
LUPUS RETURNS - CEWEK JUNKIES 

 

 

"Kembalinya si Cowok Permen Karet" 

 

Sebetulnya sih kerinduan untuk menulis upus lagi udah lama menggelitik 

hati, menyelip di antara kesibukan-kesibukan lain yang menyita hampir 

seluruh waktu dan perhatian. 

 

Kerinduan ini mungkin muncul karena kebosanan saya menulis sinetron 

kejar tayang, mengurus rumah produksi, dan lain-lain yang malah jadi 

sebuah rutinitas. Dan saya butuh break, padahal menulis cerita Lupus 

buat saya adalah sebuah kenikmatan. Seperti nikmatnya menyesap kopi 

hangat, sambil merenung, di sebuah pagi yang hujan sambil duduk di 

sofa empuk milik kedai kopi yang kini menjamur di tiap sudut kota. It 

will lift up your life. 

 

Tapi sekarang ini, menulis Lupus jadi sebuah kemewahan buat saya. 

Sesuatu yang nggak bisa saya lakukan setiap hari. Buku ini saja sudah 

mulai saya tulis sejak setahun yang lalu. Belum lagi ketika menulis, 

tuntutan kelincahan bahasanya yang harus update dengan bahasa anak-

anak remaja sekarang memaksa saja jadi harus gaul lagi, mendengar 

radio remaja, dan membaca buku-buku remaja yang sekarang banyak 

terbit. Sesekali saya malu juga ketika Vera, editor saya yang 

memprotes bahwa bahasa yang saya pakai, joke-joke-nya, tebak-

tebakannya, kok jadul banget? Ternyata saya memang harus mengasah 

kepekaan lagi untuk menangkap bahasa anak muda sekarang, setelah 20 

tahun yang lalu pertama kali saya menulis Lupus dengan lancar, mengalir 

tanpa kendala. Begitu mudah. 

 

Nggak terasa ya, Lupus udah 20 tahun menemani pembaca Indonesia. 

Kalo diibaratkan anak remaja, usia 20 tahun ya udah nggak remaja lagi. 

Jadi wajar dong ya, kalo emang agak-agak out of date dikit. Hihihi. 
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Nah, setelah naskahnya kelar, saya pun kembali menghubungi Mas 

Wedha, partner lamaku, sahabatku, yang juga dari awal menciptakan 

karakter logo Lupus-dengan jambul dan permen karetnya-untuk 

menggambar sampul dan ilustrasi dalamnya. Awalnya saya punya usul ke 

Mas Wedha, "Gimana kalo penampilan Lupus agak diubah dikit sesuai 

zaman? Terutama jambulnya, jangan kayak Duran Duran lagi, tapi dibikin 

spike kayak anak sekarang?" Mas Wedha menolak. Menurutnya, justru 

siluet Lupus yang asli itu yang udah jadi ciri khas dan nggak boleh 

diubah-ubah lagi. Yang menurutnya masih relevan dan masih digemari 

anak-anak sekarang. 

 

Saya pun setuju. 

 

Dan maunya saya, kembalinya Lupus ini bukan cuma sekadar nostalgia, 

tapi juga nantinya ikut meramaikan buku-buku remaja, model teen lit, 

yang memang lagi membanjiri toko buku. Maunya nggak cuma satu judul 

ini aja terbit, tapi bisa rutin, hingga Lupus Returns jadi lebih terasa. 

 

Buat saya, ini tantangan sekaligus kenikmatan. Saya tetap ingin Lupus 

bisa jadi penghibur remaja yang lagi sedih, yang stres sama tugas 

sekolah, dan manis rasanya seperti permen karet. Tak pernah lupa dari 

ingatan saya, ketika Ai Takeshita, sahabat saya dari Jepang bercerita 

tentang seorang anak kecil di sebuah permukiman padat di Lenteng 

Agung, yang selalu mojok di perpustakaan sederhana yang dibangun oleh 

Ai dan remaja sekitar situ dengan sukarela. Anak itu selalu membaca 

buku Lupus, dan ia merasa itulah satu-satunya hiburan yang membuatnya 

senang, karena kedua orangtuanya selalu berantem di rumah. 

 

Saya ingin banyak menulis cerita Lupus untuk anak-anak seperti itu. 

 

Nggak lupa juga terima kasih saya buat teman-teman di Gramedia 

Pustaka Utama yang selalu antusias menyambut naskah-naskah saya: 
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Mbak Lis (alhamdulillah, Mbak udah sembuh ya?), Mbak Media, Mbak 

Ike, Mbak Anas, Vera, dan yang lain-lainnya. Juga makasih buat Gustin 

Suradji dan Gerry Gutawa yang banyak memberi masukan kreatif untuk 

cerita ini, Vika yang selalu membanggakan saya di depan guru dan 

teman-temannya, dan tentunya Nessa yang bikin saya tetap semangat 

terus. 

 

Selamat membaca ya? Semoga terhibur.... 

 

Hilman, 20 Juni 2007 

 

Prolog 

 

MOBIL Boim mogok lagi! Dan selalu, di momen yang nggak tepat. 

 

Dan asal tau aja, ini udah yang kelima kalinya dari jarak tempuh yang 

baru sekitar enam kiloan. Jadi hampir tiap kilometer mobil Boim itu 

mogok. Capek deeeh...! Padahal waktu udah mepet banget buat Lupus 

janjian mau nonton ceweknya ber-cheerleader. 

 

Eh, ceweknya Lupus sekarang siapa sih? Aduh, aduh, itu ntar aja deh 

diceritain. Yang jelas tadi tuh pas mau berangkat, Lupus sebetulnya 

udah males banget waktu Boim ngusulin agar mereka naik mobil barunya 

Boim aja. Sekalian test drive. 

 

Hah? Mobil baru? Kamu semua jangan terjebak deh dengan kata "mobil 

baru". Itu sama sekali nggak baru! Mobil seken? Masih mending deh kalo 

masih seken. Ini mah mobil rongsokan yang udah jadi penghuni kuburan 

bangkai mobil di tepi jalan tol TB Simatupang, yang dibangkitkan 

kembali arwahnya oleh Boim, dan diderek ke bengkel abangnya di tengah 

malam buta Jumat Kliwon, dan dimodif abis-abisan supaya keliatan layak 

pakai lagi. Keliatannya aja loh, bodinya mulus, tapi mesinnya udah soak 

http://inzomnia.wapka.mobi

Koleksi ebook inzomnia



abis. Ibarat nenek-nenek yang dioperasi plastik dan di-face lift abis-

abisan. Bodinya mah mulus, tapi dalemnya ringkih. 

 

Dan Lupus kesel banget ngeliat Boim yang dengan wajah nggak bersalah 

dan senyum lebarnya memamerkan gusi serta gigi-gigi yang hitam 

berkarang, nyuruh Lupus dan Gusur ngedorong mobilnya. 

 

"Kenapa lagi sih?" Jeritan Lupus melengking bak suara rem yang diinjek 

mendadak pas mobil bergerak dalam kecepatan tinggi. 

 

"Biasa... Akinya soak!" jawab Boim kalem. 

 

Lupus langsung memberi lirikan mautnya ke arah cowok item yang 

hobinya kege-eran dan rambutnya keriting jijai itu. Boim ini kayak bocah 

Afrika. Sibuk ngeritingin rambut terus. 

 

"Udah tau akinya soak, kenapa nggak diganti-ganti?!" jerit Lupus lagi. 

 

"Calm down... calm down... I am not feeling delicious too kok," ucapan 

Boim yang kalem makin bikin Lupus kesel setengah mati. Soalnya, anak 

sok tau bin belagu itu lagi kumat sok-sokan pake bahasa Inggris yang 

ngaco. Gimana nggak ngaco, native speaker di tempat-tempat kursus 

Inggris canggih pun bakal garuk-garuk kepala saking pusingnya 

nerjemahin omongan Boim. I am not feeling delicious too tuh maksudnya 

aku ngerasa nggak enak juga. Nah, siapa yang nyangka, coba? 

 

"Untuk ganti aki soak kan perlu duit, bro. Gue lagi nggak ada duit!" 

alasan Boim, lalu menepuk-nepuk kantong celana jins bututnya dengan 

gaya pedagang kaki lima yang ditagih preman. "Cekak nih, lagi cekak. 

Wakakakak...!" 

 

"Cekak tapi kok bisa cekakakan gitu?" 
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"Ih, siapa yang cekakakan? Gue kan cekikikan?" 

 

"Lagian kalo tau gitu, kenapa tadi maksa naik mobil lo? Gue kan udah 

nyaranin naik taksi aja biar nggak telat?" suara Lupus masih tinggi. 

 

"Udah deh, daripada ribut nggak selesai-selesai, dorong aja, kali!" ujar 

Boim santai. 

 

Gusur dengan gaya grasa-grusunya turun, melangkah dengan cuek ke 

belakang mobil butut Boim, dan siap-siap mendorong dengan jari 

telunjuknya. 

 

"Tuuuh, Gusur udah siap dorong! Lo bantuin dong!" usir Boim, dengan 

kejam mendorong Lupus ke luar mobil. Bete setengah mati, Lupus turun 

dan membanting pintu sampai bikin Boim melonjak saking kagetnya. 

Lupus siap mendorong di samping Gusur. 

 

"Huh! Dorong bareng Gusur mah ibarat kata mendorong sendirian...," 

Lupus mengeluhkan Gusur yang emang rada-rada keberatan bodi itu. 

 

"Yeee masih untung daku bantuin!!!" Bibir Gusur langsung keriting 

mendengar keluhan Lupus. 

 

"Iya, ih, udah dibantuin bukannya terima kasih malah ngomel-ngomel lo! 

Cepet dorong!!!" teriak Boim dari belakang setir. 

 

"DIBANTUIN APA??? MASA DORONG MOBIL PAKE TELUNJUK 

GITU SIH?" Lupus yang dari tadi udah stres abis, kini menjerit. 

 

"Udah! Buruan deh! Nggak sampe-sampe nih!" Gusur langsung pasang 

ancang-ancang mendorong mobil. Gayanya kayak teko. 
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Terpaksalah, Lupus sama Gusur ngos-ngosan mendorong mobil Boim. 

Tapi udah masuk gigi berkali-kali, tuh mesin mobil nggak kunjung hidup 

juga. Keringet Lupus sampai beleleran. 

 

"Sambil dorong, daku mau menghibur dikau, Pus. Coba tebak. Kebo apa 

yang bikin capek?" 

 

"Elo tuh yang kayak kebo," cetus Lupus. Setelah itu dia terdiam. Bete 

banget, lagi capek-capek gini disuruh tebak-tebakan segala. 

 

Tak mendapat respons dari Lupus, Gusur cuek aja langsung menjawab, 

"Ke Bogor jalan kaki. Hehehe. Trus ada satu lagi. Kuda apa yang ngos-

ngosan kayak tampang dikau saat ini?" 

 

Lupus masih tetap tak menunjukkan minatnya. Dalam hati ia malah 

memaki, "Nggak lucu, tau nggak lo!" 

 

Gusur kemudian menjawabnya sendiri, "Kuda...ki gunung sambil jongkok! 

Huehehehe. Bego amat sih dikau. Gitu aja nggak bisa jawab." 

 

Dikatain bego, Lupus baru bereaksi. 

 

"Lo tuh yang bego! Nih, coba sekarang lo jawab pertanyaan gue. Monyet 

apa yang paling ngeselin kayak lo?" 

 

Gusur tersenyum manis, lalu menjawab kalem, "Monyetel TV nggak bisa. 

Monyetel radio juga nggak bisa!" 

 

Lupus jadi tambah jengkel setengah mati. Kok pertanyaannya bisa 

ketebak sih? Gusur cuma tersenyum manis, karena pancingannya untuk 

main tebak-tebakan mengena. 
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Dan tanpa sadar, udah lebih dari tiga kilo mereka mendorong. Lupus 

langsung ngeh dan mulai marah-marah lagi, tapi Boim tetap menyuruh 

mendorong. Terus dan terus. Sampai di dekat pom bensin, Boim pun 

berbelok ke arah pom bensin. Lupus jelas bengong. 

 

"Kok masuk ke pom bensin?" ujarnya curiga. 

 

"Iya nih. Ternyata setelah gue analisis, bukan akinya yang soak, tapi 

bensinnya yang abis," ujar Boim sambil nyengir. 

 

"SETAN LO!!! Jadi lo sengaja nyuruh gue dorong sampe pom bensin?" 

Ingin rasanya Lupus menjitak kepala Boim. Boim langsung berlari-lari 

memutari mobil, dikejar Lupus yang mau menelannya hidup-hidup. 

 

Gusur jadi pusing melihat kedua sobatnya itu lari muter-muter. 

 

"Sutraaa...! Sutralaaah! Ayo cepet isi bensin dan kita pergi dari sini!" 

ujar Gusur. 

 

Dengan dendam kesumat, Lupus menahan diri dan membiarkan Boim ngisi 

bensin. 

 

Muka Lupus cemberut. Kesel. 

 

Ya jelaslah dia kesel. Karena seperti yang udah dibilang tadi, siang ini 

dia sebetulnya lagi buru-buru mau ngeliat cewek barunya yang jadi 

cheerleader di pertandingan basket antarkelas. Siapa sih ceweknya 

Lupus yang sekarang ini? Nah, sekarang waktunya dibahas. 

 

1 Vera, Si Ratu Tega 
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CINTA tuh bisa mengubah karakter orang. Yang tadinya periang, bisa 

jadi pemuram. Yang tadinya jaim, bisa jadi sinting banget kelakuannya. 

Yang tadinya pelit, bisa jadi boros. 

 

Pengaruh cinta emang dahsyat. Dahsyatnya melebihi anggur merah yang 

dinyanyiin Meggy Z. (Kalo nggak tau lagu itu, tanya Boim deh. Dia hafal 

banget! Sampe ke cengkok-cengkoknya Meggy Z bisa dia tiru!) 

 

Dan Lupus adalah salah satu korban cinta. Itu kata Boim dan Gusur, 

yang meski dibenci setengah mati oleh Lupus karena tingkah lakunya 

yang ajaib, tapi selalu dikangenin kalau sehari nggak ketemu. 

 

Sekarang Lupus tuh lagi jadian sama Vera. Vera emang cantik banget 

dan seksi abis! Hebat juga Lupus yang wajahnya biasa-biasa aja dan 

bodinya tipis kayak papan selancar itu bisa ngedapetin cewek berbodi 

sekel en seksi ala Christina Aguilera. Yang Boim dan Gusur heran, kok 

bisa-bisanya Lupus jadian sama cewek kayak Vera. Vera itu punya 

karakter cewek cantik kebanyakan. Egois abis. Susah dibikin seneng dan 

ditebak maunya. Penuh kejutan. Kalo kita teleponin terus, SMS terus, 

dia ngomel-ngomel karena ngerasa dibatasi, dan kita dianggap posesif. 

Tapi kalo kita cuekin seharian aja, dia ngomel-ngomel, "Nggak punya 

pacar, ya? Ngerasa jomblo, ya? Mau ngelaba, ya?" 

 

Maunya nggak jelas. 

 

Tapi kayaknya Lupus udah kepincut sama bodi seksi Vera. Jadi meskipun 

nggak jelas, ya dijalanin aja. Dan yang agak-agak ngebetein, Lupus jadi 

nggak fun lagi. Suka stres dan ngomel-ngomel. Seperti yang di awal itu, 

kan? 

