisuntuksiapa....."Ann

menempelkanpipinyadijendela.

Menyajikantehdanmakananringanbukanlahpekerjaan
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unrukAnn,melainkanuntukpelayannya.Karenaitu,dia

tidak bisa menguping urusan dalam negerimereka.

Yangbisadialakukanhanyalahmenonton,samaseperti

dia tidak dapatmelakukan apapun tentang penyakit

ibunya.

"Akubertanya-tanyamengapahidupharussepertiini..."

Meskipundiaberusahamengeluarkanbersikapdewasa,

diahanyalahgadisberusiatujuhtahun.

Saatdia terus mengamatimereka dengan ekspresi

lusuh,diabisamemperhatikanbanyakhal.Keduanya

bekerjasangatpelan,namunterkadangmerekatampak

sangatserius atau terlalu banyakbersenang-senang.

Selamasaat-saatmenyenangkan,ibunyaakantertawa

terbahak-bahak sambilmemukultangannya dengan

paksa.Selamasaat-saatyangmenyedihkan,diaakan

menyeka air matanya dengan sapu tangan yang

dipinjamkanViolet.

Ibunya adalah orang yang sentimentil.Meskibegitu,

pikirAnn,bukankahdiaterlaluseringmembukahatinya

padaseseorangyangbarusajadiatemui?

--Ibuakantertipulagi...

Ann telah belajar kekejaman, ketidakpedulian,

pengkhianatandankeserakahanorangmelaluiibunya.

Diasangatmengkhawatirkanapayangterjaditerakhir

kali.Diaberharapibunyabisamemikirkanuntukmulai

mencurigaioranglain.Namun,mungkinibunyamemang

berniat mempercayakan bahwa Boneka Kenangan
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Otomatis,VioletEvergarden,denganmisteriapapun

yangtersembunyididalam hatinya.

Selamamenetapdisana,Violetdiperkenalkandirumah

sebagaitamu.

Padawaktumakan,ibutelahmengundangwanitamuda

tersebut untuk bergabung dengan mereka namun

ditolak.KetikaAnnbertanyamengapa,Violetdengan

dingin menjawab,"Karena saya ingin makan sendiri,

NonaMuda."

Annmerasaaneh.Kapanpunibunyadirawatdirumah

sakit,tidak peduliseberapa hangatmakanan yang

disiapkan oleh pelayan,ia tidakmerasakan apa-apa.

Makanan yang harus dia makan sendiri sangat

menjengkelkan.Itulah makanan yang akan dirasakan

Violet.

Saatdiamelihatseorangpelayanmengantarkanmakan

malam Violetkekamarnya,Annmengklaim bahwadia

akanmenjadiorangyangmelakukannya.

Untuk mengetahuimusuh,dia pertama kaliperlu

berinteraksidengannya.

Menunyaadalahrotiempuk,supsayurandenganayam

dankacangkacangan,kentanggorengdanbawangyang

dibumbidengan garam,bawang putih dan merica,

dagingpanggangdengansausdan'pearsorbet'sebagai

makanan penutup. Begitulah biasanya di rumah

Magnolia.Meskibisa dianggap agakmewah,karena

Ann telah tumbuh dalam lingkungan yang kaya,itu
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semuaterlihatbiasabaginya.

"Ibu melupakan beberapa hal penting. Kita perlu

menambah jumlah daging untuk besok.Dan tanpa

sorbets; harusnya kue.Bagaimanapun juga dia

merupakanseorangtamu."

Tidak lupa tentang keramahan tamahan ia harus

memberitamusebuahpelayananyangbaik.

Saatdiasampaidipintukayuek-salahsaturuang

untuktamu-,diamenyapanya,saattangannyaditempati

nampan,"Heeey,iniwaktunyamakanmalam."

Suara gemerisik terdengardaridalam,dan,setelah

terdiam beberapa saat,Violetmembuka pintu dan

menjulurkankepalanyakeluar.

Saatdiamelakukannya,Annmenggerutu,"Beratsekali.

Cepatdanambil!"

"Sayasangatmenyesal,NonaMuda."

Diasegeramenerimanampanitusebagaipermintaan

maaf,tapikarenaekspresinyaterlaludingin,dimata

anakkecil,diatampakmenakutkan.

