
 

 

 

 

Chapter 6 

RUMAH SAKIT 

 

AKU BERLARI MENGEJAR SILVIA. Tapi dia sudah 

menghilang.  Deru mobil membuat riuh jalanan. Angin sepi. 

Panas juga ternyata siang ini. Aku percepat lariku hingga jalanan 

yang penuh mobil itu kulabrak saja. Hampir saja sebuah mobil 

kijang menyenggolku. Yang punya mobil mengumpatku dengan 

bahasa yang luar biasa kasar. Tak kugubris. Dari arah kanan 

angkot 05A mendekat. Langsung saja kustop dan naik. 

 Aku masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. 

Perubahan suasana rasanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat. 

Sepuluh atau lima belas menit yang lalu agaknya semua masih 

baik-baik saja: membersihkan kaca jendela, mengobrol dengan 

keenam jenderal, bermain-main lingkaran dengan Silvia. 

Sekarang, aku malah mengikuti Silvia—yang bahkan aku tak tahu 

dia pergi ke mana—dan meninggalkan teman-temanku. Sori, gua 

pilih dia. Kata-kata itu seharusnya tak akan pernah kuucapkan. 

Entah bagaimana sakitnya perasaan mereka. Dan aku juga harus 

menanggung konsekuensi dari semua ini. Rasanya aku tahu: gelar 

jenderalku dicabut. 

 Tapi tentunya tak sesederhana itu. Itu rasanya terlalu 

ringan untuk hal-hal mengecewakan yang telah kulakukan. 

Mungkin bisa saja setelah hari ini aku tak bisa lagi berteman 



dengan mereka. Bisakah sampai ke tahap itu? Entahlah. Sekarang 

ini yang bisa kulakukan hanyalah mengejar Silvia,  mencari tahu 

apa yang sebenarnya terjadi. 

 Setelah turun di ByPass dan naik angkot Cipanasan, aku 

sampai juga di rumahnya. Pagar depan terkunci. Garasi dibiarkan 

terbuka dan mobil masih ada di sana. Jadi, dia memang ke sini, 

pikirku. Aku hendak menerobos masuk tapi kutahan juga niatku. 

Kupencet bel berkali-kali. Tak ada yang menyahut. Kupencet 

lagi, terus dan terus, tapi tak ada juga jawaban. Akhirnya 

kuputuskan untuk masuk secara paksa. Pagar digembok, jadinya 

aku harus memanjat untuk bisa masuk. Untung saja saat itu tak 

ada orang yang melihat. Kalau saja ada yang melihat, mungkin 

aku bisa disangka maling. Gawat kalau misalnya begitu. 

 Pintu rumahnya ternyata juga terkunci. Aku berusaha 

sopan mengetuk pintu. Berkali-kali. Lagi dan lagi. Tetap tak ada 

jawaban. Kulihat balkon di atas. Tak ada orang. Ugh, kesal 

rasanya. Tiba-tiba saja aku ingat bahwa aku menyimpan nomor 

handphone Silvia. Tergesa-gesa kuambil handphone dari  saku 

celana. Kucari-cari namanya dan kutekan dial. 

 “Hallo,” Silvia menjawab pada dering kelima. 

 “Di mana luw?” tanyaku tergesa-gesa. 

 “Ini siapa?” 

 “Ini gua. Zaini.” 

 “Oh.. ada apa?” 

 “Luw di mana sekarang?” 

 “Lagi di rumah sakit. Kenapa emang?” 

 “Rumah sakit? Di Sayang?” 



 “Iya. Ada apaan sih?” 

 Telepon sudah kututup sebelum sempat menjawab 

pertanyaannya. Segera saja aku berlari memanjat pagar. 

Kebetulan sekali angkot biru datang dari kanan. 

 Silvia ternyata di rumah sakit. Apa yang sebenarnya 

terjadi dengan mamanya. Aku semakin penasaran saja—atau 

mungkin khawatir. Kenapa emang? kata-kata itu terus berdengung 

di telinga. Sangat wajar sebenarnya dia menanyakannya. Bukan 

urusanku dia sekarang ada di mana. Apa juga peduliku dengan 

mamanya. Silvia bukan sahabatku, bukan juga teman dekatku. 