 

Tapi pacaran sama Vera, sifat romantis Lupus yang dulu jarang keliatan 

kini muncul. Buktinya, Lupus bela-belain bikin kalung manik-manik bikinan 

sendiri yang unik, dan sebaris kalimat, "Dear Vera, seluruh malam dalam 
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hidupku bakal kuhabiskan buat ngimpiin kamu..." Dan mungkin itu yang 

bikin Vera jatuh cinta. Pas ngedapetin Vera, Lupus jadi percaya sama 

kata-kata yang pernah ia baca entah di mana. Katanya, jika kau 

menginginkan cinta dari seseorang, tunjukkan cintamu. Cinta tidak 

membutuhkan keraguan, tunjukkan saja!" 

 

Tapi ternyata punya cewek cantik dan seksi kayak Vera itu emang bikin 

stres! Ngedapetin cintanya nggak sesulit mempertahankannya! Mungkin 

karena merasa dirinya cantik, cewek tuh biasanya jadi belagu. Mau 

seenak-enaknya sendiri. Segala maunya kudu diturutin. Kalo nggak, 

ancemannya sederhana: "Gue putusin lo!" 

 

Nah, si cowok biasanya belingsatan kalo udah diancam begitu. Karena si 

cewek cantik biasanya ngerasa emang si cowok yang terlalu cinta dan 

ngebet sama dia, sedangkan si cewek cantik ngerasa biasa-biasa aja. 

Got nothing to lose. 

 

Kadang, temen-temen Vera udah pada kasihan ngeliat Lupus yang suka 

dikerjain abis sama Vera, tapi cewek itu dengan entengnya ngomong, 

"Terima nasib aja deh. Siapa suruh mau jadi cowok gue? Gue nggak 

maksa kok." 

 

Kalo udah begitu, Lupus cuma bisa nelen ludah. Padahal Boim selalu 

ngasih nasihat ke Lupus dengan bahasa Inggris yang seenak udel dia, 

"Makanya, bro. If looking for girl is ordinary-ordinary aja deh, to be 

not snob (maksudnya, kalo nyari cewek yang biasa-biasa aja deh, jadi 

nggak belagu). 

 

Nggak tau deh, siapa yang bego. Cowoknya yang mau-maunya punya 

cewek egois kayak gitu, atau ceweknya yang mau-maunya pacaran 

dengan cowok pas-pasan yang mau ditindas. 
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Nah, inilah yang dialami Lupus sama ceweknya yang cantik itu. Kalo 

dibandingin sama Vera, Lupus jauh banget. Bukan cuma tampang, tapi 

kantong juga sering cekak. Sedangkan Vera, hm... setiap kali lewat, 

cowok-cowok pasti pada noleh ke arahnya. Nggak cuma cowok jomblo, 

yang lagi gandeng cewek pun suka nyuri-nyuri pandang. Ending-nya, tuh 

cowok sering kepergok ditampar sama ceweknya. Anehnya, Vera 

menikmati banget adegan kayak gitu. 

 

Dan siang itu ceritanya Vera udah siap tebar pesona lagi. Dia yang 

demen nge-dance dengan baju-baju seksi kalo lagi clubbing, langsung 

deh pamer. Di sekolah Vera emang selalu jadi primadona kalo pas ada 

pertandingan basket yang menampilkan cheerleader. Vera selalu paling 

keliatan semangat dan menonjol. Kalo udah gitu, semua mata cowok pada 

melotot menikmati keseksian tubuh dan kecantikan wajahnya yang 

emang sengaja lagi di-show off. Gratis. 

 

Vera menikmati banget ngeliat tampang-tampang mupeng para cowok 

itu. Ada yang nelen ludah, ada yang jakunnya naik-turun kayak bajaj 

nggak kuat nanjak. Semua cowok serasa ngimpi bisa memilikinya. Kalo 

udah begitu, Lupus yang belingsatan. Nggak rela ceweknya dinikmati 

seperti itu. 

 

Makanya pas sampe sekolahan, Lupus langsung melompat turun dari 

mobil Boim dan berlari. Soalnya acara cheerleader udah dimulai. Udah 

terdengar suara musik ajep-ajep dari gedung olahraga. 

 

Saat itu Vera dan temen-temennya sesama cheerleader emang udah 

menggerakkan tubuh ngikutin musik ajep-ajep, dengan senyum ceria, 

dengan seruan-seruan riang mereka. Di antara semua, Vera emang yang 

paling menonjol, paling cantik, dan paling seksi. Semua mata-terutama 

mata cowok-terpaku melihat kelincahan Vera. 
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Vera emang narsis. Dia sadar banget dirinya jadi pusat perhatian. Dan 

dia makin berusaha tampil memukau. 

 

Sementara itu Lupus terus berlari, berjuang menuju gedung basket 

indoor. Di antara jejalan penonton, dia berusaha ke baris paling depan. 

Tabrak sana, tubruk sini. Lupus cuma say sorry. Sementara di 

belakangnya, Boim dengan wajah mupeng tapi penampilannya out of date 

dan nggak menarik untuk dilirik cewek itu mengejar. Dan Gusur, dengan 

gaya sumo-nya, menyusul di belakang Boim. 

 

"Woiiii...! Tungguin dong!" 

 

Lupus tampak nggak sabaran banget. "Ayo, buruan! Lelet banget sih? 

Gue mau liat Vera! Ntar keburu kelar cheerleader-nya!" 

 

Gusur jelas ngos-ngosan mengejar Lupus. Boim ngomel-ngomel sambil 

lari. "Iya, iyaaa...!" 

 

"Aduuuh, napas daku sudah mau putus nih...!" keluh Gusur. 

 

Bener aja, pas sampai di dalam, acara pembukaan udah kelar. Yang ada 

malah dua tim sedang bertanding basket. Pertandingannya seru banget. 

Sebagian anak menonton karena memang demen basket, tapi sebagian 

cuma pengen liat aksi cheerleader-nya aja. 

 

Vera berdiri di tepi lapangan, memelopori cewek-cewek untuk memberi 

semangat kepada para pemain basket gacoannya. Suaranya yang 

mengomandani terdengar keras dan agak-agak centil. 

 

Lupus seneng banget begitu ngeliat ceweknya itu. Dia berusaha 

memanggil Vera dengan tatapan kagum. Disusul kemudian dengan Boim 

yang menabrak tubuh Lupus, hingga bikin Lupus sewot karena ia jadi 

nyusruk ke pinggir lapangan. 
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Boim, seperti biasa, cuma nyengir. Cengirannya baru kuncup setelah 

Gusur dari belakangan dateng terengah-engah dan menabrak punggung 

Boim, hingga Boim terpelanting di depan Lupus. 

 

Lupus, Boim, dan Gusur jadi bikin kegaduhan sendiri. 

 

Sementara Vera melihat trio kwek-kwek itu dengan ilfil. 

 

Sebaliknya, begitu tau Vera ngeh akan kedatangannya, Lupus langsung 

teriak-teriak sambil melambaikan tangan, "Vera!! Vera!!!" 

 

Vera hanya tersenyum dikit. Padahal Lupus udah heboh setengah mati. 

 

"Wah, gila cewek lo, Pus. Makin seksi aja!" ujar Boim sambil nelen ludah. 

 

"Awas lo ngecengin Vera! Liat yang lain aja!!!" ujar Lupus. 

 

"Iye... iye..." Tapi wajah Boim masih mupeng. Setelah kena tabok Lupus, 

baru deh Boim suit-suit nyiulin cewek-cewek cheerleader yang lain. 

 

Herannya, semakin sering Lupus menatap Vera, semakin dia nggak bisa 

berkedip melihat penampilan Vera yang memukau siang ini. Lupus terus 

berusaha menarik perhatian cewek itu. Ia merangsek ke depan lagi, 

melambaikan tangannya ke Vera yang kadang masih joget-joget setiap 

timnya mencetak angka. Dan Vera terlalu sibuk tebar pesona dengan 

gayanya yang sangat atraktif, hingga kesannya dia nggak peduli sama 

Lupus. 

 

Tanpa setau Lupus, sebetulnya Vera tuh lagi ngecengin Restu. Cowok 

atletis berbodi tegap dan berkulit gelap dengan rambut cepak mengilap 

itu siang itu emang lagi jadi bintang lapangan. Dan cowok yang saat itu 

bodinya lagi mengilap karena titik-titik keringat seakan "menanggapi" 
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godaan Vera. Sering ia membalas pandangan Vera dengan penuh arti dan 

melempar senyum mautnya yang bikin hati cewek ketar-ketir. 

 

Seolah melengkapi hari-hari Restu, pertandingan itu dimenangkan oleh 

tim Restu, dengan Restu sebagai top scorer. Cowok itu pun dielu-elukan 

layaknya bintang lapangan. Restu jadi the guy of the day! 

 

Dan pertandingan pun usai. 

 

Lupus langsung didorong-dorong sama Boim dan Gusur untuk menemui 

Vera. 

 

"Cewek dikau udah kelar tuh. Gih, sana buruan samperin!" pekik Gusur 

yang malah keliatan lebih semangat daripada Lupus. 

 

"Iya, sana! Lo lap-lapin tuh keringetnya," tambah Boim. 

 

Lupus tampak maju-mundur, ragu. "Nggak usah deh. Nanti juga dia yang 

ke sini." 

 

Gusur dan Boim tampak sebel. Sementara di kejauhan Vera sedang 

meneguk air mineral dari botol. Dari cara neguknya dan keringat di 

lehernya yang jenjang aja udah keliatan seksi banget. Boim sampai nelen 

ludah. Matanya melotot. Lupus yang sebel langsung menjitak kepala 

Boim. 

 

"Heh! Punya gue tuh!" 

 

Boim nyengir ke Lupus. "Hehehe. Sori. Abisan lo nggak proaktif sih! 

Bisa-bisa disambar orang tuh cewek lo!" 
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Akhirnya karena merasa nggak enak, Lupus memilih nunggu Vera lewat 

di dekatnya aja. Soalnya cewek itu keliatannya masih menikmati banget 

bercanda-canda dengan temen-temennya dan cowok-cowok basket. 

 

Lupus udah mulai gelisah. 

 

Setelah agak lama, Vera akhirnya lewat di dekat Lupus. Dan Lupus yang 

udah siap-siap, langsung menegur lembut. 

 

"Ver... kamu energik banget deh..." 

 

Vera cuma tersenyum tipis ke Lupus. "Oh yeah?" Pujian Lupus kayaknya 

nggak ngaruh sama sekali. 

 

"Ntar pulang bareng, kan?" 

 

Vera agak kaget sebentar, terus buru-buru ngeles, "Aduh, sori, gue 

nggak bisa, Pus." 

 

Wajah Lupus yang semula cerah ceria, seketika berubah sendu dan 

kecewa. Lupus melihat ujung mata Vera melirik ke ruang ganti, seperti 

menunggu seseorang. Vera keliatan gelisah. 

 

"Ng... mm, gue masih ada urusan di dalem! La kalo mau duluan, duluan aja 

deh!" 

 

Sementara itu anak-anak basket pada hendak masuk ke ruang ganti. 

Restu yang jadi kapten dan nyetak skor paling banyak, digotong sama 

teman-temannya. Saat lewat di depan Lupus yang masih bengang, Restu 

nggak memandang sebelah mata pun pada Lupus. 

 

Vera yang tampak nggak betah ngobrol sama Lupus, buru-buru pamit dan 

mengejar rombongan yang menggotong Restu. 

http://inzomnia.wapka.mobi

Koleksi ebook inzomnia



 

Lupus belum sempat menjawab apa-apa. Dia termangu di tempatnya 

berdiri. 

 

Suasana hati Restu kontras banget dengan suasana hati Lupus. The 

winner and the loser. Hati Restu yang meluap-luap bangga atas prestasi 

yang baru ia raih, kerumunan para fans cewek, ucapan selamat sambil 

sun pipi kiri pipi kanan. Hati Lupus mencelos ditolak pulang bareng sama 

Vera. 

 

Vera ikut masuk ke ruang ganti. Itu pun maju-mundur mau deketin 

Restu, soalnya Restu masih dikerumuni penggemar. Vera cuma bisa 

berdiri sambil ngeliatin Restu dari jauh. Vera udah mau membalikkan 

badan meninggalkan tempat itu, ketika Restu yang jangkung melihatnya 

di antara banyak kepala cewek di depannya. Restu bergegas menerobos 

para fans cewek itu dan mengejar Vera. 

 

"Vera!" 

 

Vera menghentikan langkah dengan hati berbunga, dan tersenyum 

semanis mungkin menyambut Restu yang mendekatinya. 

 

"Mau ke mana?" tanya Restu. 

 

"Mau ketemu kamu, tapi nggak jadi. Abis ngantre sih! Hehehe." Vera 

menunjuk fans Restu yang menggerombol menanti minta foto bareng 

pake HP. 

 

Restu memegang tangan Vera. "Please, jangan pergi." 

 

"Kenapa? Kan banyak cewek lain tuh," ujar Vera memancing. 
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"Nggaklah. Lo cantik banget sore ini. Seksi abis. Gue belom pernah 

ngeliat lo semenarik ini. " 

 

Vera langsung melayang. "Masa sih?" 

 

Vera mencubit dada bidang Restu hingga Restu memekik keci!. Keduanya 

lalu ketawa-tawa akrab. Nggak peduli meski. di sekitar mereka banyak 

cowok yang mondar-mandir untuk ganti baju. 

 

Restu lalu ngeliatin Vera sampai cewek itu jengah. Vera emang tampak 

naksir abis pada Restu. 

 

"Kenapa sih? Ngeliatinnya kok gitu amat?" pancing Vera. 

 

"Kalo setiap tanding ada lo terus, gue pasti semangat banget deh." 

 

Vera makin seneng. 

 

"Eh, ntar malem clubbing yuk?" 

 

Vera kaget, ini ajakan Restu yang pertama kali dan tentu aja nggak 

bakal ia sia-siakan. 

 

"Ntar malem?" 

 

"Iya. Lo ada acara?" 

 

Vera menggelengkan kepala dengan cepat. "Kalopun ada, pasti bakalan 

gue batalin demi elo!" 

 

Gantian Restu yang tersenyum senang karena jeratnya kena. Restu 

bangkit. "Oke, gue mandi dulu ya? Bau keringet nih." 
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"Mandiin kutu ya?" 

 

"Enak aja, emangnya gue anjing." 

 

Vera ketawa. 

 

"Tungguin, ya?" 

 

Vera mengangguk. 

 

Restu pergi. Ita yang ada di situ menjawil tangan Vera sambil melirik ke 

Restu. "Nggak salah lo? Lupus mau dikemanain? Wah, wah, wah. Terjadi 

perselingkuhan nih." 

 

Vera langsung merah padam. "Apaan sih lo, Ta? Cool aja deh!" 

 

*** 

 

Sementara di luar gedung, Lupus masih menunggu Vera dengan setia. 

Sesekali ia melihat ke jam tangan, lalu kepalanya melongok-longok 

berharap Vera segera muncul. Suasana di dalam udah sepi. Sebagian 

anak-anak udah pada pulang. Gusur dan Boim yang dari tadi nungguin 

Lupus, ngedeketin Lupus dengan wajah bete. 