AnnmengintipmelaluipintuterbukadibelakangViolet,

yangmeletakkannampandiatasmeja.Ruangtamuitu

didekorasi dengan indah sehingga pelayannya

dibersihkansecarateratur.

Diamelihatkoperditempattidur.Ituadalahkopertroli
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kulityangpenuhdenganstikerbeacukaidariberbagai

negara.Pintuituterbuka,dengansebuahpistolkecil

yangmenonjoldaridalam.

--Ah…

Pada saat terbelah bahwa dia tenggelam dalam

pikirannya,Violetkembali.Samasepertidipantomim

show, keduanya terus bergerak dalam keadaan

sinkronissempurna.

AkhirnyaVioletberbicara"NonaMuda,apakahpistolitu

biasauntukmu?"

"Adaapadenganhalitu?Hei,apakahituasli?"

SaatAnnbertanyadenganpenuhsemangat,Violet

"Apaitupembelaandiri?"

"ItuadalahPerlindunganuntukdirisendiri,NonaMuda"

SaatVioletsedikitmenyipitkan matanya,tubuh Ann

bergetarpadagerakanbibirnya.Apakahdiasedikitlebih

tua,gadis itu mungkin akan mengenalireaksinya

sebagaitandapesonanya.

Seorang wanita yang mampu membungkam orang

dengankata-katadanisyaratbukanlahsebuahsihir.Ann

merasajauhlebihterancam olehpesonaVioletdaripada

faktabahwadiamembawasenjataapi.

"Jadikau...menembakdenganitu?"Saatdiameniru

bentuk pistoldengan tangannya,lengannya segera
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diluruskanolehViolet.

"Tolonglampirkansisinyalagi.JikatanganAndakendur,

Andatidakakantahan."

"Itubukantembakanasli...itujari."

"Meski begitu, seharusnya cukup untuk melayani

sebagaipraktiksaatAndamungkinmembutuhkannya."

Apa Boneka Kenangan Automatis pantas

mengatakannyakepadaseoranganakkecil?

"Tidakkah kamu tahu? Wanita tidak seharusnya

menggunakanhal-halsemacam ini."

"Tidak masalah wanita atau laki-laki jika tentang

senjata."jawab Violettanpa ragu,Ann berpikirdia

sangatkeren.

"Mengapakaumemilikinya?"

"Tempatberikutnyaadalahareakonfik...tapi,sayatidak

akanmenggunakannyadisini."

"Tentusajatidak!"

Terhadap sikap Ann itu, Violet dengan enteng

mengajukanpertanyaankarenaingintahu,"Apatidak

adayangbersenjatadirumahini?"

"Rumahbiasatidakmemilikinya."

Violetmenatapnya dengan bingung."Lalu apa yang



53

andalakukanjikaseorangpencurimuncul...?"Dengan

perasaan ragu, dia memiringkan kepalanya. Saat

melakukannya,cirikhasbonekanyamenonjollebihjauh

lagi.

"Jikaseseorangsepertiitumuncul,semuaorangakan

langsungtahu.Karenainipedesaan.Begitujugasaat

andadatang."

"Jadibegitu.Tingkatkejahatanyangrendahdidaerah-

daerah yang sedikit penduduknya dapat dijelaskan

denganini."Sambilmenganggukseolah-olahituadalah

sebuah pelajaran, dia tampak seperti anak kecil

meskipundiasudahdewasa.

"Kamu...agak...aneh."Annberkatadengantegang,

sambilmenunjukjaritelunjuknyapadaViolet.Padasaat

itu,sudut-sudutmulutVioletnaiksedikit.

"NonaMuda,bukankahinisudahsaatnyauntuktidur?

Terjagadimalam haritidakbaikuntukwanita."

Karena senyuman tak terduga itu,Ann terpesona

sampaitingkattertentudantidakbisamengatakanhal

lain.Pipinyapunmemerah,mencelahaltersebutdibalik

debaranjantungnya.

"A-akuakantidur.Andajugaharustidur,kalautidakIbu

akanmemarahiAnda."

"Baiklah."

"Jika kau tidak tidur,monster akan datang untuk
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memberitahumuuntuktidur."

"Selamatmalam,NonaMuda."

