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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa. Berkat limpahan karunia-Nya, saya 

dapat menyelesaikan penulisan buku novel ini. 

Dalam penyusunan novel saya telah berusaha 

semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan 

saya sebagai penulis. Namun sebagai manusia 

biasa, penulis tidak luput dari kesalahan dan 

kekhilafan baik dari segi teknik penulisan maupun 

tata bahasa. Novel yang saya baut berjudul 

“MIRACLE IN APRIL” ini dibuat sedemikian rupa 

semata-mata untuk membangkitkan kembali 

minat baca siswa/i dan sebagai motivasi dalam 

berkarya khususnya karya tulis. Untuk itu saya 

hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang terlibat, sehingga saya 

bisa menyelesaikan antologi cerpen remaja ini. 
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Demikian semoga karya tulis ini dapat 

bermanfaat bagi saya khususnya dan para 

pembaca pada umumnya.  

Bogor, 25 november 2019 SALMA NISIRNA. 
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Prolog 

 

Kriiingg.. “Akhh, kenapa harus sekarang?” Bisikku. 

Bel itu menandakan jam istirahat pertama telah 

tiba, yang juga mengartikan pelajaran 

matematika ini harus berakhir.  

Padahal aku sangat menyukai pelajaran 

matematika, aku suka belajar. Dan kenapa pula 

teman-teman sekelas ku selalu bersuka cita 

menyambut bel istirahat? Oh, salah. Mereka 

bukan teman-temanku, setidaknya mereka tak 

menganggapku begitu.  

“Ayo kawan-kawan! Kita bermain dodge ball 

di lapangan.” Ajakan sang ketua kelas itu 

tentunya disambut antusias oleh seluruh 

penghuni kelas, tetapi tidak untukku tentu saja. 
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Aku cukup tau diri untuk mengerti bahwa ajakan 

seperti itu tak pernah berlaku untukku. Siapa 

pula yang  ingin bermain denganku? Gadis 

berkacamata tebal, dan tak punya style seperti 

ku tak mungkin memiliki teman untuk bermain. 

„Teman-teman‟ hanya datang padaku jika mereka 

ingin melihat PR ku, hanya dengan cara itu lah aku 

dapat berkomunikasi dengan mereka. 

Aku hanya gadis biasa yang pandai belajar 

dan tak memiliki teman. Ya, aku tak masalah, 

hanya kadang aku merasa kesepian. Kehidupan ku 

yang membosankan dan menyedihkan itu berjalan 

seperti biasa, hingga suatu hari yang cerah di 

bulan April itu datang membawa petaka untukku. 

Oh, atau.. itu sebuah pembawa perubahan yang 

baik untukku? 
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BAB I 

 

Leandra adalah namaku, cantik kan? Tapi 

sayangnya tak secantik rupa ku. Rambut hitam 

bergelombang aneh yang selalu kukepang  dua, 

dengan kacamata bulat tebal yang tak pernah 

kulepas. Ya, tak ada definisi  catiknya rupa. 

Namun aku cukup bangga dengan kecantikan 

otakku, aku cukup menguasai pelajaran-pelajaran 

yang dianggap teman-teman sebaya ku sulit.  

Aku juga senang menghabiskan waktu 

dengan membaca, baca apa saja, buku apa saja. 

Membaca begitu menyelamatkanku dari rasa 

kesepian dan hampa, karna tak memiliki teman, 

dan menjalani keseharian dengan membosankan. 
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Aku dapat merasakan emosi dengan membaca, 

emosi dan kesenangan tersendiri yang tak dapat 

kurasakan di dunia nyata.  

Begitu pun dengan hari ini, aku 

memutuskan untuk kembali menghabiskan waktu 

di perpustakaan selama jam istirahat pertama. 

Kelas sudah kosong karena mereka sudah 

terlebih dulu ke lapangan untuk bermain dodge 

ball. Permainan menghindari bola itu memang 

sangat menyengankan, aku pernah merasakannya, 

bermain bersama dengan teman-teman 

menyelamatkan diri agar tidak terkena bola. 

Ahh.. hari yang menyenangkan kala itu.  

Ohya, perkenalkan. Inilah tempatku 

bersekolah, Dramaga International School, 

sekolah terbaik di kota ini. Sekolah seluas 

17hektar ini begitu terkenal, tentunya karena 



9 
 

sekolah kami banyak menghasilkan prestasi baik 

di dalam maupun luar negeri. Selain itu, tentunya 

karena sekolah kami sangat lengkap fasilitasnya. 

Semuanya terpenuhi,  kepala sekolah kami sangat 

memenuhi segala kebutuhan demi kenyamanan 

para muridnya. 

Kelas 2-A Junior High School semester 

ke-dua baru saja dimulai beberapa minggu lalu. 

Semua sudah saling akrab, kecuali aku yang masih 

saja sendirian dan tak bisa berteman sejak 

semester awal hingga sekarang. 

 Aku berjalan menyusuri koridor sambil 

membawa buku-buku yang sudah selesai kubaca 

menuju perpustakaan yang berada di sayap kanan, 

sedangkan kelas ku berada di sayap kiri gedung 

junior high school. Aku melihat kebawah, kearah 

lapangan dimana teman-teman sekelas ku sedang 
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bermain. Aku terdiam di jembatan yang 

menyambungkan sayap kanan dengan sayap kiri, 

melihat bagaimana mereka bermain dengan seru. 

Aku hanya menghela nafas dan tersenyum, 

mungkinkah aku bisa bergabung dengan mereka 

nanti? Semoga saja. 

 “Masih tak bosan kemari Lean?” Aku hanya 

tersenyum kikuk menanggapi pertanyaan dari kak 

Ayu, pustakawati disini. “Kamu butuh bermain, 

Lean. Kamu butuh berteman. Kamu takkan 

menghabiskan masa belia mu hanya dengan 

membaca buku seperti ini kan?” Kalimat serupa 

tak pernah bosan kak Ayu lontarkan setiap aku 

berkunjung kesini. Sebosan itukah kak Ayu 

melihatku? Aku hanya melontarkan senyum 

sebagai balasannya, dan memilih untuk mencari 

buku-buku baru untuk kupinjam.  



11 
 

Dengan buku-buku yang baru kupinjam, aku 

duduk di bangku penonton di pinggir lapangan. 

