
 



PROLOG 

 

 Sleb!!!!!! 

 Aku benar – benar tidak peduli lagi. 

Dokter sialan! Bagaimana bisa tidak cocok? 

Kami kembar. Jika memang tidak bisa, 

kembalikan saja aku yang dulu. Melihat dia yang 

menderita dengan terus berbaring tidak bisa 

melihat dunia hanya membuat hidupku yang 

hancur semakin hancur. Bodoh!! Dokter Bodoh!! 

Keparat! 

 Crat!!!!!! 

 Sabar sebentar lagi saja Ray. Aku akan 

membawanya. Tolong tunggulah, dan mari kita 

melihat mereka bersama. Aku berjanji. Sebentar 

lagi saja. 

 Kret!! Kret!! 

 Hei! Aku mendapatkannya. Aku 

mendapatkan dua – dua nya. Kau hanya butuh 

satu, aku tahu itu. Tapi aku ingin kau seperti 



dirimu yang dulu. Jangan pernah mencoba lagi 

untuk mengasihiku apalagi menjadi sepertiku. 

Tolong jangan lagi. Ku peringatkan kau, Rayna 

Siswanto. 

Sudah tugasku sebagai kakak laki – laki 

untuk menjagamu. Tapi aku kakak yang bodoh. 

Maafkan aku. 

Aku akan segera datang dan 

memakaikannya padamu. Aku tidak ingin 

penderitaanku selama 18 tahun ini kau rasakan 

juga, walaupun hanya sehari. Mengetahui 

mereka  menderita disana saja sudah 

membuatku hancur. Aku mohon, kau jangan. 

 

~ 

 

Sebentar.. 

Apa yang telah ku lakukan? 

Hei apa semua ini? 



Mana mungkin aku.... 

Tidak. Tidak. 

Bagaimana dengan Ray? 

Bagaimana jika ia tahu? 

Siapa yang akan menjaganya nanti? 

Apa yang harus kulakukan?! 

Bagaimana cara menyembunyikannya? 

Dia! mengapa dia hanya diam saja? 

Hei! Ku mohon katakanlah sesuatu. 

Tolong jangan seperti ini. 

Kau membuatku takut. 

Hei wanita tua! 

Maafkan aku. 

Tolong katakan bahwa bukan aku yang 

melakukan ini semua. 



Mana bisa aku melakukan ini di hari 

pertama aku melihat dunia?! 

Hinalah hidupku. 

Tapi kumohon maafkan aku jika kita 

bertemu di suatu hari nanti. 

Aku benar – benar tidak tahu. 

Aku tidak menyadari semuanya. 

Hei berjanjilah kau akan menutup 

mulutmu untuk kedepannya layaknya saat ini. 

Hei! 

Hei!! 

Kumohon. 

Berjanjilah. 

Tidak. Dia meninggal. 

Tunggu. 

Bukan karenaku kan? Aku yakin itu. 

Bukan perbuatanku. 



Hei siapun kau yang membunuh wanita 

tua ini, tampakkan dirimu sekarang. 

Tidak ada siapapun kah disini? Kau kabur 

pembunuh biadab! 

Apa ini? Apa yang kupegang sekarang? 

Mengapa bajuku..? Darah? Bukan ini 

bukan darah. Tidakkah aku sedang melukis 

dengan Ray tadi di rumah sakit? Iya kan. Berarti 

ini cat. Bukan. Bukan darah. 

Wanita tua, tolong maafkan aku. Aku 

tidak tahu lagi harus bagaimana. Ah iya, hampir 

lupa. Aku membeli mawar putih sebelum kesini, 

Ray sangat menyukainya. Ku harap kau juga 

suka. Terimalah walaupun hanya setangkai. 

Maaf aku tidak bisa bantu terlalu banyak. Aku 

harus pergi. 

~ 

 

 



SATU 

 

“Rey? Apa kau bisa mendengarku?” 

Tanya seseorang di sana. 

“Tentu saja aku bisa mendengarmu. Aku 

ini hanya buta, tidak tuli.” Jawabku, yang entah 

sejak kapan aku memejamkan mata. 

“Kalau begitu dengarkan aku baik-baik. 

Kau mulai dapat melihat dunia hari ini. Sekarang 

buka matamu dalam hitungan ke tiga ya. Satu, 

dua-” Ucapannya kupotong, apa-apaan dokter ini. 

“Bagaimana mungkin aku melihat dunia. 

Kau meledekku? Aku tahu aku ini buta, dan aku 

menyadarinya, dan lagi pula aku telah terbiasa 

dengan ini semua.” Aku benar kan? 

“Ya aku tahu, Rey. Tapi kau sudah 

mendapatkan pendonor. Tolong dengarkanlah 

aku untuk sekarang ini, buka matamu secara 

perlahan mulai sekarang.” Ah, pendonor. Baik 

hati sekali si pendonor itu. Aku dengar-dengar 



dari cerita kembaranku, bahwa tidak ada 

manusia yang baik hati di dunia ini. Tapi, ya 

sudahlah, mari buktikan ini sekarang. 

Hei! 

Sebentar! Ah, aku hanya terpukau. Maaf. 

Tapi aku tak bohong. Indah. Sungguh 

indah. Tapi mengapa di dunia yang indah ini 

diisikan oleh manusia-manusia yang jahat? 

“Rey? Hei Reynaldi! Kau bisa melihatku?” 

Tanya seseorang yang aku tak tahu ia siapa, 

hanya saja ia berpakaian dengan serba putih, 

serasi dengan warna dinding di ruangan ini. 

“Iya, iya aku dapat melihatmu, melihat 

semuanya. Inikah fungsi mata yang benar? Tapi 

mengapa banyak yang menyalahgunakannya?” 

Sahutku yang dibalas tatapan membelalak dari 

para penghuni di ruangan ini. Aku tidak terbiasa 

dengan tatapan itu, tolong hentikanlah, ingin 

menangis saja rasanya. 

“Menyalahgunakan? Apa maksudmu?” 

Tanya seorang wanita di samping pria itu. 



“Kau tidak tahu apa maksudku? Harusnya 

kau tahu, karena kau sesama wanita dengan adik 

kembarku. Adikku bilang kalau banyak dari 

manusia di dunia yang menyalahgunakan mata 

mereka dengan melihat sesuatu yang tak 

senonoh, seperti video porno. Mendengarkannya 

saja sudah menjijikan.” Sungguh menjijikan, 

ingin munrah saja rasanya. 

“Ah, untuk itu beda kasus, Rey.” Hanya 

jawaban ringan yang diajukan si pria berbaju 

putih itu. 

“Yasudahlah, aku tidak ingin peduli. 