Anntidaktahantinggaldisanaataubahkanberdirilagi,

meninggalkantempatitudenganterburu-buru.Namun,

saatdiaberjalanpergi,diamerasapenasaran,iapun

melirik kebelakang pada detik berikutnya.Dia bisa

melihatVioletmemegang pistoldibalik pintu yang

masihsetengahterbuka.

EkspresiVioletsangatdatar,dankarenaitu,sulituntuk

mengetahuiperubahanmood-nya.Meskibegitu,bahkan

Ann yang terlalu muda pun bisa mengertiapa yang

tampaknya wdirasakannya saat itu dengan hanya

melihat-lihatsaja.

--Ah...diasedikit...

Sedikitmiripserigalayangkesepian.

Tidak sesuaidengan penampilannya saat ini,dia

memegangsenjatayangbrutaldanganas.Annhampir

tidakbisamembayangkanuntukmendekatinya,namun

diamulaiterbiasadengansarungtanganhitam yang

menutupitanganViolet.Saatdiamencengkeram pistol

dengan tangannya dan menempelkan ujungnya ke

keningnya,diatampaksepertiseorangpeziarahyang

sedangberdoa.Sebelum diaberbalikdarisudutlorong,

telingaAnnbisamendengardoa.

"Tolongberiakuperintah."Iaberbicarasendiri.
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DadaAnntiba-tibamulaiberdebarlebihcepat.

--Wajahkupanasdanmenyengat.

Diatidakmengertidenganbaikmengapajantungnya

berdetak begitu cepat,tapiitu karena dia sempat

melihatsekilassisidewasadariViolet.

--Aneh.Meskipun aku tidakmenyukaiorang itu,aku

tertarikpadanya.

Ketertarikan itu selangkah dibelakang cinta

romantis.Annbelum paham bahwaperasaansukadan

tidaksukadapatberubahdenganmudahkarenahal

sepertiitu.

PengamatanAnnterhadapVioletberlanjutsetelahitu.

Tampaknya kemajuan penulisan surat itu berjalan

denganbaik,karenajumlahamplop-amplopyangakan

dikirimkan telah meningkat.Violetakan melirik ke

arahnyasesekalidansesekali,membuatnyabertanya-

tanya apakah wanita itu tahu dia mengintip lewat

jendela.Padasaat-saatitu,hatiAnnakanberdenyut-

denyut. Dia akhirnya mendapatkan kebiasaan

memegang eratbajunya,sampai-sampaipakaiannya

kusut.

Keesokan harinya Violet terkejut karena ia

bertemudenganorangyangspesialyaituMayor.Saat

bertemu,Mayor mengajak Violet berjalan jalan ke

sebuah gedung yang bisa disebutgedung sejarah

daerah setempat.Pada saatdigedung itu terjadi
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penyeranganolehparamusuhyangmembawasanjata

danmembawabanyaksekalitentara,dansaatterjadi

halituVioletdanMayorbersembunyididalam sebuah

ruangan yang berisibanyakpeninggalan peninggalan

kuno,saatituparapemberontakmenyanderasemua

orangyangadadigedungitu,dansampaipadaakhirnya

paraprajuritpemberontakitumenghampirikamaryang

menjaditempatpersembunyianVioletdanMayor.Violet

mendengar senjata di belakangnya. Dia langsung

mengeluarkanpistolnyasendiridengantangankirinya

dan melepaskan tembakan saat berbalik. Dia

membunuh seorang tentara yang memegang sebuah

senapanbesaryanggagalmenembakkepalanya.

Diatidakbisabernapasdenganbaik.Pundaktangannya

yangdominanhanyamenggantungdenganlesu.Indra

perasatangannyamemudar.

"Uh...Augh...uugh..."

Dia tidak seharusnya berdiri.Semakin dia bergerak,

semakinbanyakdarahmengalirkeluar.

"Mayor!"

Meskibegitu,Violetkembaliketempatdiadatang.Satu-

satunya alasan dia bisa menggerakkan tubuhnya

meskipunadalukaseriusadalahobsesinyaterhadap

satu-satunya tuan miliknya.Dia meninggalkan jejak

merahsaatdiaberjalan.

"Mayor,Mayor!Mayor!"Diamemanggilbeberapakali,

mencariGilbert.Menghindarimayattentarayang dia
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bunuh dilantaidua daribelakang,dia mencari-cari,

bertanya-tanyaapakahdiaadadisana."Mayor!"Violet

menjerit,jeritanyangbagaipecahankaca.

