
 

 

 

 

 

 

AIRISH : penyelamatan 
Cerpen Ardy Kresna Crenata 

 

BODOH. Sudah kubilang ini mustahil. Sudah kubilang 

aku tak bisa melakukannya. Tapi Andre terlalu 

memaksa. Akhirnya kami kini harus bersembunyi di 

antara semak-semak. Entah sampai kapan. Setidaknya 

sampai suara-suara itu pergi. Aku mencoba 

menggerakkan lengan kiriku. Ah, sakit. Sepertinya ada 

urat-urat yang kacau gara-gara tadi terjatuh saat berlari 

terlalu cepat. Aku meringis. Tapi masih mencoba 

meredam suaraku. Andre mengusap-usap lenganku.  

 “Kau tak apa-apa?” tanyanya. 

 “Sedikit sakit,” gumamku. Kata ‘sedikit’ rasanya 

kurang cocok untuk rasa nyeri  di lenganku ini. Aku 

kesulitan menggerakkannya. Rasanya sudah cukup lama 

tak terdengar suara-suara. Andre mencoba melihat 

keadaan jalan dari balik semak. Ia lalu mengajakku 

berdiri. Kakiku tak apa-apa. Hanya sedikit tergores di 

betis sebelah kanan. Tapi tak menggangguku untuk 

berjalan. Bahkan berlari. 

 Andre mulai menyusup ke semak yang 

mengarah ke jalan. Aku mengikutinya di  belakang. 



Orang-orang yang tadi berkeliaran di jalan mencari kami 

sudah tak ada. Mungkin mereka sudah pergi ke tempat 

lain. Mungkin juga berpencar. Tapi kami masih tetap 

harus hati-hati. Siapa tahu ada yang sedang 

bersembunyi di gang, di balik mobil yang diparkir di 

seberang jalan, di dalam café. Andre memberi isyarat 

untuk maju. Kini kami sudah sampai di trotoar. Cepat-

cepat kami berlari ke kiri. Ada satu tempat yang kami 

tuju saat ini: stasiun. 

 Aku berhenti sebentar. Merasa lelah karena 

terus berlari. Napasku pendek. Membuat jantung dan 

paru-paruku tak nyaman. Andre masih berhati-hati 

menerawang ke kiri dan ke kanan. Kami memang belum 

aman. Tak ada jaminan kami aman. Aku mencoba 

menarik napas panjang. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang 

membuat pikiranku seperti dikepung. Membuatku tak 

bisa bergerak untuk sesaat. Ada sesuatu yang membuat 

panca inderaku kaku. Oh, bau ini. Aku kenal betul. 

Kucoba keras untuk berkonsentrasi. Andre di depanku 

keheranan karena aku hanya diam berdiri. Sulit sekali. 

Kucoba lagi memusatkan semuanya ke satu titik. Sedikit 

lagi. Hampir. Dapat. Ini bau Maya. Maya ada di sini? Di 

mana? Ah di sana. Di toko sepatu. Kucoba lebih keras 

lagi untuk melepaskan diri. Andre mulai menyadari 

sesuatu terjadi padaku. Dia menepuk-nepuk pipiku 

dengan kedua tangannya. Aku lepas. Seketika itu juga 

aku mengajak Andre berlari. 

 Kulihat dari sudut mataku Maya bergerak 

memanggil seseorang. Siapa? Mobil yang tadi diparkir di 

seberang jalan itu bergerak. Rupanya orang itu tadi 

bersembunyi. Aku tak tahu siapa yang menyetir. Aku 

tidak kenal baunya. Untung saja dia bukan salah satu 

dari si Penyihir. Andre mempercepat larinya. 

Membuatku kesusahan mengikuti. Kami harus sampai di 



pertigaan sebelum Maya naik mobil itu. Sedikit lagi. 

Beberapa langkah lagi. Sampai. Segera saja Andre 

menyetop taksi dan kami masuk ke dalamnya. Dari kiri 

kulihat mobil yang ditumpangi Maya bergerak 

mendekat. Kusuruh si sopir untuk cepat jalan. 

Kukatakan juga bahwa kami sedang sangat buru-buru 

dan akan membayar lebih nanti. Kami pun melesat di 

jalan yang untungnya tidak begitu ramai. 

