
 

 

 

 

Chapter 4 

MASA LALU 

 

“SIAPA bilang jadi anak indigo itu enak,” katanya sambil 

mengisi lagi gelasnya. “Ada banyak hal, terlampau banyak hal, 

yang bikin gua tersiksa. Pengen mati. Pengen mati. Seringkali gua 

sampai pada tahap itu.” 

Aku hanya diam mendengarkan. Aku tahu mencoba 

bicara untuk menghiburnya sekarang tidak akan berguna. Di 

depanku ia terus saja mengisi gelasnya sedikit demi sedikit, 

sangat pelan, sampai akhirnya sedikit meluber. 

“Luw tahu kenapa gua sampai pengen mati?” matanya 

menatapku seperti ingin memakanku saja. 

Aku hanya menggeleng. Tak sanggup berkata apa-apa. 

“Luw mau tahu?” tanyanya. 

Aku lagi-lagi tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. 

Kuamati raut mukanya yang perlahan berubah muram. Ini 

pemandangan langka. Tapi tentu saja tidak menyenangkan. 

Adakah orang yang senang melihat teman di hadapannya 

murung? Mungkin orang gila. 



“Waktu umur gua tiga tahun, gua udah bisa ngomong 

lancar” katanya memainkan gelas di tangannya yang kini kosong. 

“Lancar banget. Kadang-kadang gua ngomong pake bahasa 

Inggris. Kadang-kadang bahkan gua ngomong pake bahasa yang 

mereka sendiri nggak ngerti—belakangan mereka tahu kalo itu 

bahasa Jepang. Mereka pada awalnya kaget. Nggak percaya apa 

yang mereka denger. Mungkin sedikit ketakutan.” 

Ia tersenyum kecil. 

“Mereka penasaran apakah ada yang salah sama gua. 

Gua dibawa ke dokter, diperiksa, tapi dokter bilang gua sehat-

sehat aza, normal-normal aza. Kalo soal kemampuan tiga bahasa 

yang tiba-tiba gua miliki dibilangnya itu anugerah, pemberian. 

Mama sama Papa luar biasa bahagianya saat itu. Dan waktu itu 

gua pikir, keadaannya akan selalu menyenangkan. 

“Tapi, pas umur gua empat tahun, gua mulai sering 

ngelihat hal-hal aneh. Misalnya waktu gua pegang tangan 

Mama—mau ngajak dia main—tiba-tiba gua ngelihat Mama lagi 

nangis di kamar mandi, nangis sampai suaranya nggak keluar. 

Mama waktu itu kaget ngelihat gua yang tiba-tiba aza sedih. 

Terus gua bilang, ‘Mama kenapa nangis?’ mama makin kaget.” 

Dia berhenti satu menit. Mengisi lagi gelasnya dan 

meminumnya sampai habis. Kulihat raut mukanya makin muram 

saja. Aku benar-benar merasa tidak nyaman. Tapi tak bisa untuk 

sekedar berkata, “Udah, nggak usah diceritain”. 

“Setelah itu gua makin sering ngelihat hal-hal aneh itu,” 

ia melanjutkan. “Hal-hal yang nggak gua pahami, tapi selalu 

pengen gua ungkapin. Terutama malem-malem, kalo Mama sama 

Papa udah tidur, gua peluk Mama lalu gua lihat Mama sama Papa 

berantem, saling teriak. Gua liat mama dibentak. Gua lihat mama 

ditampar. Gua yang waktu itu masih anak kecil umur empat 

tahun, ngerasain sedih yang sangat. Sampai-sampai kepala gua 

sakit. Gua pengen nangis tapi nggak bisa. Gua pengen 



ngebangunin mama tapi nggak sanggup. Akhirnya gua peluk 

Mama erat-erat, ngebiarin bayangan-bayangan aneh itu 

berdatangan di kepala gua. Sakit.” 

Aku benar-benar ingin membuatnya berhenti bercerita, 

karena sepertinya cerita tidak akan berubah bahagia. Tapi lidahku 

seperti ditekan, tak mau bicara. 

“Besoknya Papa pulang malem dan gua waktu itu 

belum tidur, lagi asyik nonton acara kartun. Mama lagi masak di 

dapur. Tiba-tiba aza Papa meluk gua dari belakang. Gua 

langsung kaget setengah mati. Bukan gara-gara tiba-tiba dipeluk. 