Gilbertterbaringditengahtangga,danakanditikam

sampaimatioleh bayonettentara musuh.Tangan

musuhtergelincirmendengarsuaraViolet,tapiujung

bayonetmenusukwajahGilbert.

"Kau...BAJINGANNNNNN!" Dia melemparkan kapak

tempurnyadengansatutangandanmemotongbadan

musuh.Diaroboh.Violetjugakarenamomentum itu.Dia

kemudian merangkakmenuju Gilbert."Mayor,Mayor,

Mayor!"

Salah satu mata Gilbert telah dicungkil dan dia

mengalamiluka parah.Dia tidak lagibisa melihat

cahaya atau warna dengannya.Dia tampak seperti

mayatyangtidakbisaberbicaratapitetapbernafas.

Namun,napasnyasangatdangkal.Tangandankakinya

berdarahdengangoresanpelurudanpedang.

Apakahdiaakanmatikarenapendarahanhebatatau

terbunuh oleh tentara musuh yang akan datang dari

bawah?Bagaimanapun,kecemerlangan hidup hampir

hilangbaginya.

"Mayor,Mayor!"Meninggikan nada suaranya,Violet

menyandarkan atasannya ke bahunya,tapidia tidak

menjawab. Dia memaksakan tangannya yang

menggantunguntukmengangkatnyakepunggungnya.

"Uugh...ah...uuugh...ah..."
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Lengan kanannya tidak dapatmenahannya dan dia

melepaskannya.Diabergulingbeberapalangkah,berdiri

sekalilagidanmerentangkantangankearahGilbert.

Karenadiatelahmenggunakanterlalubanyakkekuatan,

tangannya merosotdaribahunya.Tangan kanannya

tidakbisamenggunakansenjatalagi.

Violettakmerenungsedikitpunterhadappilihanuntuk

membuang Gilbert atau kapak tempurnya. Dia

melemparkan kapak tempuritu dan mencoba turun

dengan Gilbert menggunakan lengan yang masih

bekerja. Saat melakukannya, sekelompok pria

bersenjatabergegasmenyerbudaribawah.

"UUUUUUUUUUAAAAAAAH !!"Violetmengangkatkapak

pertempuransekalilagidanmemotongmusuhdengan

satutangan.Diatanpaampunmemukulmerekadengan

rantainya, memecahkan tengkorak mereka yang

berusahamenyerangdirinyadenganujungrantaiitu.

Dia kemudian mengulangitindakannya sebelumnya.

MasihberusahamembawaGilbert,musuhakanterus

datangdaribawah.Diaakanmembunuhmereka.Lebih

banyak akan muncul.Dia tidak bisa bergerak maju.

Keadaanmenjadiserius,iniadalahpertempuranhabis-

habisan.

"MA...MATILAH!"

Akhirnya,Violetlengahterhadapseorangprajuritmuda,

yangberteriaksaatdiabergegas,untukmenyerangnya.

Teriakannya tidak terdengar.Pedangnya mengunggis
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bagianbawahlengansatunya.

Ituadalahmusuhtanpaketerampilanbertarung.Dalam

kondisinormal,diamungkinakanmenjadianakmuda

yangtidakmemilikihubungandenganpeperangandan

tidakperlumemegangpedang.

Menjatuhkansenjatayangtelahmenikamnyadanberdiri,

dia berteriak. Dia menatapnya dari jarak dekat,

menyusutsaatmenyadariyangharusdiabunuhadalah

seoranggadismuda.

"Kaubisa..."darahmenetesdaribibirnya,"bunuhaku...

tapitolong...janganbunuh...Mayor."Violetmemohon

untukkehidupanGilbert.Prajurityang tercengang itu

tercermindalam matabirunyayangindah,tapidiatidak

bisa melihatnya dengan benar karena darah dan

keringatturun darikepalanya.Diatidakbisamelihat

ekspresiwajahnya.

"Aku...maafkanaku...akutidakbermaksudbegitu...

aku..."suaratentaraituretak.

"Jangan...bunuhMayor."

"Akutidakbersungguh-sungguh!Maafkanaku!Akutidak

bermaksudbegitu!"