*** 

 

MAYA masih mengikuti kami. Kusuruh sopir taksi untuk 

lebih cepat lagi. Tapi dia tak mau. Katanya dia tidak 

terbiasa ngebut jadi agak canggung dan takut 

kehilangan kendali. Tapi aku memaksanya dengan 

mengatakan bahwa kami akan bayar dua kali lipat dari 

argo. Sepakat. Maka kami pun semakin cepat saja. 

 Andre mencoba menelepon seseorang. Entah 

siapa. 

 “Karin, ada kabar tentang ibu?” tanyanya 

setelah beberapa saat menunggu. Andre mengangguk 

sesekali. Sayangnya aku tak bisa mendengar apa yang 

dikatakan Karin. Karin itu adiknya. 

 “Eksekusinya kapan?” tanya Andre lagi. “Malam 

ini?! Bukankah seharusnya besok?!” ujarnya setengah 

berteriak. Aku dan si sopir sampai terkejut.  Andre 

mengangguk lagi beberapa kali. Selesai. Dia masukkan 

kembali handphone ke saku celana. 

 “Buruk?” aku menebak. 

 “Sangat,” ujarnya. 

 Kulihat di belakang mobil itu masih menguntit 

kami. Sementara sopir taksi ini tampak serius 

memperhatikan kondisi jalan di depannya. Kami  belokl 

ke kiri di perempatan. Untunglah lampu hijau baru saja 

menyala. Tapi hampir saja kami menabrak sebuah 



sedan. Seandainya sedan itu tidak mengalah mungkin 

sudah benar-benar terjadi kecelakaan. Aku bisa 

mendengar pemilik sedan itu mengumpat dengan 

kasarnya. 

 Jalan yang kini kami lalui tidak begitu lancar. 

Ada banyak mobil dan motor. Si sopir harus berusaha 

keras untuk tidak menabrak motor dan mobil yang 

diparkir seenaknya di pinggir jalan. Sesekali dia 

mengerem mendadak. Membuat kami terguncang. 

Sempat juga seseorang menyeberang dengan berlari 

membuat kami ketakutan setengah mati. Untung saja 

kami masih bisa menghindar dan tidak menabraknya. 

Tipis. Kutengok lagi ke belakang. Maya masih di sana. 

Sekitar 400 meter di belakang. 

 Stasiun sebentar lagi. Tinggal  belok kanan di 

pertigaan di depan. Sekitar 300 meter dari sana. Aku 

mencoba merogoh dompet di saku belakang tapi aku 

baru ingat kalau tanganku kesakitan. Andre akhirnya 

mengambil uang dari dompetnya sendiri untuk ongkos 

kami berdua—berempat kurasa, karena kami bayar 

double. 

 Sesaat sebelum kami tiba di pertigaan, lampu 

merah menyala. Sial. Semua mobil dari jalan ini 

berhenti. Kami pun terpaksa berhenti di belakang 

Honda Jazz. Ada dua mobil lagi di depannya. 

Sebenarnya jika ada ruang untuk melarikan diri, pasti 

kami memilih untuk melanggar rambu ini. Tapi jalan 

penuh. Kulihat mobil yang ditumpangi Maya pun 

terpaksa berhenti tujuh atau delapan mobil di belakang 

kami. 

 Andre membayar saat itu juga. Dia cepat-cepat 

membuka pintu dan menyuruhku turun. “Kita lari saja,” 

katanya. Aku mengangguk. Kubuka pintu taksi dengan 

tangan kananku. Andre sudah menyelip di antara mobil 



dan motor di depanku. Aku menengok Maya sesaat lalu 

mengikuti Andre dengan tergesa-gesa. Maya pun keluar 

dari mobil tapi si laki-laki yang bersamanya tidak. Tak 

mungkin tentunya meninggalkan mobil begitu saja. 

Maya mulai mengikuti jejak kami. Tapi aku tak khawatir. 

Maya bukanlah pelari yang baik. Kondisi fisiknya bahkan 

tak bisa dibilang bagus. Aku hanya harus berhati-hati 

agar tidak tertangkap hipnotisnya. Maya bisa membuat 

orang yang dilihatnya membeku seperti patung jika 

orang itu tak banyak bergerak sehingga Maya bisa 

berkonsentrasi. Tadi aku lengah. Kali ini tak akan lagi. 