Entah apa yang merasukiku hingga membawa ku 

duduk disini dengan setumpukan buku-buku di 

pangkuanku. Sangat tidak cocok seorang kutu 

buku seperti ku berada dipinggir lapangan seperti 

ini. Sekelompok siswi tampak tengah menyoraki 

pemain bola yang sedang bermain, tepatnya 

mereka menyoraki satu nama., Elvan.  

Elvan Purnomo adalah ketua kelas di kelas 

ku, siapa yang tidak mengenalnya? Seorang  siswa 

yang aktif dan ramah, tentunya juga sangat 

berprestasi. Berprestasi dalam bidang musik dan 

olahraga cukup membuat namanya dikenal oleh 

semua penghuni sekolah ini. Oh, dan jangan 

lupakan wajahnya yang cukup tampan,  dan 

gayanya yang selalu stylish. Sepertinya ia sangat 
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bisa membuat dirinya bersinar dan menonjol, 

sangat berbeda dengaku. 

Lihatlah bagaimana ia beraksi di lapangan 

dengan sangat lincahnya, menggiring dan 

menggocek bola. Saat bola berada dalam 

kendalinya, sekelompok siswi yang sedari tadi 

menyoraki Elvan pun berteriak-teriak histeris 

menyemangatinya.  

Aku pun tersadar, sudah sejak tadi aku tak 

lagi membaca buku yang berada ditanganku, 

melainkan terbawa suasana pertandingan bola 

yang sedang berlangsung.  

Karena itu, aku pun memutuskan untuk 

beranjak dari tempat ramai tersebut. Baru 

beberapa langkah aku beranjak dari bangku, aku 

mendengar suara ricuh yang sangat tiba-tiba, dan 
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teriakan „AWAS‟ adalah yanng mendominasi. Aku 

pun menoleh untuk melihat apa yang terjadi. 

BRUKK!! Seseorang menabrak dan jatuh diatasku, 

tubuh dan kepalaku terhantam ke tanah ditambah 

beban orang yang tak hati-hati tersebut. Setelah 

itu, semuanya menghitam. 
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BAB II 

 

Dengan berat aku membuka mata, aku 

berusaha duduk dengan pening di kepalaku. 

Memutar pandanganku yang masih belum membaik 

untuk melihat sekitar, sepertinya aku berada di 

UKS. Aku melihat seseorang duduk disebelahku, 

aku terkejut hingga sedikit terlonjak dari 

tempatku.  

Ketika pandangan ku membaik, aku kembali 

terlonjak „Apa yang dia lakukan disini? 

Menungguku sangatlah tak mungkin. Lalu mau apa 

dia disini?‟ Hatiku terus bertanya-tanya dengan 

memandang bingung orang tersebut, Alvin 

maksudku. Ia adalah sahabat karib Elvan. 



15 
 

“Elvan? Kau baik-baik saja? Kenapa kau 

memandangku seperti itu?” Dia bertanya padaku. 

“Y-ya, aku baik-baik saja. A-apa yang kau lakukan 

disini?” Tanyaku dengan kikuk dan pelan. “Apa 

maksudmu Van? Tentu saja aku menemanimu 

hingga sadar disini, memastikan kau baik-baik 

saja. Kau baru saja menabrak Leandra si nerd 

tadi siang dengan sangat keras, kau ingat?” Ohh.. 

ya, tadi siang aku telah menabrak Lean.. tunggu, 

apa?  

“A-apa maksudmu? Aku Lean..” Seketika 

aku membulatkan mataku ketika melihat pantulan 

bayangan di cermin yang berada di belakang 

Alvin. 

 Yang kulihat bukanlah diriku, melain 

sosok.. Elvan? Aku turun dari ranjang UKS dan 

berjalan mendekati cermin tanpa menghiraukan 
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panggilan Alvin. Aku memandangi cermin tersebut 

dengan perasaan tak karuan. Menyentuh pantulan 

di dalam cermin, memastikan bahwa sosok 

tersebut adalah aku.  

Aku masih tak bisa menerima dan 

mencerna kejadian tak masuk akal ini, bagaimana 

hal ini bisa terjadi?! “Dimana Elvan?” tanyaku. 

“Apa maksudmu? Kau  kenapa sih Van?” Alvin 

menjawab dengan nada khawatir. Entah apa yang 

terjadi hingga hal mustahil dan tak masuk akal 

seperti ini bisa terjadi, tapi aku harus tetap 

memastikan dan mencari tau.  

“Dimana Leandra?” aku kembali bertanya. 

Alvin terdengar menghela nafas berat. “Di 

ranjang pojok sana.” Ia menunjuk tirai yang 

berada di paling ujung ruangan. Aku bergegas 
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menghampirinya, dan membuka tirai tersebut 

dengan perlahan. Takut semua ini adalah nyata. 

Tak kusangka ia telah tersadar dan berdiri 

di balik tirai yang baru saja kubuka, ketika 

pandangan kami bertemu. Aku membulatkan mata 

dengan perasaan tak karuan yang semakin 

menjadi-jadi. Begitupun dengannya, nampak 

sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. 

Sungguh aneh dan tak wajar rasanya, melihat 

diriku sendiri seperti ini.  

“Ikut aku!” Diriku yang sepertinya adalah 

Elvan di dalamya menarik tanganku untuk 

berjalan mengikutinya. Tak menghiraukan 

panggilan Alvin, ia terus menarik tangankku entah 

membawaku kemana. Aku tak bisa berpikir jernih, 

akal sehatku masih tak bisa menerima kejadian 

ini.  
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Disinilah kami, di taman belakang gedung 

junior high school. Tempat ini memang sepi, 

murid-murid lain lebih memilih mengunjungi 

taman utama di dekat lapangan dan kantin. 

Memang jauh lebih strategis dibandingkan taman 

belakang ini, tapi. Sekarang hal itu tidaklah 

penting! Aku tidak mengerti! Sungguh tidak 

mengerti dengan keajaiban konyol ini! 

Entah sudah berapa lama kami terdiam 

disini, tak  ada yang membuka suara. Sibuk 

dengan pikiran kami masing-masing. “K-kau tau 

sesuatu?” Akhirnya ia membuka suara dan 

menghadap padaku.  

“Apa aku terlihat tau sesuatu?” Kami 

bertukar pandangan sesaat, sebelum akhirnya 

membuang pandangan dan menghela nafas berat. 