"Tolong...."

"Bukan begitu!Ini…!Aku tidak bermaksud begitu!"

Prajurititu menjeritsaatdia melarikan diri. Untuk

berjaga-jaga,Violetmengamatinya mundursebelum
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kembalikesisiGilbert."Mayor..."Kakinyatidakstabil,

mungkinkarenadiaakankehilangankesadaran."Saya...

berhasil,Mayor...Mayor..."

"Violet..."Gilbert,yangtelahterpejam sepanjangwaktu,

nyaristidakmembukasalahsatunyasaatdiaberbicara.

Mendengarnamanyadipanggil,Violetmenjawabdengan

suarapenuhairmata,"Mayor..."

Ituadalahsuarayangtidakdiadengardarinyasampai

saatitu.Auradewaiblisnyamenghilangdanwajahnya

sepertianakketakutanyangtergeletakdisudutmedan

perang.

"Violet...apayangterjadi...sekarang?Dimanakita?"

VioletmenjawabpertanyaanGilbertdengansuaraberat,

"K-kitamasihkatedral.Kitatelahmenyelesaikanmisi.

Sekarang kita hanya perlu menunggu bala bantuan

sehingga kita bisa lari,tapibelum sampai.Musuh-

musuhdatangdaribawah.Tidakadahabisnya.Mayor,

tolongberiarahan.Tolongberisayaperintah."

"Pergi...larilah."

"Bagaimanaakubisalari...selagimenggendongMayor

bersamaku?"

"Tinggalkanaku...disini...danlarilah."

Karena tidak dapatmemahamiapa yang telah dia

katakanpadaawalnya,Violetraguuntukmenjawabnya.
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"ApakahAndamenyuruhkuuntuk...meninggalkanmu?"

Dia menggelengkan kepalanya untuk menolak."Aku

tidak bisa melakukan itu! Mayor ... aku akan

membawamu."

"Akubaik-baiksaja.Jikakaumeninggalkankudisinidan

pergi...kau...masih...memilikikesempatanuntuk

bertahanhidup.Tolongkaburlah,Violet."

Ledakan keras bisa terdengardarikejauhan.Hanya

tempatyangmerekaberduatempatiyangsepi,seolah-

olahituadalahdimensiyangberbeda.

"Sayatidakakanmelarikandiri,Mayor!JikaMayordisini,

maka saya akan bertarung disini!Jika saya harus

melarikandiri,sayaakanmembawaMayorbersamaku!

"Teriaknya sambil menggunakan kedua lengannya,

berdarahdankram,untukmemegangkerahseragam

tempurnyadanmenyeretnya.

"Violet,hentikan..."

Diabisamendengarsuarapembuluhdarahyangpecah.

Diamungkinsangatmenderitasaatdagingnyahancur

lebur.

"Violet!"

Lengannya yang dominan,yang hanya menggantung

denganlemas,terjatuhketanah.Tanpamelihatnya,dia

terusmenarikGilbertdenganlengansatunya.

"Berhenti...hentikan...berhenti,Violet..."
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Violet tidak mendengarkan perintahnya. Napasnya

keluar sepertidesis dan,sambilmeletakkan sisa

kekuatannyadilenganyangtelahditikam olehbayonet,

diaturunsatulangkahsetiapkali.Semakindiabergerak,

pisauitusemakinmemotongdagingnya. "Violet!"

Satu-satunyalenganyangtersisamengkhianatinyadan

hancur.Violetkemudian kembalike posisisemula.

Sepertiburung yang kehilangan bulunya,lengannya

penuhdarah.Diakemudianmenghadapkanlehernyake

kiridankananuntukmemastikankeadaan.

"Mayor,akuakanmenyelamatkanmusekarang."

Meskibegitu,sambilmenggigitbibirnyaerat-erat,dia

kembalimenaikitanggadenganhanyamenggunakan

lututnya. Namun tubuhnya telah kehilangan

keseimbangan tanpa lengannya. Dia terpeleset

beberapakalidan

terguling.Diaakanjatuhdanberdiri,jatuhdanberdiri.