Tapi gara-gara gua lihat Papa lagi ciuman sama cewek yang nggak 

pernah gua lihat sebelumnya. Di bayangan gua Papa manggil dia 

Reta. 

“‘Papa, Tante Reta itu siapa?’ tanya gua waktu itu polos. 

Wajah Papa langsung pucat. Mama yang datang dari dapur 

merhatiin ada yang aneh lalu bilang, ‘Ada apa?’ tapi Papa diam 

aza. ‘Ada apa, Silvia?’” ia diam sejenak. Kulihat matanya mulai 

basah tapi seperti enggan menangis. 

“‘Silvia lihat Papa ciuman sama Tante Reta’, kata gua 

waktu itu. Gua nggak pernah tahu kalo kata-kata gua itu bakal 

bikin semuanya jadi kacau balau. Gua nggak pernah tahu kalo 

kata-kata gua itu bakal bikin Mama sama Papa pisah. Gua nggak 

tahu kalo apa yang gua bilang itu malah ngilangin semua 

kebahagian yang dulunya gua dapet. Gua nggak pernah tahu …” 

Silvia mulai menangis. Semakin lama semakin keras saja 

menangis. Pedih rasanya mendengar ceritanya. Cerita yang 

seharusnya tidak dia ceritakan padaku. Aku tidak pernah 

mengharapkannya menceritakan hal seperti ini padaku. Tapi aku 

terlampau bodoh sampai hanya bisa diam mendengarkan semua 

kesedihannya. Bodoh. Sungguh bodoh. 



Aku mendekatinya, berniat untuk sekedar menepuk-

nepuk pundaknya, tapi dia mencegahku. Lalu akhirnya aku pun 

hanya duduk di sampingnya. Mendengarnya terisak-isak. 

Merasakan air matanya jatuh. Kutatap langit di balik jendela 

begitu angkuh, memandang kami berdua dengan bisu. 

*** 

 

SUDAH jam dua. Lagi-lagi aku lupa belum sholat. Sepulang 

sekolah tadi aku terlalu kesal hingga sampai ke tempat ini. Di 

sini, aku malah merasa tidak enak karena membuat temanku 

menangis. Hari ini memang tidak beres, gerutuku, sejak pagi. 

 Aku bangkit menuju kamar mandi untuk mengambil 

wudhu. Meninggalkan Silvia yang masih saja terisak-isak di sana. 

Entah apa yang harus kulakukan sekarang. Mungkin lebih baik 

segera pulang saja daripada di sini hanya membuatnya terus 

menangis. Tapi itu seperti mencuci tangan begitu saja. Aku—

yang secara tak langsung—telah membuatnya menangis. Jadi aku 

harus membuatnya tersenyum, atau setidaknya berhenti 

menangis—karena membuatnya tersenyum bukanlah hal yang 

mudah. 

 Sepuluh menit kuhabiskan dengan sholat dan berdoa. 

Setelah itu masih dengan bingung menuju ke meja—bingung apa 

yang akan kulakukan sekarang. Kulihat Silvia sudah berhenti 

menangis. Baguslah. Jadi kalaupun aku pulang sekarang tidak 

apa-apa, pikirku. Tapi rupanya aku malah tertarik untuk 

mengetahui hal-hal tentangnya lebih jauh. 

 “Setahu gua anak indigo itu pada malas sekolah,” 

ujarku saat duduk di hadapannya. “Luw nggak kaya gitu?” 

 “Pada awalnya,” jawabnya pendek. 

 “Jadi, ada yang bikin luw berubah?” 



 “Mama,” katanya. 

 “Ada apa sama nyokap luw? Apa dia mengobati lewat 

terapi atau semacamnya?” 

 “Nggak. Mama nggak ngelakuin apa-apa. Lagian kenapa 

juga gua mesti diobati. Gua nggak sakit.” Nadanya ketus. 

 “Oh, sori,” kataku. Sadar telah membuatnya 

tersinggung. “Jadi?” 