Dimana adik kembarku? Ini kan sudah libur 

sekolah, mengapa ia tidak ada untuk 

menemaniku?” Aku menengok ke seluruh sisi 

untuk mencari keberadaannya. Aku tahu persis 

kembaranku. 

“Rey, oke dengar. Aku benar-benar minta 

maaf. Tapi aku memang harus mengatakannya. 

Satu dari kedua matamu pecah saat kecelakaan 

kemarin, dan jika dibiarkan itu bisa 

membahayakan seluruh tubuhmu." 



"Ya terus mengapa? Aku menanyakan 

adikku bukan mataku." Sahutku ketus. 

"Yasudah, yasudah. Begini, Rey. 

Kembaranmu mendonorkan kedua matanya 

untukmu, sekarang ia sedang ada di ruangan 

sebelah. Ia belum bisa sadarkan diri, karena 

kami belum mendapatkan mata yang cocok 

untuknya. Kami minta maaf, Rey." Sudah cukup 

jelas bagiku. 

"Bodoh. Mengapa kalian sebodoh itu. 

Kembaranku bilang kalau dokter adalah manusia 

paling hebat dan cerdas. Tapi mengapa kalian 

diam saja kalau kembaranku ingin memberikan 

matanya untukku?!" Aku benar-benar tak bisa 

menahan emosiku. Keparat! 

"Rey, bukan seperti itu. Tapi jika kami 

membiarkan matamu terus seperti itu, akan 

bahaya juga untukmu." 

"Tapi mengapa harus kembaranku yang 

memberikan matanya" Aing mulai keluar 

perlahan dari celah mataku. 



"Karena dari segi golongan darah dan 

kecocokan, hanya kembaranmu yang cocok. 

Kita tidak punya stok mata lagi di lab. Lagipula 

kembaranmu bersedia memberikan matanya." 

"Bodoh. Tolol. Pantas kah jika kau jadi 

dokter?! Jancok!"  

"Bukan seperti itu. Aku benar-benar tidak 

memintanya untuk mendonorkan matanya 

padamu, sungguh. Hanya saja saat aku 

memberitahunya-" 

"Tak usah kau banyak bacot, sialan. Tukar 

lagi mataku. Sekarang." 

"Tidak semudah itu, nak." 

"Kalau memang tidak mudah, mengapa 

kau bersedia untuk menerimanya. Keparat." 

Aku berjalan keluar ruangan dengan 

membawa kacamata dan tongkatku. Dan 

sekarang, ya, aku masih ingin bersikap seperti 

diriku yang memang sudah sewajarnya jadi 

diriku. Diriku yang dulu. 



Ray? Kau disana? Mengapa kau terbaring? 

Hei, bangunlah. Bukankah kau selalu 

mengingatkanku untuk tidak tertidur sampai 

siang hari? Kau bilang itu tidak bagus. Maka 

dari itu bangunlah. Kumohon, Ray. 

Pintu ruangan terbuka dan menampakkan 

sosok wanita berbaju putih tadi di samping si 

dokter sialan itu. Ingin apa dia? 

"Permisi, tuan Reynaldi. Mohon maaf, 

saya datang kemari hanya ingin memberi tahu, 

bahwa nona Rayna belum bisa pulih sampai 

kami bisa mengoperasi untuk mata baru nya." 

"Bukankah sudah kubilang, kembalikan 

saja matanya ini. Lagi pula aku tak terbiasa." 

"Maaf, tapi untuk mengalihkan kembali 

mata yang telah di donorkan akan sedikit sulit." 

"Kau sama saja bodohnya. Kurang 

pendidikan, katakanlah. Mari berkata saling 

jujur." 

"Baiklah baiklah. Aku akan mencarikan 

pendonor yang lain. Jaga dia baik-baik." 



Langkahku keluar ruangan dengan masih 

berlagak sebagai diriku yang dulu. Yah, kalian 

pasti mengerti kalau menghilangkan kebiasaan 

itu sangat sulit. Lagipula ini sangat tak terduga. 

Brak!! 

"Ah maaf, nak. Apa kau tidak apa-apa? 

Biarkan aku membantumu berdiri." Ternyata si 

wanita tua yang menabrakku ini. 

Yah, ia menjulurkan tangannya. 

Membantuku berdiri katanya, perbuatan yang 

sungguh mulia. Wah ternyata masih ada 

seseorang yang baik hati. Aku menyambut 

juluran tangannya itu. 

"Saya juga minta maaf, bu. Terima kasih." 

Tak sadar bibirku menipis dengan sudut ujung-

ujungnya tertarik ke pipi atasku. 

"Iya sama-sama. Kalau begitu saya pergi 

duluan, nak." 

Getaran macam apa ini? Hah mana 

mungkin. Apa sebenarnya ini? Tidak. Sudah 



jangan pedulikan. Ayo pergi keluar dan mencari 

pendonor. 

Aku berjalan keluar dari bangunan serba 

putih itu dan pergi menuju halte bus. Tapi kok.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUA 

 

Aku melihat wanita tadi yang menabrakku 

di koridor sedang menangis di halte bus itu. 

Tidak enak rasanya menghampiri wanita yang 

sedang menangis tersedu-sedu. Tapi kata Ray, 

jika ada seorang wanita yang sedang bersedih, 

hampiri dan hiburlah ia, buat ia tenang dan 

jangan biarkan ia bersedih lagi. 

Oke, mari hampiri dan hibur dia, buat ia 

tenang dan tersenyum lagi. Aku akan 

mendengarkanmu, Ray. 

Aku duduk di sampingnya dan terdengar 

isakkannya. Sepertinya sangat menyakitkan. 

Ingin menyapa duluan, tapi kan aku masih 

berlagak sebagai remaja yang buta. 

"Eh, kamu yang tadi di koridor, kan?" 

Terdengar ia menyapa duluan. 

"Ah, ibu yang tadi ya" Ah apa aku perlu 

terus terang saja, mengapa ia bersedih seperti itu. 



"Kau mau pulang?" Tanya si wanita tua 

itu. 

"Ah iya, eh tidak deh. Aku hanya keluar 

untuk mencari pendonor mata." Aku tidak 

berbohong kali ini. 

"Oh untuk matamu ya?" 

"Ah bukan untukku. Ini untuk adikku. 

Matanya rusak, jadi aku mencarikan ia 

pendonor." Karena tidak sepenuhnya aku 

berbohong, benar kan. 

"Oh, seperti itu ya. Apa golongan 

darahnya?" 

"Aku kurang tahu golongan darahnya apa, 

tapi yang pasti aku sedang mencari pendonor 

wanita." 

"Oh begitu ya." 