 

"Balik aja, yuk!" 

 

"Iya, Pus. Daku sudah bosan sejak tadi tiada kerjaan di sini! Mana perut 

lapar..." 

 

Lupus cuek, tetap melongok-longok ke gedung basket. "Pada duluan deh!" 

 

Gusur dan Boim jadi kasian campur sebel sama Lupus. 
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"Masih setia nungguin Vera? Ngapain? Emang sih dia makin seksi, makin 

top abis sejak ikut cheerleader," tiba-tiba suara Boim berubah jadi 

sarkastis. "Makanya dia tuh makin tebar pesona dan ngelupain elo!" 

 

"Iya, Pus. Mengapa dirimu rela digituin sama cewek? Ke mana Lupus yang 

dulu? Yang jomblo tapi bahagia. Kenapa sekarang dirimu mau diperbudak 

oleh cinta? Daku kehilangan Lupus-ku yang dahulu..." 

 

"Zaman udah berubah, Sur. Lo aja yang basi, masih pake bahasa sastra 

kuno. Dahulu... bahwasanya... diriku." 

 

Boim membela Gusur, "Tapi Gusur bener, Pus. Lo udah nggak asyik lagi 

sejak kenal Vera." 

 

Lupus menatap Boim tajam, lalu ngomong sambil maju ke arah Boim, 

hingga Boim mundur-mundur kayak undur-undur dan duggg... kepalanya 

kejedot tembok. Lupus ngomong sambil telunjuknya menekan-nekan 

dada Boim, "Eh, gue tuh sayang banget sama dia. Dia juga sayang sama 

gue. Nggak mungkin dia ngelupain gue. Cinta gue sejati." 

 

"Tapi dia ngerjain lo!" tangkis Boim. 

 

"Dikau dibutakan oleh cinta durjana!" tambah Gusur. 

 

"Gue nggak ngerasa dikerjain. Emang dia masih ada urusan kok di dalem! 

Dia kan anggota klub basket juga. Jangan fitnah deh. Fitnah lebih 

kejem daripada Fatimah..." 

 

"Fatimah yang mane? Fatimah jande mude?" 

 

"Hhh, ya udah deh, terserah! Yuk, Im, mendingan kita duluan aja! 

Daaah!" Gusur melambaikan tangannya yang bulet ke arah Lupus, lalu 

melengos sebal. 
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Boim jalan sambil menggerundel, "Heran! Udah jelas-jelas dicuekin, 

masih aja dia mau nungguin!" 

 

Gusur langsung menggamit lengan Boim mesra. Lama-lama dua sobat ini 

mencurigakan deh. Mentang-mentang nggak dapet-dapet weice, Jangan-

jangan jadi berubah orientasi. Hahaha. Dan yang lebih mencurigakan, 

Boim malah menyambut mesra gamitan tangan Gusur, sambil bibirnya 

ikut-ikutan keriting. "Cewek kayak Vera mah tebar pesona mulu!" 

 

Lupus mendengus. Ia nggak mau mendengar kata-kata kedua sobatnya. 

Ia tetap menunggu Vera. Tapi Vera emang lama banget di dalam. Lupus 

pun akhirnya jongkok, menunggu sendirian. Wajahnya sama sekali nggak 

keliatan kesal, padahal sebenarnya dia capek juga. 

 

Tiba-tiba lewat rombongan cewek cheerleader dengan anak-anak 

basket. Lupus langsung berdiri dan memasang mata. Dia agak kaget 

ngeliat Vera sama Restu yang tampak akrab banget. Malah entah 

bercanda apa, Restu sempat mencubit hidung Vera. 

 

Lupus jadi dongkol, dibakar cemburu. Tanduknya mulai keluar. Vera juga 

kaget mendapati Lupus ternyata masih nungguin. Dia langsung bilang 

sesuatu ke Restu, lalu mau nyamperin Lupus. 

 

Restu keliatan menahan tangan Vera, tapi Vera membujuk, "Bentaaarr... 

aja!" 

 

Lupus makin cemburu. Tanduknya jadi merah membara. 

 

Vera pun ngedeketin Lupus yang masih nggak terima melihat keakraban 

Vera dengan Restu. Tapi Restu yang berjalan melewati Lupus tampak 

nggak peduli. Cowok itu jalan gitu aja, seolah nggak ada manusia di situ. 
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"Kok masih di sini? Ngapain sih?" tanya Vera nggak sabar. 

 

"Lho, kan nungguin kamu?" 

 

"Siapa yang minta ditungguin?" 

 

Lupus kaget Vera ngomong begitu. Dia jadi salah tingkah dan garuk-

garuk kepala. 

 

"Buruan deh, elo mau ngomong apaan sih, Pus? Gue nggak ada waktu nih!" 

Vera melirik ke arah Restu yang udah berjalan menjauh. 

 

"Ver, kamu kenapa sih? Kok kayaknya bete sama aku? Trus, kok 

kayaknya kamu akrab banget sama Restu?" 

 

Vera langsung pasang wajah jutek. "Emangnya nggak boleh?" 

 

"Lho, trus kita?" 

 

"Emangnya ada apa lagi dengan kita?" 

 

"Kok kamu ngomongnya gitu sih, jadi berubah? Kenapa sih? Ada apa, 

Ver?" 

 

"Mau tau kenapa? Karena elo tuh ngebosenin, nggak pernah ngasih 

kejutan, gampang ketebak, dan basi abis. Jelas???" 

 

Lupus ternganga, shock ditohok dengan telak begitu. Nggak nyangka 

Vera tega banget ngomong begitu. Dan nggak nyangka juga ada cewek 

yang sebegitu nggak berperasaannya mempermainkan hati cowok. 

 

"J-jadi... apa artinya hubungan kita selama ini?" 
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Vera tersenyum sinis. "Pus, sebenernya gue udah lama nggak tahan sama 

elo, tau nggak? Lo tuh udah basi! Udah nggak zaman. Liat aja, hari gini 

masih pake jambul Duran Duran? Duran Duran aja udah basi, tau nggak 

lo! Sekarang udah zamannya Justin Timberlake!" 

 

"Lho, Duran Duran mau kerja sama kok sama Justin bikin album?" bela 

Lupus. 

 

"Whatever! Asal lo tau aja nih, selama ini gue nggak cinta sama lo. Gue 

cuma kasian aja, karena elo ngotot banget ngejar-ngejar gue. Tapi lo 

nggak pernah bisa bikin gue bangga jadi pacar lo." Vera lalu balik badan 

hendak pergi, Lupus lekas mencekal lengannya. 

 

"Ver, tunggu dulu! Jadi kamu maunya apa?" 

 

Vera dengan kasar mengibaskan tangannya. "Mau gue, kita putus!" 

 

Bersamaan dengan Vera nyebut kata "putus", kalung manik-manik 

bikinan tangan Lupus yang selama ini melingkar indah di leher Vera pun 

putus. Dan Vera tak peduli kalung kenang-kenangan itu putus. Ia pergi 

begitu aja. 

 

Lupus bengong. Nggak tau harus ngomong apa. 

 

Satu menit... dua menit... 

 

Lupus tersadar dari lamunannya. Dan tau-tau Vera udah pergi. Gedung 

basket itu udah sepi, dan dia sendirian. Lampu satu per satu mati. 

Tinggal satu lampu yang menyorot di atas kepala Lupus. Ia jadi merasa 

seperti Mr. Bean. Sendiri, anomali, dan kesepian... 
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Lupus perih merasakan kesedihan dan kesepiannya yang paling 

mencekam untuk pertama kali dalam hidupnya. Lalu langkah-langkahnya 

menggema meninggalkan gedung basket itu. 

 

2 Do You Believe in Life After Love? 

 

LUPUS melangkah sendirian menelusuri jalan. Patah hati, sakit banget. 

Napasnya sesak. Mau nangis, tapi nggak bisa. Terlalu sakit. Mau ngapain 

aja rasanya nggak ada semangat lagi. Boro-boro deh main tebak-

tebakan! Mendengar lawakan Aming aja rasanya garing banget. Rasanya 

pengin mati aja. 

 

Kalo udah begini, cinta rasanya pahit banget. Lebih pahit daripada 

ngegigitin semut yang campur-campur pedes dikit itu. Makanya orang 

pernah bilang, kalo nggak siap patah hati, jangan berani jatuh cinta. Dan 

rasanya sakit hati emang lebih merana daripada sakit gigi. Bener kata 

lagu dangdut itu. 

 

Lupus jadi murung. Hihihi, karena Lupus murung, dia jadi inget 

bercandaan si Lulu. Apa bedanya pemurung dengan pemulung? 

 

Kata Lulu, pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung 

tidak pelnah melasa gembila. Hihihi. Tapi kali ini Lupus nggak bisa 

ketawa. Cuma penulisnya yang cekikikan. 

 

Rintihan hati Lupus itu pun ia seret sampe ke kamarnya. Lupus bengong 

aja di kamarnya, sambil menatap malam tanpa bintang. Sayup- sayup 

terdengar lagu PeterPan yang liriknya menyindir dirinya, dan minta 

dilempar pake sendal! Gusur dan Boim yang langganan kemping di 

kamarnya, berusaha menghiburnya. Tapi basi abis. Kayak tayangan 

komedi siang hari yang rating-nya nol koma sekian dan terima kasih. 
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Gagal menghibur Lupus, Boim mengobrak-abrik tumpukan DVD koleksi 

Lupus. 

 

"Im, dikau nyari film apaan sih? Bokep, ya? Vivid Interactive? Dasar 

maniak," tegur Gusur. 

 

Boim cuma nyengir. "Kayaknya nggak bakalan dapet deh kalo di sini." 

 

Lupus cuma melirik Boim dengan sebal. 

 

"Ya jelas tiada ada; 1m. Lupus kan bukan dikau. Kalo dikau koleksinya 

sampai menuh-menuhin kamar, kan?" 

 

Boim ketawa garing. "Abis, lumayan kan, buat hiburan. Daripada bete 

kayak Lupus tuh? Ehm, Pus, main game aja, yuk? Mau nggak, Pus? Atau 

ke biliar. Di sana kan banyak cewek cakep. Yuk, Pus! Udah lama nih nggak 

ke sana." 

 

Lupus menggelengkan kepalanya dengan lesu. Pikirannya cuma ke Vera 

dan hatinya yang patah. 

 

"Lo berdua aja deh." 

 

Boim menepuk-nepuk bahu Lupus. "Jangan gitu dong. Lupain Vera. Ini 

kan bukan the end of the world. Siapa tau ntar di sana lo ketemu cewek 

yang lebih cantik dan lebih seksi daripada Vera." 

 

Lupus menggeleng. "Nggak semudah itu gue ngelupain Vera." 

 

"Tapi Vera kok gampang aja tuh ngelepeh elo?" . 
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Lupus sakit hati. Mereka terdiam sejenak. Sampai kemudian Gusur 

teringat sesuatu. Ia langsung memecahkan keheningan dengan 

semangat. 

 

"Heiiii, bentar lagi kan ada acara outbound dan kemping sama geng 

pencinta alam. Ikutan, yuuuk?" 

 

"Oh iya, bener. Ikutan ya, Pus? Udah lama kita nggak pergi bareng 

kayak dulu, sejak lo jadian sama Vera!" 

 

"Iya, pasti asyik banget deh! Lumayan loh buat ngilangin bete lo!" 

 

Lupus nggak tertarik, malah melompat ke kasur dan membenamkan 

kepalanya ke bantal. 

 

"Nggak mauuu! Malesss..." 

 

"Payah!" Gusur dan Boim saling tatap, kesal. 

 

Tiba-tiba pintu kamar dibuka, Lulu masuk sambil membawa nampan 

berisi nasi goreng dan minuman. Gusur dan Boim langsung menyambut 

dengan sukacita. ' 

 

"Luluuu! Aduuuh, adik kita satu ini emang tau bener kalo kita lagi laper! 

Lempeng dah tenggorokan gue!" 

 

Gusur dan Boim langsung menyerbu makanan. 

 

"Kalian berdua emang perut gentong, selalu kelaperan," ungkap Lulu, lalu 

melihat Lupus yang sedang membenamkan kepala ke bantal. "Eh, kenapa 

dia?" 

 

"Biasa. Abang lo ini lagi patah hati. Putus cinta. " 
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"Hm, pantesan dari tadi diem aja, kayak orang sakit gigi! Selamat 

menghibur deh. Oh ya, Im, Sur... kenapa sih dinamakan nasi goreng?" 

tanya Lulu sambil menunjuk nasi goreng yang terhidang. 

 

Boim yang tau betul kalo Lulu maniak tebak-tebakan, berusaha menebak 

selucu mungkin. "Karena nasinya dikasih minyak goreng. Kalo dikasih air, 

namanya bubur. Hehehe." 

 

Lulu menggeleng. "Kenapa dina makan nasi goreng? Karena dina lapar... 

Hehehe." 

 

Lulu berjalan keluar kamar sambil menyenandungkan How Can You Mend 

A Broken Heart, menyindir Lupus. Sedangkan Boim dan 

 

Gusur yang telmi bengong, nggak bisa menangkap maksud jawaban Lulu. 

 

*** 

 

Pagi harinya, Lupus masih membenamkan kepalanya di balik bantal. 

Tiba-tiba Gusur dan Boim udah nongol lagi di jendela, heboh banget 

ngajakin Lupus ikutan outbound. 

 

"Hoooiii...!! Bangun! Banguuunn dong, Lupuuus! Cepetaaaan!!!" 

 

Lupus kaget melihat jam beker. Baru jam tujuh pagi. Lupus terbangun 

dan melotot ke jendela. Kesel banget, langsung ngomel-ngomel. 

 

"Aduuuh, apaan sih lo berdua? Rese deh! Gue tuh baru bisa tidur jam 

enam pagi! Sekarang udah lo bangunin!" 

 

Gusur dan Boim nggak peduli, malah masuk lewat jendela dan mengambil 

ransel Lupus. Dengan gerak cepat, kedua cowok itu membuka lemari 
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baju Lupus dan mulai memasuk-masukkan baju dan celana Lupus ke 

ransel. Lupus kontan aja bengong ngeliat mereka menyiapkan baju 

untuknya. 

 

"Hei, hei, stop!" 

 

Tapi Gusur dan Boim nggak peduli, tetap mengepak baju tanpa ngomong 

sepatah pun. Lupus nggak berdaya. 

 

Walhasil, nggak berapa lama kemudian, trio kwek kwek itu udah sampai 

di sekolah dengan ransel masing-masing. Boim dan Gusur penuh 

semangat, sedang Lupus berjalan sambil merem. Dia ngantuk banget... 

dan bete abis. Akibatnya, Lupus jadi protes melulu. Tapi Boim dan Gusur 

terus menyeret Lupus dan memaksanya ikut. 

 

"Aduh, udah gue bilang gue nggak mood! Males, tau! Ngapain juga sih?" 

 

"Udaaah, lo jangan protes mulu! Lo nggak usah ikut outbound deh. Lo 

jaga tenda aja!" ujar Boim. 

 

"Iya! Sekalian jadi seksi konsumsi, gimana? Udah gue daftarin kok..." 

 

Lupus tambah ngomel, "Ah, yang bener aja dong! Lo ngerjain gue!" 