Dan aku rasanya tidak pernah berjanji untuk membantunya kalau 

dia kesusahan. Sebaliknya, dia pun pastinya tidak pernah 

mengharapkan aku peduli. Bahkan mungkin tidak pernah 

terlintas dalam pikirannya bahwa aku akan mencarinya kini. 

Aneh. Sungguh aneh. Ini murni semacam refleks. Aku bertindak 

begitu saja sebelum aku menyadarinya. 

 Aku sudah sampai di rumah sakit ketika aku sadar telah 

melupakan sesuatu: aku tak tahu di ruangan mana mamanya 

Silvia dirawat—itu pun kalau dugaanku benar bahwa mamanya 

dirawat. Aku keluarkan handphone, mengetik sms. Sambil 

menunggu sms balasan aku bergerak setengah berlari memasuki 

lorong-lorong yang cukup sepi.  

 Tak begitu banyak orang di lorong-lorong yang 

kulewati. Biasa saja. Sesekali ada suster lewat mendahului sambil 

tergesa-gesa. Aku percepat langkahku. Tiba-tiba saja handphone-ku 

berbunyi. Ada sms. Flamboyan 3. Aku pun bergegas. Kali ini 

sungguh berlari menerobos orang-orang yang berjalan santai. 

 Ruang Flamboyan adalah ruang VIP di rumah sakit ini. 

Entah apa karena mamanya Silvia menderita penyakit yang gawat 

ataukah uang bukan masalah untuknya sampai ia memilih 

dirawat di sana. Keluargaku sendiri, kalau ada yang sakit sampai 

harus rawat inap, biasanya cukup di ruang Melati—satu level di 



bawah Flamboyan. Kecuali kalau penyakitnya cukup 

merepotkan. Ternyata pelayanan kesehatan masih saja tergantung 

pada ekonomi seseorang. Tapi mau bagaimana lagi. Toh tidak 

mungkin ada rumah sakit yang ruangannya VIP semua. Dalam 

arti setiap pasien dari kalangan ekonomi atas maupun dari 

kalangan ekonomi menengah atau bahkan di bawahnya 

mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama. Bisa-bisa rumah 

sakit itu bangkrut karena harus merawat pasien-pasiennya 

dengan fasilitas terbaik sementara banyak di antara pasien-pasien 

itu yang tidak mampu melunasi biaya perawatan. Lalu bagaimana 

seharusnya? Entahlah, untuk hal yang satu ini aku tak bisa begitu 

saja menjadikan rumah sakit sebagai pihak yang bersalah. 

Bingung. 

 Aku sudah berhenti berlari ketika sampai di komplek 

flamboyan. Ada delapan ruangan berjejer. Beberapa diantaranya 

kosong dengan pintu-pintu tertutup. Sementara di ruang 

Flamboyan 3, pintunya sedikit terbuka. Di kursi kayu di depan 

jendelanya, Silvia duduk. Wajahnya tertunduk. 

 “Hai,” sapaku ketika dia melirik. Sinis. Dia tak 

menjawab sapaanku. Aku lalu duduk di sebelah kanannya. 

 “Nyokap luw …. ?” aku tak bisa menyelesaikan 

kalimatku. 

 “Ngapain luw ke sini?” tanyanya cuek. 

 Aku hanya bisa mengangkat bahu ketika dia lagi-lagi 

melirikku dengan sinis. 

 “Nyokap luw?” tanyaku lagi. 

 “Mama di dalam,” katanya datar sambil mengarahkan 

jempol tangan ke ruangan di belakangnya. 

 “Bukan itu maksud gua,” kataku agak malas. “Nyokap 

luw sakit apa?” 



 “Apa urusannya sama luw?” nada bicaranya semakin 

tak bersahabat. 

 Aku tahu suasana hatinya sedang buruk. Mamanya sakit 

sampai harus dirawat di sini tentunya bukan hal yang baik. Maka 

untuk kali ini aku mencoba untuk lebih sabar daripada biasanya. 

Sehari-harinya saja dia sudah menyebalkan. Dalam kondisi 

sekarang ini, tentunya akan semakin menyebalkan. Tapi aku tak 

ingin membuatnya semakin murung. Entah kenapa. Mungkin 

kasihan. Atau mungkin empati. 

 “Gua cuma pengen tahu,” kataku setenang mungkin. 

