
 

 

 

 

Chapter 3 

DIA INDIGO 

 

SENIN yang redup tanpa matahari. Ia rupanya masih malu-malu 

bersembunyi di sela-sela awan. Angin berbaik hati 

menghembuskan dingin. Tidak banyak mobil di jalan. Trotoar 

lengang. Masih terlalu pagi untuk memulai hari rasanya. Tapi Pak 

Heri seperti biasa sudah duduk di sana dengan koran pagi dan 

secangkir kopi. Gerbang sudah dibuka. 

Di kelas baru ada satu orang: Yosi. Temanku yang satu 

ini bukan pendiam tapi jarang sekali bicara denganku. Ia 

tersenyum melihatku dan aku membalas senyumnya. Sepagi ini 

dia sudah datang. Gila, pikirku. Mau apa juga datang sepagi ini. 

Anak-anak yang lain mungkin masih belum mandi. Yang 

rumahnya dekat dengan sekolah saja, biasanya baru tiba sekitar 

sepuluh menit sebelum bel masuk. Tapi anak-anak yang 

rumahnya terlampau jauh—seperti Yosi ini—malah datang 

terlampau pagi. Aneh. 

Bahwa aku tiba sepagi ini di sekolah, sebenarnya jauh 

lebih aneh. Jarang sekali. Sangat jarang aku bisa bangun di pagi 

buta, membuat sarapan sendiri lalu berangkat tanpa ada 

hambatan di perjalanan. Langkah-langkahku terasa ringan tadi. 

Mungkin ini pertanda baik, gumamku. 



Hari ini upacara bendera tentunya. Yang kebagian piket 

upacara untungnya bukan IPA 1—kelasku—melainkan IPA 2, 

tetangga sebelah. Sebelum upacara dimulai, sebelum pagi mulai 

berisik dan ramai, aku ingin memastikan satu hal. Satu hal yang 

menggangguku sejak beberapa hari lalu. Satu hal yang sudah 

sembilan puluh persen kuyakini benar. Tapi satu kalimat saja, 

satu kata saja, bisa membuat yang sembilan puluh persen itu 

kembali menjadi nol besar. Aku menunggu Silvia. 

Hari Sabtu lalu saat kutemui di rumahnya, ia berjanji 

sudah bisa masuk sekolah hari ini. Jadi aku menunggunya dengan 

penuh harap. Dugaanku, dia akan datang. Lima menit sebelum 

bel mungkin, pikiranku berspekulasi. 

Lima menit sebelum jam tujuh, Silvia belum juga 

datang. Sementara kelas sudah mulai riuh dengan tawa dan suara. 

Aku setengah cemas menantikan wajahnya muncul di balik pintu. 

Aku sudah gemas untuk melihat mata kecilnya yang 

menyebalkan itu. Tega benar kalau pada akhirnya dia tidak 

datang. Membiarkanku berharap terlalu jauh. Membuat pagiku 

yang semangat ini sia-sia. 

Tepat sebelum bel dibunyikan, ia akhirnya muncul. Aku 

tersenyum—tak sadar hal itu kulakukan.  Ia berjalan cepat 

menuju mejanya di belakang. Dekat di sebelah kanan mejaku. 

Tergesa-gesa diletakkannya tas di meja. Lalu sebelum dia 

meluncur ke depan aku memanggilnya. Dia menoleh. 

“Gua tahu hal yang luw rahasiakan,” kataku yakin. 

Ia hanya diam mematung tanpa ekspresi. 

“Gua tahu kenapa luw bisa tahu kalo gua ada acara 

kumpul-kumpul. Gua juga tahu kenapa luw tiba-tiba pulang 

waktu hari kamis.” Aku mengatakan semua itu cukup lambat 

sehingga intonasiku kurasa cukup meyakinkan untuk 

membuatnya tertarik. 



“Kita bicarakan nanti aza,” katanya sambil berlari 

menuju lapangan upacara. 

Aku pun bergegas menuju kerumunan manusia yang 

berbaris berkelompok-kelompok itu. Matahari sudah tidak malu 

lagi. Bertengger di ujung timur. 

Saat pelajaran pertama, Kewarganegaraan, aku 

melemparinya secarik kertas yang digulung. Di dalamnya tertulis: 

INDIGO. Ia melirikku dengan tatapannya yang aneh itu. 