“Sepertinya, kejadian tadi siang adalah penyebab 
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hal ini bisa terjadi pada kita.” Elvan 

mengungkapkan dugaannya. Ya, tentu saja! 

Kejadian tadi siang adalah penyebabnya! Tapi 

kenapa? “Kau ingat bagaimana kau terjatuh? 

Mungkin kita bisa mencari tau dan kembali 

semula” tanya nya.  

“Kenapa kau bisa menabrakku?” tanyaku 

padanya, mengingat tadi siang aku hanya sedang 

berjalan dan tiba-tiba ia menabrakku. Elvan 

terdiam.  

“Tentu saja karna bola nya melambung ke 

arah mu. Aku mengejarnya, dan memang tidak 

melihat sekitar hingga menabrakmu.” Aku ingin 

menangis saja rasanya, memangnya apa yang bisa 

dilakukan? 

“Maafkan aku Lean, aku kurang berhati-

hati. Andai aku tidak menabrakmu, mungkin 
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kejadian aneh ini takkan menimpa kita.” Nadanya 

sangat lembut dan penuh rasa bersalah, 

membuatku tak enak. Ia pun sama bingung dan 

takutnya denganku, tapi aku hanya bisa 

menyalahkannya disini.  

“Bukan salahmu, lebih baik sekarang kita 

pikirkan bagaimana kita akan menjalani keadaan 

ini.” Elvan mengangguk-angguk, dan nampak 

berpikir. Dan dengan tiba-tiba melihat keadaan 

tubuhnya. Oh, tubuhku maksudnya. “Menurutmu 

aku harus bagaimana?” Aku memandangnya datar, 

ketika aku hendak mengeluarkan suara.  

KRIIING.. Bel yang sepertinya adalah bel 

tanda pulang sekolah itu pun berbunyi. “Mari kita 

ke kelas dan ambil tas kita dulu, baru kita 

pikirkan lagi di Tubruks Cafe. Aku yang traktir.” 

Mau tak mau akupun meng-iyakan dan kami pun 
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berjalan menuju kelas untuk mengambil tas kami, 

dan pergi menuju Tubruks Cafe. 

Aku melongo melihat suasana cafe 

tersebut, designnya terlihat sangat modern dan 

terasa sangat nyaman. Ini kali pertama aku 

datang ke tempat seperti ini. Tidak nampak murid 

sekolahan yang datang kesini kecuali aku dan 

Elvan, kebanyakan adalah anak kuliahan dan 

sekelompok pebisnis yang sibuk berdiskusi.  

“Lean? Le? Kamu ingin pesan apa?” Suara 

Elvan menyadarkanku dari rasa kekagumanku. “Y-

ya? Hmm aku..” Pandanganku terpusat pada papan 

menu di atas, aku kembali dibuat melongo dengan 

harga-harga yang tertera disana. Sangat tidak 

wajar nominal-nominal itu untuk makanan dan 

minuman yang aku yakin takkan cukup 
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mengenyangkan. “Hahahaha” Elvan tertawa, 

kenapa pula dia ini? Apa ia menertawakanku? 

“Sungguh lucu melihat wajahku sendiri 

seperti ini, kau khawatir dengan harga? Tak apa-

apa Le, ayo pesan saja apapun yang kau mau.” 

Baiklah Van, jika itu yang kau minta. “A-aku mau 

strawberry cheese cake, chocolate mousse, dan... 

caramel macchiato” Tanpa melihat Elvan, aku pun 

mencari tempat duduk untuk kami. 

Elvan kembali dengan nampan berisi 

pesanan kami, dan duduk di depanku. “Ini punya 

mu Le, kamu memanfaatkan kesempatan ini sekali 

ya, hahah.” Walau aku tau ia tak bermaksud 

buruk, tapi entah kenapa aku merasa terhina.  

Aku begitu menikmati cake-cake yang 

kupesan hingga lupa tujuan utama kami  kesini. 

Seketika aku mengakui bahwa harga-harga yang 
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begitu tinggi tertera di papan menu barusan, 

sangatlah sesuai. Harga-harga tersebut untuk 

rasa nikmat ini, sangat sepadan.  

“Hmm.. enak sekali! Aku tak pernah 

merasakan cake seenak ini!” Komentarku dengan 

girang. Dan Elvan kembali tertawa dibuatnya. 

Setelah makanan ku habis, aku pun membuka 

suara. “Terima kasih Elvan atas traktiranmu, aku 

sangat senang hingga lupa rasa panikku. Dan juga, 

sepertinya kita harus mulai benar-benar 

memikirkan bagaimana cara kita menjalani 

keadaan ini. Kau ada ide?” 

Elvan nampak berpikir, aku menunggunya 

untuk berbicara. “Kau sendiri?” Tatapanku 

berubah datar menatapnya, untuk apa aku 

menunggunya sejak tadi? Aku terlalu 
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mengharapkannya. Aku pun menghela nafas dan 

membuka suara.  

“Kalau kita belum bisa memikirkan 

kedepannya, lebih baik kita pikirkan saja dulu 

untuk bertahan hidup sampai besok. Sebentar 

lagi adalah jam pulangku, biasanya mama akan 

mencariku. Maka dari itu sebelum mamaku curiga 

dan bertanya macam-macam, lebih baik kita 

segera pulang dan jangan banyak tingkah dirumah 

masing-masing. Mengerti?” Elvan pun mengangguk 

pelan.  

“Jadi aku akan pulang kerumah mu 

sekarang?” tanya nya. “Tentu saja. Dan sekarang 

mari kita bertukar alamat dan kontak, agar kita 

mudah berkomunikasi.”  

Setelah bertukar alamat dan kontak, kami 

pun berpisah ke arah alamat yang sudah kami 
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dapat. Kami pun sepakat agar tida banyak bicara 

dan bertingkah di depan anggota keluarga yang 

lain, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. 
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Bab III 

 

Aku berdiri terdiam di depan alamat 

rumah yang Elvan tulis. “Ini rumahnya kan?” Aku 

sangat ragu untuk masuk, tentu saja karena ini 

bukan rumahku! Cukup lama aku berdiri disini. 

Entahlah, sepertinya diriku takkan pernah siap. 

Kenapa pula hal seperti ini harus terjadi? 

Setelah sekitar 15 menit lamanya, dan 

dikarenakan langit sudah semakin gelap, akhirnya 

aku memberanikan diri untuk membuka gerbang 

dan memasukinya. Sesampainya di depan pintu 

rumah, aku pun menarik nafas dalam dan 
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menghembuskannya dengan kasar. Lalu membuka 

pintu dan memasuki rumah. 