 Silvia tak menjawab. Selama dua tiga menit dia hanya 

menunduk memperhatikan kedua kakinya mengayun ke depan 

dan ke belakang. Kulihat ekspresi di wajahnya tidak banyak 

berubah. Meskipun terasa sekali kalau dia sedang murung, 

ekspresi di wajahnya itu masih sama dengan ekspresi yang kulihat 

setiap hari. Tiba-tiba saja pintu terbuka lebar. Seorang lelaki usia 

tiga puluhan tampak berdiri di sana. 

 “Silvia,” katanya tersenyum. “Mama kamu baik-baik 

saja. Dia hanya perlu istirahat satu atau dua hari. Nanti biar Om 

yang mengantarnya pulang.” 

 Dia melihat jam di tangan kirinya. Silvia, dari tadi tidak 

mengubah posisinya. Wajahnya masih tertunduk dan kakinya 

masih berayun-ayun. 

 “Sekarang Om harus kembali kerja. Kalau ada apa-apa, 

telepon saja Om.” Lelaki itu tersenyum lalu berjalan menjauhi 

kami. Tanpa sadar aku memperhatikan punggungnya semakin 

menjauh sampai akhirnya ia berbelok. Tiba-tiba saja Silvia 

beringsut ke dalam. Aku mengikutinya. Pintu perlahan kututup 

dari dalam. 

 “Oh, kamu ..” suara lembut itu menyapaku. 



Silvia duduk di tepi ranjang tempat mamanya berbaring. 

Digenggamnya tangan kiri mamanya dengan kedua tangannya. 

Kali ini kentara sekali kalau ia sedang sedih. Aku hanya 

mengangguk sambil tersenyum membalas sapaannya. Wajahnya 

pucat. Tapi sedikit saja senyum tersungging di wajahnya, suasana 

seakan-akan berubah sejuk. Sungguh pembawaan yang nyaman 

untuk seorang ibu. 

 Ada beberapa memar di kedua lengannya. Di ranjang 

itu dia tampak lemah sekaligus tegar. Kali ini tangan kanannya 

berusaha merengkuh pipi anaknya. Silvia perlahan mendekat. 

Masih terlihat segaris kesedihan di matanya. Kali ini Silvia cukup 

ekspresif—sungguh pemandangan yang langka. Aku merasa 

menjadi pengganggu di sini—mengganggu momen antara 

seorang ibu dan anak perempuannya satu-satunya. Perlahan aku 

duduk di kursi di dekat ranjang. Berhadapan dengan Silvia. 

 “Tante baik-baik saja?” aku mencoba tersenyum. 

 “Ya. Cuma sedikit memar di sana-sini.” Senyumnya 

merekah menelan kedua matanya yang kecil itu. Silvia masih saja 

memandang sedih mamanya. Tak sedetik pun dia melirikku. 

 “Memangnya Tante sakit apa? Kalau boleh tahu …” 

 “Bukan urusan luw!” sergah Silvia tiba-tiba. 

 “Hus… nggak perlu sewot begitu,” kata mamanya 

menenangkan. Lalu kembali menatapku. “Cuma penyakit 

kambuhan. Istirahat satu dua hari sambil minum obat juga 

sembuh kok.” 

 “Oh …” kataku. Bingung mau berkata apa lagi. 

 “Tadi Om Rivan juga di rumah kan, Ma?” tanya Silvia 

ketus. “Kenapa Mama bisa sampai memar-memar begini. 

Seharusnya dia bisa menjaga Mama donk.” 



 “Itu bukan salahnya,” nada mamanya tetap tenang. 

“Dia sedang di kamar mandi waktu mama jatuh.” 

 “Tetap saja berarti dia nggak bisa menjaga Mama,” 

Silvia masih saja ketus. 

 “Rivan nggak membiarkan mama, Sayang. Dia Cuma 

kebelet ke kamar mandi. Masa mama harus ngelarang dia buang 

air kecil?” sedikit tawa kini terdengar. 

 “Tetap saja,” jawab Silvia lebih ketus lagi. “Untung saja 

dia langsung membawa Mama ke sini. Kalau tidak, sudah 

kularang dia mendekati Mama lagi.” 

 Mamanya Silvia kini benar-benar tertawa. Aku yang 

hanya orang luar pun ikut tersenyum, merasakan suasana 

keluarga yang hangat tapi aneh ini. 