KhawatirtentangGilbertseorang,diamembalikkandiri

ke tangga,menuju lautan darah.Meskipun dia tidak

berada di bidang penglihatannya, begitu Gilbert

menyadari bahwa dia telah kehilangan lengannya

karenanya, air mata mulai mengalir dari

matanya."Hentikan ..." suaranya yang memohon

bergemadengansedih,"hentikanlah,Violet!"

"Aku tidak mau."Sekalilagi,dia langsung menolak.

"Mayor...hanya...hanya...sedikitlagi..."

"Itucukup.Sudahcukup...lenganmu...lenganmu..."
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"Tentaramusuh tidakdatang.Kemungkinan besar...

balabantuantibadilantaibawah.Akubisamendengar...

suaranya."

"Kalaubegituturunlahlebihdulu!Itubenar,lebihbaik

sepertiini.PanggilbalabantuanPergilah,akubaik-baik

saja!"

"Akutidakmau!Jika...JikaMayormeninggalsaataku

pergi,apayangharuskulakukan?"

"Jikaituterjadi,ituakanberakhiruntuksaya.Tidakapa-

apa,turunsaja!"

"Akutidakmau!Tidakpeduliapa...akutidakmau!Jika

akumeninggalkanMajordisini...dansaatkembali..."

"Tidakapa-apakalauakumati.Tidakapa-apaasalkan

kauhidup!"

"Aku tidak bisa mematuhi perintah ini!" Sambil

meringkuk,Violet terus berusaha menarik Gilbert.

Tangannyasudahlumpuh,dankarenaitulahdiatidak

bisamembawanya.Diabisasajaberjalanmenggunakan

persendiannya,tapitidaktanpamembawanya."Tidak

masalah ...tidak peduliapapun ...aku tidak akan

membiarkanMayormati."GigitanVioletmenggalibahu

Gilbert.Dia sepertiseekor anjing yang membawa

sesuatu dengan mulutnya."U ...Uuuuuuh!"Suaranya

bocor keluar dengan penuh penderitaan.Sosoknya

bergetarsaatdiaberulangkaliberusahamenariknya.

Namun,denganlukaseparahitudantubuhyangbukan

anjing,melainkanmanusia,tidakmungkindiaberhasil.
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"Ma...yor..."

"Violet,hentikan...aku..."Gilberttersedak,"...aku...aku

... mencintaimu!" Teriaknya, penglihatannya kabur

karenaairmatayangmeluap,"akucintakau!Akutidak

inginmembiarkanmumati!Violet!Hiduplah!!"

Iniadalahpertamakalinyadiamengatakannyapadanya.

Diatidakmengatakan"Akumencintaimu"sampaisaat

itu.Adabanyakkesempatan,tapidiatetapdiam."Aku

mencintaimu,Violet."Selaluselalu,selaluitulahyang

dibisikkanhatinya.Meskibegitu,diasamasekalitidak

mengatakannyasecaralangsung.

Kapanperasaanitutumbuhdalam dirinya?Diatidak

tahuapapemicunya.Jikaadayangbertanyaapayangia

sukaidarinya,diatidakakanbisamengungkapkannya

denganbenarmelaluikata-kata."Violet…"

"Mayor."Sebelum diamenyadarinya,diamerasasenang

setiapkalidiamemanggilnya.Diapercayabahwadia

harus melindunginya saat dia mengikutinya dari

belakang.Dadanyadilandadengankecintaanyangtak

dapatdiubah."Violet,apakaumendengarkan?"

Tidakbutuhwaktulamabaginyauntukmengembalikan

tatapannyayangmembara.Menggunakannyasebagai

senjata telah menyakitinya,melihatdia membuang

nyawanyamenjadiketakutanterbesarnya.

"Akusukakau."
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--Aku...inginberhentibertanyakepadaTuhanapayang

benardanapayangsalah.Jikainiadalahdosa,aku

inginmenyelesaikansemuahutangkudengankematian.

"Akucintakau."

Dia adalah orang pertama yang benar-benardicintai

GilbertBougainvillea.

"Akumencintaimu,Violet."

"Cin...ta..."darahmasihmengalirturundaritangannya,

Violetmengucapkan kata itu seolah mendengarnya

untukpertamakalinya.Diamenyerettubuhnyakesisi

Gilbert,berjongkok disampingnya dan mengintip ke

wajahnya."Apaitu...'cinta'?"