"Ah iya, ngomong-ngomong mengapa 

anda menangis?" 

"Saya menangis? Bagaimana kau bisa 

tahu kalau aku mangis?" 



"Ayolah, orang buta itu memiliki 

kelebihan di luar kata biasa. Contohnya adalah 

seperti ini." 

"Ahaha, hampir saja terlupa." 

"Jadi, bagaimana? Mengapa anda 

menangis?" 

"Aku kehilangan suamiku, tadi pagi. Ia 

terdiagnosis gagal ginjal dari 11tahun yang lalu." 

"Ehm, aku turut berduka cita atas 

kehilangan suamimu." 

"Ya, terima kasih. 

"Sama-sama." Aku menyunggingkan 

senyum kepada arah suara iti. 

"Besok, apakah besok kau sibuk? 

Sepertinya aku ingin mengajakmu untuk minum 

teh di rumahku esok sore. Kau mau?" 

"Tentu saja. Aku akan datang." 

"Ini alamat rumahku, datang lah esok sore. 

Mari kita berbagi cerita." Ia menyodorkan 



selembar kertas dengan tertulis alamat rumahnya 

dengan tinta hitam. 

"Baiklah, aku akan datang tepat waktu." 

"Baguslah, aku akan menyiapkan banyak 

makanan nanti. Kalau begitu sampai jumpa 

besok, aku duluan." Ia melambaikan tangan 

kepadaku sembari menaik bus. 

"Iya, sampai jumpa. Berhati-hatilah, dan 

tetap semangat." Aku menyautinya sembari 

berteriak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIGA 

 

Aku benar-benar tidak ada tujuan. Aku 

sudah mencari-cari pendonor, tetapi tidak ada 

diantara mereka yang mau mendonorkan 

matanya. Apa sih, pelit sekali. 

Ya sudahlah, mending pulang saja 

sekarang dan pikirkan apa yang harus kulakukan 

besok. Maksudku, taktik untuk berbicara dengan 

wanita itu. 

Tapi aku terpikir sejenak, tidakkah ia 

cocok? Hatuskah aku lebih dekat dengannya? 

Ya, benar. Ia sangat cocok. Mari 

persiapkan seutuhnya untuk besok. 

 

~ 

 

Seluruh peralatan telah ku persiapkan. 

Sekarang tinggal pergi ke rumah sakit dahulu, 



untuk meminta izin kepada Ray. Semoga saja, ia 

senang mendengar kabar ini. 

Aku datang ke ruangan tempat Ray 

terlelap sebelum pergi ke rumah wanita tua itu. 

Begitu damai sekali melihatnya. Tunggulah 

sebentar lagi, Ray. Aku akan membawaya 

untukmu. Dan mari berbahagia lagi bersama-

sama. 

Hei Ray, aku membawakanmu mawar 

putih kesukaanmu, tadi aku membelinya saat di 

perjalanku kemari. Oh iya, aku juga 

membuatkanmu lukisan ini. Tidakkah cantik? 

Oh tentu saja, keahlianku semakin meningkat 

sejak aku dapat melihat. Dan aku bersyukur, aku 

dapat menyadarinya. Aku akan menaruh lukisan 

ini di sampingmu, dan lihatlah nanti, jangan 

sampai lupa. 

Kalau begitu aku pamit dulu, aku ada janji 

dengan perempuan yang kemarin berpapasan 

denganku di koridor depan ruanganmu. Ia 

mengajakku untuk meminum teh bersama di 

rumahnya sambil berbagi cerita katanya.  



Ah iya, apa kau tahu, ternyata kemarin itu 

ia bersedih karena ia baru saja kehilangan 

suaminya. Suaminya sangat sakit keras katanya. 

Dan ada satu hal yang pasti jika aku ceritakan, 

bisa membuatmu bangga. Saat wanita itu 

bersedih kemarin, aku menghampirinya dan 

menghiburnya agar ia tenang, aku menerapkan 

saranmu. 

Waw betapa hebatnya aku menjadi 

seorang lelaki ini. Ah, sudah deh, aku sudah telat. 

Aku pergi dulu, Ray. Aku janji aku tidak akan 

lama. 

 

 

 

 

 

 

 



EMPAT 

 

Diperjalananku menuju rummah si wanita 

itu, aku terpikir, apakah aku harus membawa 

buah tangan? Tapi aku harus membawa apa. 

Aku tidak pernah mendatangi rumah wanita lain, 

selain rumah tetanggaku untuk meminta jahe. 

Ah, di bawa pusing amat. Dia kan sama 

dengan Rayna. Mereka sama-sama perempuan 

kan? Selera mereka juga pasti sama. 

Bagaimana kalau mawar putih? Rayna 

sangat menyukai mawar putih, dan aku pikir 

wanita itu juga mungkin akan  menyukainya. 

Yasudah lah, aku belikan saja ia mawar putih. 

Karena aku ini bodoh soal memahami wanita, 

dan lagi pula aku tidak tahu apa saja yang wanita 

suka. Kecuali soal memahami kembaranku, aku 

tahu persis apa yang ia sukai dan apa yang ia tak 

sukai, ya tentu saja karena aku ini kembarannya. 

Berpikir apa kalian ini. 



“Permisi, nona Wendy. Ini aku, Reynaldi.” 

Sapaku kepada seorang pemilik toko bunga 

langgananku. Aku selalu membeli mawar putih 

dari tokonya. Jadi aku sudah mengenalnya 

dengan cukup baik. 

“Hai Rey, kau kesini lagi. Baru saja tadi 

pagi kau membeli Oq Atirgul dari sini. Apa kau 

akan membelinya lagi?” Oq Atirgul adalah 

mawar putih dalam bahasa Uzbek. Dan perlu 

diketahui bahwa nona Wendy adalah wanita asal 

Uzbekistan, ia menamai seluruh jenis bunga 

ditokonya dengan bahasa Uzbek. 

“Ah, iya. Aku akan membelinya lagi. 

Tolong bungkuskan satu buket mawar putih lagi.” 

Pintaku, yang dibalas kernyitan dahi olehnya. 

“Untuk Rayna lagi? Apakah belum cukup 

satu buket kau berikan padanya? Ada apa 

dengan Rayna, mengapa ia seperti itu?” Nada 

dari ucapannya itu membuatku yakin bahwa ia 

sangat heran. 