“A-aku pulang.” Sengaja aku 

mengencangkan suaraku, tapi malah terdengar 

sangat kaku. Mungkin karena aku tak pernah 

bernada seperti ini sebelumnya? Karena kupikir 

Elvan adalah pribadi yang ceria dan bersemangat, 

dan aku berusaha memerankan sosok Elvan disini. 

Maafkan aku jika vibesnya berbeda dengan Elvan 

yang asli. Hmm bagaimana seluk beluk rumah ini? 

Sangat tidak lucu „Elvan‟ sedang mencari-cari 

ruangannya sendiri seperti ini.  

“Elvan sudah pulang?” Aku membeku 

mendengar suara yang datang dari arah 

belakangku itu. Oke, mungkin ia ibu„ku‟? Dan aku 

tidak boleh gugup menghadapinya, selayaknya ibu 

dan anak kan? 
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Aku pun memutar badan dengan pelan dan 

menjawab. “Iya bu,  aku pulang.” Sungguh aku 

berusaha bersikap biasa saja, maafkan aku Van. 

“Bu?” 

Deg. Apa maksudnya? Dia bertanya padaku? 

Maksudnya? Dia bukan ibunya? Oh tidak, aku 

harus apa?! Kenapa pula ia jalan mendekat dengan 

raut wajah seperti itu? Sepertinya aku 

melakukan kesalahan! Tap, tangannya mendarat di 

pundakku. 

“Pfft.. kenapa wajahmu seperti itu Van? 

Tentu saja ibu ini ibumu nak, hahahah” Fyuhh.. Es 

yang membeku barusan sudah meleleh, maafkan 

aku sekali lagi Van. Akhirnya aku tau kenapa Elvan 

sangat jahil di kelas, buah jatuh tak jauh dari 

pohonnya.  
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“Ayo cepat bersihkan tubuhmu, lalu turun 

untuk makan malam. Ayah akan pulang sebentar 

lagi.” Aku hanya tersenyum dan menggangguk. 

Dan menaiki tangga menuju kamar Elvan, mari 

kita cari ruangannya di atas. Aku melihat 

sekeliling rumah, kukira Elvan sangatlah kaya, 

karena begitulah yang kulihat dari rumahnya ini. 

Banyak dekorasi yang mengagumkan sejauh yang 

kulihat, dan sekarang aku menjadi sangat 

penasaran dengan kamar Elvan. 

Ah, itu dia. Sangat jelas itu adalah 

kamarnya, terdapat gantungan bertuliskan „Elvan‟ 

di knop pintunya. Aku memutuskan untuk masuk 

tanpa ragu, entahlah aku sangat lelah dan sudah 

tak betah dengan tubuh kotor ini. 

Wow.. Ini baru lah yang disebut dengan kamar 

tidur. Kasurnya yang besar dan empuk, ada AC di 
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pojok ruangan, meja belajar yang rap- errr.. Itu 

tidak rapih, tapi yang terpenting suasananya 

sangat nyaman. Dan aku takkan rebahan lebih 

lama lagi, sebelum aku tak bisa lepas sama sekali 

dari kasur yang super nyaman ini, aku 

memutuskan untuk mandi. 

 Ahhh.. Sangat segar memang setelah 

mandi, membantuku merilekskan diri, yah walau 

aku agak kesulitan karena harus terus 

menengadah keatas agar tak melihat tubuhku 

sendiri. Kuharap, Elvan melakukan hal yang sama.  

Aku pun bercermin. Rambutku sedari kecil 

tak pernah kubiarkan pendek, aku suka berambut 

panjang. Aku bisa membentuk rambut ku menjadi 

apa saja dengan indah, dan tentu saja kepang 

adalah favoritku. Tapi kini, aku baru merasakan 

berambut pendek ala lelaki. Tubuh tinggi ini juga, 
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sangat tidak terbiasa mengingat tubuhku yang 

asli sangat lah dibawah rata-rata. Aku sudah 

menggunakan kacamata sedari kecil. Dan tak 

menggunakan apa-apa di wajahku seperti  ini, 

sangatlah tak nyaman. Tanpa kusadari, air mata 

sudah membasahi pipiku.  

Kenapa harus seperti ini?  

Kenapa harus aku? 

Dengan kasar aku menyeka air mataku, mari coba 

bertahan. Mungkin takkan lama. 

“Elvan, makan malam sudah siap. Ayo kita makan 

bersama.” Aku bergegas turun kebawah, jujur 

aku memang sangat lapar. Begitu duduk di bangku 

meja makan,  aku teringat untuk tidak banyak 

bertingkah agar tidak menimbulkan kecurigaan.  
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 “Elvan.” Suara ayah Elvan memanggilku, 

seketika aku menegang. Apa aku salah lagi? “Iya 

yah?” Oke, sebuah kemajuan bagiku karena 

suaraku tak terdengar sangat kaku dan gugup 

sekali seperti sebelumnya.  

 Tatapan beliau tak dapat kutebak, sangat 

tak terbaca. Terkadang aku melihat Elvan 

berekspresi seperti ini, buah jatuh tak jauh dari 

pohonnya. “Makanlah yang banyak, kau nampak 

semakin kurus dan tak bersemangat.” Apa ayah 

Elvan memang semanis ini? Memang ekspresinya 

agak terlihat dingin, tapi aku tak menyangka 

beliau akan mengatakan hal itu. Aku tersenyum 

dan mengangguk. “Iya ayah!” Setidaknya, aku 

harus makan yang banyak kan?  

 “Terimakasih makan malamnya, sangat 

enak ma. Aku mau ke kamar mengerjakan PR dan 
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belajar. Selamat malam.” Aku pun pergi dari 

ruang makan menuju kamar di lantai dua, tak 

kuhiraukan wajah tercengang kedua orang tua 

Elvan. Dan sekarang, mari fokus saja seperti aku 

adalah „aku‟ yang biasa, dengan wujud Elvan. 

Pagi ini aku terbangun karena cahaya yang 

masuk melalui celah-celah gorden kamar. Aku 

melihat sekeliling dan menemukan keanehan, 

dimana aku? Aku pun terdiam dan berpikir 

sejenak, aku segera bangkit untuk melihat 

wajahku di cermin. Aku sangat berharap bahwa 

aku sudah kembali, dan aku berharap semuanya 

hanya mimpi! 