*** 

 

AKU dan Silvia kini duduk di kursi di luar. Di dalam sedang 

ramai. Tante Merry, bibinya Silvia, baru saja datang menjenguk 

sambil membawa dua anak kembarnya yang lucu-lucu dan 

berisik. Maklum, usianya baru lima tahun. Rupanya Silvia 

langsung menghubungi Tante Merry ketika dia melihat mamanya 

terjatuh—dalam bayangannya. Tante Merry adalah keluarga 

terdekat yang bisa dihubungi dalam kondisi darurat seperti ini. 

Kalau tidak salah tadi dia bilang bahwa dia tinggal di Cimacan—

tidak begitu jauh dari rumah Silvia, masih termasuk wilayah 

Kabupaten Cianjur. 

 “Nyokap luw sakit apa sebenarnya?” tanyaku pelan. 

 “Kenapa luw pengen tahu?” tanyanya menatapku 

kejam. 



 “Ayolah. Gua kan cuma pengen tahu. Lagian gua 

orangnya bisa ngejaga rahasia kok.” Nadaku sedikit memelas 

dengan kedua tangan terkatup di depan muka. 

 Silvia mendesah kesal. Tapi akhirnya dia 

menjelaskannya juga. “Nama penyakitnya Polikondritis. Lebih 

tepatnya Polikondritis kambuhan.” 

 “Penyakit apaan tuh?” aku tak sadar suaraku cukup 

keras untuk terdengar dari dalam. Silvia menyimpan telunjuk 

kanan di mulutnya. “Sorry ….” ujarku pelan. 

  “Dokter bilang ini penyakit yang jarang. Gua nggak 

begitu paham dengan semua yang dijelasin dokter. Bahasanya 

rumit. Dia banyak pake istilah-istilah kedokteran. Padahal kan 

gua bukan anak kedokteran. 

 “Yang jelas, Mama tuh kena semacam peradangan di 

tulang-tulang rawannya. Terutama di bagian telinga. Tulang 

rawan hidungnya juga kena. Dan ada beberapa tulang rawan 

lainnya.” 

 “Seberapa parah?” tanyaku meringis. 

 “Nggak tahu,” Silvia menggeleng. “Biasanya memang 

cukup istirahat satu dua hari sambil minum obat teratur. Hari 

berikutnya Mama sudah sehat lagi.” 

 Ia memainkan kedua kakinya yang berayun-ayun. 

Kepalanya masih tertunduk. Tapi kesedihan itu perlahan 

menghilang dari matanya. Aku lepaskan pandanganku ke depan. 

Hari masih cukup panas. Di atas kami, awan berbaik hati 

menutup matahari. 

 “Sebenarnya,” kataku memulai kembali percakapan. 

“Gimana sih ciri-ciri orang yang kena …” 

 “Polikondritis?” sambungnya. 



 “Ya. Polikondritis.”  

 “Hmm… waktu itu gua pernah nyari-nyari di internet 

definisi Polikondritis, gejala-gejalanya, kasus-kasusnya, dsb. Tapi, 

nggak banyak yang gua dapetin. Heran juga gua, kok bisa susah 

banget nyari data penyakit ini. Nyari di wikipedia juga sama aza. 

Apa dokter-dokter pada males untuk sekedar upload satu artikel 

aza soal Polikondritis. Mungkin karena ini penyakit jarang kali ya. 

 “Dari yang gua dapet setelah browsing di google, definisi 

Polikondritis itu kalau tidak salah…” kedua matanya terpejam 

sesaat, seperti mencoba berkonsentrasi. “Polikondritis Kambuhan 

adalah suatu penyakit yang jarang, yang ditandai dengan episode nyeri 

pada peradangan destruktif tulang rawan (kartilago) dan jaringan ikat 

lainnya di telinga, persendian, hidung, pita suara (laring), trakea, bronki, 

mata, katup jantung, ginjal dan pembuluh darah. Penyakit ini menyerang 

pria dan wanita, biasanya pada usia pertengahan.” 

 Dia menatapku dengan ekspresi bingung. Aku sendiri 

sudah tak terkejut lagi mendengar definisi yang seperti 

dibacakannya langsung dari sebuah buku. Ingatannya memang 

kuat. Luar biasa kuat. 

“Itu yang waktu itu gua baca. Gua memang masih bisa 

inget semua kata-katanya. Tapi tetep aza nggak begitu paham. 