 

Boim dan Gusur dengan teganya malah mempercepat langkah, dan 

menyeret Lupus. Boim dan Gusur udah nggak sabar pengin naik ke bus. 

 

Lupus berusaha memberontak, dan berhasil lepas. Boim dan Gusur cuek, 

terus berjalan cepat ke arah bus. Mereka udah yakin dan tau banget 

adat Lupus. Pasti tu anak ikut outbound karena udah kadung sampe 

sekolahan. Mau pulang pasti tanggung banget. 
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Lupus yang lagi kesel tetap berjalan. Matanya melek lima watt. 

Akibatnya dia jadi meleng dan menabrak cewek yang lagi bawa ransel 

dan kantong kresek gede banget, sampai tu cewek terjatuh. Lupus dan 

cewek yang bermata indah, bulat, dengan poni ala Jepang dan berkulit 

putih bersih itu sama-sama kaget. 

 

Tu cewek langsung menjerit, "Adooowww!" 

 

"Ups!! Soriii... Sori ya!" 

 

Cewek itu langsung jongkok karena isi kantong kreseknya keluar semua. 

Isinya makanan ringan macem Chiki, Taro, gitu deh. Lupus sempet kaget 

ngeliat bawaan tu cewek. Sambil memunguti makanan, cewek itu ngomel-

ngomel galak. Suaranya tajem banget dan melengking. 

 

"Kenapa sih lo jalannya meleng? Bikin susah orang aja, tau nggak?!" 

 

Lupus yang nggak enak hati langsung jongkok, ikut ngebantu mungutin 

makanan cewek galak itu. Tu cewek akhirnya berhasil mengumpulkan 

snack-nya kembali dan memasukkannya ke ransel. 

 

Bukannya takut, Lupus malah jadi geli sendiri ngeliat bawaan tu cewek 

yang banyak banget! 

 

"Makanya kalo jalan liat-liat dong!" tu cewek masih merepet galak. 

 

"Ya kan gue udah bilang sori, nggak sengaja. Lo nggak budek, kan?" 

 

Cewek itu kesal dan langsung bangkit, masih dengan wajah galaknya dan 

lari ke arah bus. Lupus ditinggalin gitu aja dengan keheranannya. Lupus 

cuma bisa mengernyit sambil ngeliatin cewek itu menjauh. 

 

"Siapa sih tu cewek? Kok nggak pernah liat di sekolah, ya?" 
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*** 

 

Selama perjalanan ke lokasi outbound, Lupus tertidur lelap diapit dua 

sahabatnya yang setia, Boim dan Gusur. Ada juga Pak Bambang 

Wijanarko alias Pak Ako, yang sedang tidur di jok paling belakang. Pak 

Ako ini guru olahraga, mantan atlet nasional yang hobinya ngobrol 

melulu, membanggakan prestasi masa lalunya. Pokoknya ngebosenin 

banget deh! 

 

Sementara yang lain pada bercanda, nyanyi-nyanyi pake gitar, main 

tebak-tebakan, Lupus malah asyik dengan dunianya sendiri. Di alam 

mimpi. 

 

Gusur asyik ngemil Taro yang gede banget, dan Boim sibuk ngejailin anak 

cewek di depannya, menarik-narik rambut ekor kudanya. Buntut-

buntutnya dia kena gampar! Plak!!! 

 

Lupus makin jauh dari karakternya yang dulu. Ia nggak lagi ceria. 

Sepertinya dia nggak punya kehidupan setelah cintanya dikandaskan 

Vera. Tapi nanti dulu, kita nggak pernah tau takqir membawa kita ke 

mana. Pernah nggak kamu mendengar orang bijak berkata "Bila Tuhan 

menunda permohonan doa kita, itu artinya Dia sedang mempersiapkan 

sesuatu yang lebih baik lagi buat kita"? Jadi yang kita butuhkan hanya 

sabar aja kok. 

 

3 Cewek Jutek dan Dendamnya 

 

PEMANDANGAN alam pegunungan itu sangat indah. Sejauh mata 

memandang, terhampar luas lukisan alam bernuansa hijau asri 

bergradasi, dari hijau muda ke warna yang lebih gelap. Dan lanskap 

tanah yang mendaki dan menurun bergelombang menjadi rekreasi yang 

indah bagi mata yang lelah terbiasa memandang beton-beton kaku 
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gedung kota. Udara segar memenuhi rongga dada anak-anak yang 

biasanya terpolusi asap kendaraan dan rokok yang mematikan itu. 

 

Murid-murid SMA Merah Putih riang mendirikan tenda. Semua tampak 

riang gembira, bernyanyi sambil ketawa-ketiwi. Cuma ada satu anak yang 

sejak tadi keliatan bete. Ya, si Lupus itu. Ia cuma sekadarnya 

ngebantuin teman-temannya mendirikan perkampUl1gan tenda di padang 

rumput yang landai. Tadi pembimbing sudah mengumumkan bahwa 

mereka akan memulai kegiatan outbound besok pagi. Untuk hari ini free, 

nggak ada kegiatan dulu. Seluruh peraturan dan tata tertib ditempel di 

posko. 

 

Selagi anak-anak masih sibuk membangun tenda, Lupus menyelinap pergi, 

menyendiri, dan melamun memikirkan Vera. Ia ingin menikmati pedihnya 

cinta. Ingin meresapinya dalam-dalam. Hatinya mencelos setiap 

terngiang ucapan pedas Vera. Hatinya sakit. Cinta memang kejam. Dia 

tau di saat kita sangat membutuhkannya, dia pergi begitu saja. 

Merampas semua keindahan, semua kebahagiaan. 

 

Lupus pun berjalan sendirian menjauh dari keramaian, sambil berdoa, 

semoga allah menepati janjinya. Memberinya yang lebih baik lagi 

daripada apa yang hilang sekarang. 

 

Tak sadar, kakinya membawanya sampai ke tepi hutan. 

 

Ternyata pemandangan di dalam hutan itu lebih indah lagi. Subhanallah. 

Lupus berdecak kagum, betapa indah pemandangan di sini. Lupus sampai 

tercengang ketika akhirnya ia sampai di tepi sebuah telaga. Telaga yang 

sunyi. Lupus yang memang lagi mencari kesunyian, makin bisa menghayati 

kesedihan dan kesepiannya. 

 

Tapi kesunyian itu tiba-tiba diganggu oleh suara gemercik air. Lupus 

menghentikan langkahnya. Selintas ia berkhayal tentang legenda Jaka 
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Tarub. Apakah dia bisa menemukan seorang bidadari cantik yang sedang 

mandi di telaga surgawi itu? 

 

Penasaran, Lupus memutar kepala, mencari arah suara. Dan secara nggak 

sengaja dia melihat salah seorang cewek yang cantik dan seksi abis, lagi 

mandi di telaga itu. 

 

Dada Lupus berdesir. Ia pun mendekat dan sibuk mengintip. Akankah 

khayalan Jaka Tarub-nya menjadi kenyataan? Apakah Tuhan langsung 

menurunkan salah satu bidadarinya di surga, untuk mengobati cinta 

Lupus yang hilang? 

 

Tapi ketika Lupus menajamkan penglihatannya, khayalannya langsung 

buyar! Yaelah, ternyata angannya nggak seindah kenyataan. Cewek itu 

cewek temen sekolahnya yang waktu berangkat tabrakan dengannya di 

halaman sekolah. Tapi entah kenapa, kali ini Lupus langsung terpukau 

melihat kecantikan alami tu cewek. Ia baru sadar betapa cantiknya 

cewek itu... kalo lagi mandi. Hehehe. Maksudnya, ya mandi di telaga itu. 

Rambutnya yang lebat dan luruh, jatuh menutupi punggung dan dadanya. 

 

Kulitnya yang putih bersih dan basah karena jernihnya telaga itu, 

berpendar-pendar tertimpa pantulan sinar matahari yang mengintip dari 

sela-sela pepohonan. Saking terpukaunya, Lupus yang semula mau 

memalingkan pandangannya, karena tau itu nggak sopan, malah terus 

terhipnotis menatapnya. Nggak sengaja kakinya menginjak tanah licin di 

depannya, hingga spontan tubuhnya tergelincir dan jatuh terpeleset ke 

arah telaga. Lupus kaget dan sontak memekik, "Aaaaah!" 

 

Cewek itu pun kaget, dan seketika menjerit sekencang-kencangnya 

sambil membenamkan tubuhnya ke air sampai sebatas leher. Ia panik 

setengah mati. 
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Tubuh Lupus terus tergelincir, hingga akhirnya jatuh tepat di depan 

cewek itu. Lupus langsung gugup, malu, nggak enak ati, dan memalingkan 

mukanya yang merah padam. 

 

"Aduh, sori... sori, nggak sengaja!" 

 

Cewek jutek itu menyipitkan mata dengan menahan geram. "Elo lagi! 

Awas ya! Gue bilangin Pak Ako lohhh!" 

 

Lupus jengah, panik, buru-buru membalik badan, dan merangkak naik ke 

darat. Secepat kilat ia berlari pergi. 

 

Tu cewek menatapnya dengan dendam. 

 

Sementara itu Lupus dengan perasaan nggak enak, jengah, dan bersalah 

terus berlari ketakutan. Ia terus berlari dan berlari sekuat tenaga. 

Beberapa kali kakinya terkait akar pohon, dan Lupus terjatuh, tapi dia 

terus bangkit dan berlari lagi. 

 

Sampai akhirnya ia sampai di area perkemahan dan menubruk Gusur dan 

Boim. Kedua sohibnya itu terkaget-kaget, apalagi melihat Lupus basah-

basahan dan ngos-ngosan, kayak tikus kecebur got. 

 

"Astagfirullah! Lo ke mana aja sih, Pus? Dari tadi dicariin, juga!" 

 

"Baju dikau kok kotor dan basah begitu sih?" 

 

Lupus nggak menyahut. Ia malah sibuk mengatur napasnya yang masih 

naik-turun. 

 

"Lo abis ngeliat setan? Kuntilanak? Makanya, di daerah begini lo kudu 

ati-ati...!" 
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Lupus cuma mampu menggelengkan kepalanya. 

 

Gusur lalu melihat jam tangannya. "Pada mau salat Magrib berjamaah di 

tengah lapangan. Ikutan yuk!" 

 

"Lo berdua duluan deh. Gue bersih-bersih dulu." 

 

Lupus lantas bergegas ke tendanya. Boim dan Gusur yang udah bawa 

sarung dan peci jadi bengong. 

 

"Tu anak abis ngapain sih?" 

 

Gusur mengangkat bahu, sama herannya. 

 

Saat anak-anak salat Magrib berjamaah di tengah lapangan, Lupus masih 

mengambil wudu dengan pikiran yang masih kacau. Sesekali ia masih 

bengong, tertegun. Lalu mengulang lagi wudu-nya. Kayak nggak konsen. 

 

Karena telat berjamaah, Lupus salat sendirian di dalam tenda. Ia 

beristigfar, berdoa, mohon ampunan. Perasaannya nggak enak, takut 

dituduh sengaja ngintip cewek mandi. 

 

Gusur dan Boim balik ke tenda, dan langsung manggil-manggil Lupus. 

 

"Pus...! Dicariin tuh sama Pak Ako!" 

 

Deg! Lupus kontan ketakutan setengah mati. Pasti tu cewek mengadu ke 

guru pembimbing. 

 

"Hah? Serius lo? A-ada apa?! Jangan bercanda ahhh," Lupus jadi cemas. 

 

"Serius. Tapi mana gue tau ada apa? Pokoknya lo ditungguin tuh di depan 

api unggun." 
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Lupus langsung pucat pasi. Deg-degan. Ada apa ya? 

 

Lupus jadi takut-takut, tapi terpaksa keluar tenda. Sementara Gusur 

malah merebahkan diri di dalam tenda. 

 

"Kok tiduran sih lo?" Boim protes ke Gusur. 

 

"Biarin, ngumpulin tenaga! Besok kan jadwalnya padet! Sini yuk, 

kelonan..." 

 

Boim langsung bete. "Amit-amit! Awas lo ya?" 

 

"Kan kayak Brokeback Mountain? Di tenda..." 

 

"AMIT-AMIIIT!" Boim menjerit. Lengkingannya bak lolongan serigala 

di tepi hutan. 

 

Di saat yang sama, Lupus sedang menghadap Pak Ako di depan api 

unggun. Di situ tampak cewek jutek yang tadi mandi di telaga, sedang 

berbincang dengan Pak Ako. Ketika melihat Lupus, cewek itu 

menatapnya tajam. Lupus langsung ciut. Dia udah mengira, dirinya pasti 

bakal kena skors, atau dipulangkan ke Jakarta. Apalagi tu cewek 

karakternya tegas, keras, dan tatapannya tajam. 

 

Lupus mendekati mereka dan udah siap-siap kena omel. 

 

Tapi ternyata kemudian yang terjadi malah sebaliknya. "Hei, Pus... sini!" 

panggil Pak Ako. 

 

Semakin Lupus mendekat, tu cewek menatapnya semakin tajam, seperti 

tatapan dendam. Lupus berusaha menghindari tatapannya, nggak enak 

ati. 
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"Pus, kamu kan seksi konsumsi dan perlengkapan? Tolong kamu temani 

Nessa ke toko di bawah. Ada beberapa keperluan cewek yang harus 

dibeli." 

 

Lupus melongo, antara kaget dan lega. "K-kok... saya?? S-saya..." 

 

Pak Ako memotong ucapan Lupus dengan nggak peduli, dan ,menyerahkan 

kunci mobil. 

 

"Udahlah, anterin sana! Mobilnya automatic, kamu bisa bawa, kan? Tapi 

ati-ati ya, itu mobil teman saya, yang punya tempat outbound ini." 

 

Lupus nyengir asem, sementara cewek yang baru dikenalnya dan 

ternyata bernama Nessa itu masih terus menatapnya tajam. 

 

Pak Ako lalu menyodorkan selembar kertas ke Lupus. "Sekalian kamu 

belanja titipan anak-anak nih. Ada yang nitip pembalut segala lho. Kita 

nggak ada stok." 

 

"P-pembalut? Siapa yang luka, Pak?" 

 

Pak Ako bengong. 

 

*** 

 

Lupus dan Nessa pun berjalan sampai di sisi mobil tanpa saling berkata-

kata. Kesunyian abadi tercipta di antara mereka berdua. Mereka 

bergelut dengan pikiran masing-masing. Lupus melihat mobil itu, yang 

ternyata memang mobil automatic, bukan manual. Lupus yang sejak tadi 

mau ngomong, tapi ragu-ragu terus antara takut dan malu, akhirnya 

membuat pengakuan. 
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"Ng... N-nessa.., mmm, sori. Sebenernya... sebenernya..." 

 

Nessa menatapnya tajam, menunggu kata-kata Lupus tanpa suara. 

 

"Sebenernya... gue nggak bisa bawa mobil matico Bisanya yang manual." 

 

Seketika Nessa terbelalak, kaget dan kesel banget. Tapi tanpa ngomong 

apa-apa, ia langsung merebut kunci mobil dari tangan Lupus. 

 

Lupus sampai kaget dengan kekasaran Nessa. Tapi ia pasrah aja. 