Lagipula kondisi jalan yang padat menguntungkan kami. 

 Andre berlari dengan cepatnya. Beberapa 

langkah di depanku. Aku berusaha mengimbanginya 

meskipun sakit di tangan kiriku suka mengganggu. 

Udara panas. Gerah. Di trotoar tempat kami berlari ini 

orang-orang keheranan melihat kami ketika kami 

melewatinya. Kucoba menengok ke belakang. Maya 

tertinggal jauh. Syukurlah.  Tinggal beberapa langkah 

lagi ke stasiun. Aku tiba-tiba didatangi pusing yang 

aneh. Apa ini hipnotis? Kucoba mempercepat lariku. 

Sesaat kemudian kami sudah tiba di loket dan membeli 

tiket. Kami pun diuntungkan dengan kereta yang sedang 

bergerak. Dengan terburu-buru Andre menggandeng 

tanganku dan kami pun naik ke salah satu gerbongnya. 

*** 

 

KAMI tak kebagian tempat duduk. Jadi harus berdiri 

untuk setengah jam ke depan. Kecuali ada yang turun di 

pemberhentian-pemberhentian sebelum tempat yang 

kami tuju. Tapi entahlah. Siapa tahu penumpang yang 

masuk malah semakin banyak. 

 “Kenapa sih kamu ngotot banget?” tanyaku 

pada Andre yang sedang mengamati orang yang 



membersihkan sampah-sampah di kereta ini. “Padahal 

udah jelas-jelas seperti apa menyebalkannya Ibumu. 

Aku bilang begini karena aku juga pernah berhadapan 

dengannya beberapa kali. Dan aku tahu ibumu bukan 

tipe orang yang menyenangkan.” 

 Andre menatapku lalu berkata, “Aku tidak 

pernah membenci ibuku meskipun dia menyebalkan. 

Memang aku harus bersusah payah menahan emosiku 

setiap kali ibu mengatakan hal-hal yang menyakiti 

istriku, menyakitiku juga, tapi aku tak pernah 

membencinya. Tak bisa kurasa.” 

 “Rasanya aku mengerti kenapa istrimu sampai 

mendaftarkan mertuanya untuk dieksekusi. Pasti setiap 

hari dia kesakitan.” 

 “Kau tak mengerti, Airish.”  Andre kini 

mengamati kembali orang yang membersihkan sampah 

itu. “Ibuku adalah ibuku. Adalah segalanya bagiku. 

Setelah Bapakku meninggal lima tahun lalu, ibu jadi 

tanggung jawabku. Dan aku akan terus merawatnya 

sampai tiba waktunya dia meninggal. Aku tak akan 

menyerahkannya kepada pemerintah untuk dieksekusi.” 

 “Setidaknya pahamilah betapa tersiksanya 

istrimu, Dre.” 

 “Dia kelewatan!” katanya setengah 

membentak. Kedua mata hitamnya seperti 

menghukumku. “Dia mendaftarkan ibu untuk dieksekusi 

tanpa sepengetahuanku. Memangnya dia pikir ibuku itu 

apa? parasit? Seharusnya kuberitahu dia bagaimana 

telatennya ibu mengurusiku ketika aku kecil.” 

 “Tapi ya.. ibumu itu kan sudah sangat renta, 

Dre. Dia sudah pikun. Sering kencing dan buang air 

bukan pada tempatnya. Tapi aku heran mengapa 

lidahnya itu masih saja setajam silet.” 



 “Kamu bilang begitu karena kamu tidak pernah 

tahu siapa ibumu, Airish. Akan berbeda jika saja kau 

tahu siapa yang melahirkanmu. Jika saja kau tahu siapa 

wanita yang meninggalkanmu di depan pintu rumah 

orang lain, pastilah ..” 

 “Udah deh, Dre. Ga usah ngebahas itu 

sekarang,” ujarku ketus. Aku tak suka jika ada yang 

mulai membicarakan ibuku sendiri. Ibu yang tak pernah 

kutahu siapa. Kami  sama-sama diam. Untuk beberapa 

menit laju kereta ini menciptakan bunyi yang teratur. 