Luw paham?” 

 Aku menggeleng pelan sambil menggigit bibir. Tapi 

akhirnya angkat bicara juga, “Intinya mungkin peradangan tulang 

rawan.” 

 “Ya, seenggaknya itu yang bisa gua pahami. Nggak 

ngerti gua kenapa definisi penyakit ini nggak dijelasin pake 

bahasa sehari-hari aza. Kan nggak banyak yang ngerti bahasa 

kedokteran.” 

 “Memangnya yang nulis definisi itu siapa?” 



 “Ow, gua nggak tahu,” katanya menggeleng. 

 “Loh ..? Di halaman yang luw buka memangnya nggak 

ada nama penulisnya?” 

 “Nggak ada. Nggak dicantumin di sana definisi itu 

pernyataan siapa.” 

 “Kalo gitu bisa aza cuma omongan dong. Gimana luw 

bisa yakin kalo itu definisi yang bener?” 

 “Soalnya di halaman-halaman google yang lain, di situs-

situs berbeda lainnya, di blog-blog yang gua kunjungi, keterangan 

tentang Polikondritis—terutama Polikondritis Kambuhan—datanya 

itu-itu saja. Sama persis.” 

 “Oh…” aku melepas pandangan di pepohonan tinggi 

lalu kembali menatapnya dengan pertanyaan, “Kalo gejala-

gejalanya?” 

 “Hmm…” ia hening beberapa saat. “Di halaman itu 

tertulis: Yang khas adalah kedua telinga menjadi merah, membengkak 

dan sangat nyeri. Pada saat yang bersamaan, atau di kemudian hari, bisa 

terjadi artritis, yang bisa bersifat ringan atau berat. Persendian manapun 

bisa terkena.” 

 Dia hening lagi sesaat. Kali ini sedikit lebih lama. 

 “Masa kekambuhan dari peradangan dan nyeri,” lanjutnya 

sambil tetap memejamkan mata. “Bisa berlangsung selama beberapa 

minggu, lalu sembuh selama beberapa tahun. Pada akhirnya, kartilago 

bisa mengalami kerusakan, menyebabkan telinga terkulai, batang hidung 

yang landai dan gangguan penglihatan, pendengaran dan 

keseimbangan. Penderita bisa meninggal jika mengalami penyermpitan 

saluran pernafasan atau jika jantung dan pembuluh darahnya mengalami 

kerusakan hebat.” 



 Aku bergidik mendengar kalimat terakhirnya. Parah 

juga ternyata. Bisa menyebabkan kematian. Untung saja ini 

penyakit langka. Tapi sayangnya ada juga orang yang terkena 

penyakit ini. Mudah-mudahan saja peradangan yang ditimpa 

mamanya Silvia ini masih terglong ringan. 

 “Diagnosis ditegakkan…” lanjutnya sambil tetap tepejam. 

“Bila ditemukan minimal 3 dari gejala-gejala berikut: 

1. Peradangan kedua telinga 
2. Nyeri dan peradangan pada beberapa sendi 
3. Peradangan tulang rawan hidung 
4. Peradangan mata 
5. Kerusakan pada tulang rawan di saluran pernafasan 
6. Gangguan pendengaran atau gangguan keseimbangan. 

Itu yang gua baca.” Ia kini membuka kedua matanya. 

 “Nyokap luw kena gejala yang mana aza?” tanyaku 

sedikit ragu. Takut kalau-kalau aku sudah terlalu banyak 

bertanya. 

 “Nomor 1, 2, 3, sama 6.” 

 Aku berusaha mengingat-ingat keenam gejala yang dia 

sebutkan tadi. Sial. Apa dia tidak sadar kalau ingatanku ini biasa-

biasa saja. Tapi untungnya aku bisa mengingat keenam gejala itu. 

Jadi, masih untung tidak ada kerusakan pada tulang rawan di 

saluran pernapasan. Karena kalau tidak salah—sejauh yang 

kuingat dari penjelasan panjang Silvia—kerusakan di saluran 

pernapasan bisa menyebabkan kematian. Untunglah, Polikondritis 

ini tidak sampai ke tahap itu—mungkin belum. 

 “Itulah kenapa Mama lumayan sering terjatuh di 

tangga,” katanya mengeluh. “Sudah dua kali terjadi sejak kami 

pindah ke sini.” 