“Bukan, kali ini bukan untuk Rayna. Lagi 

pula Rayna telah pergi ke Tressalay untuk 



melanjutkan belajarnya, baru tadi pagi ia 

berangkat. Oleh karena itu, aku pagi-pagi sekali 

ke tokomu untuk membeli mawar putih.“ 

Aku terpaksa berbohong soal perginya 

Rayna ke luar negeri. Karena aku tidak ingin 

orang-orang terdekatku tahu, jika semenjak 

kecelakaan itu, Rayna mendonorkan matanya 

untukku, dan sekarang malah ia yang terbaring 

di bangunan serba putih itu. Lagi pula aku tidak 

mau mereka tahu bahwa sekarang aku sudah 

dapat melihat. Ini masalah waktu, hanya saja aku 

belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya, 

tapi suatu saat aku berjanji bahwa aku akan 

mengatakkan semuanya. 

“Rayna melanjutkan belajar ke luar negeri? 

Ia mengambil beasiswanya? Si Petra sialan itu 

berkata padaku bahwa tidak mungkin Rayna 

mengambil beasiswanya, karena ia pasti akan 

sangat menghawatirkanmu dan ia tidak akan 

tega meninggalkanmu sendirian.” Wanita ini 

memang wanita kedua yang paling cerewet 

setelah Rayna. Kuakui itu. 



“Yah, begitulah, nona Wendy. Kau tahu 

Rayna sangat keras kepala. Tapi aku ingin masa 

depan yang cerah untuk adik sekaligus 

kembaranku, jadi aku terus mendesaknya untuk 

mengambil beasiswa itu. Dan pada akhirnya ia 

kalah, dan menurut pada kata-kataku.” Aku 

menyunggingkan senyum yang tak aku ketahui 

apa arti dari lengkungan bibir ini. 

“Oh begitu ya, jadi bunga ini akan kau 

berikan pada siapa? Jangan-jangan untuk wanita 

simpananmu. Aku tidak menyangka, lelaki 

seperti Reynaldi Siswanto berumur delapan 

belas tahun, bias mengalihkan perhatiannya 

kepada wanita lain selain kembarannya itu.” Ah 

sungguh wanita yang cerewet. Bikin pusing saja. 

“Tidak, bukan seperti itu. Ini untuk 

seseorang yang membantuku kemarin. Aku 

hanya ingin berterima kasih padanya.” 

“Seseorang itu, ia wanita kan?” Dia benar-

benar sedang menggodaku. Dia benar-benar 

ingin melihatku sengsara. 



“Iya, ia adalah seorang wanita. Puas kau?!” 

Sungguh wanita yang menyebalkan. 

“Baiklah, Rey. Ia lebih tua atau lebih 

muda darimu?” Sungguh wanita yang memiliki 

rasa penasaran yang tinggi. 

“Nona Wendy, tolong cepatlah 

bungkuskan oq atirgul itu. Ia justru lebih tua 

dariku. Jauh, jauh sekali.” 

“Iya, iya, sebentar lagi juga beres kok. 

Tidak sabaran sekali, mentang-mentang akan 

bertemu seorang wanita.” Aku benar-benar 

sudah malas menanggapinya. Menyebalkan. 

“Tapi, Rey. Apakah sebegitu jauhnya 

jarak umur kalian? Sepuuluh tahun ada?” Ah 

pakai bertanya lagi pula. 

“Aku tidak tahu pasti jarak umur kami 

berapa, aku tak pernah menanyakannya. Yang 

pasti ia lebih tua, dan ia pernah memiliki suami.” 

“Oh, apakah itu berarti ia sedang mencari 

lelaki lain, dan itu kau? Berhati-hatilah, Rey. 

Wanita janda itu katany asangat ganas.” 



“Aku sungguh tidak peduli dengan apa 

yang kau atau orang lain katakan. Aku hanya 

akan mengunjungi rumahnya untuk berterima 

kasih, dan pulang.”Ah ia memang sangat pintar 

menghancurkan situasi bagus orang lain. 

“Ya sudah lah. Kau tidak seru. Ini bunga 

nya. Sampaikan juga salamku padanya, dan 

katakan padanya jika ingin membeli bunga 

untuk datang ke tokoku. Akan aku berikan 

diskon 25 persen sebagai imbalan karena telah 

menjadi wanitamu. Ahahahah.” Kau lihat? Ia 

sangat senang menggoda orang lain. Tapi aku 

tetap tidak ada alasan untuk dapat membencinya. 

“Terima kasih, ini uangnya. Asal kau tahu, 

aku tidak akan menyampaikan salammu, dan 

tetek bengek dari kata-katamu itu semuanya 

padanya. Wlee.” Aku pergi berlari dari toko 

bunga si wanita cerewet itu, dan mengejeknya 

dengan menjulurkan lidahku keluar. 

 

 



LIMA 

 

Tok! Tok! 

Aku mengetuk pintu sebuah rumah dari 

alamat yang aku dapatkan dari seorang wanita 

tua itu kemarin siang. 

Terdengar suara langkah kaki dari dalam 

ruangan itu, dan pintu tadi yang ku ketuk 

terbuka, terpampang seorang wanita tua dengan 

pakaian santainya. 

“Akhirnya kau datang juga, nak. Aku 

sudah lama menunggumu. Mari masuk.” Sapa 

dan ajak dia setelah memelukku sekilas. 

“Maaf, tante, saya datang terlambat. Ada 

kendala sedikit diperjalanan kesini tadi. Oh iya, 

ini. Saya membeli bunga mawar putih, saya 

harap anda suka.” Aku memberikan buket 

mawar putih itu padanya, dan dibalas senyuman. 

Aku tahu sekarang, bahwa seluruh wanita tidak 

mungkin bisa menolak mawar putih. 



“Aduh, repot-repot saja. Terima kasih. 

Mari kita berbincang-bincang saja di halaman 

belakang.” 

“Ah, maaf tante. Apa anda memiliki 

pisau?” Tanyaku, yang entah apa yang ada 

dipikiranku saat ini. 

“Oh ada, sebelah sana. Aku akan menaruk 

mawar putih ini dulu ya. Kau bisa ambil saja. 

Tapi untuk apa?” Ia menunjuk rak di sebelah 

kananku. 

“Ah tidak.” Apa aku harus melakukannya? 

Demi Rayna. Sudah jangan pikir dan pedulikan 

apapun. Hanya terus saja lakukan. 

Sleb!!! Crattt!! 

Ah, samapi muncrat segala. Cuh!!! 

“Hei, nak. Apa yang kau lakukan padaku? 

Auw.” Kata-katanya disela kesakitannya itu. 

Terdengar suaranya sangat lirih. 

“Maafkan aku, wanita tua. Aku 

melakukan ini untuk kembaranku. Aku harus 



mengambil matamu, dan memeberikannya untuk 

Rayna. Kumohon jangan marah padaku.”Aku 

mengarahkan pisau ke matanya, yang dibalaskan 

suara lirihan darinya agar aku menghentikan 

aksiku. 