Orang yang tadi membersihkan gerbong ini sudah 

pindah ke gerbong lain. Dari gerbong satunya muncul 

pengamen dan penjual mainan. Ini kereta sudah seperti 

pasar saja. 

 “Sudah kubilang kebijakan ini benar-benar gila,” 

kata Andre tiba-tiba. “Meniadakan orang-orang yang 

mereka sebut ‘parasit’. Pemerintah benar-benar tidak 

waras.” 

 Aku tidak menyambut kata-katanya yang lebih 

serupa gumaman itu. Aku tahu kebijakan ini berat 

baginya. Apalagi orang yang dinyatakan ‘parasit’ itu 

adalah ibunya sendiri. Baru-baru ini memang ada 

kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintah. 

Inti dari kebijakan itu adalah negara ini harus 

dibersihkan dari segala ‘bentuk’ gangguan dan 

hambatan. Kata ‘bentuk’ ternyata mengacu kepada 

‘orang’. Dengan kata lain, pemerintah sedang berusaha 

meniadakan orang-orang yang dianggap mengganggu 

dan menghambat pembangunan. Seterusnya orang-

orang itu disebut ‘parasit’ karena yang dilakukannya 

hanya mengambil tanpa memberi. 

 Kontroversi semakin tajam ketika pemerintah 

memperbaharui kategori ‘parasit’. Semula yang 

tergolong parasit itu adalah preman pasar, tukang judi, 



pelacur, orang gila, pengemis. Lalu muncullah satu 

kelompol lagi, yaitu orang-orang yang sudah renta dan 

tak bisa melakukan apa-apa. Keberadaan orang-orang 

ini dianggap pemerintah menghambat laju 

pembangunan. Dalam teori mereka, lebih baik 

memanfaatkan waktu untuk produktivitas kerja 

daripada mengurusi orang-orang renta itu. Tapi 

keputusan untuk mendaftarkan mereka sebagai 

‘parasit’ ada di tangan keluarganya. Selama si anak dan 

anggota keluarga lain ingin tetap merawatnya, 

pemerintah tidak bisa memaksa. Tapi tanpa 

sepengetauan Andre, istrinya sudah mendaftarkan 

ibunya sebagai ‘parasit’. Aduh, memikirkan ini lama-

lama membuatku pusing. Belum lagi rasa nyeri di lengan 

kiriku terasa lagi. 

*** 

 

KERETA berhenti di tempat tujuan kami. Aku 

menggandeng lengan Andre karena tak ingin tertinggal 

oleh desakan orang-orang. Seseorang dari belakang 

sedikit mendorongku. Auch, lengan kiriku. Nyerinya 

makin menjadi-jadi. Dengan susah payah akhirnya kami 

berada di luar.  

 “Lenganmu?” tanya Andre sambil menyentuh 

lengan kiriku yang terkulai. “Kita rehat dulu saja.” 

 Dengan cepat aku menggeleng. “Kita tak punya 

banyak waktu, Ndre. Kita tak tahu persisnya kapan 

ibumu akan dieksekusi.” Aku mencoba berjalan tanpa 

menghiraukan rasa sakit di lengan kiriku. Andre mulai 

berjalan dan menyusul. 

 “Dia di mana?” tanyaku. 

 “Sepertinya di warung itu,” jawab Andre sambil 

menunjuk ke warung di depan kami. 



 Kami bergegas ke sana. Dari balik warung itu dia 

muncul dengan setelan serba hitam. Bahkan dia 

memakai kacamata hitam. Tapi kulitnya tidak hitam. 

Malah putih. 

 “Kalian telat sekali,” katanya. 

 “Sori, Mike. Ada insiden,” jawab Andre singkat. 

 Mike lalu mengamati lengan kiriku yang 

terkulai. 

 “Gagal?” tanyanya. 

 “Gagal,” jawabku lemas. 

 Mike sudah duduk di bangku kayu saat aku 

menjawabnya. Aku dan Andre pun beringsut untuk 

duduk di bangku itu. Aku tepat di samping Mike. Mike 

selalu wangi. 

 “Berarti hanya ada satu cara untuk 

menyelamatkan ibumu itu, Ndre,” kata Mike. “Kita 

harus mengambilnya dengan paksa. Kita harus 

menculiknya.” Mike menatap kami dengan kaca mata 

hitamnya itu. Aku tidak tahu apakah irisnya kali ini 

berwarna merah atau coklat. Kurasa coklat. Karena aku 

tidak merasakan apa-apa. Begitu juga Andre. 