Ditulisnya sesuatu dengan cepat dan melemparkan kertas itu 

kembali padaku. Kata INDIGO di sana dicoret. Di bawahnya 

dia menulis, “Apa maksudnya?” Aku ikuti permainannya. 

Kucoret kalimat yang dia tulis. Di bawahnya kutambahkan, 

“Luw INDIGO kan? Ngaku aza!”. Kulemparkan lagi padanya. 

Dua menit kemudian kertas sudah kembali ke mejaku. Aku 

membukanya dan membaca jawabannya. “Ntar kita omongin 

sepulang sekolah. Gua udah pernah janji mau nraktir luw kan?” 

Aku mengangguk menyatakan persetujuan. Kami pun kembali ke 

pelajaran. 

Sepulang sekolah aku membawanya ke sebuah café di 

sebelah timur. Dari telepon umum tempat kami berpisah Kamis 

lalu, tinggal jalan lurus sekitar tujuh menit. Selama di perjalanan 

ia menolak memberi jawaban. Bahkan sesudah duduk dan 

memesan jus alpukat pun dia masih belum menjawab. Aku 

sendiri memesan seporsi baso super besar. Lumayan besar untuk 

dihabiskan sendirian. Untuk minumannya kupesan es jeruk. Dia 

hanya memesan minuman. Mungkin lagi diet. 

“Luw anak indigo kan?” tanyaku untuk kesekian 

kalinya. 

“Kalo iya kenapa?” responnya akhirnya. “Dari mana sih 

luw kepikiran indigo ini?” tanyanya kesal. 



Aku kemudian menceritakan kejadian hari sabtu setelah 

meninggalkan rumahnya. Di tengah perjalanan pulang waktu itu 

tiba-tiba terbersit di pikiranku, “Dia bisa tahu hal yang nggak pernah 

gw bilang ke dia sebelumnya. Dia juga bisa ngerasain nyokapnya sakit. 

Sixt sense. Mungkin itu jawabannya”.   

“Waktu itu gua langsung aza ke warnet. Googling. Nyari 

tahu hal-hal tentang sixth sense.” Aku menceritakannya sambil 

mengunyah. Suaraku mungkin tidak begitu jelas. Raut muka dan 

matanya itu masih begitu-begitu saja. 

Ketika aku mencari-cari informasi tentang sixth sense 

atau indera keenam di google, tidak banyak hal yang membuatku 

antusias. Sampai ketika di sebuah baris kutemukan kata “anak 

indigo”. Aku buka halaman itu dan kubaca. Kemudian aku mulai 

tertarik untuk mengetahuinya lebih jauh.  

Ada banyak sekali situs dan blog yang membahas 

fenomena anak indigo. Dari sekian banyak itu aku mencari-cari 

sumber yang bisa dipercaya. Biasanya ketika kubaca 

narasumbernya orang negeri sendiri, aku langsung melewatnya, 

mencari sumber lain yang bisa lebih dipercaya. Entah kenapa. 

Tapi bagiku sumber yang berlaku internasional lebih bisa 

dipercaya. Lalu kutemukan di satu blog, Wendy Chapman—

seperti tertulis di sana—menyebutkan karakteristik-karakteristik 

anak indigo. Yang menarik perhatianku di antaranya: tidak 

mudah diatur, tidak mudah berkompromi, berbakat atau 

berkemampuan akademis tinggi, memiliki kemampuan metafisik, 

sering dianggap ADD, bisa memiliki empati yang tinggi atau bisa 

bersikap sangat dingin, memiliki kebijakan melebihi usianya. 

Di salah satu blog yang lain aku menemukan ciri-ciri 

anak indigo yang diungkapkan Jan Tobler dalam bukunya The 

Care and Feeding of Indigo Children. Beberapa poin yang menarik 

perhatianku diantaranya: sulit menerima otoritas mutlak tanpa 

alasan, tidak mau/sulit menunggu giliran, sering kali menemukan 

cara-cara yang lebih cepat, tampak seperti terasing/antisosial 



kecuali di lingkungannya, tidak merespon terhadap aturan-aturan 

kaku/baku, tidak malu-malu untuk meminta apa yang 

dibutuhkannya. 