 Begitu melihat pantulan di cermin. 

Ternyata memang bukan mimpi, apa yang aku 

harapkan? Ingin menangis, tapi aku sudah cukup 

menangis semalam. Aku juga tidak bisa tidur 
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karena berada di tempat baru, walau kasur dan 

suasananya sangat nyaman sekalipun. Yah, 

sebaiknya aku bersiap-siap dan berangkat 

sekarang. 

 Sesampainya di sekolah, aku berjalan 

sangat pelan. Apakah tak sulit menjadi orang 

lain? Apalagi aku sangatlah kaku, aku akan sangat 

merugikan Elvan. Aku sedang berjalan di lorong 

menuju kelas, nammun tiba-tiba ada yang 

menepuk pundakku. 

 “Elvan, kamu piket kan hari ini? Ayo bantu 

aku bawakan peta untuk materi pelajaran IPS.” 

Aku cukup kaget karena baru pertama kali ada 

yang menyapa ku seperti itu. Aku tersenyum dan 

mengangguk, lalu mengikuti langkahnya menuju 

ruang penyimpanan.  
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Siapa sangka peta akan seberat ini? Bukankah 

seharusnya aku sudah bertubuh lelaki pun 

kekuatanku akan seperti lelaki? Tapi kenapa 

rasanya aku masih saja sangat lemah? Sepertinya 

teori itu tidak berlaku, betapa tak beruntungnya 

aku. Karena kehilangan fokus aku pun kehilang 

keseimbangan pada pegangan petanya, dan 

mengakibatkan petanya terjatuh. 

 Aku sudah siap untuk mendengar suara 

jatuh yang kencang, dengan memejamkan mataku. 

Tapi, tidak juga terdengar apapun.  

 “Selamat pagi.” Suara yang terdengar 

ceria itu menyapa dari arah samping ku. Aku pun 
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membuka mata untuk melihat siapakah sang 

penyapa yang suaranya terdengar mirip dengan, 

suaraku? Namun suara yang barusan terdengar 

lebih ceria dan bersemangat.  

“Kubilang, selamat pagi. El-van.” Ya dia 

mengeja namanya sendiri, aku pun memutar kedua 

bola mataku dan akhirnya tersenyum dengan 

setampan mungkin. “Selamat pagi Le-an.” Tapi, 

apa-apaan penampilannya itu? Apa yang ia lakukan 

pada diriku? Oke, oke, kuakui „diriku‟ yang 

bepenampilan seperti itu sangatlah keren. Sangat 

berbeda, dan membuatku berpikir. „kenapa tak 

kucoba berpenampilan seperti itu selama ini?‟  

 Maksudku, lihatlah rambut itu. Tidak 

berkepang dengan membosankannya, tapi digerai 

dengan rapi dan terdapat jepitan bunga di 

poninya. Dan lihatlah style pakaiannya, jumpsuit 
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denim dipadukan dengan kaus putih biasa, juga 

dengan sepatu kets. Sepertinya itu bukan baju 

milikku, melainkan baju kakak laki-laki ku. Sudah 

kubilang jangan banyak bertingkah, tapi kenapa 

dia bisa mendapatkan baju itu dari kakak ku? 

Sesampainya dikelas, „aku‟ maksudku Lean 

yang berubah penampilan itu, menjadi perhatian 

seluruh penghuni kelas. “Selamat pagi semuanya!” 

Sapanya pada seluruh penghuni kelas, beraninya 

dia melakukan itu dalam wujud tubuhku? Anehnya 

semuanya menjawab sapaannya tersebut, dan 

kemudian berbondong-bondong menghampirinya. 

“Kamu benar Leandra?” “Ada apa denganmu?” 

“Kamu berubah drastis.” Semuanya ricuh 

mengerumuninya, apa mereka tak berlebihan? 

“Lean, aku mau melihat PR mu.”  
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 „Lean‟ pun terdiam dan menjawab. “Haha, 

aku belum mengerjakan PR.” Semuanya kembali 

tecengang dengan jawaban santainya itu. “Kau 

seperti bukan Leandra, sejak kapan Leandra 

tidak mengerjakan PR?” Aku pun mengeluarkan PR 

ku.  

“Aku sudah mengerjakannya.” Sahutanku 

itu yang tiba-tiba tersebut membuat perhatian 

seluruh kelas teralihkan padaku. “Kau? 

Mengerjakan PR?” “Keajaiban telah terjadi hari 

ini!” “Mari kita melihat PR Elvan.” Mereka 

mengambil buku ku, dan melihatnya terlebih dulu, 

sepertinya untuk memastikan kebenaran 

jawabanku. 

“Wah! Semuanya benar!” “Elvan, tak 

kusangka dirimu akhirnya bisa seperti ini. Aku 

bangga padamu hiks.”  Alvin merangkulku dan 
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berpura-pura tersentuh, lebaynya teman mu Van. 

Aku bingung harus menanggapi apa semua ucapan 

mereka, aku hanya tersenyum dan tertawa.  

Sungguh, perasaan ini tak dapat 

kudeskripsikan. Aku berinteraksi dengan teman-

temanku, apa ini pertanda baik bagiku? Dan bisa 

membawa perubahan yang baik untukku? Semoga 

saja. 

Bab IV 

 

Kriing.. 

Bel tanda istirahat telah berbunyi, aku sudah 

bersiap untuk pergi ke perpustakaan seperti 

biasa. Namun sebuah teriakan membuatku 

menoleh.  
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 “Ayo semuanya! Kita main dodge ball 

bersama!” Lihatlah ia, berdiri di atas bangku dan 

berteriak dengan semangat seperti itu. Aneh dan 

memalukan sekali melihat diriku bertingkah 

seperti itu, tolonglah Van. Semuanya mengiyakan 

ajakannya dengan antusias. 

 “Hihi, ternyata Leandra bisa seperti itu 

juga ya.” Salah seorang temanku berkomentar 

seperti itu, entalah itu sebuah pujian atau 

sebaliknya. “Lean, kau juga. Ayo.” Apa? Aku?! 

 Sesampainya di lapangan, aku terdiam. 

Maksudku, aku tak pernah bermain sebelumnya! 

Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau aku 

mengacau? Sepertinya Elvan menangkap 

kegugupanku.  