 “Kalau saja kalian tadi berhasil mencoret 

namanya dari list eksekusi dan membawa data tentang 

ibumu untuk kita edit, kita tak perlu repot-repot lagi,” 

katanya lagi. 

 “Penjagaannya ketat, Mike,” sergah Andre. 

“Kami hanya mampu menembus lapis ke dua.” 

 “Ya. Dan aku begitu kerepotan menghadapi tiga 

Penyihir sekaligus.” Aku mengatakannya dengan sedikit 

ketus. 

 “Tiga?” Mike tampak kaget. 

 Aku mengangguk. “Maya, Retha, dan Azis.” 

 “Si Pembeku, si Perasa, dan si Anak Kristal.” 

Mike mengangguk-ngangguk. “Pantas saja kalian gagal.” 



 “Ya. Tak seimbang.” 

 Aku memang sedikit lebih istimewa daripada 

orang-orang istimewa. Kalau biasanya satu orang 

memiliki satu bakat, aku punya dua. Aku bisa 

merasakan dan menghipnotis. Tapi dengan adanya si 

Anak Kristal, aku jelas kalah jumlah. Sayangnya Andre 

bukan termasuk mereka yang istimewa. 

 “Aku akan menghubungi Lily dan Marvin. Kalian 

sebaiknya membersihkan diri dulu di apartemenku. Di 

sana sudah ada istriku menunggu. Aku pergi dulu.” 

 Mike lalu masu ke salah satu gerbong kereta 

yang melaju ke arah berlawanan dengan kereta kami 

tadi. Baru kusadari kami begitu lusuh. Wajah Andre 

kotor di sana-sini. Begitu juga baju dan celananya. 

Bajuku juga. Kami pun berjalan menuju tangga keluar. 

*** 

 

MEREKA bertiga sudah menunggu kami. Mike masih 

dengan setelan serba hitamnya. Lily seperti biasa 

dengan rok mini dan syal di lehernya. Rambutnya 

bergelombang dengan sedikit warna merah di beberapa 

bagian. Sementara itu Marvin tampil baru dengan 

kepalanya yang plontos. Dia tersenyum padaku.  Kaos 

tanpa lengan yang dipakainya tampak terlalu kecil untuk 

ukuran tubuhnya. 

 Tanpa basa-basi kami masuk ke mobil. Ini sudah 

jam lima. Sudah tiga jam sejak usahaku dan Andre yang 

tadi gagal. Mudah-mudahan saja kami tidak terlambat. 

Benar-benar tidak ada kepastian jam berapa eksekusi 

dilangsungkan. 

 “Mereka mungkin lebih waspada sekarang. 

Jangan gegabah!” kata Mike di sampingku. Marvin 

tampak tersenyum di depan. Lily tampak sibuk dengan 

handphone-nya. Mungkin update status, pikirku.  



 Marvin memarkir mobil beberapa rumah 

sebelum lokasi. Satu per satu kami turun. Di antara kami 

berlima hanya Andre yang tidak memiliki bakat. Tapi 

karena yang akan dieksekusi adalah ibunya, dia harus 

ikut. Dan karena Andre adalah sahabat kami, kami 

membantunya. 

 “Formasi !” perintah Mike. 

 Marvin berjalan paling depan diikuti Lily tak 

jauh darinya. Andre menyeretku beberapa saat 

kemudian. Untunglah lengan kiriku sudah tak sakit lagi. 

Istrinya Mike sungguh bisa mengobati. Mike mengikuti 

kami dari belakang. Dia yang bertugas melindungiku 

dari sergapan tak terduga. 

 Kudengar suara teriakan. Satu orang, dua orang, 

tiga orang, terus bertambah. Mike sudah beraksi. Andre 

cepat-cepat berlari dan aku berusaha mengimbanginya. 