 

Nessa pun langsung masuk ke mobil dan membanting pintu. Lupus buru-

buru ikut naik dan duduk di sebelah Nessa. Sambil nyalain mesin, muka 

Nessa bener-bener dipasang jutek abis. Seolah tak memberikan 

harapan sedikit pun buat Lupus untuk sekadar berbasa-basi. Padahal dia 

udah nyiapin satu tebakan garing untuk Nessa, supaya breaking the ice, 

biar suasana lebih cair. 

 

"Nes..." 

 

"Apa???" 

 

"Ada tebakan nih. Kenapa babi bau?" 

 

"Nggak tau!" ketus jawabannya. 

 

"Karena keteknya empat, Nes." 

 

Nessa memberikan lirikan mautnya. "Kenapa bisa empat?!" 

 

Lupus gelagapan. "Eng... k-karena... ya kakinya kan empat..." 
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"Elo tuh tolol apa goblok sih? Itu kan kakinya, kaki mana ada 

keteknya?!" 

 

Lupus terenyak mendengar ucapan kasar Nessa. Boro-boro deh bikin dia 

ketawa. Ini malah bikin Nessa tambah bete. 

 

Lupus cuma menghela napas, lalu melirik ke arah Nessa dan membuang 

pandang ke luar jendela. Ia kaget pas Nessa nginjek gas. Tubuh Lupus 

tersentak. Lupus mengelus dada, tapi Nessa nggak peduli. Ia membawa 

ngebut Jeep itu. Meliuk-liuk di jalanan kecil. Lupus sampai terpelanting 

ke sana kemari, tapi nggak bisa protes. 

 

Pergilah Lupus dan Nessa ke kota terdekat. Sepanjang jalan mereka 

membisu. Lupus salting terus. Sambil duduk, sesekali ia melirik ke arah 

Nessa di sebelahnya. Tapi Nessa sama sekali nggak mau memandang 

Lupus. Seolah Lupus tuh kutu anjing yang harusnya buru-buru dibilas. 

Nessa cuma diam dan diam terus. Mulutnya dikunci rapat-rapat. 

Matanya lurus ke depan. Lupus jadi makin merasa bersalah. 

 

"Nes... " 

 

"Sekali lagi lo kasih tebakan, gue bikin lo nyesel udah punya mulut!" 

 

Lupus langsung bungkam. 

 

Nessa memang menghukumnya dengan caranya sendiri. 

 

Beberapa saat, sunyi lagi. 

 

Akhirnya karena nggak tahan, Lupus pun buka mulut lagi, "N-nes... ini 

bukan mau main tebak-tebakan. G-gue... gue minta maaf soal tadi. S-

suer! Gue nggak sengaja. Gue minta maaf banget!" Memang ada nada 
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penyesalan dalam suara Lupus, tapi bagi Nessa tetep aja itu sulit 

dimaafkan. 

 

Nessa nggak jawab apa-apa. Lupus makin merasa bersalah. 

 

Tiba-tiba Nessa membelokkan mobil itu ke arah jalan setapak. Lupus 

kaget, dan menoleh dengan wajah bingung. "E-eh!! M-mau ke mana?" 

 

Nessa tak menjawab. Wajahnya serius. Sampai akhirnya mereka sampai 

di tepi danau, dan Nessa menghentikan mobil. Lupus kaget, menatap 

Nessa keheranan. Nessa ternyata punya rencana jail. Dia emang 

orangnya jail banget. Tapi mukanya dibuat seserius mungkin. 

 

"Mau ngapain sih?" tanya Lupus lagi. 

 

Nessa melipat tangannya di dada, wajahnya mengeras dan matanya 

menatap lurus ke depan. 

 

"Gue minta pertanggungjawaban lo," ujarnya penuh penekanan. 

 

Lupus bak disambar petir, langsung panik. "M-maksud lo?" 

 

Nessa menunjuk danau di tepi jalan itu. "Lo gantian mandi di danau itu, 

dan gue liat dari sini. Ini baru fair, biar skor satu-satu!" 

 

Lupus terperanjat dan lekas menggelengkan kepala. "Gilaaaa! Malem-

malem begini? Kan dingin?" 

 

Nessa menatap Lupus, sorot matanya galak. 

 

"Terserah lo. Kalo lo nggak mau, jangan salahin gue kalo terpaksa gue 

laporin lo ke Pak Ako soal kelakuan lo tadi sore!" 
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Lupus tercekat. Langsung panik. 

 

"J-jangan" 

 

"Ya udah, cepetan dooong!" 

 

Lupus takut dan terpaksa menuruti kemauan Nessa. Ia turun dari mobil. 

Nessa seneng banget bisa ngerjain Lupus. 

 

"Buka tu baju!" suara Nessa dibikin setegas mungkin. 

 

Lupus terpaksa membuka kaus yang dipakainya, hingga dadanya yang 

kayak papan penggilesan itu telanjang. Nessa menunjuk celana jins, 

Lupus lalu membukanya dengan wajah memelas. Kini ia tinggal pake 

celana pendek gambar SpongeBob dan telanjang dada. Nessa setengah 

mati menahan tawa. Ia tetap sok serius dan jaim. 

 

"Udah, sekarang lo nyebur dulu!" 

 

Sambil bersedekap menahan dingin, Lupus terpaksa nyebur ke danau itu. 

Begitu tubuhnya bersentuhan dengan air danau yang dingin bagai batu 

es, ia langsung menggigil kedinginan. 

 

Tapi Nessa nggak peduli. Cewek itu nggak punya hati. Ia turun dari 

mobil, dan teriak-teriak di tepi danau. 

 

"Sekarang semuanya buka!" 

 

Lupus yang semula udah merasa hukuman selesai, langsung kaget 

menatap Nessa. 

 

"Aduh, ini kan udah cukup?" 
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Nessa menunjuk bagian bawah. "Nggak bisa! Celana kolor lo yang gambar 

SpongeBob itu dilepas juga! Buka dan lempar ke sini!!!" 

 

"T-tapi..." 

 

"Cepetaaan!!!" Nessa menjerit melengking. "Atau gue lapor Pak Ako?" 

 

Lupus pasrah. Akhirnya di dalam air, ia melepas celana kolornya. Nessa 

buru-buru mencari sebilah bambu, dan menjulurkannya ke arah Lupus. 

Dengan menahan malu dan kedinginan, Lupus membiarkan celana 

kolornya diambil Nessa pakai batang bambu itu. 

 

Nessa lalu menyampirkan kolor basah itu ke belakang jok mobilnya 

dengan bilah bambu. Nggak lama kemudian, dengan wajah kemenangan 

Nessa bergegas mengambil semua baju Lupus. Dengan wajah menahan 

senyum dan ketawa yang mau meledak, Nessa menaruh semua pakaian 

Lupus di dalam mobil. Ia sendiri meloncat ke balik setir dan cepet-cepet 

pergi dengan mobil itu. 

 

Lupus kaget setengah mati melihat mobil bergerak. Apalagi saat ngeliat 

pakaiannya semua udah raib. Jelas ia nggak mungkin mengejar. Ia panik 

teriak-teriak, "Hei, lo mau ke manaaa?! Tunggu! Hoiii, jangan ninggalin 

gue dong!" 

 

Nessa cuek, malah ketawa penuh kemenangan sambil tancap gas. 

 

"Daaah! Gue belanja dulu yaaa!" 

 

Lupus misuh-misuh, "Sialan! Hoooiiii!" 

 

Tapi teriakan Lupus cuma menggema dan dicuekin Nessa. 
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Lama banget Lupus terpaksa berendam di danau. Ia menggigil 

kedinginan, tapi tetep nggak berani naik keluar dari danau karena 

bajunya dibawa Nessa. Masa mau telanjang? 

 

Suasana di situ makin gelap, makin dingin. Lupus udah ketakutan 

setengah mati, takut kalo-kalo ada binatang buas atau genderuwo. Ia 

cuma bisa mendekap dadanya dan berharap Nessa cepat datang. 

 

"Aduh, sial banget sih gue? Ke mana lagi tu cewek? Lama banget. Bisa 

mati kedinginan gue." 

 

Lupus hampir putus asa dan nyaris membeku menjadi es batu. Tapi kira-

kira satu setengah jam kemudian, baru deh mobil yang dibawa Nessa 

datang. Nessa udah kelar belanja. Lupus girang campur kesal 

melihatnya. 

 

Nessa melompat turun dan membawa baju-baju Lupus yang tadi 

dibawanya kabur. Ia melempar pakaian Lupus. "Tuh, pake!" serunya. 

 

Lupus menangkap bajunya satu per satu dengan hati-hati supaya nggak 

kecebur ke danau. Dan Nessa sengaja melemparnya ke tempat yang 

berjauhan, hingga bikin Lupus makin panik dan kerepotan. 

 

Nessa puas banget atas penyiksaannya. 

 

"Rese lo, ya? Puas lo?" ujar Lupus dengan gigi gemeletuk menahan 

dingin, sewaktu berhasil memakai bajunya satu-satu di balik semak-

semak. 

 

Nessa hanya tertawa berderai. Dia puas banget. 

 

*** 
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Boim dan Gusur lagi tidur, dengan posisi Gusur memeluk Boim dari 

belakang punggungnya. Kesannya manja banget. Sampai kemudian Lupus 

menerobos masuk ke tenda sambil menggigil kedinginan. Bergegas dan 

heboh, ia membuka ranselnya. Tapi ternyata nggak ada kolor cadangan. 

Gusur dan Boim yang mengepak baju-baju Lupus kelupaan membawa 

kolor cadangan. 

 

Lupus kesal. Ia langsung ngebangunin Gusur dan Boim dengan heboh. 

 

"Hoi, bangun, bangun! Gue pinjem kolor dong!" 

 

Gusur dan Boim tadinya nggak mau bangun, tapi tetes-tetes air dari 

tubuh Lupus membasahi wajah Gusur dan Boim. Kontan keduanya 

terbangun kaget, sambil ngucek mata dan ngomel-ngomel. 

 

"Aduuuh! Apa sih, Pus? Eh, kenapa lo basah kuyup gini, Pus? Mandi basah 

lo?" 

 

Lupus cemberut sambil mengambil ransel Boim dan membongkar isinya. 

Isinya dikeluarin dan dibuang-buang. 

 

"Aduuh, jangan cerewet deh! Mana kolor lo, manaaa? Lagian, lo berdua 

bawain gue baju asal banget! Pinjem, cepetan! Punya gue udah abis!" 

 

Gusur pun sigap membuka tasnya dan melemparkan kolornya ke Lupus. 

Coraknya kinclong abis dan segede kolor anak gajah. Lupus bengong 

menatap kolor yang ukurannya XXL itu. 

 

"Gilaaa. Mana cukup gue pake kolor anak gajah kayak gini?" Lupus 

melempar kembali kolor itu ke wajah Gusur. 

 

"Lagian dikau, kenapa sih malam-malam sampai basah kuyup gitu? Ngilmu 

ya?" 
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"Ceritanya panjang! Im, pinjem kolor lo!" 

 

"Gue sih ada, tapi modelnya G-string semua, Pus," ujar Boim sambil 

mengeluarkan celana dalamnya yang cuma segaris doang. Lupus melotot. 

 

"Udah pada gila ya lo berdua!!!" 

 

Lupus pun keluar tenda dengan kolorless, alias nggak pake kolor. Cuma 

pake jins doang. 

 

Gusur dan Boim bengong memandanginya. 

 

Boim dan Gusur bertukar pandang. "Kurang kerjaan banget sih tu anak? 

Dingin-dingin gini malah mandi." Lalu keduanya menguap. 

 

"Oahemm... enakan juga tidur lagi!" 

 

Mereka berdua pun berpelukan lagi dengan jijainya. 

 

*** 

 

Malam itu Nessa berbaring di tendanya. Wajahnya tersenyum-senyum 

terus. Lalu ia nggak tahan, tertawa sendirian. Temennya, Olin yang 

chubby dan tidur di sebelahnya dengan posisi duyungson itu, terbangun. 

Olin terganggu. 

 

"Sinting lo ya, Nes? Malem-malem ketawa sendirian. .." 

 

Olin membalikkan badan. Nessa masih senyum-senyum membayangkan 

Lupus. Something about him attract her. 

 

4 Gigi Lupus Harus Ditambal 
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LUPUS lagi duduk sendirian sambil merenungi nasibnya, mikirin ulah 

Nessa semalam. Ia tadinya sempet kesel, tapi akhirnya senyam-senyum 

sendiri. Ia merasa lucu aja bila mengingat kejadian itu. Lupus lantas 

membayangkan wajah Nessa. Ia mulai tertarik sama cewek jutek tapi 

konyol itu. 

 

Tanpa disadari Lupus, ternyata diam-diam Nessa mengendap-endap di 

belakangnya. Bibirnya menahan senyum jail. Ketika Lupus masih asyik 

ngelamun, mendadak Nessa melemparkan ular karet ke arah Lupus. Ular 

karet itu mantap mendarat di bahu Lupus. Lupus jelas aja kaget 

setengah mati dan teriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan ular karet 

itu dari bahunya. . 

 

"Huaaa!!! Ulaaarrr! Ulaaar!" 

 

Lupus masih bergidik dan loncat-loncat ngeri ketika Nessa muncul di 

belakangnya sambil tertawa lepas. "Huahaha!!! Lo cowok bukan sih? 

Sama ular karet aja takut!" 

 

Nessa memungut ular karet itu dan Lupus cemberut antara malu dan 

kesal. Lupus pun spontan lari mengejar Nessa. Nessa kabur. Mereka 

kejar-kejaran sambil ketawa-tawa. 

 

"Awas lo!" 

 

Dan ternyata kejadian itu yang breaking the ice di antara mereka. 

Sejak hari itu, Lupus dan Nessa jadi tambah lengket. Dan kedekatan itu 

berlanjut ke acara outbound. Lupus yang keringetan, dilap keringetnya 

oleh Nessa dengan penuh perhatian. Waktu Nessa panjat tebing, Lupus 

langsung menyodorkan minuman begitu melihat wajah Nessa pucat. Satu 

botol buat berdua. 
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Hari demi hari berlalu. Lupus makin bisa melupakan Vera. Tanpa ia 

sadari, ia mulai jatuh cinta pada Nessa. Cewek itu juga menyambut cinta 

Lupus. Buktinya, Nessa sering memberikan perhatian-perhatian khusus 

buat Lupus. Seperti bikinin mi instan atau bawain camilan dari dalam 

tendanya buat Lupus yang sering kelaperan di tengah malam buta. 

 

Malam-malam sering mereka habiskan dengan duduk berdua di dalam 

tenda, makan camilan, ditemani secangkir kopi hangat, sambil berbagi 

cerita dan melihat bintang-bintang di langit. 'Rasanya lebih romantis 

daripada jalan-jalan di Paris. 

 

Gusur dan Boim hepi-hepi aja ngeliat sahabat mereka punya semangat 

hidup baru. Keduanya mengintip dari balik tenda sambil senggol-

senggolan menyaksikan kemesraan Lupus dan Nessa. 

 

Di mata Lupus, Nessa adalah cewek berkarakter ajaib. Cewek itu 

cenderung jail, suka ngerjain orang, dan selalu punya ide-ide konyol. 

Bersama Nessa, Lupus seakan menemukan dunianya lagi yang hilang. 

Kejailan-kejailan Lupus pun mulai muncul lagi. 

 

Outbound, kemping, dan panjat tebing itu menjadi kenangan yang sangat 

indah buat Lupus dan Nessa. 