Dari ciri-ciri tersebut yang cocok dengan Silvia 

mungkin ada tiga: berbakat—bakat yang kumaksud di sini adalah 

mengetahui sesuatu yang akan terjadi atau semacamnya, tampak 

antisosial, tidak malu-malu meminta apa yang dia butuhkan. Baru 

tiga hal itu yang bisa kucocokkan sejauh ini. Belum juga 

seminggu aku mengenalnya. Masih terlalu cepat untuk 

memahami satu per satu sifatnya. Sampai tahap ini aku masih 

belum yakin kalau Silvia tergolong indigo. Tapi kata berbakat ini 

membuatku sedikit yakin, curiga, atau entah apalah istilahnya. 

Kuputuskan untuk menanyakan padanya langsung hari Senin 

nanti. Dalam hati aku berharap dugaanku benar. 

“Gua memang indigo,” katanya setelah aku bercerita 

panjang lebar. Entah kenapa aku merasa senang dugaanku benar. 

“Jadi luw punya bakat itu?” tanyaku antusias. 

Silvia hanya mengangguk. “Sebenarnya gua malas 

ngebahas ini di sini. Gua nggak mau kalo orang-orang tau gua ini 

indigo.” 

“Loh, kenapa? Bukannya asyik punya bakat yang orang 

lain nggak punya?” 

“Bakat,” katanya ketus. “Gua bilang itu bukan bakat 

tapi kutukan.” 

“Maksud luw? Luw nggak senang dikasih kelebihan 

daripada yang lain?” 

“Luw nggak tahu rasanya jadi anak indigo,” matanya 

menatapku kejam. “Nggak selalu punya kelebihan itu 

menyenangkan. Yang ada luw nggak bisa tidur nyenyak. Hari-



hari luw selalu diganggu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu luw 

tahu.” 

Untung saja meja-meja di dekat kami kosong. Jadi 

mungkin tidak ada yang mendengar percakapan ini. Silvia mulai 

emosi. Suaranya makin tinggi. 

“Mungkin sebaiknya gua dilahirkan sebagai anak biasa 

aza,” katanya sambil menghabiskan jus alpukat yang dia pesan. 

“Luw nggak pernah tahu itu,” kataku menenangkan. 

“Memang.” 

Kami terdiam dua tiga menit lamanya. Seporsi baso 

super dan es jeruk yang kupesan sudah habis.  

“Bakat apa yang luw punya?” tanyaku. 

“Gua punya dua bakat,” nadanya ketus pada kata bakat. 

“Apa aza?” aku semakin penasaran. 

“Sejak kecil gua bisa bahasa Inggris dan bahasa 

Jepang,” katanya. “Gua bisa begitu aza. Tanpa pernah belajar 

darimana pun. Tapi untungnya gua juga bisa bahasa Indonesia. 

Kalau nggak pasti repot deh.” 

“Setipe ama Annisa dong? Annisa Rania Putri. Dia kan 

bisa empat bahasa: Inggris, Arab, Korea, dan Belanda.” 

“Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia,” sergah Silvia. 

“Iya sih. Aneh. Tapi keren.” 

“Jangan pernah bilang anak indigo itu aneh,” katanya 

sebal. “Anak indigo itu nggak aneh. Hanya berbeda.” 



“Oke. Berbeda.” Aku mengalah saja agar emosinya 

tidak naik lagi. Sepertinya dia jadi sensitif terhadap topik ini. 

Lama-lama aku jadi merasa bersalah sudah membahasnya. Tapi 

sudah terlambat untuk mundur. “Bakat luw yang kedua?” 

“Menurut luw apa?” 

“Hmm … mungkin luw bisa melihat masa depan, hal-

hal yang bakal terjadi.” 

Ia menggeleng. 

“Gua nggak pernah ngelihat masa depan atau hal-hal 

yang bakal terjadi. Yang gua lihat justru hal-hal yang udah 

terjadi.” 

“Oh,” aku sedikit kaget. Dugaanku justru dia bisa 

melihat yang sebaliknya. “Gimana caranya?” aku semakin 

antusias. 

Ia kemudian menyentuh tanganku. Sepersekian detik 

seperti terdiam.  

“Aduh!” katanya sejurus kemudian. 

“Kenapa?” tanyaku. 

“Luw kalo emang udah ada rencana ama temen-temen 

luw kenapa malah bareng gua di sini sekarang!?” kata-katanya 

cepat seperti biasa kalau lagi emosi. 

“Gua udah izin kok. Bilangnya sih ada urusan di 

rumah.” Dari nada suaraku kentara sekali aku merasa bersalah. 

Ia menarik napas agak panjang. Lalu berdiri. 

“Obrolannya sampai di sini aza. Jangan sampai mereka 

ngelihat luw bareng gua.” 