Memasuki pintu gerbang, kulihat orang-orang—

penjaga-penjaga—diam mematung dengan ekspresi 

kosong. Kami terus berlari. Di depan Marvin dan Lily 

masih berusaha mengatasi beberapa penjaga lain. Dua 

penjaga muncul dari kanannya. Tapi seketika setelah 

Marvin menatapnya, mereka kebingungan dan mulai 

meraba-raba udara. Langsung saja Lily membuat 

mereka tak bisa bergerak. Setidaknya untuk satu jam ke 

depan. 

 Bakat Marvin adalah menghilangkan 

penglihatan. Sedangkan bakat Lily sama dengan Maya, 

yaitu membekukan. Hanya saja kurasa Lily lebih mahir. 

Aku beruntung mereka adalah temanku. Sementara 

mereka berdua sedang sibuk mengatasi penjaga-

penjaga lain yang berdatangan dari berbagai arah, aku 

dan Andre menuju tangga. Dan bukannya tanpa 

hambatan, belum juga lima anak tangga, empat orang 

muncul di depan kami, mencoba mendekat. Segera saja 



kuposisikan diriku di depan Andre. Kucoba 

memejamkan mata beberapa detik. Dan ketika mataku 

terbuka, irisku yang tadinya hitam sudah berubah 

warna jadi hijau. Kalau sudah begini, mereka yang 

melihatku akan melihat ilusi. Mereka akan merasa 

seperti berada di tempat asing. Tak akan sempat 

memperhatikan kami yang melewati mereka. 

 Dua orang muncul dari pintu. Tapi segera saja 

kubuat mereka linglung dengan ilusiku. Dengan mudah 

kami bisa mencapai lantai tiga. Tempat para ‘parasit’ itu 

ditahan ada di lantai empat. Kami bergegas menuju 

anak tangga. Tapi kemudian harus berhenti karena di 

tengah-tengahnya Azis sedang duduk menanti kami. 

 “Kita bertemu lagi, Pengkhianat,” katanya 

padaku. “Rupanya kali ini kau bawa bala bantuan. Tapi 

tak akan cukup untuk mengalahkan kami.” Senyum 

tersungging di wajahnya yang kaku. Senyum itu nyaris 

tak berbekas. Bagaimana ini? Dari semua Penyihir, 

mengapa harus Anak Kristal ini yang kuhadapi? 

Akhirnya kusuruh Andre untuk berpencar. Dia ke kanan 

dan aku ke kiri. Kalau tidak salah ada tangga lain di 

bagian gedung lain. 

 “Pintar,” ujar Azis. “Tapi tak akan kubiarkan.” 

 Andre terjatuh. Azis baru saja menghantamkan 

bangku kayu yang dilewati Andre ke tubuhnya. Andre 

kini meringis memegang punggungnya. Aku cepat-cepat 

kembali ke tangga utama. Sesaat sebelum Azis kembali 

menggerakkan benda untuk dihantamkan ke Andre 

yang kini menggeliat di lantai, dengan cepat kufokuskan 

mata dan pikiranku ke satu titik dan kuarahkan pada 

Azis. Berhasil. Dia tak bisa lagi menggerakkan 

tangannya. Tidak juga bagian tubuh lainnya. Bahkan 

melirik saja tidak bisa. Tapi ini tak akan bertahan lama. 

Azis kuat. Sangat kuat. Dia bisa segera lepas dari 



pembekuan yang kulakukan. Kusuruh Andre untuk 

bangun dan segera naik ke lantai empat. 

 Setelah Andre cukup jauh, kurasakan 

pengaruhku pada Azis mulai melemah. Ia perlahan 

menggerakkan tangan kanannya. Matanya menatapku. 

Saat itu tiba-tiba kepalaku seperti diserang sesuatu. 

Pusing sekali. Seakan-akan ditusuk dari berbagai arah. 

Bau ini. Maya. Sial. Aku terlalu fokus pada Azis sampai 

melupakan pertahananku sendiri. Seharusnya aku bisa 

merasakan kehadiran Maya. Perlahan Maya berjalan ke 

depanku. Dengan nakal disentuhnya daguku sambil 

berkata, “Kena lagi, Sayang.” Maya tersenyum puas. 

 “Urus dia, May!” Azis kini sudah bebas. Dia 

bergegas ke lantai empat untuk menyusul Andre. 

Semoga saja Andre bergerak cepat, gumamku. 