 

Sayangnya saat indah itu cepat berlalu. Pagi itu anak-anak mulai 

berebutan naik ke bus untuk pulang ke Jakarta. Lupus yang udah dapet 

bangku yang enak, langsung menyisakan satu bangku di sebelahnya, 

khusus buat Nessa. 

 

Gusur udah ge-er aja, mau nekat duduk. Tapi langsung diusir dengan 

kejam oleh Lupus. Gusur bangkit dengan kesal. Boim pun mendekat. 

Bingung. "Aduh, trus kita duduk di mana? Kan udah pada penuh tempat 

duduknya ?" 
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Lupus menunjuk bangku yang sudah diduduki Pak Ako. Masih sisa dua di 

sebelahnya. Gusur dan Boim males banget duduk di dekat guru yang hobi 

ngobrol itu. Pasti bisa nggak tidur mereka gara-gara diajakin ngobrol! 

 

Tapi Lupus tetap memaksa Boim dan Gusur, sambil mendorong-dorong 

mereka. "Udah, sana! Tuh, Nessa udah datang. Nessa! Siniii!" 

 

Nessa mendekati Lupus dengan riang. Gusur dan Boim terpaksa duduk di 

sebelah Pak Ako sambi] ngomel-ngomel. 

 

Di sepanjang perjalanan itu, Boim dan Gusur udah siap-siap mau 

memejamkan mata, pura-pura tidur, ketika tiba-tiba Pak Ako nyerocos 

sambil senyam-senyum. "Aduh, seneng kalo abis acara kayak gini. Jadi 

inget masa muda dulu... " 

 

Boim dan Gusur terpaksa buka mata, senyam-senyum dan sok pura-pura 

tertarik mendengarkan ocehan Pak Ako. 

 

Gusur dengan wajah polosnya malah memancing, "Oh, Bapak dulu aktif 

ikut kegiatan seperti ini, ya?" 

 

Boim melirik kejam ke arah Gusur, kesel banget sama Gusur yang 

carmuk. Bukannya nyuekin, malah memancing. Dengan dipancing begitu 

kan Pak Ako malah makin semangat dan panjang-lebar ceritanya. Bakalan 

nggak bisa tidur deh. Sedangkan Gusur yang telmi tetap nggak nyadar, 

dan masih -menatap gurunya dengan khidmat. Tak lupa segaris senyum 

manis menghiasi wajahnya yang sebulat bulan. Boim kesel dan langsung 

menginjak kaki Gusur. Gusur menjerit tertahan. 

 

Tapi terlambat, Pak Ako udah keburu nyerocos bercerita, "Oh iya dong, 

Sur! Dulu waktu Bapak masih muda, Bapak aktif banget ikut kegiatan 

pencinta alam. Kalo udah naik gunung, lupa deh sama semua stres. 

Gunung mana aja Bapak udah pernah daki. Blablabla, blablabla... " 

http://inzomnia.wapka.mobi

Koleksi ebook inzomnia



 

Pak Ako cerita panjang-lebar dan detail banget. Semua tentang 

kehebatan dirinya. Dulunya dia konon digilai-gilai cewek, karena 

suaranya yang bergetar bak Julio Iglesias naik bajaj (bayangin aja deh, 

seberapa dahsyat getarannya) dan kepiawaiannya memetik gitar. 

 

Boim sampai menguap bosen. Tapi pas mau memejamkan mata, Pak Ako 

malah menggoyang-goyangkan bahu Boim, dan melanjutkan ocehannya. 

 

"And you know what? Dari semua gunung yang Bapak daki, yang paling 

berkesan adalah waktu Bapak mendaki Gunung Merapi. Soalnya di sana 

Bapak ketemu jodoh Bapak. Gadis Yogya yang ayu, kemayu, jual jamu. 

Namanya Diah Agustin, yang sehari-hari dipanggil Agus. " 

 

Boim dan Gusur saling tatap dengan wajah bete. 

 

*** 

 

Lupus lagi belajar di kelas fisika. Tapi ia gelisah. Pengin banget ketemu 

Nessa. Sementara Vera di bangkunya memerhatikan Lupus yang tampak 

sama sekali udah nggak peduli sama dia. Vera agak heran, kenapa Lupus 

kayaknya udah nggak terpukul dengan "pemutusan hubungan" di awal 

liburan itu? 

 

Lupus sendiri emang udah lupa banget sama peristiwa itu. Dia melamun, 

ngebayangin sosok Nessa. Kangen. Tanpa Lupus sadari, tiba-tiba Nessa 

yang dikangenin itu nongol di jendela. Tapi Lupus yang nggak ngeh, nggak 

ngeliat Nessa. Cewek itu manggil-manggil lirih. Padahal saat itu lagi ada 

Mr. Punk, sang guru, lagi ngejelasin teori fisika di papan tulis. 

 

"Ssst...! Sssst! Puuus..." 
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Yang nengok justru Boim. Boim kaget, Nessa menunjuk-nunjuk ke arah 

Lupus yang masih ngelamun. Boim sadar, dan langsung menusuk-nusuk 

punggung Lupus yang duduk di depannya dengan bolpoin. 

 

Lupus kaget. Ia menoleh, mau ngomel, tapi Boim langsung ngasih kode ke 

jendela. Lupus berpaling ke arah jendela dan kaget melihat wajah yang 

sang at ia kangeni pagi itu udah nongol di sana. 

 

Nessa tersenyum manis banget. Bibirnya komat-kamit, ngasih isyarat 

ngajakin Lupus cabut. 

 

Lupus cepat menggeleng, takut sama Mr. Punk, sang guru fisika yang 

punya nama asli Pak Pangaribuan. Lupus bolak-balik ngeliat ke Mr. Punk. 

 

Gusur dan Boim malah ngomporin Lupus untuk nekat aja. Apalagi Mr. 

Punk lagi serius menghadap papan tulis, sibuk menulis soal. 

 

Nessa udah menunggu dengan nggak sabar. 

 

Lupus masih keliatan ragu. Soalnya Mr. Punk kan rese banget. 

 

"Ah, payah lo!" Boim menusuk punggung Lupus pake jangka. Tega banget 

deh. 

 

Lupus menjerit, "Aow!" 

 

Mr. Punk kaget, dan menoleh. 

 

Lupus langsung bungkam. Tegang. Ketakutan. 

 

Vera yang sejak tadi memerhatian ulah Lupus, Boim, dan Gusur, jadi 

terheran-heran. 

 

http://inzomnia.wapka.mobi

Koleksi ebook inzomnia



Belum sempat Mr. Punk buka suara, tau-tau pintu kelas diketuk. 

 

"Masuk!" ujar Mr. Punk tegas. 

 

Pintu terbuka, semua menoleh ke pintu. Dan alangkah kagetnya Lupus 

karena yang muncul ternyata Nessa dengan wajah yang dibuat innocent. 

Vera juga jadi ikut merhatiin Nessa dengan penasaran. 

 

Dengan pedenya, Nessa ngomong ke Mr. Punk, "Mmm, maaf, Pak. 

Mengganggu sebentar. Ada pesen buat Lupus. Ibunya menunggu di luar. 

Katanya Lupus harus ke dokter gigi. Ini suratnya." 

 

Mr. Punk kaget dan menoleh ke Lupus. Anak-anak langsung pada heboh 

ngeledekin. Lupus jadi malu, tapi Mr. Punk menatapnya tajam. "Bener, 

Pus?" 

 

Nessa mengedipkan matanya ke Lupus, ngasih kode. Lupus gugup, tapi 

akhirnya mengangguk dan menjawab gugup, "I-iya, Pak. Gigi saya harus 

ditambal." 

 

"Ya udah kalo gitu. Sana pergi!' 

 

Lupus bergegas mengemasi buku-bukunya dan memasukkannya ke tas. 

Sementara Vera memandangi Lupus dan Nessa bergantian. Ia mulai 

menangkap, sepertinya Lupus dan Nessa ada hubungan. Vera jadi agak 

heran, bisa juga tu cowok dapet pengganti dirinya. 

 

Lupus pun membawa tasnya dan pamit pada Mr. punk. Nessa tersenyum 

senang, lalu bersama Lupus mereka bergegas ke luar kelas. 

 

Begitu berada di luar, Nessa tertawa dan berteriak-teriak- senang 

sambil menarik tangan Lupus. Padahal Lupus masih bingung dan waswas 

dengan kenekatannya ini. 
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"Asyiiik!! Akhirnya lo berhasil keluar juga! Hahaha!" 

 

Lupus geleng-geleng kepala. "Gila lo, ya?" 

 

"Bodo ah. Soalnya pelajaran terakhir gue nggak ada gurunya. Jadi lo 

kudu nemenin gue cabut. Oke?!" 

 

Nessa mengajak Lupus nyari bus. Lupus yang tangannya setengah 

diseret, ngintilin Nessa dengan wajah masih bingung. "Mau ke mana 

sih?" 

 

"Gue pengin ngajak elo jalan-jalan. Berdua aja... " 

 

"Ya tapi mau ke mana?" Lupus masih celingukan ke arah kelasnya, takut 

kepergok Mr. Punk kalo mereka bohong. Padahal Nessa tampak santai 

banget. 

 

"Mmm, kita ke mal aja yuk!" 

 

Lupus ternganga. "Jangan gila deh. Gue nggak bawa baju lho. Masa pake 

seragam? Risi ah." 

 

"Tenang. Gue udah prepare kok!" 

 

Nessa tersenyum tenang dan membuka pintu mobilnya, lalu mengambil 

dua helai T-shirt warna hitam, satu untuk Lupus dan satu untuk dirinya 

sendiri. Gambarnya sama, lagi. Gambar Spider-man. "Tarraaa...!!" 

 

Lupus ternganga. Nessa tertawa senang kayak anak kecil. Lupus jadi 

seneng dengan cara Nessa yang serba ajaib baginya. Mereka lalu 

meloncat ke dalam mobil Nessa. 
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Sementara itu di kelas, jam pelajaran fisika akan berakhir. Sambil 

menunggu anak-anak mengerjakan soal latihan, Mr. Punk membuka surat 

izin yang tadi dibawa Nessa, yang belum sempat dibacanya. Kacamata 

Mr. Punk langsung melorot membaca isi surat yang dibuat oleh tulisan 

tangan Nessa: 

 

"Dengan hormat banget, Pak! Halo, Bos, capek deeehhh! Apa kabar nih? 

Baik-baik aja dong. Iya kan? Iya dong. Bener, kan? Bener dong. 

 

Saya orangtuanya Lupus nih, mau ngebilangin aja kalau Lupus tuh kudu 

ke dokter untuk bilas kutu, eh, sori deh, untuk tambal sulam giginya 

yang pada bolong long long. Boleh dong? Please... Boleh, ya? 

 

Thanks lohhhh. Muuach muach muach.." 

 

Mr. Punk menepuk dahinya dan mengomel dengan logat Batak-nya, "Zial, 

tertipu aku rupanya. Mana ada zurat izin pake kata-kata capek deh 

capek deh..." 

 

Sementara itu, dua anak jail Lupus dan Nessa sedang asyik-asyiknya 

jalan-jalan di mal. Ngider sambil makan es krim satu cone berdua. 

Waktu Lupus mau menjilat, Nessa sengaja nyodorin es krimnya kuat-

kuat hingga hidung Lupus yang terkena es krim. Mereka ketawa-tawa, 

bercanda. 

 

Kemudian mereka makan di food court. Sejak tadi Lupus udah gelisah. 

Dia merhatiin Nessa yang cuek asyik makan. Lupus akhirnya nggak tahan 

juga. 

 

"Kenapa sih lo bisa suka sama gue?" tanyanya pada Nessa. 

 

Nessa menghentikan makannya, lalu menatap Lupus dengan jenaka. "Ih, 

lo ge-er banget! Siapa yang suka sama lo?" 
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Lupus jadi malu berat. Akhirnya dia nggak mau maksa nanya lagi. Dia 

langsung menunduk dan nerusin makan. 

 

Nessa jadi nggak tega. Akhirnya cewek itu tertawa berderai. 

"Huahahaha! Gue bercanda, lagi. Jangan ngambek dong." 

 

Lupus bersemangat lagi, ia mengangkat wajahnya. 

 

Nessa menatapnya penuh cinta. "Gue suka elo, karena lo tuh orangnya 

polos, jujur, nggak neko-neko..." 

 

Lupus nyengir. Dia jadi teringat alasan Vera waktu mutusin dia dulu. 

"Bukannya gue malah nggak gaul? Nggak pernah ngasih surprise, 

gampang ketebak. Basi..." 

 

"Gue nggak suka dikasih kejutan, gue sukanya ngasih kejutan! Hahaha!" 

 

Lupus agak keheranan menatap Nessa. Tapi cewek itu tampak serius. 

Lupus seneng banget, ternyata nggak semua cewek kayak Vera. Di 

matanya, Nessa bener-bener unik. 

 

Nessa gantian penasaran, serunya ke Lupus. "Trus, lo suka gue, kenapa?" 

 

Lupus pun langsung membalas dengan cepat, "Siapa yang suka sama lo?" 

 

"Basi ah. Bisanya ngebales! Nggak kreatif!" 

 

Lupus tertawa, lalu memandang Nessa penuh perasaan. "Oke deh, gue 

jawab. Karena lo bikin gue lebih 'hidup' dan kembali jadi gue yang dulu, 

yang apa adanya gue, dan nggak palsu!" Lupus lalu mengambil tangan 

Nessa, menggenggamnya hangat. "Dan gue makin sayang dan cinta sama 

elo..." 
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Nessa tersenyum senang. Pas suasana lagi romantis gitu, mendadak 

keduanya dikejutkan oleh deringan HP Lupus. Lupus melihat layar. 

 

Dari Lulu, adik semata wayangnya. 

 

Lupus lalu mengangkat HP dengan agak menggerutu. "Aduuh, elo, Lu! 

Ganggu aja. Ada apa sih?" 

 

"Pus, gue udah mau pu1ang dari Bali nih. Lo mau titip apaan?" 

 

"Gue nggak titip apa-apalah. Take care, ya!" 

 

"Hehehe. Lo lagi sama Nessa, ya? Oke deh. Bye-bye!" 

 

Lupus menutup HP-nya, Nessa penasaran. 

 

"Dari siapa?" 

 

"Adik gue, Lulu. Eh, tadi sampai di mana?" 

 

"Sampai lo ngomong makin sayang dan cinta sama gue," ujar Nessa jail. 

 

"oh, iya! Hehehe. Jadi malu..." 

 

Suasana kembali romantis, sampai kemudian-kebetulan banget-Vera 

juga janjian makan bareng di food court bersama Restu. Vera tampak 

heran melihat Lupus udah akrab banget sama Nessa, dan kaget melihat 

perubahan drastis Lupus yang sekarang. Lupus udah kembali riang 

gembira bersama Nessa. Ngobrol, ketawa-tawa, malah sesekali Nessa 

menyuapkan es krim ke mulut Lupus. Lupus juga jadi ngocol lagi. Sesekali 

ia melempar kacang ke atas dan menangkapnya dengan mulutnya yang 

ternganga. Kalo berhasil, Nessa tepuk tangan sambil ketawa-tawa. Ribut 
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dan heboh benget, kayak dua anak TK. Nggak ada beban. Dan yang lebih 

bikin Vera tambah heran lagi, Lupus dan Nessa kompakan memakai T-

shirt bergambar Spider-man. Alis Vera sampai bertaut. 