 “Dua kali?” tanyaku penasaran. 



 “Iya. Dua kali. Luw inget kan waktu di telepon umum?” 

 “Oh… itu.” 

 Silvia mengangguk. 

 “Sial!” dia mengumpat. Membenamkan kepala di kedua 

lutut. Lalu kembali memandang ke depan. “Coba kalo misalkan 

yang gua lihat tuh masa depan, bukan masa lalu. Pasti gua bisa 

mencegah Mama biar nggak jatuh. Mungkin.” 

 Aku tersenyum tipis. “Luw nggak pernah tahu.” 

 “Iya sih.” 

 “Oh ya…” kataku teringat sesuatu. “Kejadian tempo 

hari di telepon umum …”  

 Silvia memicingkan matanya menatapku.  

 “Waktu itu nyokap luw nggak sampai dibawa ke rumah 

sakit kan? Nah, yang sekarang ini ….” 

 “Waktu itu jatuhnya sudah agak bawah,” sergahnya 

memotong. “Kalo yang ini, Mama jatuh dari anak tangga paling 

atas.” Kedua matanya memicing lagi. Ia memberengut kesal. 

 “Oh..” hanya itu yang bisa kuucapkan. 

 Tiba-tiba Silvia mendongak. Ekspresinya aneh. 

 “Ada apa?” tanyaku panik. 

 Dia menatapku lalu berkata, “Gua lupa ngambil obat 

Mama. Masih di rumah.” 

 Aku mendesah panjang. “Gua kira ada kejadian apa 

lagi. Tahunya cuma lupa.” 



 “Gua mesti ke rumah sekarang.” 

 “Bukannya dokter juga ngasih obat?” 

 “Gua lebih percaya sama obat yang udah biasa 

dikonsumsi Mama.” 

“Gua ikut kalo gitu,” kataku. 

 “Loh..? Nggak usah.” 

 “Gua tetep pengen ikut.” 

 Ia memandangku heran. Aku tidak nyaman dengan 

caranya menatap. Tapi saat ini bukan saat yang baik untuk 

bertengkar. Silvia membuka pintu perlahan lalu berkata, “Tante, 

titip Mama bentar ya.” Senyum menyeruak di wajahnya—

senyum yang dipaksakan.  

*** 

 

SILVIA membuka kunci pagar lalu mendorongnya. Aku 

mengikutinya menuju pintu. Lucu juga tadi. Aku sampai harus 

memanjat pagar padahal di rumah ini tak ada siapa-siapa. Feeling-

ku benar-benar payah. Di depanku Silvia tergesa-gesa memasuki 

sebuah kamar yang dekat ke dapur. Aku hanya duduk di kursi 

tamu. Menunggu. 

 Dalam sekejap dia sudah berlari menaiki tangga. 

Tergesa-gesa sekali, pikirku. Rasanya keadaannya saat ini tidak 

sedarurat itu. Sejurus kemudian kudengar suara keran dinyalakan. 

Apa yang dilakukannya di atas? Mandi? Yang benar saja. 

Kuputuskan untuk menunggu di luar saja. Tidak enak rasanya 

mendengar suara-suara dari kamar mandi. Apalagi kalau di 

dalamnya wanita. Entah kenapa. 



 Aku harus berterimakasih kepada awan karena 

membuat siang ini tidak begitu terik. Di sini memang tidak 

panas. Meskipun matahari sedang tinggi, biasanya yang terasa 

hanya hangat-hangat. Dan kali ini lumayan sejuk. Kadang-kadang 

aku iri dengan perbedaan cuaca seperti ini. Seandainya saja 

kondisi cuaca di setiap daerah sama sejuknya, tentunya jauh lebih 

adil. Tidak perlu berpanas-panasan. Tak perlu gerah berkeringat. 

Tak perlu juga menggigil kedinginan. Sejuk di semua tempat. 

Pastinya menyenangkan. Tapi mungkin akan membosankan. 

Lagipula Tuhan sudah membuatnya seperti ini. Kalau sudah 

begitu, siapa juga yang bisa merubahnya? 

 Suara pintu dikunci tiba-tiba saja mengagetkanku. 

Rupanya aku sempat melamun beberapa saat. Silvia terburu-buru 

mengunci pintu dan berjalan setengah berlari meninggalkanku. 