Ia berjalan lebih dulu ke kasir. Aku mengikutinya. Tiba-

tiba saja perasaanku tidak enak. Aku setuju dengannya. Kalau 

sampai mereka tahu aku malah menghabiskan waktu dengan 

Silvia, berbohong, lebih memilih anak baru daripada teman lama, 

bisa-bisa title jenderalku dicabut. Gawat. 

*** 

 

BESOKNYA di sekolah ada yang aneh dengan teman-temanku. 

Kami memang main poker seperti biasanya. Ada dua sampai tiga 

grup kini karena kelompok main kami cukup besar: tujuh 

jenderal, empat cewek cantik, ditambah anak-anak lain yang 

ikutan nimbrung. Aku seperti didiamkan. Setiap kali ada yang 

bicara, seolah-olah aku dianggap tak ada. Hanya tanganku saja 

yang terus melempar kartu demi kartu ke meja. 

 Hari ini aku memang sedang malas bicara. Tadi pagi 

sebelum berangkat sekolah, aku diomelin ibu panjang lebar. 

Katanya jika hari ini pulang kelewat sore lagi, jatah mingguanku 

akan dipotong. Huh, menyebalkan. Kemarin setelah berpisah 

dengan Silvia, aku tidak langsung pulang tetapi menghabiskan 

berjam-jam di warnet. Gara-gara obrolan kami yang terputus 

begitu saja, rasa penasaranku makin tidak bisa dikontrol saja. 

Mencari informasi demi informasi. Membuka situs demi situs. 

Tanpa sadar senja sudah tua. Aku pun bergegas pulang. 

Yang membuat ibuku kesal sebenarnya karena dia tidak 

pernah melihatku belajar akhir-akhir ini. Seringkali pulang 

beberapa menit sebelum magribh. Lalu malamnya hanya 

menonton acara-acara konyol di televisi. Esok paginya bangun 

terlambat. Nantinya pulang kelewat sore lagi. Begitulah memang 

belakangan ini—kecuali hari minggu. “Yang namanya pelajar tuh 

harusnya belajar,” katanya tadi pagi ketika aku memakai sepatu. 

Aku sebenarnya tidak suka bertengkar dengan ibuku. Tapi aku 



agak malas untuk meminta maaf saat itu juga. Butuh waktu untuk 

membuatku tenang dulu. 

Sekarang ini mood-ku makin jelek saja. Teman-teman 

mendiamkanku sekian lamanya. Tak ada yang menanyakan 

kabarku atau apalah. Apakah di antara mereka benar-benar tak 

ada yang menyadari raut mukaku yang murung? Menyebalkan. 

Kadang-kadang di saat seperti ini aku hanya ingin berdua saja 

dengan Ria. Kalau Ria pasti memberikan reaksi positif. 

Setidaknya dia akan menanyakan kenapa hari ini aku murung. 

Tapi sekarang dia sedang tidak ada di kelas. Kalau tidak salah dia 

sedang mengikuti lomba resensi film atau semacamnya di salah 

satu sekolah di Sukabumi. Aku tentu saja tak bisa memaksanya 

untuk membatalkan lombanya hanya untuk mendengarkan 

keluhanku yang tidak penting ini. Tapi tidak adanya Ria di saat 

seperti ini benar-benar buruk bagiku. 

“Zai,” kata Rendi akhirnya, “Luw kemarin nggak ikut 

kumpul ke mana?” tanyanya santai. Kuperhatikan semua yang 

berkumpul di sana menatapku. Aku bingung apakah harus 

berbohong lagi atau mengaku saja. 

“Bukannya gua udah izin mau pulang,” kataku 

akhirnya, terus berbohong. 

“Hmm …” kata mereka semua. 

Ada apa ini? Pikirku. Apa ketahuan aku berbohong? 

“Ada yang lihat luw lagi bareng ama Silvia di café. 

Berduaan. Makan.” Aku tahu lambat laun pasti ketahuan juga. 

Tapi tak mengira secepat ini. Ada yang melihat? Siapa? Rendi 

pasti tak akan mengatakan siapa orang itu. Lagipula soal itu tak 

penting dibandingkan kondisiku sekarang.  

Aku belum mengatakan apapun ketika Rendi 

melanjutkan, “Luw kenapa sih, Zai? Belakangan ini luw jadi aneh 



gini. Luw berubah, sejak anak baru itu datang.” Kulihat Silvia 

tidak ada di kelas—mungkin lagi di kamar mandi. 