Diaterdengarsangatbingung.Airmatanyajatuhdari

atas,membasahipipiGilbert."Apaitucinta'?Apaitu

cinta'?Apaitucinta'?"

Wajah yang berantakan sambil menangis adalah

sesuatuyangbelum pernahdialihatbahkansaatdia

masihkecil.Diatidakakanmenangissaatmembunuh

orang,ataukarenadiakesepiankarenatidakdicintai

oranglain.Diaadalahseoranggadisyangbelum pernah

menangissebelumnya.

"Akutidakmengerti,Mayor..."

Gadisyangsamasekarangmenangis.

"Apaitu'cinta'?"Pertanyaanitupenuhkesungguhan
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--Ah,itubenar

HatiGilbertterasalebihsakitdaripadatubuhnya.Dia

tidaktahu.Tidakmungkindiabisamengerti.Lagipula,

dia belum memberitahunya.Dia tidak 'mengajarkan'

tentangnya.

--Diatidaktahu ...cinta.Saatitu,Gilbertsekalilagi

meneteskanairmata.Betapabodohnyaaku.

Karenatidakbisamengungkapkanperasaannyakepada

orangyangdicintainyaadalahakibatdaridirinyayang

mengabaikan cinta. Apakah ada cara yang lebih

memalukanuntukmati?"Violet."

Meskibegitu,hatinyaterasadamai.Diamemilikifrasat

bahwa rasa sakitditubuhnya sedikitdemisedikit

mereda.Ituadalahperasaanyanganeh.Faktabahwa

dia akhirnya bisa mengumpulkan perasaan paling

jujurnya mungkin penyebabnya.Dia merasa bahwa

segalasesuatuyangialakukantelahdimaafkan.

"Violet...cinta...adalah..."Gilbertberkatakepadagadis

yangpalingdiacintaisepanjanghidupnya,"Mencintai

adalah...berpikiruntuk...inginmelindungiseseorang

paling berharga didunia ini."Dia berbisik lembut,

seolaholah menceramahinya,seolah-olah dia masih

anak kecilsaatmereka pertama kalibertemu,"Kau

penting ...danberharga.Akutidakpernahinginkau

terluka.Akuinginkaubahagia.Akuinginkausehat.Itu

sebabnya,Violet...kauharushidupdanbebas.Keluar

darimiliterdanmenjalanihidupmu.Kauakan
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baik-baiksajawalaupunakutidakada.Violet,akucinta

kau. Hiduplah "Gilbert mengulangi," Violet, aku

mencintaimu."

Setelahpernyataantersebut,satu-satunyahalyangbisa

didengaradalahtangisanorangyangmenerimakataitu.

"Aku tidak mengerti...aku tidak mengerti..."dia

mengeluhmelaluiisaktangisnya,"Akutidakmengerti...

akutidakmengerticinta.Akutidakmengerti...apayang

sedangdibicarakanMayor.Jikabeginijadinya,untuk

apaakubertarung?Mengapakaumemberikuperintah?

Akuini...alat.Hanyalahalat.Akuinimilikmu.Akutidak

mengerticinta...akuhanya...inginmenyelamatkan...

kau,Mayor.Tolongjangantinggalkanakusendiri.Mayor,

tolongjangantinggalkanakusendiri.Tolongberiaku

perintah!Bahkanjikaitumembebanihidupku...tolong

perintahkanakuuntukmenyelamatkanmu!"

Anakkecilyangtidakbisamendengarkanapapunselain

'bunuh'meratapinya demimendengarperintah untuk

membantunya.Padasaatdimanadiacukupdekatuntuk

dipeluk, Gilbert hanya bisa menggumamkan satu

kalimat saat kesadarannya memudar, "Aku

mencintaimu."Dia bisa mendengarsuara seseorang

yangdatangdaribawah,tapitidaklagibisamembuka

matanya.CatatangadisprajuritbernamaVioletberakhir

disana.
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Ucapanterimakasihkepadagurukudansemuateman

temankuyangsudahmemberikandukungandan

bantuan.Danjugakepadakeduaorangtuaku,yang

sudahmendorongkuuntuktetapsemangat

mengerjakantugasnovelini.Danjugakepadakeluarga

besarMoengokyangsudahmemberikanbanyak

bantuandandukunganuntukmemgerjakannovelini.
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