Tapi aku tak bisa. Semua ini telah 

terlanjur. Dan aku juga ingin Rayna seperti dulu 

lagi. Kumohon, jika suatu saat nanti kita 

bertemu lagi, kau tidak akan marah padaku, dan 

mau untuk mengampuni perbuatanku atas ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENAM 

 

 Hei, Ray! Mengapa dunia seperti ini? 

Mengapa dunia tidak seindah cerita – cerita yang 

selalu kau sampaikan padaku. Apakah kau 

berbohong? Tidak. Ya pasti tidak mungkin. Kau 

tidak pernah berbohong padaku. Kan? 

 “Rey!” 

 “Rey, berhentilah.” 

 Aku mengenali suara itu. Teman Ray. 

Bukan, ia pria yang tergila – gila dengan adikku, 

Petra Cokrowidarso. Aku menyadari 

ketergilaannya pada Ray kemarin pagi setelah 

aku secara total dapat melihat, dengan mata yang 

didonorkan saudara kembarku. Ray sangat 

cantik. Aku selalu mendengarkan ceritanya 

bahwa banyak dari laki – laki yang terus 

mengejarnya sampai ia tidak mau masuk sekolah 

berhari – hari karena lelah. Dasar. 



 “Lho, Ray bilang bahwa dia akan 

mendonorkan kedua matanya untukmu karena 

kecelakaanmu waktu itu. Tapi mengapa kau 

masih saja memakai tongkat sialan itu, dan 

kacamata ini.” Ia melepas kacamataku. Sialan! 

 “Oh tolong, Pet. Mengertilah. Kau tahu 

bahwa aku tidak mungkin mengizinkan Ray 

untuk mendonorkan kedua matanya untukku. 

Aku hanya menjalani operasi kecil, dan akan 

tetap seperti ini.” Berbohong. Sialan. Tapi 

maafkan aku Pet, aku belum bisa 

memberitahukanmu segalanya lagi mulai 

sekarang. Atau mungkin untuk selamanya. Ini 

sungguh hina. 

 “Syukurlah. Aku khawatir jika nanti Ray 

yang harus buta, laki – laki pasti akan terus 

menjadi untuk menggodanya. Hahaha aku hanya 

becanda, bung. Tapi kuharap kau segera 

mendapatkan donor mata.” Jawab Petra dengan 

lelucon khasnya sembari memberikan 

kacamataku, dan memakaikannya. Hei! 



 “Lalu sekarang dimana Ray? Apakah ia 

mengambil beasiswa kuliah ke luar negeri itu? 

Aku yakin dia tidak akan mengambilnya.” Saur 

Petra dengan penuh tanda tanya yang padahal ia 

sendiri tahu jawabannya. 

 “Begitulah Pet, seperti dugaanmu. Dia 

tidak ingin mengambilnya. Ia berkata bahwa, 

nanti siapa yang akan menjagaku kalau dia 

mengambil beasiswa itu. Tapi aku terus 

meyakinkannya untuk mengambilnya, dan 

berkata padanya untuk tidak perlu 

menghawatirkanku, karena yang akan 

menjagaku nanti adalah kau. Hahahaha” 

Candaku. 

 “Loh kok aku? Aku lebih memilih untuk 

ikut Ray keluar negeri dan menjaganya disana, 

daripada harus menjagamu, Reynaldi Siswanto.“ 

 “Ray mendengarkanku dan ia mengambil 

beasiswa itu, tadi pagi ia berangkat. Mungkin 

sekitar satu jam lagi sampai di Tressalay.“ Sialan 

bohong lagi. 



 “Mengapa tidak ada satu pun yang 

mengabariku bahwa Ray akan berangkat hari ini? 

Aku kan bisa mengantarkannya ke bandara jika 

begitu.“ 

 “Rayna lah yang tidak ingin aku memberi 

tahu siapapun kalau ia akan mengambil beasiswa 

itu dan berangkat hari ini. Termasuk kau dan 

nona Wendy. Ia memberi pesan untuk tidak 

seorangpun yang mengganggunya saat ia belajar 

disana, dan memintaku untuk mengatakan 

padamu agar menjagaku selama ia disana. Oleh 

karena itu aku keluar untuk mencarimu dan akan 

mulai tinggal denganmu hari ini. Mari kita 

bersenang – senang, Petra.“ 

 “Oh tolonglah. Jadi karena itu kau 

membawa ransel ini? Hei mengapa sangat berat? 

Jangan bilang kau membawa seluruh barang dari 

rumahmu? Coba aku lihat.“ Celaka! Ia berusaha 

membuka ranselku. Maaf Pet, aku tidak akan 

membiarkanmu. 

Tidak, tidak. Ini hanya barang – barang 

yang tidak berguna. Akan aku buang. Tapi 



bisakah kau ke rumahku sekarang? Dan tolong 

bantu aku untuk mengemasi semua barangku? 

Aku akan pergi kebelakang dulu sebentar untuk 

membuang barang – barang ini.“ Bohong lagi. 

“Jadi kau benar akan tinggal bersamaku 

selama Ray di luar negeri? Ya tuhan.“ Terdengar 

kekesalannya. 

 “Apakah kau akan membiarkanku yang 

buta ini untuk hidup sebatang kara? Ray akan 

memandangmu seperti apa nanti jika kau 

menelantarkan saudara kembarnya ini?“ Alasan. 

Hanya alasan. Mengapa aku terus berbohong 

seperti ini. 

 “Akh, yasudah, baiklah baik. Jika kau 

bukan saudara kembarnya dan tidak mempunyai 

siapa – siapa lagi, aku tidak mau melakukan hal 

terpuji seperti ini.“ 

 “Terima kasih, calon adik iparku memang 

baik. Aku bisa mempercayainya.“ Tolonglah aku. 

 “Benar kau akan merestui aku? Dengar, 

aku akan menurut padamu jika kau tidak 



berbohong mengenai ini. Yasudah aku akan ke 

rumahmu dan mengemasi seluruh barang – 

barangmu.“ Ya ampun sedari tadi saja aku sudah 

mulai berbohong padamu. Maafkanlah aku, Pet. 

 “Aku tidak akan lama.“ Aku pergi 

menjauh darinya dengan normal. Iya dengan 

sikap biasaku sebagai orang buta. 

 

~ 

  

Dimana aku harus membuang ini semua? 

Tidak mungkin aku membuangnya di tempat 

sampah. Bagaimana jika ada petugas kebersihan 

yang mengecek? Habislah riwayatku. 

 Menguburnya? Bagaimana jika nanti akan 

ada penggalian tanah. Ah, aku benar – benar 

tidak tahu harus apa lagi. 