 “Waktu umur gua lima tahun, Mama masukkin gua ke 

TK—waktu itu Mama sama Papa udah pisah, Papa udah pergi 

nggak tahu ke mana. Hari-hari gua di TK bener-bener 

ngebosenin. Ngobrol ama anak-anak lain yang seumuran waktu 

itu, sama sekali nggak nyambung. Soalnya pikiran gua udah 

bukan kanak-kanak lagi. Jadinya gua lebih sering ngobrol ama Bu 

Anti, guru di sana. Bu Anti sih ngeladenin aza mulut gua yang 

bawel dan suka macem-macem itu. Tapi gua lama-lama bosen 

juga …” 

 Diteguknya lagi segelas air. 

 “Gua sering banget mogok ke TK. Gua maksa pengen 

ikut Mama ke tempat kerja. Mama bukannya nggak ngelarang 

gua bolos, tapi gua terlalu keras kepala. Tapi walaupun gua 

males-malesan gitu, Mama tetep nganterin gua ke TK besok 

paginya. Gua sebenarnya nggak mau, tapi gua suka momen-

momen saat kami bergandengan tangan selama perjalanan dari 

rumah ke TK—TK gua deket dari rumah, jadi cukup jalan kaki. 

 “Mama juga tetep aza ngedaftarin gua ke SD. Padahal 

gua udah bilang sekian kali kalo lingkungan itu tuh nggak cocok 

ama gua, nggak nyambung—di umur gua yang masih seumur 

jagung itu gua udah bisa berargumen sampai-sampai Mama 

sering kewalahan. Kalo udah nggak nyambung gitu biasanya gua 

cemberut. Tapi Mama orangnya sabar banget. Mama nggak 



pernah marah, nggak pernah ngebentak gua. Dia selalu senyum 

kalau gua lagi berulah, bikin hidupnya makin susah aza mungkin. 

Tapi gua tahu Mama sayang sama gua. Gua bisa ngelihat itu 

ketika Mama meluk gua. Gua sayang banget sama Mama. 

 “Mama nggak pernah nyuruh gua ngelakuin hal-hal 

yang gua nggak suka, kecuali sekolah. Di SD ternyata lebih parah 

daripada di TK, bagi gua. Udah jelas gua nggak bisa nyambung 

ama temen-temen gua. Kalo waktu di TK ada Bu Anti yang 

selalu siap dengerin ocehan gua, di SD nggak ada lagi. Bu Rina, 

wali kelas gua waktu kelas 1, beda banget. Udah gitu, di SD gua 

sering dipaksa-paksa ngelakuin hal-hal yang gua nggak suka. 

Kalo waktu di TK, gua masih bisa bilang nggak mau, dan Bu 

Anti nggak terlalu maksa. Tapi di SD, kondisinya lain. Mau 

nggak mau, gua tetep harus. Gua paling nggak suka disuruh 

nyanyi. Gua juga nggak suka pelajaran olah raga. Gara-gara itu 

gua sering mogok sekolah. Mama, lagi-lagi, masih cukup sabar 

buat ngasih gua senyumnya. 

 “Karena kondisi gua bener-bener beda sama anak-anak 

seumuran gua lainnya, Mama bawa gua konsultasi ke psikiater 

anak. Setelah ngobrol sana-sini panjang lebar, si dokter, dr. Indah 

bilang, ‘Mungkin putri Ibu ini indigo’. Waktu itu gua diajak untuk 

foto aura. Hasilnya ternyata warna nila dominan. Sejak saat itulah 

gua dilabeli indigo child. Waktu itu gua nggak ngerti apa itu 

‘indigo’, jadi gua terima aza. Lagian juga Mama kelihatannya 

seneng. 

 “dr. Indah bilang kalo anak indigo itu perlu perlakuan 

khusus. Beda sama anak lainnya. Bakat-bakat yang gua miliki 

katanya lebih baik diarahkan untuk hal-hal positif, hal-hal yang 

nantinya bakal berguna buat gua dan orang lain. Gua nggak suka 

cara dia menilai gua. Gua seakan-akan di-judge aneh. 

 “Besoknya di sekolah Mama ngobrol bentar sama Bu 

Rani. Dia minta tolong supaya gua diperlakukan agak berbeda, 

karena gua memang berbeda—gua indigo. Tapi Bu Rani bilang 



dia nggak bisa ngebedain anak yang satu dengan anak lainnya. 