 “Hey..” kataku setengah berteriak. Ia menoleh. 

“Nyantai sih. Buru-buru amat.” 

 “Siapa suruh luw ikut!” 

 Huh, menyebalkan sekali orang yang satu ini, 

gumamku. 

 “Ada yang pengen gua tanyain.” 

 “Ya udah, di angkot aza.” 

 “Gua nggak yakin itu lebih baik.” 

 Silvia diam tak bergerak. Kedua matanya yang kecil itu 

memandangku seperti ingin menusuk-nusuk. 

 “Gua kira luw orangnya tertutup,” kataku memulai. 

“Luw jarang banget terlihat ngobrol sama orang—nggak pernah 

malah. Tapi sama gua, luw begitu lancar bercerita. Apa luw 

nggak takut gua ngebocorin rahasia-rahasia luw?” 



 Aku mendekat. Jarak di antara kami kini hanya dua 

puluh senti. 

 “Luw bukan orang kaya gitu,” katanya yakin. 

 “Itu kesimpulan? Atau cuma asumsi?” tanyaku sambil 

memiringkan kepala. 

 “Dua-duanya,” jawabnya. 

 Aku diam sesaat. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, 

dia sudah menjelaskan panjang lebar. 

 “Gua bisa tahu karakter orang sejak pertama kali gua 

ngelihatnya—seenggaknya itu yang gua rasakan. Waktu gua 

ngelihat Tante Merry pertama kali bertahun-tahun lalu, gua 

langsung tahu kalau dia suka shopping. Waktu gua lihat Rendi—

ketua geng luw—gua tahu dia orangnya tenang dan sabar. Waktu 

gua ngelihat Andi—si Ketua Kelas—gua langsung tahu kalau dia 

orangnya banyak bicara alias bawel. Dan waktu gua ngeliat luw 

pertama kali—satu meja di hari pertama—gua tahu luw orangnya 

bisa jaga rahasia.” 

 Aku terdiam sesaat. Percaya tidak percaya dengan 

penjelasannya itu. Lalu kemudian berkata, “Tapi itu kan yang ada 

di pikiran luw. Belum tentu kenyataannya sama.” 

 “Seenggaknya gua nggak pernah salah menilai orang—

belum pernah.” 

 Silvia berbalik. Di depan kami jalan masih belum begitu 

ramai. 

 “Kalau soal Om Rivan?” pertanyaanku ini membuat 

langkahnya terhenti. Ia diam. Tak juga berbalik. Jadi kuputuskan 

untuk mendekat. Berdiri di samping kanannya. Di atas kami 

awan mulai lelah menjaga matahari. 



 “Gua nggak suka dia,” katanya datar. 

 “Kenapa? Nyokap luw kayanya suka-suka aza,” kataku. 

 Silvia menggeleng pelan. 

 “Mama bukannya suka. Tapi jatuh cinta. Jatuh cinta 

sejak pertama kali bertemu dengannya Desember lalu.” 

 Huh, lama-lama ini seperti film misterius yang 

menyimpan banyak kejutan, pikirku. 

 “Terus?” tanyaku. 

 “Gua nggak suka dia.” 

 “Kenapa?” 

 Dia diam. Aku diam. Sesaat deru mesin terasa lebih 

keras dari sebelumnya. Hari mulai terik.  

 “Dia tukang korupsi. Dia koruptor.” Kata-kata itu 

keluar dari mulutnya seperti peluru yang ditembakkan polisi saat 

huru-hara. 

 “Darimana luw …” 

 “Gua tahu,” katanya cepat. “Gua tahu sejak pertama 

kali melihatnya. Dan kita juga berjabatan tangan saat berkenalan 

dulu. Gua bisa melihat semua hal kotor yang dilakukannya di 

kantor tempatnya bekerja.” 

 Kali ini awan sudah benar-benar lelah berbaik hati. 

Matahari muncul tersenyum memanjakan kami dengan teriknya. 

Tak ada angin. Sekali lagi deru mesin dari mobil-mobil yang 

lewat terasa lebih keras. Aku tak tahu apa yang harus kuucapkan. 

 “I hate love,” Silvia mengucapkannya sambil lalu. Sebuah 

angkot biru mendekat dari kanan. Dia menyetopnya. Kami naik. 



*** 

 

  



 