 “Kau kira bisa membodohi kami, Airish,” masih 

dengan nakal dia menyentuh pipi dan bibirku. “Untung 

saja kami memanggil seorang penyihir lagi dari pusat. 

Sandi. Kau tahu, kan, kalau dia tak mempan dengan ilusi 

apapun. Dan dia cukup kuat untuk mengalahkan lima 

puluh orang sendirian. Teman-temanmu di bawah 

sedang bersenang-senang dengannya.” Maya 

tersenyum lalu mengecup pipi kananku. “Sebaiknya kau 

dan aku pun bersenang-senang di sini.” Maya 

menunjukkan pisau lipatnya lalu menggerak-

gerakkannya di depan mataku yang tak bisa bergerak. 

“Aku benci wajahmu yang cantik ini.” Aku berusaha 

sekuat tenaga memejamkan mata tapi tak bisa. Kali ini 

Maya begitu kuat. 

 “Sebaiknya kau tidak melakukannya.” Itu suara 

Mike. Mike ada di sini. Sejak kapan? “Kecuali kau ingin 

sesuatu yang buruk terjadi pada teman cantikmu ini.” 

Mike menyandera Retha seperti halnya Maya 



menyanderaku. Dia pun menekankan pisau di leher 

Retha yang putih. 

 “Retha, gimana bisa?” tanya Maya 

kebingungan. Retha adalah tipe perasa. Seharusnya dia 

bisa merasakan jika ada seserang mendekatinya. Itu 

salah satu alasan Retha selalu aman. 

 “Aku bisa menyembunyikan bauku sendiri,” ujar 

Mike bangga lalu tersneyum. 

 Maya masih tampak tak percaya dengan yang 

dihadapinya. Kumanfaatkan kelengahannya itu untuk 

mencoba membebaskan diri. Kucoba mengarahkan 

semuanya ke satu titik. Berhasil. Aku bisa 

menggerakkan tangan dan kepalaku. Maya terkejut . 

Tapi sebelum dia membekukanku lagi, aku sudah 

menghipnotisnya lebih dulu. Kini ia akan terjebak di 

dunia ilusi untuk beberapa lama. Kucoba untuk 

menghipnotis Retha juga, tapi dia sudah lebih dulu 

menutup kedua matanya. 

 “Biar aku saja yang urus perempuan cantik ini. 

Segera susul Andre!” Mike tentu saja tak akan 

terpengaruh ilusiku. Dia masih memakai kaca mata 

hitamnya. Lagipula ilusinya jauh lebih kuat daripada 

ilusiku. 

 Aku berlari menyusuri lorong yang sepi. Di 

mana Andre? Kucoba untuk merasakan baunya tapi tak 

ada. Ketika dengan hati-hati kuintip ruang tempat 

ibunya ditahan, aku tak menemukan siapapun di sana. 

Kosong. Ke mana ‘parasit-parasit’ itu pergi? Kucoba 

untuk lebih berkonsentrasi merasakan bau Andre. Tapi 

tetap tak ada. Dengan gelisah kucari anak tangga 

terdekat lalu turun. 

*** 

 



AKHIRNYA kurasakan juga bau Andre. Aku sudah 

semakin dekat dengan bau itu. Di bawah. Satu lantai 

lagi. Apa yang sedang dilakukan Andre di bawah? Dan 

bau ini. Azis. Aku lupa tadi dia menyusul Andre. 

Setengah panik aku berlari menuruni anak tangga. 

Sesampainya di bawah kutemukan Andre sedang 

melindungi ibunya yang meringkuk di belakangnya. 

Mereka tersudut. Azis melirikku penuh kemenangan 

saat aku tiba di lantai itu. Kedua tangannya 

membentang seolah-olah siap menggerakkan sesuatu 

yang besar. Apapun itu, pastinya buruk. 

 Aku pejamkan mataku beberapa detik. Lalu 

kubuka mataku dengan irisnya yang hijau. Azis tampak 

terkejut. Ekspresinya kosong. sesaat kupikir aku 

berhasil. Tapi ternyata dia tersenyum kembali. Rupanya 

ada yang melindunginya dari ilusiku. Siapa? Siapa lagi? 

Bukankah Maya bilang hanya satu Penyihir yang 

dipanggil. Apa dia berbohong? Ya, dia pasti berbohong. 