 Apakah dibakar? Ya itu bisa. Dan pisau 

tidak perlu dibakar. Aku bisa mencucinya dan 



membawanya ke rumah. Itu tidak akan 

terdeteksi bukan? Yasudah. 

Pertama aku akan membakar baju, sarung 

tangan, dan celanaku yang terciprat darah dahulu, 

setelah itu mencuci pisau yang aku pakai untuk 

membunuh wanita tua itu. Apa? Yang aku pakai 

untuk membunuh? Tidak maksudku yang si 

pembunuh itu pakai. 

Semuanya sudah beres. Tapi mengapa aku 

terus terpikir akan wanita tua itu? Bagaimana 

keadaannya sekarang? Bodohnya aku 

meninggalkannya di rumah itu. Tunggu sebentar, 

itu rumah siapa? Hei apakah itu rumahku? 

Astaga bagaimana jika Petra melihat? Ia pasti 

akan menyangka bahwa aku yang membunuh 

wanita itu. Tapi mengapa si pembunuh itu 

membunuh wanita tua itu dirumahku? Tapi, 

apakah benar wanita itu di rumahku? 

Aku harus secepatnya kembali. Ah, 

bagaimana jika si Petra sialan itu melihat? Ia 

pasti akan melaporkannya kepada Rayna. Aku 



benar – benar tidak tahu lagi. Kutuklah aku ya 

tuhan. 

Yang pasti sekarang aku harus secepatnya 

kembali. 

 

~ 

 

“Petra!” panggilku teriak. 

“Mengapa kau teriak? Telingaku ini masih 

normal, tahu.” 

“Ya, maafkan  aku. Apa kau melihat 

sesuatu?” tanyaku panik. 

“Ya, aku melihatnya. Aku melihat 

rumahmu yang begitu berantakan sepeginya 

Rayna.” 

“Tidak. Maksudku, wanita tua itu.” 

“Apa? Wanita tua? Kau menyembunyikan 

wanita tua? Mana dia sekarang? Aku akan 



melaporkanmu pada Rayna, jikalau kau 

menyimpan wanita. Habislah kau, Reynaldi.” 

“Tidak. Tidak. Aku tidak menyimpan 

wanita manapun. Lagi pula aku tidak 

berhubungan dengan wanita.” 

”Kau tidak berhubungan dengan wanita? 

Apakah ini sebabnya kau ingin tinggal 

bersamaku? Oh tolonglah anak muda. Aku ini 

laki – laki normal. Aku hanya nafsu pada 

perempuan, dan dia adalah saudara kembarmu. 

Jika seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu 

untuk tinggal bersamaku. Oh tidak mungkin. 

Tidak.“ Keluhnya frustasi 

“Hei bukan seperti itu, maksudku aku 

tidak menyimpan wanita manapun. Aku sedang 

tidak menjalin hubungan dengan wanita, saat ini. 

Sa-at i-ni. Hanya saja tadi ada tetangga yang 

meminta garam, selagi aku akan keluar. Aku 

lupa apa aku meninggalkannya di dalam dan 

menguncinya apa tidak. Oleh karena itu aku 

bertanya, apakah ada wanita tua saat kau 

memasuki rumahku. Lagi pula aku lebih 



memilih wanita yang lebih muda dariku dari 

pada yang tua.” Oh ya ampun, alasan macam apa 

ini?! 

“Oh, seperti itu. Kau tau? Aku mulai 

khawatir akan mentalmu. Mengagetkan saja. 

Sedari aku datang sih tidak ada wanita tua yang 

kau maksud itu disini. Lagi pula bagaimana kau 

bisa lupa dan menguncinya di dalam rumahmu? 

Apa kau mulai mengalami amnesia kecil, bung?” 

“Ya, aku rasa aku mulai mengalami 

amnesia kecil.” Keluhku sembari memijat 

pelipisku. Ada apa denganku hari ini. 

 

 

 

 

 

 

 



TUJUH 

 

Berita Terkini. 

Seorang wanita berumur sekitar 38 tahun 

ditemukan tewas dirumahnya pagi tadi. Wanita 

bernama Martha Salupo diperkirakan 

meninggal kemarin sore dengan luka tusukan di 

dada dan punggung dan sayatan di leher serta 

kedua mata yang hilang. Dengan tidak 

terdapatnya satu sidik jari pun yang berbeda 

dengan korban dan juga tidak ditemukan sperma. 

Maka, polisi menyimpulkan bahwa motif dari 

pembunuhan ialah pembunuhan berencana dan 

tidak dengan pelecehan seksual. Polisi saat ini- 

Tut! 

 “Apa-apaan kau ini, Rey? Tiba-tiba 

mematikan TV. Itu berita yang sedang tren tahu. 

Kau tahu- .” Ucapannya kupotong, bagaimana 

mungkin?! 



 “Tidak. Itu, anu, Pet. Bukankah kau harus 

kuliah? Ini sudah mau jam sembilan lho.“ 

 “Ah iya, aku lupa. Ya ampun, terima kasih 

Rey, jika kau tidak mengingatkanku, aku pasti 

akan terlambat.” 

 “Iya, hati-hati lah.” 

 “Aku baru ingat, apa kau akan mengamen 

di stasiun bawah tanah sekarang?“ 

 “Ya, tentu. Seperti biasanya saja. Hidupku 

tidak berubah begitu jauh, Pet“ 

 “Ah, kalau begitu. Ingatlah untuk 

mengunci pintu setiap saat. Pembunuh jaman 

sekarang bahkan tidak tahu adab, mereka 

membunuh korban di tempat teraman korban itu 

sendiri.“ Apakah kau sedang menyindir aku, 

Petra? 

 “Iya, aku mengerti.“ 

 “Satu lagi. Aku dengar, ada kasus 

pembunuhan brutal di sekitar komplek ini 

kemarin, kedua matanya hilang, hiiyy, di berita 



yang tadi itu lho. Rey, dengarkan aku. Kumohon 

kau berhati-hatilah, jika kau yang selanjutnya, 

maka siapa yang akan menjadi wali Rayna di 

pernikahan kami?“ Oh, tidak. Mengapa kau 

menampakkan muka melas yang tidak enak 

dilihat itu. 

 “Iya, iya. Baiklah, aku pasti akan berhati-

hati. Kau juga berhati-hatilah, Pet. Jika habis ini 

kau yang selanjutnya, maka siapa yang akan 

merawatku di sini? Siapa yang akan 

memandikanku? Memakaikan aku baj-” 

 “SUDAH. Hentikanlah. Menjijikan sekali. 