 

Tapi Vera segera langsung melupakan itu. Ia menggelendot manja di 

lengan Restu. Tapi Lupus sama sekali nggak memerhatikan. Malah Nessa 

yang ngeliat Vera. Dia langsung ngasih kode ke Lupus. 

 

"Mantan lo tuh!" 

 

Lupus cuek aja, cuma ngeliat Vera sekilas, seolah nggak ada apa-apa. 

 

Akibat jalan-jalannya hari itu, malamnya Lupus tertidur dengan senyum 

lebar di wajahnya. Hatinya tenang udah menemukan cewek yang tepat 

untuknya. Vera sama sekali udah dilupakannya. Di sebelah tempat 

tidurnya, di atas nakas, terpajang photobox Lupus dan Nessa yang 

memakai baju Spiderman. Mereka tampak mesra dan ceria. 

 

5 Cewek Junkies 

 

PAGI itu Lupus masih nyenyak tidur dengan menyisakan seulas senyum 

dikulum, bak makan buah plum, ketika mendadak Lulu muncul dengan 

hebohnya, dan mengguncang-guncang bahu Lupus. Lulu baru dateng dari 

Bali, masih pake sepatu dan ransel, wajahnya juga kucel. Kulitnya item, 

abis jadi ikan asin karena jemuran di Pantai Sanur. 

 

"Pus, bangun dong. Gue dateng dari Bali kok nggak disambut sih?" 

 

Lupus merasa terganggu, tapi terpaksa membuka mata. "Eh!? Aduh, 

mestinya lo lamaan aja di sana, biar nggak gangguin gue tidur. Gue lagi 

mimpi indah nih!" 

 

Lulu menghela napas dan duduk di sisi ranjang. 
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"Ya udah, yuk kalo mau main tebak-tebakan," suara .Lupus udah riang 

seperti sedia kala. 

 

"Bis apa yang ada di atas pohon?" 

 

"Bis...a monyet, bisa Tarzan. Elo juga bisa!" jawab Lulu cepet. 

 

"Sialan. Kok tau sih!" Lupus meninju tangan Lulu, tapi Lulu nggak 

bereaksi. Dia malah tampak gelisah. Lupus jadi penasaran. "Hei, kenapa 

sih lo? Abis jalan-jalan kok malah suntuk gitu sih?" 

 

Lulu memandang wajah kakaknya dengan tatapan gamang. 

 

"Pus, gue di Bali ketemu temen. Katanya ada model cantik dari Bali, 

namanya Nessa, pindah ke sekolah lo. Nessa-nya elo bukan sih?" 

 

Lupus terduduk dan mengamati wajah Lulu. Penasaran. "Serius lo? 

Trus... Trus...?" 

 

"Cewek lo itu mantan model, ya?" 

 

"Nggak tau deh. Masa sih? Gue kan nggak ngikutin dunia model." 

 

Lulu melihat foto Nessa di atas nakas. "Iya. Dia mantan model dari Bali. 

Tapi... katanya dia juga mantan junkies..." 

 

Lupus kaget. "Apa? Ngaco lo! Jangan bikin gosip deh!" 

 

"Ya gue juga nggak yakin sih. Tapi kalo bener Nessa-nya elo, temen gue 

bilang profilnya dulu pernah dimuat di tabloid lokal di Bali. Dan katanya 

dia juga pacaran sama Dito, anak band reggae dari Bali." 
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Lupus tertegun. Hatinya nggak keruan. 

 

"Gue sih berharap ini salah. Tapi nggak ada salahnya lo coba tanyain ke 

Nessa. Ntar gue minta tabloidnya sama temen gue, biar lebih jelas. Lo 

bisa liat fotonya." 

 

Lulu pun keluar dari kamar, meninggalkan Lupus yang masih shock di 

atas tempat tidurnya. Mimpi indahnya semalam seolah kandas. 

 

"Nessa... mantan junkies?" 

 

*** 

 

Pas ketemu Gusur dan Boim, muka Lupus ke liatan bingung abis. Lupus 

lalu cerita ke Boim dan Gusur soal berita yang dibawa Lulu, tapi reaksi 

kedua sahabatnya malah di luar dugaan. 

 

"Hah? Jadi... Nessa itu model di Bali? Gile, man. Nggak nyangka lo bisa 

pacaran sama model! Hebat... hebat! Pantesan dia cantik banget!" pekik 

Boim. 

 

"Wuaaah, kuduga Vera bakalan panas hatinya. Putus cinta darinya dikau 

malah dapat durian runtuh, Pus. Hebat juga dikau! Daku salut! Tiada sia-

sia kau melepas Vera, dapet ikan kakap!" 

 

Lupus kesel sama kedua temennya. 

 

"Aduh, please deh! Gue serius nih! Kok malah itu sih yang diomongin. 

Soal gosip kalo dia mantan junkies gimana?" 

 

Boim dan Gusur masih juga nggak serius. Boim malah menepuk-nepuk dan 

merangkul pundak Lupus. "Pus, lo pake pelet apa sih? Boleh dong bagi 
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gue. Gue dari dulu terobsesi banget lho, pengin punya pacar model. Eh, 

Nessa masih punya temen yang jomblo nggak, yang sesama model?" 

 

"Wahai, Lupus, dikau tanyakan pada Nessa, kalo mau jadi model, 

syaratnya apa? Daku minat nih!" 

 

Lupus jelas bete berat. Akhirnya dengan wajah sebal ia meninggalkan 

kedua temennya. 

 

Boim dan Gusur bengong. 

 

Lupus pun pergi ke rumah Nessa. Tapi alangkah kagetnya ia mendapati 

Nessa sedang bicara serius dengan beberapa temannya yang kayaknya 

juga junkies. Mereka pada pake piercing, tato, badan mereka kurus-

kurus, dan tampak setengah teler. Cowok dan cewek potongannya nyaris 

sama aja. 

 

Lupus tertegun, dan menghentikan langkahnya. Nessa menoleh dan 

kaget melihat kedatangan Lupus. 

 

"Hei, Pus!" 

 

Nessa langsung tersenyum senang. Tapi ia juga nggak lupa segera 

"mengusir" temen-temennya itu. Entah apa yang dia omongkan, tapi 

Lupus melihat Nessa bicara serius. Nggak lama anak-anak itu 

mengangguk dan pulang. 

 

Ketika mereka melewati Lupus, mereka memandangi Lupus dengan 

tatapan aneh. Lupus balas menatap mereka dengan tatapan nggak suka 

yang kentara banget. 

 

Sepeninggal mereka, Nessa segera menyongsong Lupus yang masih 

gundah gulana. 
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"Kok nggak bilang-bilang sih mau dateng? Mau ngasih surprise, ya? 

Aduh, kan gue bilang gue nggak suka kejutan!" 

 

Nessa yang riang cuma dibalas Lupus dengan dingin. 

 

"Siapa mereka?" tanya Lupus penuh kecemburuan dan curiga. 

 

"Oooh, temen lama! Masuk yuk!" Nessa mencoba santai. Nessa pun 

menarik tangan Lupus dan mengajak masuk. Lupus ngikut dengan wajah 

masih penasaran. Nessa ternyata tinggal sendirian di rumah yang 

lumayan gede itu. 

 

"Duduk, Pus. Mau minum apa?" 

 

"Nggak usah!" 

 

Hati Lupus jadi makin kalut. Akhirnya ia nggak tahan, dan bertanya, 

"Nes, gue cuma mau nanya sesuatu sama lo. Tapi lo mesti jujur sama gue 

ya." 

 

Nessa agak kaget. Wajahnya pun menegang. "Soal apa?" 

 

Lupus menatap Nessa tajam "Bener lo dulu pernah make narkoba?" 

 

Nessa langsung terperanjat. Sesaat ia terdiam, nggak mau menjawab. 

Tapi Lupus terus menatapnya dengan tajam. Sampai akhirnya Nessa 

mengangguk dan menghela napas. "Ya. Tapi dulu. Sekarang nggak." 

 

Lupus langsung lemes. Pupus sudah harapan. Sesaat mereka terdiam, 

sibuk dengan pikiran masing-masing. 

 

"Tadi mereka itu mau apa?" 
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Dicecar begitu, dengan nada curiga pula, Nessa jadi terpojok dan nggak 

suka. Tapi akhirnya ia menjawab juga, "Gue juga. nggak tau. Tiba-tiba 

aja mereka dateng ke sini, sebel!" 

 

Lupus tampak gelisah. Nessa memerhatikan dan jadi cemas. 

 

"Ada apa lagi?" tanya Nessa kaku. 

 

"Kalo Dito itu siapa?" 

 

Nessa kaget sejenak, tapi kemudian terdiam lama. Lupus terus 

menunggu dengan penasaran. Nessa lalu menggelengkan kepalanya 

dengan berat. 

 

"Please, Pus, jangan paksa gue. Gue nggak bisa cerita lebih banyak lagi." 

 

Lupus kaget dan agak kesel. "Nessa... gue..." 

 

Nessa langsung menukas dengan cepat, "Pus! Cukup lo tau bahwa gue 

pernah make. Itu aja." 

 

Lupus kecewa memandang Nessa. Nessa tampak gelisah sendiri. 

 

"Tolong jangan ungkit lagi cerita pahit itu. Gue justru minta bantuan lo 

untuk ngelupain masa lalu gue. Makanya gue pindah ke Jakarta." 

 

Lupus menebak-nebak. "Berarti... Dito yang membuat lo jadi junkies?" 

 

Nessa keliatan nggak suka. Dia menggelengkan kepalanya. "Udahlah, 

nggak usah dibahas!" 
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Nessa lalu membuang pandang ke arah lain, nggak berani menatap mata 

Lupus yang menatapnya tajam. 

 

"Dito sekarang di mana?" 

 

Suara Nessa terdengar pelan, "Dito udah mati karena OD!" 

 

Lupus kaget, tapi agak lega juga. Nessa masih membuang pandang, malah 

tercenung sendiri. 

 

Suasana jadi makin nggak enak, kaku, kikuk. 

 

* * * 

 

Malamnya, Lupus yang penasaran langsung menemui Lulu. "Lu, udah ada 

kabar baru belom, soal Nessa, dari temen lo itu?" 

 

Lulu mengangkat wajah dari majalah yang lagi dibacanya, lalu 

menggelengkan kepala. 

 

"Belom, tapi gue udah minta kirimin tabloidnya. Lo udah tanya Nessa 

belom?" 

 

"Tadi gue udah nanya ke Nessa sih," suara Lupus terdengar gelisah. "Dia 

nggak nyangkal kalo dia tuh pernah make. Dia ngakuin itu semua. Tapi 

sekarang gue yang jadi parno, jangan-jangan masih ada lagi yang 

disembunyiin." 

 

Lulu menatap Lupus dengan prihatin. "Trus, hubungan lo sama Nessa 

gimana?" 

 

"Ya gue sih jalanin aja. Dia bilang sekarang dia udah nggak make lagi 

kok..." 
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Lulu menghela napas. "Gue bukannya mau menghasut atau gimana ya. 

Tapi lo kudu ati-ati. Orang yang pernah make, kemungkinan balik lagi 

tetep besar! Apalagi kalo masih temenan sama yang make. Bisa 

kepengaruh lagi, kan? Dan yang udah-udah sih, anak junkies tuh 

cenderung suka bohong. Kalo lagi sakaw, nggak punya duit, ujung-

ujungnya nyolong!" 

 

Lupus makin gelisah. Lulu memerhatikannya. 

 

Malamnya Lupus nggak bisa tidur. Walaupun udah membolak-balik posisi 

tidurnya, Lupus tetep nggak bisa merem. Ia masih resah mikirin kata-

kata Lulu. Sementara jam di kamarnya udah menunjukkan pukul dua pagi. 

 

Lupus jadi gamang. 

 

Besoknya, dengan sejuta pertanyaan di benaknya, Lupus nyamperin ke 

kelas Nessa. Melongok-longok di pintu kelas. Saat itu di kelas Nessa lagi 

terjadi kehebohan. Nessa yang tampak bete, melihat wajah Lupus 

langsung semangat. Buru-buru ia berlari mendekat. Sementara di kelas, 

anak-anak melirik Nessa dengan curiga. 

 

"Tadi gue taruh di tas kok, beneran!" ujar seorang anak. 

 

"Dulu-dulu aman kok, biar ditinggal ke kantin juga." 

 

"Sekarang kok jadi ada maling sih di kelas?!" 

 

Nessa tampak tersiksa, seolah-olah mereka menyindirnya. Ia pun 

langsung menarik tangan Lupus menjauh. "Kita keluar aja yuk! Bete gue! 

Lagi ada yang nggak asyik di kelas." 

 

"Ada apa sih?" 
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"Ada yang kehilangan HP. Gue sempet digeledah gara-gara cuma gue 

yang ada di kelas waktu jam istirahat pertama tadi." 

 

Lupus terenyak. Ia langsung kepikiran soal omongan Lulu semalam, 

bahwa mantan cewek junkies tuh suka nyolong. 

 

Nessa menyentakkan tangan Lupus. Lupus jadi kaget. "Yuk, ah!" 

 

Lupus nggak komentar, sibuk dengan pikirannya, lalu mengikuti Nessa. 

 

Nessa merasakan keanehan dalam sikap Lupus. Hari itu Lupus lebih 

banyak diam dan sering menatapnya penuh curiga. Nessa yang mau 

menetralisir keadaan dengan mengajak Lupus jalan nanti malam, malah 

ditolak mentah-mentah. Nessa jadi serba salah. Karena nggak tahan, 

akhirnya Nessa bertanya, "Kenapa sih, sikap lo kok kayaknya berubah 

sama gue?" 

 

Lupus terdiam. Dia malah mainin gelas minumnya. Nessa jadi nggak 

tahan juga. 

 

"Kenapa? Apa karena lo udah tau gue pernah make?" 

 

Lupus nggak enak ati, dan mengalihkan omongan. "Eh, mm, tadi ulangan 

matematika gimana? Bisa semua?" 

 

Nessa jadi kesel, merasa nggak nyambung. 

 

"Gue ngerasa hubungan kita kok jadi garing gini sih?" 

 

Lupus kaget dan agak tersinggung, karena dia jadi teringat Vera yang 

mutusin dia gara-gara hubungan mereka garing. Lupus jadi sensi. 

 

http://inzomnia.wapka.mobi

Koleksi ebook inzomnia



"Oh, jadi sekarang lo nganggep gue garing, gitu? Lo juga mau ninggalin 

gue, karena gue bukan cowok yang asyik?" 

 

Nessa jadi sewot. "Lo kenapa sih, Pus? Denger ya. Gue nggak akan 

ninggalin elo. Tapi kalo kita mau bertahan, ya kita harus saling percaya. 

Semua orang punya masa lalu, kan? Dan itu harus kita lupakan. Kalo 

nggak bisa, ngapain juga kita terusin hubungan ini?" 

 

Lupus menghela napas, berusaha meredam emosinya yang nyaris tumpah. 

Ia bisa memahami perasaan Nessa. 

 

"Oke, oke. Sori. Gue janji, gue mau coba ngelupain masa lalu lo. Gue mau 

menerima lo dengan utuh." 