“Santai saja Le, kita hanya bermain untuk 

bersenang-senang. Lupakan semua yang kau 
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khawatirkan, kita bersenang-senang sekarang!” 

Ya, ada benarnya, mari bersenang-senang.  

 

 

Apa boleh aku merasa senang seperti ini? Tadi 

itu sangat menyenangkan! Apalagi dengan tubuhku 

yang tinggi seperti ini, aku dapat dengan mudah 

menangkap dan melempar bolanya dengan tepat.  

 “Elvan, ayo lanjut bermain bola! Kapten 

sepak bola kebanggaan sekolah ini harus bermain 

setiap harinya kan?” Aku melongo. Begitukah? “T-

tapi aku t-tidak..” 

KRIING 

Fyuh, aku selamat. “Ahh, sayang sekali. Kenapa 

bel itu harus berbunyi sekarang? Jam istirahat 
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semakin singkat saja setiap harinya.” Teman-

temanku sangat menyayangkan jam istirahat 

mereka yang tela usai. “Sudah, ayo kita kembali 

ke kelas.” Elvan yang berada dalam tubuhku itu 

mengajak kami kembali ke kelas, anehnya semua 

mendengarkan.  

 “Pulang sekolah nanti, kita bermain dulu ya 

Van.” Alvin mengajakku bermain. “Main? Main 

apa?” Alvin memutar kedua bola matanya. “Tentu 

saja sepak bola Van, kau ini aneh-aneh saja kalau 

bertanya.” “Oh, oke.” Bodohnya aku mengiyakan 

ajakannya. “Aku mau ikut bermain, boleh ya?” 

Suara itu tentu saja dari „Elvan‟ yang asli. Alvin 

nampak bingung. “Kita akan bermain sepak bola 

Leandra, tapi kalau kau memang ingin ikut 

bermain, boleh saja.” Kenapa kau jawab begitu 

Alvin?! 
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Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku 

merasa malas sekali mengikuti pelajaran. Aku tak 

dapat berkonsentrasi dengan baik, mungkin gara-

gara otak ini adalah otak Elvan, jadi aku tak 

dapat berpikir dengan optimal.   

KRIING. Dan untuk pertama kalinya dalam 

hidupku, aku merasa sangat senang mendengar 

bel tanda pulang sekolah itu berbunyi. Semuanya 

bersiap-siap untuk pulang dan merapihkan 

barang-barang mereka, begitu juga aku. “Elvan! 

Ayo kita ke lapangan!” Ajakan dari Alvin itu 

menyadarkan ku dari khayalan akan masakan 

nikmat mama Elvan, yang kukira akan segera ku 

santap begitu pulang.  

 Tapi sepertinya, aku tak dapat menyantap 

makanan mama Elvan dengan cepat hari ini. Aku 

sudah mengiyakan ajakan Alvin untuk bermain 
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sepak bola pulang sekolah ini, dan aku tak punya 

pilihan. Aku  pun membawa tasku ke lapangan 

bersama anak lelaki yang lain, dan jangan lupakan 

„Leandra‟. 

 “Pembagian teamnya kita hom pim pah 

seperti biasa saja ya?” Kami pun sudah terbagi 

menjadi dua team. Aku tidak satu team dengan 

Alvin, tapi malah dengan si Lean ini. Aku berbisik 

pada Lean “Aku tak tau cara bermainnya Van.” 

Tapi ia tampak santai. “Tenang saja Le, ada aku.” 

Apa? Tapi aku „kaptennya‟ disini. Tapi, yah 

sudahlah mari coba saja. 

Oke, aku ini perempuan teman-teman tampan, 

kenapa kalian bermain dengan serius begitu? Aku 

tak tau harus apa?! Aku hanya berlari-lari 

mengikuti bola, dan tak pernah mengambil alih.  
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 Sebaliknya, lihatlah Leandra yang 

bertubuh mungil diantara yang lain itu. Ia sangat 

bersemangat berlari kesana kemari dan merebut 

bolanya dari lawan, tak tau kah ia sedang menjadi 

diriku sekarang? Itu permainan pertamaku. 

Setidaknya dia bisa sedikit manis dan malu-malu 

dalam bermain, tapi apa yang dia lakukan? Malah 

mencetak gol seperti itu! 

 “LEAN!! KAU HEBAT SEKALI!” Anggota 

team yang lain nampak mengerubungi dan memuji-

mujinya. Tapi tidak denganku, aku malah melongo 

dengan anggota team lawan. “Sepertinya 

permainan kali ini akan seru.” Ucap Alvin. Apa 

maksudnya itu?  

 Kenapa aku merasa permainannya malah 

semakin memanas? Aku berdiri di dekat gawang, 

mungkin aku bisa menerima bola disekitar sini dan 
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langsung memasukannya ke gawang lawan. Benar 

saja, bolanya menuju kemari. Aku pun bersiap 

untuk menerima bolanya. “Elvan!” Kenapa ia 

menendang bolanya tinggi sekali?! Aku pun 

melompat bermaksud menerimanya dengan 

dadaku, seperti pemain-pemain bola handal. Tapi 

yang terjadi  malah, kepala ku yang menerima 

bolanya. Sangat kencang bola itu mengenai 

kepalaku, aku pun terjatuh karena pusing. 

Seperti ada burung-burung yang mengelilingi 

kepalaku saking pusingnya.   

Semuanya menghampiriku, aku masih 

sangat syok akibat serangan bola tersebut. 

Setelah kurasa penglihatan dan kepalaku tak 

terasa terlalu pusing lagi, akupun tertawa. “Kau 

tidak apa-apa Van?” Aku mengangguk. “Maafkan 

aku teman-teman, aku mengacau.” Dan mereka 
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pun terlihat bernafas lega dan ikut tertawa 

bersamaku.  

“Mengacau apa maksudmu Van? Lihat itu!” 

Salah seorang teamku menunjuk ke arah gawang 

lawan dan terdapat bola di dalam garis goalnya. 

Apa itu maksudnya, aku yang mencetak goalnya? 

Aku berhasil memasukkan bolanya?! Sebuah 

insiden yang sangat lucu. 

Kami masih terus tertawa karena 

kekonyolanku. Kami pun lanjut bermain, denganku 

yang tak membantu banyak, dan Leandra yang 

sangat piawai bermain bola. Tentu saja, karena di 

dalam tubuh Leandra itu terdapat Elvan sang 

kapten sepak bola.  
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Semuanya nampak tumbang dirumput lapangan, 

telentang dengan keringat membasahi tubuh 

kami. Nafas yang masih memburu selesai bermain 

bola, dengan hasil teamku yang menang! Tentu 

saja, ada kaptennya di team kami.  