‘Itu namanya tidak adil,’ katanya. Mama berusaha meyakinkan Bu 

Rani bahwa ini demi kebaikan gua dan kondisi di kelas juga. Dia 

ngejelasin panjang lebar apa itu anak indigo, memutar ulang apa 

yang didengarnya kemarin dari dr. Indah. Tapi Bu Rani tetep 

pada pendiriannya. Akhirnya Mama nyerah. Pas ngelihat gua dia 

senyum. ‘Sekolah yang bener  ya, Sayang. Jadi anak baik.’ 

 “Gua sebenernya nggak suka Mama bilang-bilang gua 

indigo, harus diperlakukan berbeda dari yang lain. Gua memang 

udah dilabelin indigo, tapi gua tetep gua yang kemarin. Gua 

nggak mau diperlakukan beda atau gimana. Gua ingin seperti 

biasa—walaupun kadang menyebalkan. Untungnya Bu Rani 

tetep memperlakukan gua sama dengan anak lainnya. Kalo soal 

yang ini gua setuju. Tapi tetep aza, gua nggak suka disuruh-suruh 

ngelakuin hal-hal yang gua nggak mau. Akibatnya gua sering 

dihukum berdiri di depan. Temen-temen gua ngeliatin gua. 

Senyum-senyum. Nyebelin. 

 “Segitu masih biasa-biasa aza. Sampai waktu gua kelas 

3, temen-temen tahu kalo gua indigo. Bukan Cuma temen-temen 

sekelas, tapi satu sekolah. Guru-guru juga pada tahu. Nggak tau 

siapa tuh yang nyebarin berita. Setelah itu hari-hari gua di 

sekolah jadi buruk. Gua jadi dijauhin. Temen-temen yang 

dulunya suka ngobrol sama gua—biarpun suka nggak 

nyambung—jadi pada jaga jarak. Tapi sebagian masih ada yang 

nganggap gua anak normal, masih deket ama gua, gua seneng. 

Dan gua benci sama orang-orang yang nganggap gua aneh. 

Memangnya kenapa kalo indigo? 

 “Guru-guru pun sebagian ada yang memperlakukan gua 

agak spesial. Gua nggak suka. Sebagian lagi masih nganggap gua 

anak biasa. Gua seneng. Tapi ada aza guru yang seolah-olah 

nggak suka dengan kata ‘indigo’. Dia jadi sensi ama gua. 

Pokoknya gua selalu dibikin sulit kalo berhadapan sama dia. 

Perasaan gua kacau. Gua jadi emosi. Kalo udah gitu, bayangan-



bayangan yang datang ke otak gua tuh makin banyak. Makin 

susah gua konsentrasi. Kepala gua rasanya sakit. Sakit kaya 

dipukul-pukul. Akhirnya gua bilang ke Mama, ‘Silvia mau 

berhenti sekolah.’ 

 “Mama orangnya pengertian banget. Udah lama juga 

dia nggak ngeliat gua tertekan seperti ini. Di saat seperti itu dia 

selalu membelai rambut hitam gua. Gua ngerasain tangannya 

hangat waktu nyentuh kedua pipi gua. Gua seneng ngelihat 

Mama selalu senyum—walaupun di dalam bayangan-bayangan 

yang gua lihat Mama sering murung. Saat itu Mama bilang, 

‘Jangan berhenti sekolah, Sayang. Demi Mama.’ Gua ngelihat 

setitik air di matanya. Gua jadi sedih. Gua sedih karena udah 

bikin Mama sedih. Sejak itu gua putusin untuk terus sekolah. 

Nguatin diri. Biarpun orang-orang nganggap gua aneh. Biarpun 

rasanya sakit.” 

 Tiba-tiba saja hari sudah senja. Setelah menceritakan 

semua itu, Silvia tertunduk malas. Dagunya menyentuh meja. 

Kedua tangannya dibiarkan menjuntai ke lantai. Aku tak tahu apa 

yang harus kukatakan. Apakah aku harus mengatakan bahwa aku 

ikut sedih? Ataukah aku harus berusaha membuatnya tersenyum 

dengan lelucon-lelucon konyol? Ataukah justru aku harus 

memberinya dukungan, meyakinkannya bahwa dia anak yang 

kuat? Pada akhirnya aku hanya diam. Di luar, senja merekah. 

*** 

 

 



 