Dari balik tangga seorang anak perempuan berjalan 

perlahan. Mata birunya menatapku. Aku tahu ilusiku tak 

akan bekerja kepadanya. Sebelum menyadari 

kelengahanku, Azis sudah menghantamkan sesuatu ke 

perutku hingga aku terlempar beberapa meter. 

 “Airish!” Andre berteriak. 

Aku menggeliat kesakitan. Azis kembali 

membentangkan tangannya begitu lebar. Aku tahu, 

sebenarnya bukan tangannya yang menggerakkan 

benda-benda. Tapi pikirannya. Itu hanya penampilan 

saja. Ketika aku mengunci pikirannya tadi, ia tak bisa 

apa-apa. Tapi kini ada anak itu. Anak perempuan 

bermata biru itu melindunginya dari ilusiku. Aku tak 

tahu lagi harus bagaimana. Otot-ototku rasanya 

berantakan. Oh, Andre, maafkan aku. Maafkan aku tak 

bisa melindungimu sekarang. 



Tiba-tiba Mike muncul dari atas dan langsung 

memukul Azis yang hendak menggerakkan benda ke 

arahnya. Baru kulihat gerakan Mike begitu cepat. 

Sangat cepat. Dia bahkan tak memberi Azis waktu untuk 

pulih dari keterkejutannya. Dihantamnya Azis dengan 

pukulan-pukulan di wajah dan di perut. Aku merusaha 

berdiri, meskipun rasa nyeri terasa di seluruh tubuh. 

Terutama punggung dan perut. 

Setelah Azis roboh, Mike behadapan dengan 

anak perempuan bermata biru itu. Sepertinya anak itu 

tidak berbahaya. Ia hanya bisa melindungi. Mike 

berjongkok di hadapannya dan tersenyum. 

“Mike, Retha?” tanyaku. 

“Dia tak bisa bergerak untuk sementara. Tenang 

saja.” 

“Marvin dan Lily?” 

“Masih bersenang-senang dengan si Kebal.” 

Aku bisa juga berdiri. Kedua mataku sudah 

kembali hitam. Kulihat Andre sedang bicara kepada 

ibunya seolah-olah ibunya tak memahami apa yang 

dikatakannya. Ibunya tampak bingung. Setidaknya 

begitulah yang kulihat dari matanya. Aku mendekat. 

“Kau masih saja berteman dengan perempuan 

ini,” kata perempuan tua itu kasar. “Ini semua gara-gara 

dia. Gara-gara kau berteman dengannya kita jadi 

berurusan dengan orang-orang aneh. Para monster.” Ia 

mengatakan semua itu sambil sesekali meludah. Ugh, 

bisa-bisanya dia berkata begitu setelah kami bersusah 

payah menyelamatkannya dari eksekusi. Dasar nenek 

sihir. “Lihat! Dia bahkan melihat ibu seperti melihat 

penjahat.” 

Aku muak dengan kata-kata yang keluar dari 

mulutnya. Tapi Mike malah tertawa geli. Anak 

perempuan bermatabiru itu pun tertawa. Andre 



mencoba menjelaskan kepada ibunya yang 

menyebalkan itu bahwa aku dan teman-temanku di sini 

untuk menyelamatkannya. Tapi percuma. Berapa kali 

pun Andre menjelaskan, tetap saja perempuan tua itu 

akan menyeracau tentang aku dan teman-temanku. 

Tapi anehnya Andre masih saja bisa bersabar 

menghadapinya. Ia kini  memeluk ibunya lalu mencium 

keningnya. 

“Ibu, anakmu ini akan selalu merawatmu,” 

ujarnya. 

Aku begitu geli mendengarnya. Kualihkan 

perhatianku pada Mike. Ia sedang mengajak anak 

perempuan itu bercakap-cakap. 

“Mike, bagaimana sekarang? Kita sudah 

selesai?” tanyaku. 

“Sebaiknya kita segera pergi sebelum semuanya 

kembali merepotkan. Marvin dan Lily sepertinya juga 

butuh bantuan. Dan anak perempuan ini, kita bawa 

saja.” Mike tersenyum menatapku. 

“Sebagai sandera?” tanyaku. 

“Oh, tidak. Tidak. Bukan sandera. Tapi teman.” 

*** 
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