 “Melelahkan sekali, dan seru sekali! 

Permainan kali ini sungguh berbeda.” Semuanya 

setuju, apa karena ada Elvan dalam wujudku? 

Entahlah. Langit sudah mulai beralih warna 

menjadi jingga, matahari pun sudah mencondong 

ke arah barat.  

 “Kalian haus? Ayo kita beli minum ke 

minimarket dulu, biar aku yang bayar.” Tentu saja 

itu suaraku, maksudku, „Elvan‟ versi perempuan. 

Kenapa ia senang sekali mentraktir? Memangnya 

ia dapat uang jajan berapa dari ibuku? Ya, tentu 
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saja semuanya senang akan ditraktir. Sesuatu 

yanng gratis memang sangat nikmat bukan?  

 Kami pun berjalan bersama menuju mini 

market dekat sekolah kami. “Ayo pilih yang kalian 

mau.” Ucap Lean pada kami. Saat semuanya asik 

memilih minuan dan es segar untuk mereka 

minum, aku pun mendekati Leandra dan berbisik. 

“Kau yakin mentraktir mereka kali ini?” Ia 

mendongakkan kepala melihatku. “Kenapa tak 

yakin?” “Karena ibuku tak pernah memberi uang 

jajan sebanyak mama mu.” Ia terdiam, benar kan?  

 “Kenapa kau tak ingatkan dari tadi?! 

Memang benar tadi pagi aku uring-uringan karena 

tidak dapat uang jajan seperti biasa. Le, 

tolonglah aku kali ini saja. Kau pasti dapat jatah 

uang jajanku dari mama kan? Bayarkan mereka 

untukku ya? Aku akan malu jika membatalkannya 
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Le.” No way! Aku berencana membelanjakan uang 

ini untuk beli buku novel. Kami pun berdebat, dan 

ia terus memaksaku.  

 

 

“Kalian kenapa?” Kami pun dengan kompak 

berhenti berdebat. “T-tidak apa-apa, kalian 

sudah memilih? Biar kubayar.” Ia pun melihat 

padaku dengan mengirim sinyal untuk 

mengikutinya memasuki mini market. Fine! Aku 

pun mengikutinya dengan terpaksa dan membayar 

minuman mereka. Kami pun meneruskan 

perjalanan pulang. 

 “Hari ini sungguh menakjubkan  dan 

misterius sekali ya? Banyak hal yang 

mengejutkan.” Salah seorang dari kami 
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berceletuk. “Ya benar! Elvan menjadi sangat 

serius hari ini, siapa sangka kau mulai 

mengerjakan PR mu dengan benar Van. Kau juga 

banyak sekali diam, dan juga permainan mu hari 

ini sangat buruk. Ada apa denganmu?” Alvin 

memang bawel dan blak-blakkan seperti itu, tak  

kusangka aku membawa banyak perubahan buruk 

bagimu Van, maafkan aku sekali lagi.  

 “Dan Leandra! Kau hebat sekali! Aku tidak 

menyangka kau bisa bermain bola sebaik itu, 

sangat baik malah. Kau harus sering-sering 

bermain lagi dengan kami.” Celetuk salah seorang 

yang lain. ”Kau juga membuat kami kaget, kau 

tidak mengerjakan PR mu. Kau mencatat sejarah 

baru, seorang siswa teladan tak mengerjakan PR.” 

Oh, sepertinya kita impas Elvan, kau membuat 

namaku tercoreng untuk hal itu.  
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 “Tapi kami senang, akhirnya kau mau 

bergabung dengan yang lain Leandra. Dan bermain 

dengan kami, kau anak yang seru. Jangan terlalu 

sering berkutat dengan buku-bukumu, lebih 

sering lah bermain seperti hari ini. Menyenangkan 

bukan?” Alvin kembali berpendapat, dan 

pendapatnya kali ini. Membuatku tertegun, Aku? 

Anak yang asik? Entah apa jadinya jika aku 

kembali ke tubuh asliku. Sepertinya Elvan 

menangkap gelagatku yang memikirkan hal itu, dia 

ini memang peka sekali.  

 “Dadah semuanya, kita berpisah disini. 

Sampai jumpa besok!” Kami pun berpisah di 

perempatan jalan, kecuali aku dan Elvan tentu 

saja. Kami masih harus merencanakan hari 

berikutnya bukan?  

 



53 
 

 

“Bagaimana perasaanmu hari ini Le?” Tanya Elvan 

ketika tinggal kami berdua. “Tentu saja aku 

senang sekali, akhirnya aku bisa merasakan 

rasanya bermain dengan teman-teman yang lain. 

Tapi..” Aku menghentikan langkahku, begitupun 

dia. 

 “Aku takut perasaan ini akan segera 

berakhir, apa boleh aku bahagia seperti ini? 

Bagaimana kalau esok tubuh kita kembali seperti 

semula? Itu berarti kita akan hidup normal 

seperti biasa kan? Semuanya akan kembali 

seperti semula. Aku pun akan menjadi Leandra 

yang kaku dan tak bisa berbaur.” Setelah 

kuutarakan perasaanku, tak ada yang bersuara.  

 “Aku senang. Aku sangat bahagia hari ini. 

Aku ingin terus merasakannya, berteman dan 

bermain. Tapi disisi lain, aku merindukan tubuhku. 

Aku merindukan keluargaku.” Mengingat mereka, 

aku pun  menitikkan air mata. Mungkin tak apa-

apa jika aku kembali seperti biasa, toh aku 
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terbiasa dengan kehidupanku yang semula. Elvan 

pun menepuk pundakku. 

 

 

  

“Aku juga merasakan perasaan yang tak 

jauh berbeda, aku turut merasakan rasa 

kesepianmu. Maafkan kami tak pernah peka 

terhadap keberadaanmu selama ini, aku sebagai 

ketua kelas sangat merasa bersalah tak bisa 

mengajakmu berbaur dengan yang lain. Maafkan 

aku Le. Walaupun kita sudah kembali seperti 

semula, aku janji padamu takkan membiarkanmu 

merasakan kesepian lagi.” Aku tersentuh dengan 

perkataannya, sungguh manis sekali dirimu Van. 