Sudah ah tidak perlu terlalu sedramatis ini. Lagi 

pula aku penyadang karate sabuk hitam, aku bisa 

menjaga diriku. Aku sudah terlabat, sialan. Aku 

pergi. Jangan lupa kunci pintu.“ 

 

~ 

 

 Seperti biasa, karena aku tidak punya 

pekerjaan, dan aku tidak bersekolah juga. Oleh 



karena itu aku mengamen saja di stasiun bawah 

tanah untuk menafkahi kembaranku. Ah 

memikirkannya hanya membuatku sedih. 

 Aku akan ke rumah sakit esok pagi, Ray. 

Dan aku akan menyerahkan mata itu padamu. 

Mari melihat dunia dan berbahagia bersama- 

sama. 

 “Atas nama Reynaldi Siswanto?” 

Terdengar ada seseorang yang memanggil 

namaku, asal suaranya sih dari belakang. 

 Hah, apa? Siapa mereka? Tunggu, aku 

tidak mengenali seragam ini. Sekolah mana yang 

memiliki seragam ini, sungguh keren. 

 Aku tersenyum padanya, dan 

menganggukkan kepala. Sebagai sinyal pertanda 

mahwa aku membenarkan pertanyaan mereka. 

 “Anda harus ikut kami ke kantor polisi 

sekarang juga, atas tindakan pembunuhan 

terhadap nyonya Martha Salupo di rumah 

korban.” Apa ini? Benda apa yag mereka 



lingkarkan di pergelangan tanganku? Hah, 

mengapa sangat ramai. Aduh, kilatan apa itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELAPAN 

 

 Ruangan gelap macam apa ini, hanya ada 

satu lampu yang menyorot padaku dan sebilah 

kaca di sebelah kiriku. Tempat macam apa ini? 

Tolong, aku sangat takut. 

 “Reynaldi Siswanto, apa benar kau 

membunuh nyonya Martha Salupo kemarin sore 

di rumahnya?” Tanya seseorang yang 

berseragam rapih di depanku. Ya, di ruangan 

sempit dan gelap ini hanya ada kita berdua. 

Menegangkan sesungguhnya. 

 “Aku tidak mengerti.” Bukan aku yang 

membunuhnya, tolong berhentilah menuduhku, 

kau punya bukti apa memangnya? 

 “Kami menemukan air liurmu di sekitar 

korban, dan beberapa sidik jari yang tertanam di 

setangkai bunga mawar putih. Tolong berkata 

jujurlah, apa benar kau yang membunuhnya?” 

Aku memang meludah setiap waktu terhadap 

sesuatu yang menurutku menjijikan, dan aku 



juga memang merasa bahwa aku yang membawa 

mawar putih dan menaruhnya di kelopak 

matanya. Tapi bukan aku pembunuhnya. 

 “Sepertinya kau salah orang. Aku tidak 

tahu wanita yang kau maksud itu siapa, tapi saat 

kemarin sore aku memang pergi ke rumah 

wanita tua karena ia mengajakku untuk 

meminum teh, aku tidak tahu persis siapa 

namanya, karena aku tak sempat 

menanyakannya karena ia terlanjur-” Apa wanita 

yang bapak ini maksudkan adalah wanita tua 

yang di rumah sakit? Yang ia kehilangan 

suaminya itu? Ah mana mungkin. 

 “Terlanjur mati. Dan kau yang 

membunuhnya.” Asal tuduh sekali bapak ini. 

 “Aku sungguh tidak membunuh siapapun. 

Percaya lah. Aku memang ingat bahwa aku 

melihat wanita tua itu tergeletak di lantai dengan 

berbanjir darah dan kedua matanya hilang. Oleh 

karena itu, aku menaruh mawar putih pada 

kedua kelopak matanya.” Tolonglah. Aku benar 

– benar tak tahu apapun. Ampunilah aku. 



 “Bagaimana kau bisa tahu kalau wanita 

tua yang kau maksud itu benbanjir darah dan 

kedua matanya hilang. Kau ini buta.” Aduh, 

habislah aku. 

 “Ah, anu. Orang buta memiliki kelebihan 

tersendir-” Bapak itu mengambil paksa 

kacamata hitamku dari kedua belah mataku. 

 “Kau tidak buta, iya kan?!” Terlihat ia 

sangat marah dan menggebrakkan tangannya 

keras ke meja di depan kami. 

 Beberapa orang mulai masuk kedalam 

ruangan ini dan berusaha menghentikan aksi 

marahnya si bapak itu. Dan mereka membawa si 

bapak itu keluar ruangan, dan digantikanlah 

posisi si bapak itu oleh seorang wanita 

berseragam sama dengan rambut sebahu. 

 “Oke, mari selesaikan ini semua. Kau 

ingin istirahat kan, begitu pun kami. Jadi, siapa 

pembunuh si wanita tua yang kau maksud itu? 

Apa kau melihat wanita itu dibunuh?” 

Pertanyaan di lempar padaku bertubi – tubi. 



 “Aku tidak tahu pasti siapa pembunuh 

wanita tua itu. Dan aku tidak melihat seseorangg 

yang membunuhnya. Maksudku, sepertinya aku 

tertidur setelah aku meminum teh.” Nah, bisa 

jadi kan kalau aku tertidur saat itu. 

 “Benarkah? Tetapi tim kami tidak 

menemukan sidik jarimu di cangkir – cangkir 

berisikan teh bercampur gula itu. Berhentilah 

berbohong, kau tahu ini melelahkan.” Oh tuhan, 

tolong buat wanita ini percaya. 

 “Tapi memang benar bukan aku yang 

membunuhnya.” 

 “Jika kau menyimpulkan hal seperti itu, 

kau bukan pelakunya. Maka siapa yang ada di 

sana lagi selain kau. Dan aku juga mulai curiga 

mengapa kau berpura – pura menjadi orang buta.” 

Ya tuhan, mengapa orang – orang berseragam 

abu seperti mereka memiliki banyak kecurigaan. 

 “Karena aku tak terbiasa.” 

 “Tak terbiasa jika kau tidak buta? Biarkan 

aku melihat matamu lebih dekat. Ah, sepertinya 



kau baru saja mendapatkan mata baru. Aku 

benar kan?” Ya, kau benar. Semuanya, kau 

benar atas semuanya. 

 “Ya, aku baru mendapatkan pendonor.” 

Jawabku lesu. 

 “Lalu mengapa kau mengambil kedu mata 

si wanita tua itu? Kau kan sudah mendapatkan 

mata yang normal.” Tanya nya santai. 

 “Mata itu untuk adik kembarku. Ia lah 

yang mendonorkan kedua matanya untukku, dan 

sekarang ia terbaring di ruangan serba putih itu. 