Apa-apaan juga ini? Aku berubah? Berubah bagaimana? 

Rasanya aku tak merasakan perubahan apa-apa. Masih biasa-

biasa saja. Sama seperti dulu. Dan lagi kenapa disangkut-pautkan 

dengan Silvia? Ada apa ini sebenarnya? Sungguh tak adil. 

“Berubah apanya?” tanyaku heran. 

“Luw lebih mentingin dia daripada kelompok kita. Kita 

kan bikin kelompok ini untuk kita bareng-bareng. Kalau ada apa-

apa yang ngeganjel di hati, waktu kumpul-kumpul itu kita lepasin. 

Sudah dua kali acara kumpul-kumpul berturut-turut luw nggak 

ikut. Bilangnya pulang, tahunya malah berduaan ama anak baru 

itu.” 

Sebenarnya semua yang dikatakannya itu ada benarnya 

juga. Aku lebih memilih Silvia daripada mereka. Ditambah lagi 

aku membohongi mereka beberapa kali. Itu suatu kejahatan di 

antara teman dekat tentunya. Tapi mood-ku terlalu jelek untuk 

berpikir jernih saat itu. Aku tak bisa menerima diperlakukan 

begitu saja di depan teman-temanku—walaupun mungkin 

mereka semua kesal padaku. Aku terlalu egois untuk mengaku 

salah. 

“Terus mau luw apa sekarang?” tanyaku menyentak. 

“Luw mau gua ngaku salah? Mau gua minta maaf? Oke. Gua 

ngaku salah. Gua minta maaf.” Semua itu kuucapkan dengan 

nada tinggi. Jadi kentara sekali bahwa aku tidak benar-benar 

mengaku salah apalagi meminta maaf. 

“Bukan itu masalahnya, Zai,” kata Rendi tetap tenang. 

Aku melempar begitu saja kartu-kartu ditanganku ke 

meja. Lalu bergerak memisahkan diri. Otakku rasanya panas 

seperti dibakar. Aku tahu apa yang harus kulakukan saat seperti 



ini. Aku pergi ke musholla sekolah. Di tempat wudhu di sana 

kuibiarkan air membasahi rambut dan kepala. 

Sampai bel pulang dibunyikan, aku tidak bicara sepatah 

kata pun kepada siapapun. Teman-temanku pun masih saja 

mendiamkanku. Tak seorang pun dari mereka merasa perlu 

menghiburku. Aku benci. Mereka satu per satu keluar 

meninggalkanku yang masih saja duduk. Otakku masih saja 

panas walaupun sudah wudhu dan sholat tadi. Rasanya seperti 

ada yang memukul-mukul kepalaku dari belakang. 

Silvia berjalan menuju pintu. Dia sepertinya sama sekali 

tak menghiraukan aku yang sedang kacau ini. Saat itu aku 

memanggilnya. 

“Luw mau langsung pulang kan? Gua ikut ya. Ngapain 

kek di sana.”  

Dia tak mengatakan apapun. Tak mengatakan 

penolakan ataupun persetujuan. Hanya pergi menghilang di balik 

pintu. Aku pun bergegas mengikutinya. Mengejar langkah-

langkahnya yang cepat. 

*** 

 

SILVIA tak bicara apa-apa selama di  perjalanan. Tak berusaha 

menghiburku atau sekedar bertanya, “kenapa?” Ia hanya 

mendiamkanku dan aku menguntitnya seperti ajudan. Anehnya, 

bersamanya aku merasa nyaman, sedikit lebih baik. Entah 

kenapa. Sekarang dia sedang menuangkan air putih dan 

menyuruhku meminumnya. Saat kuminum air itu tangannya 

menyentuh tanganku yang sebelah kiri. Aku sedikit terkejut. Tapi 

kubiarkan saja. 

“Teman-teman luw benar,” katanya tiba-tiba. 

“Seharusnya luw lebih banyak menghabiskan waktu luw bareng 



mereka. Sekarang coba, ngapain luw di sini?” kedua bahunya 

terangkat. 

Lagi-lagi aku terkejut dengan sikapnya yang tiba-tiba 

peduli pada urusanku. Kali ini aku tidak berniat merusak suasana. 

“Jadi begitu cara luw tahu apa yang udah terjadi? Harus 

bersentuhan dulu?” tanyaku mengalihkan topik. 