 “Baiklah, semoga kita bisa kembali seperti 

semula segera.” Aku menyeka air mataku dan 

tersenyum kembali. Benar, jalani dan berdoa lah 

yang terbaik.  
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Bab V 

 

 Hari kedua dengan tubuh ini, perasaanku 

memang agak tak karuan. Ku ingin menangis saja 

terus, tapi itu takkan mengubah apapun, jadi 

disini lah aku. Duduk dibangku Elvan, mengikuti 
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pelajaran bahasa Inggris bersama Alvin yang 

tertidur disebelahku. Hal yang membuatku 

semangat selain belajar sekarang ini adalah, 

dapat bermain dengan teman-teman. Walaupun 

aku tak hebat dalam bermain sepak bola, tapi 

dapat kurasakan keseruannya ketika bermain 

bersama teman-teman.  

 

 

KRIING  

Aku mulai menyukai bunyi bel sekolah, 

artinya aku dapa t bermain dengan teman-teman. 

Kami bersenang-senang bermain dodge ball dan 

sepak bola,  entah kenapa mereka tak pernah 

bosan memainkannya. Tapi kuakui, bermain 

bersama memang sangatlah menyenangkan, 

apapun yang kau mainkan itu. 

Aku duduk dipinggir lapangan karena lelah 

bermain dan Elvan nampak menghampiriku dengan 

senyum dan kacamata membosankan itu, dan 

duduk disebelahku. “Kau nampak sangat lebih 
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menikmati hari ini, daripada kemarin. Ada apa?” 

Tanya nya. Aku tersenyum.  

 “Aku hanya berpikir harus menikmatinya 

sebelum melepasnya, lagipula kemarin aku masih 

syok dengan semua perubahan yang terjadi tau.” 

Elvan pun tertawa dan mengangguk-angguk. Saat 

kami sedang asik mengobrol dan menceritakan 

kejadian dirumah masing-masing. “Kalian!” 

DUAG!!  

Sangat kencang, aku tidak bercanda. Pusing 

sekali rasanya berbenturan dengan kepala orang 

lain. Oh, dibenturkan tepatnya. Aku dan Elvan 

masih terus mengaduh kesakitan sedangkan sang 

pelaku seperti tak merasa bersalah sama sekali, 

Alvin lah pelakunya. “Sakit ya? Hahaha, maaf ya 

kawan-kawanku. Habisnya kalian nampak asik 

sekali hehe. Oh iya Van, temani aku keruang 

olahraga mengantarkan bola yuk!” Ia pun 

merangkul pundak Elvan dan bukannya diriku.  

... ... ... 
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Merangkul pundak Elvan?! Aku pun sontak berdiri 

dan melihat tubuhku, juga meraba wajahku 

dengan gerakan yang tak sabar. Bodohnya si 

Elvan itu belum juga menyadarinya! Aku pun 

menepuk kedua pipinya dengan semangat.  

 “Kita sudah kembali Van! Lihatlah!” 

Otaknya memang memerlukan waktu untuk 

memproses sesuatu. Ia membulatkan matanya 

dan segera memeriksa tubuh dan wajahnya persis 

seperti  yang kulakukan. “Kita sudah kembali Le! 

AHHHHH!!” “KYAAA!” Kami pun berteriak-teriak 

dengan girang sambil berputar-putar tak 

mempedulikan pandangan orang-orang yang 

memperhatikan. “Kalian ini kenapa? Ayo kembali 

ke kelas, stop gilanya!”  

 Alvin pun langsung menarik dan merangkul 

Elvan, dan aku? Fuh~ Aku akan kembali seperti 

biasa tentu saja. Aku hendak berjalan yang 

berlawanan dengan yang lain. “Lean? Mau kemana 

kau? Ayo kau juga ikut.” Alvin memanggil dan 

mengajakku, Elvan pun melempar senyum padaku, 

aku terdiam dan kemudian tertawa. Aku pun 
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berlari ke arah mereka. Semuanya takkan sama 

lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilog 

 

Beberapa hari dalam wujud orang lain, 

tidaklah mengenakkan. Sekalipun ia adalah wujud 

yang sangat populer dan diidam-idamkan, aku 
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takkan bisa menjadi dirinya sampai kapanpun. 

Kita tak bisa menjadi orang lain sampai kapan 

pun.  

 Tapi tak buruk juga kejadian tak masuk 

akal itu terjadi padaku, dengan begitu aku tau. 

Bahwa selama ini, adalah kesalahanku.  

 Berdiam diri ketika merasa tak ditemani, 

tak berbuat apa-apa saat merasa sendiri, tak 

berusaha berbaur dengan yang lain. Seharusnya 

kulakukan dari dulu, dengan begitu aku dapat 

berteman lebih akrab lagi. Tapi memulainya 

sekarang pun tak masalah bukan?  

 Untuk kalian yang selalu merasa sendiri, 

berhentilah. Dan berbaur dengan teman-teman 

kalian. Kalian akan melewatkan masa terindah dan 

menyenangkan jika terus merasa seperti itu, 

banyak hal tak bisa terulang lagi. Jadi, mari kita 

hargai segala hal yang kita punya dan 

memanfaatkannya dengan maksimal. Ya, keajaiban 

di bulan April itu telah mengubah hidupku. 
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BIOGRAFI 
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 Lahir di Bekasi, pada tanggal 30 Maret 

2002 dengan nama Salma Nisrina. Aku merupakan 

anak bungsu dari tiga bersaudara dari kedua orag 

tua hebat, yaitu Slamet Widodo dan Ida Farida. 

 Saya memulai pendidikan sekolah pada usia 

6 tahun di SDN Purbasari 1. Namun ketika saya 

baru saja naik ke kelas 4 orang tua saya 

memindahkan saya ke SDN Margajaya 1, hingga 



63 
 

menyelesaikan pendidikan SD saya bersekolah 

disana. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang 

SMP di SMPN 7 Bogor. Lalu melanjutkan jenjang 

SMA di SMAN 1 Dramaga. 

 Saya buta nada, tapi saya suka bernyanyi. 

Selain itu, saya juga hobi membaca karya tulis 

seperti novel dan komik. Semoga karya tulis 

pertama saya dalam 17 tahun hidup saya ini, yang 

tidak seberapa bagus dan banyak kekurangannya, 

dapat menginspirasi dan menghibur kalian para 

pembaca.  