Tanpa mata, karena dokter bilang mereka tidak 

mempunyai stok bola mata. Oleh karena itu, aku 

mencari pendonor.” Ya, aku jelaskan semuanya. 

Aku benar – benar pusing. 

 “Jadi benar kau yang membunuhnya? Kau 

mengambil matanya? Tapi mengapa kau tidak 

mau jujur dari kali pertama, nak.” Ia hanya 

melempar pertanyaan dengan tenang, ia tahu 

sepertinya cara memperlakukan seseorang 

sepertiku ini. 



 “Aku benar – benar tidak tahu siapa yang 

membunuh wanita tua itu. Aku juga tidak tahu 

kemana matanya menghilang. Aku benar – benar 

tidak tahu apa – apa. Tolong sudahi semua ini.” 

Mataku mulai mengeluarkan air dari sudut – 

sudut. 

 “Baiklah. Kau tunggu sebentar di sini. 

Akan aku panggilkan seseorang untuk 

menenangkan kondisimu.” Suaranya begitu 

tenang, berbeda sekali saat pertama kali ia mulai 

menginterogasiku. 

 Terasa tangannya mengelus pelan 

kepalaku, dan terlihat pula ia melangkahkan 

kakinya keluar ruangan ini. 

 Tak lama kemudian, terdengan suara 

langkah kaki yang mulai mendekat, dan entah 

dari kapan ada seseorang yang berbeda seragam 

dengan kebanyakan orang di sini mulai ada di 

depanku. Di kursi tempat bapak dan wanita 

berseragam tadi duduki. 

 “Selamat siang, Rey.” Mengapa ia 

terdengar akrab? Kami tidak saling mengenal. 



 Aku hanya melihatnya heran, dan mulai 

menganggukkan kepala sebagai tanda menerima. 

 “Perkenalkan, aku Sarah. Aku adalah 

seorang psikolog di distrik ini.” Ia menyodorkan 

tangannya dengan keramah – tamahannya yang 

tidak aku balas balik. 

 “Oke, mari kita lihat. Haha, mengapa kau 

terlihat begitu tegang, Rey. Relax saja, atur 

nafasmu, dan dalam hitungan ke tiga kau akan 

tertidur. Satu, dua, tiga-” Aku tidak mendengar 

apa – apa lagi setelah itu. Aku sadar, aku tertidur. 

Dan aku bermimpi, Rayna meninggalkanku. 

 

~ 

 

 

 

 

 



SEMBILAN 

 

 Aku terbangun di sebuah ruangan 

berjeruji, dan di sekelilingku ada bapak dan 

wanita yang berseragam itu, dan juga ada wanita 

yang berkata bahwa dirinya adalah Sarah, dan 

ada satu orang lagi yang tidak aku kenali, bapak 

itu tubuhnya sangat besar dan kekar, sungguh 

menakutkan. 

 “Oke, Rey. Aku akan bicara baik – baik 

padamu. Kau harus tinggal disini selama 

beberapa tahun.” Kata si Sarah itu, tanpa basa – 

basi. 

 “Tunggu. Mengapa aku harus tinggal di 

sini? Aku sekarang tinggal dengan sahabatku, 

Petra. Dan ini sudah malam, aku harus pulang, 

atau tidak ia akan khawatir dan mungkin akan 

memarahiku.” Petra kan tukang marah – marah. 

 “Sepertinya benar apa katamu, secara fisik 

bukan ia yang melakukannya, tapi rohnya. Tapi 



itu sangat tak memungkinkan, Sar.” Bincang 

wanita berseragam itu kepada Sarah. 

 “Seharusnya memang tidak bisa, mungkin 

kepribadian ganda yang menyebabkannya 

melakukan itu. Tapi setelah aku teliti ke orang – 

orang terdekatnya, ia bukanlahh seseorang yang 

seperti itu. Maka aku simpulkan bahwa kasus 

pembunuhan itu dikarenakan proyeksi astral dari 

dalam diri Reynaldi.” 

 “Hei. Tunggu sebentar. Mengapa kalian 

membawa namaku? Dan apa itu proyeksi astal? 

Dan mengapa kau mengatakan kemustahilan? 

Ada apa ini, tolong jangan buat aku semakin 

terlihat bodoh dengan tidak tahu apa – apa. 

 “Heh, anak kecil. Ku beri tahu kau, kau 

adalah pelaku sebenarnya dalam kasus 

pembunuhan nyonya Martha Salupo. Tapi ini 

semua bukan sepenuhnya salahmu, karena yang 

melakukan itu adalah seseorang yang jauh di 

dalam dirimu, yang biasanya kita sebut proyeksi 

astral. Tapi tetap saja itu salahmu, karena 

seseorang yang melakukan itu ada dalam 



dirimuu sendiri.” Cukup jelas, tapi aku masih 

tidak mengerti soal seseorang yang jauh dalam 

diriku. 

 “Kami juga telah menggeledah seisi 

rumahmu dan rumah sahabatmu, dan kami 

menemukan ini. Kedua Mati Chantra milik 

nyonya Martha Salupo. Kami telah memberi 

tahu orang – orang terdekatmu mengenai hal ini.” 

Apa? Tidak mungkin. 

 “Tadi sore aku mendengar kabar ini, aku 

turut berduka cita atas kepergian saudari 

kembarmu. Maafkan aku, aku tidak bisa 

membantu apa – apa.” Hah? Apa katamu Sarah? 

 “Kepergian Rayna? Dia tidak pergi, aku 

berbohong kalau ia mengambil beasiswanya dan 

pergi ke luar negeri dua hari yang lalu. Ia sedang 

ada di rumah sakit sekarang. Ia tidak akan pergi 

kemana – mana sampai aku membawakan bola – 

bola mata untuknya. Rayna akan sembuh, dan 

kami berjanji kami akan melihat mereka  

bersama – sama. Hentikan omong kosong kalian 

tentang Rayna.” Aku benar – benar tak bisa lagi 



membendungnya. Tidak mungkin Rayna 

meninggalkanku. Mengapa semuanya 

meninggalkanku. 

 “Sebaiknya kita tinggalkan ia sendirian di 

sini. Ia butuh waktu untuk mencerna semua 

pembuktian yang kita katakan.” Saur pria 

berbadan kekar itu. Dan semua orang 

mendengarkan kata – katanya dengan baik, 

mereka menuruti nya. 

 Ditinggallah aku sendirian di sini. 

Tolonglah. Mengapa kalian meninggalkanku. 

Mengapa aku kehilangan semua orang yang aku 

sayangi? MENGAPA?! Mengapa tuhan tak adil 

terhadap orang yang kesusahan. 

 

~ TAMAT ~ 
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