“Nggak selalu,” katanya. 

“Apa yang luw lihat waktu luw nyentuh tangan gua 

barusan?” 

“Gua ngelihat hal-hal yang luw lakukan hari ini.” 

“Sebanyak itu dalam waktu sepersekian detik?” 

“Ya.”  

“Bagaimana bisa?” 

“Well,” kedua bahunya terangkat lagi. “Mana gua tahu. 

Itu terjadi begitu aza.” 

Aku berpikir. Mencoba mengingat kejadian-kejadian 

yang berhubungan dengan bakatnya ini. 

“Waktu hari sabtu juga begitu?” tanyaku. 

“Ya. Waktu itu gua lihat luw membohongi teman-

teman luw. Bilangnya mau pulang padahal ke sini ke rumah gua.” 

Dia nyengir. 

Aku berusaha tidak terpengaruh dengan ejekannya. 

Sambil terus mengingat-ingat kejadian lainnya, kuhabiskan 

segelas air putih sekali teguk. Ugh, aku tersedak. Kutepuk-tepuk 

dadaku. Bisa kulihat Silvia tersenyum mengejek. 



“Waktu di café juga?” tanyaku. 

“Ya. Hari itu luw bohong juga. Senang banget sih luw 

bohongin teman-teman luw sendiri?” nadanya benar-benar 

mengejek. Tapi aku tak terpancing. 

“Kalo gitu ingatan luw kuat dong?” tanyaku. 

“Ya. Begitulah. Seenggaknya hal-hal yang pernah gua 

baca bisa gua ingat., kalau gua konsentrasi.” 

“Sampai sejauh mana?” 

“Hmm. Nggak tahu ya. Kalau dalam kondisi biasa kaya 

gini, mungkin bisa sampai beberapa jam yang lalu.” 

“Kalau misalkan luw konsentrasi?” 

“Gua nggak tahu. Sampai sekarang masih gua latih.” 

“Sejauh yang pernah luw coba?” 

“Hmm. Kalo nggak salah, waktu itu pernah gua sampai 

bisa ingat benar apa yang gua baca sekitar tiga bulan 

sebelumnya.” 

“Luw nggak kebingungan tuh? Ingatan-ingatan luw itu 

nggak saling tumpang tindih apa?” 

Ia menggeleng. 

“Gua bingung cara kerjanya gimana, bakat luw ini.” 

“Gua juga ga tahu. Kan gua bilang itu terjadi begitu 

aza.” 

Aku diam sebentar.  

“Kalo gitu jangan-jangan …” kataku tiba-tiba. 



“Apa?” 

“Waktu hari Rabu. Luw ama gua di sini, di meja ini, 

tanding ….” aku tak menyelesaikan kalimatku karena ia sudah 

tersenyum. 

“Yup. Tentu aza gua bakal ingat semua hal yang udah 

gua pelajari hari itu.” Senyumnya melebar membuat matanya 

hilang. “Gua nggak mungkin kalah dari luw,” katanya merasa 

menang. 

“Itu curang. Licik.” 

“Bukan salah gua. Luw sendiri yang minta tanding. Luw 

juga yang buat aturannya.” 

“Tetap aza curang. Nggak adil.” 

Dia tertawa. Baru kali ini aku melihatnya tertawa. 

Tawanya renyah. Membuatku merasa lebih baik. Ya, perasaanku 

sudah jauh lebih baik daripada tadi di sekolah. Sekarang hanya 

tinggal sisa-sisanya. Aku tersenyum lalu menenggak segelas air 

lagi. 

“Lucu,” kataku dengan nada kesal. 

“Iya dong!” kedua bahunya lagi-lagi terangkat. 

“Enak banget ya jadi anak indigo itu,” kataku.  

Tiba-tiba saja raut wajahnya berubah. Aku menyesal 

telah mengatakan hal yang tidak perlu itu. Tentu saja sehabis ini 

dia akan menjelaskan padaku bahwa menjadi anak indigo itu 

tidak selalu menyenangkan. Setidaknya itulah yang dikatakannya 

waktu di café, “Nggak selalu punya kelebihan itu menyenangkan. Yang 

ada luw nggak bisa tidur nyenyak. Hari-hari luw selalu diganggu hal-hal 

yang sebenarnya nggak perlu luw tahu.” Ingin rasanya kupotong 

lidahku ini, jika saja itu mungkin. 



*** 

 

  



 