 

"Janji, ya?" 

 

Lupus mengangguk. 

 

6 Penampakan Dito di Halaman Sekolah 

 

DITO, dengan wajah bersih, berdiri di depan gerbang Lembaga 

Pemasyarakatan Krobokan di Bali. Hari ini dia bebas bersyarat, atau 

jadi tahanan luar. Dito menunggu, dan sebuah sedan hitam tiba-tiba 

datang mendekat. Menjemputnya. Dito membuka pintu depan dan naik. 

 

Sedan hitam itu pun melaju pergi. 

 

Dito dan Radit, anak buahnya, mengobrol. Radit yang menyetir. Sikap 

Dito terhadap Radit udah kayak bos aja. 

 

"Akhirnya dikabulkan juga lo jadi tahanan luar," ujar Radit. 

 

Dito cuma tersenyum tipis. 
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"Ada kabar soal Nessa, nggak?" 

 

"Gue udah utus orang untuk nyari, dan ternyata Nessa udah pindah ke 

Jakarta!" 

 

Dito terperanjat. "Ke Jakarta?!" 

 

Radit mengangguk. 

 

Dito berpikir keras, lalu menggumam, "Shit! Dia mau ngelepasin diri dari 

gue?" 

 

Radit nggak komentar, sibuk menyetir. Dito diliputi perasaan campur 

aduk. Tangannya terkepal keras. 

 

"Sekarang kita mau ke mana?" 

 

"Ke tempat biasa!" 

 

Dito yang anak band, lalu melampiaskan gelegak rasa dengan ngeband di 

sebuah kafe di Kuta. Suasana sangat hingar-bingar, menggambarkan 

komunitas pergaulan Dito. Drug, alkohol, dan cewek-cewek malam.... 

 

*** 

 

Sementara itu di Jakarta, di kamarnya yang tenang, Lupus tidur 

dengan gelisah. Wajahnya tampak tersiksa. Tiba-tiba ia terbangun dari 

mimpi buruknya dan terduduk. Napasnya terengah-engah, matanya 

melotot. Tubuhnya bercucuran keringat. 

 

"Astagfirullah... untung cuma mimpi." 
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Lupus baru aja mengatur napas dan sedikit lega. Namun mendadak 

matanya menangkap sebuah tabloid edisi lama, yang tergeletak di meja 

samping tempat tidurnya. Tabloid itu ditaruh oleh Lulu pas Lupus udah 

tidur. Kiriman dari teman Lulu yang bernama Kum Kum di Bali. 

 

Lupus terbeliak, lalu buru-buru mengambilnya. 

 

Cover tabloid itu adalah wajah Nessa. 

 

Dengan penasaran dan napas memburu, Lupus membuka lembar demi 

lembar untuk mengetahui artikel yang memuat tentang Nessa. Sampai 

kemudian tangannya terhenti, matanya melotot membaca sebuah artikel. 

Ada foto Nessa dan Dito. Saat itu Dito masih gondrong. Headline 

tulisannya: NESSA, MODEL BERBAKAT MASUK PUSAT 

REHABILITASI. DITO, PACARNYA, TERNYATA BANDAR NARKOBA. 

 

"Ya Allah, ternyata Nessa pernah masuk pusat rehabilitasi?" 

 

Lupus shock banget, mimpi buruknya menjadi kenyataan! Sejenak ia jadi 

kayak orang linglung. Akhirnya ia bangkit dan mengambil HP-nya, lalu 

mencoba menghubungi Nessa. 

 

Dengan napas memburu dan wajah gelisah, Lupus menunggu telepon 

diangkat dari seberang. Tangannya masih memegang tabloid itu. 

Sesekali diliatnya tabloid itu dengan geram. "Angkat, Nessa, angkat...! 

Gue harus ngomong!" 

 

Terdengar jawaban HP Nessa tidak aktif. 

 

Lupus gelisah. Nggak sabar menunggu pagi. 

 

*** 
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Lupus buru-buru berangkat ke sekolah. Pas sampai di sekolah, dia 

sempet melihat ada cowok keren berambut plontos, bersandar di sedan 

hitamnya, sedang dirubung anak-anak. 

 

Lupus cuma memandang selintas, cuek, lalu meneruskan langkah. Sampai 

tiba-tiba ada seorang anak yang memanggilnya. 

 

"Pus, ada yang nyariin Nessa tuh!" 

 

Lupus kaget. Ia segera menghentikan langkah. "Siapa?" 

 

"Namanya Dito!" 

 

Lupus shock. Ia langsung gugup dan gemetaran. "D-Dito...?" 

 

Anak itu mengangguk. Lupus kembali melihat wajah cowok yang sedang 

nyender di mobilnya, di depan sekolah itu. Nyaris tak percaya, tapi 

wajah itu mendadak mengingatkannya pada wajah cowok di tabloid. 

Dikeluarkannya tabloid dari dalam tasnya. Sama! Cuma yang di tobloid 

gondrong, yang ini botak. 

 

"Dito!" Lupus mendesis! Otot-otot tubuhnya terasa lemas. Dengan 

langkah cepat dan napas naik-turun menahan amarah, Lupus menuju 

kelas Nessa. Tanpa susah dicari, ternyata Nessa udah nungguin dengan 

senyum manis di depan kelas Lupus. Tanpa memerhatikan kemarahan di 

wajah Lupus, Nessa malah menyodorkan bekal sandwich dalam boks. Ia 

mau memperbaiki hubungan mereka yang mendingin semalam. 

 

"Hai, Pus. Belom sarapan, kan? Nih, gue bawain sandwich buat lo..." 

Lupus malah menepis tangan Nessa yang nyodorin bekal itu. Sampai 

sandwich-nya terjatuh dan berantakan di lantai. 
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Nessa kaget. Wajah Lupus tampak gusar, menatap Nessa dengan benci, 

lalu bergegas menghindar pergi. Nessa mengejar dengan bingung. 

 

"Lupus, tunggu! Ada apa sih?!" 

 

Nessa berhasil menarik lengan Lupus hingga Lupus berbalik. 

 

"Jauhi gue, tukang tipu!" teriak Lupus. 

 

Nessa terenyak kaget. Semua anak di sekolah melihat ke arahnya. 

Nessa jadi malu. Cewek itu mendesis, "Apa maksud lo?" 

 

Lupus menunjuk ke arah tempat parkir. 

 

"Tuh, arwah penasaran cowok lo, si Dito! Dia nyariin lo di depan!" 

 

Nessa makin terkaget-kaget. Lupus udah mau pergi lagi, tapi inget 

tabloid di tangannya. Diberikannya tabloid itu pada Nessa yang masih 

shock. 

 

"Ternyata gue salah ngasih kepercayaan ke elo. Nih, simpen tabloid ini 

baik-baik, biar lo inget betapa sakitnya gue lo bohongi kayak gini!" 

 

Nessa terpaksa menerima tabloid itu dengan hati hancur, Tapi ia nggak 

bisa membela diri. Ia cuma bisa menatap kepergian Lupus. Ia merasa 

bersalah karena telah berbohong bahwa Dito sudah meninggal. Tapi jauh 

di lubuk hati Nessa, dia nggak ngerasa bohong. Karena benar, bagi 

Nessa, Dito memang sudah mati. Pupus. Lenyap. Enyah dari 

kehidupannya. 

 

Nessa memandang sosok Lupus yang menjauh dengan hati terluka. 

 

*** 
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Hari itu di sepanjang - pelajaran di sekolah, Nessa tampak gelisah. 

Nggak bisa konsen. Begitu juga Lupus di kelasnya. Wajahnya kusut 

banget. Gusur dan Boim di belakangnya saling pandang dan mengangkat 

bahu. 

 

Pulang sekolah, Lupus berjalan cepat melewati pintu gerbang. Ternyata 

Nessa udah menunggunya. Cewek itu mengejar Lupus dan berhasil 

menjajari langkahnya, tapi Lupus tetep jalan sambil marah. Nessa jadi 

nggak enak hati. 

 

"Pus, tunggu!" 

 

"Bukannya lo mau pulang bareng Dito?" 

 

Nessa berujar tegas, "Gue nggak mau nemuin dia!" 

 

Lupus menghentikan langkah dan menatap tajam ke arah Nessa. 

Napasnya naik-turun penuh emosi. 

 

"Eh, denger ya? Awalnya lo cuma ngaku pernah make dikit. Fine, gue 

bisa terima. Tapi ternyata lo pernah sampai masuk rehabilitasi! Dan lo 

bilang, Dito udah mati karena overdosis, tapi tadi gue liat dia masih 

seger buger! Sete1ah ini lo mau bohong apa lagi?" 

 

Nessa terenyak, tapi kemudian mengangguk. 

 

"Oke, oke! Gue akui gue emang pernah masuk rehabilitasi. Titik. Tapi itu 

masa lalu. Sekarang gue udah sembuh. Gue mau ngubur masa lalu gue 

yang pahit. Itu yang membuat gue pindah ke sini dan akhirnya ketemu 

lo!" 
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Sejenak mereka saling tatap. Nessa tampak sedih dan putus asa, 

sementara Lupus tampak terluka. 

 

"Lo boleh marah dan kecewa sama gue, tapi gue masih berharap banyak 

sama elo, Pus!" 

 

Lupus malah menatap Nessa sinis. "Apa itu masih penting? Kata lo, 

sebuah hubungan bisa ja1an kalo saling percaya. Tapi kenapa lo bohongin 

gue?" 

 

"Pus, gue nggak bermaksud bohongin elo. Gue cuma mau lupain itu semua. 

Itu aja!" 

 

"Kalo lo mau ngelupain masa lalu lo, kenapa lo masih berhubungan dengan 

bandar narkoba?" 

 

Nessa jadi kepayahan sendiri untuk menjelaskan karena Lupus kelihatan 

emosi banget dan nggak ngasih kesempatan dia untuk ngomong. 

 

"Pus, emangnya gue nggak berhak jadi orang baik?" 

 

Lupus malah menatap benci ke arah Nessa. 

 

"Terserah apa kata lo! Mau baik kek, mau nggak, bukan urusan gue!" 

 

Nessa benar-benar terluka mendengar ucapan Lupus. "Jadi lo bener-

bener nggak percaya penjelasan gue?" 

 

Lupus menghela napas keras dan menatap jauh ke depan. Marah banget. 

 

"Gue bahkan nggak pengin ketemu lo lagi!" 
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Nessa terkesiap, menatap Lupus seakan nggak percaya. Ia terpukul 

banget, tapi berusaha keras agar nggak nangis. 

 

"J-jadi... cuma sampai di sini?" 

 

Lupus mengangguk tegas. Nessa menggigit bibir menahan tangis. Ia 

shock diputusin sama Lupus dengan cara seperti ini. 

 

*** 

 

Nessa sedang merenung di kamarnya. Senyap. Ia menangis sedih. 

Harapannya pada Lupus pupus sudah. Nessa mengambil diary dan 

menulisinya. 

 

"Diary, 

 

Tadinya gue pikir keputusan gue untuk pindah ke Jakarta ini udah benar. 

Tapi buat apa gue pergi jauh meninggalkan masa lalu kala ternyata hanya 

akan sakit hati lagi seperti ini? Memang orang seperti gue pasti akan 

sulit dipercaya, sulit diterima. Gue ngerti banget kenapa Lupus begitu 

kecewa sama gue. Yang gue nggak ngerti justru Dito. Kenapa setelah gue 

berhasil melupakan dan meninggalkannya, dia justru datang dan merusak 

kebahagiaan gue?" 

 

Nessa mengusap air matanya, sedih banget. 

 

Tiba-tiba terdengar bel pintu rumahnya. 

 

Nessa terkesiap. Ia meletakkan bolpoinnya dengan kening berkerut, 

menebak-nebak. 

 

"Lupus?" 
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Nessa bergegas membukakan pintu. Tapi ternyata yang muncul di 

depannya adalah... Dito. 

 

"Hai; Sayang..." 

 

Dito tersenyum, setengah menyeringai. Cowok itu mencondongkan tubuh 

hendak memeluknya, tapi Nessa lekas menghindar. Dito cuma 

tersenyum, nggak kecewa, dan berusaha mengerti. 

 

"Boleh masuk?" 

 

Nessa mengangguk lesu, setengah hati menerima Dito. Ia terpaksa 

menerima Dito karena merasa Lupus sudah meninggalkannya. Nessa 

menerima dengan wajah datar. 

 

"Ngapain kamu ke sini?" 

 

"Nessa, aku kangen sama kamu. Aku udah sembuh. Aku udah bebas. Aku 

udah nggak sama dengan Dito yang dulu, Nes..." 

 

Nessa menatap Dito nggak berminat. Dito balas menatapnya serius. 

 

"Penjara memberiku pelajaran berharga. Aku kapok jadi bandar. 

Kuharap kamu bisa menerima keadaanku yang sekarang." 

 

Nessa tak bisa menjawab apa-apa. Ia masih murung dengan keputusan 

Lupus, dan ia belum bisa berpikir jernih mempertimbangkan tawaran 

Dito. 

 

"Sori, Dit. Nggak semudah itu." 

 

Dito tampak kecewa. 
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"Oke, aku tau kamu kayaknya berusaha ngelupain aku. Tapi aku bakal 

terus nunggu. Kita bisa memulai segalanya dari awal lagi." 

 

"Maksud kamu?" 

 

"Aku pengin kamu mau balik ke aku lagi...." 

 

Nessa makin gelisah di kursinya. 

 

*** 

 

Di tempat nongkrongnya, muka Lupus udah berlipet saking suntuknya. 

Apa dia harus balik ke Nessa? Kedua temennya, Boim dan Gusur, 

menemaninya. 

 

"Pus, dikau mesti bijak sedikit dong. Mungkin dia berbohong karena 

sungguh-sungguh ingin melupakan Dito!" 

 

"Iya, lagian cari cewek kayak Nessa tuh susah. Udah baik, keren pula, di 

mana lagi lo bisa dapetin cewek kayak gitu? Bego aja kalo mau 

ngelepasin! Lo mestinya bersyukur, lo yang pas-pasan gini bisa dapet 

lebih. Perbaikan keturunanlah, hahaha!" 

 

Lupus memandang kesal ke Boim. 

 

"Gini aja deh, Pus. Jikalau dikau main putusin aja si Nessa, trus apa 

bedanya dikau dengan Vera?" 

 

Lupus terenyak. Menatap Gusur. 

 

Boim manggut-manggut, setuju dengan pendapat Gusur. 
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Lupus langsung bangkit. Semangatnya muncul lagi. Omongan kedua 

sohibnya, meski biasanya ngaco, kali ini mengena banget ke sasaran. Ke 

lubuk hatinya. 

 

Boim tersenyum senang ke Gusur, memberi kode jempol. Gusur bangga. 

Hidungnya kembang-kempis. 

 

Lupus dengan mantap berjalan ke rumah Nessa. 

 

Sementara itu, Nessa belum menjawab apa-apa soal permintaan Dito, 

sampai ketika ia mengantar Dito ke depan rumah, ke dekat mobil Dito. 

 

"Aku tau, Sayang, kamu masih bingung. Aku akan ngasih kamu waktu 

buat mikir. Aku bener-bener udah berubah dan bersih demi kamu. 

Karena aku sayang kamu..." 

 

Melihat nada bicara Dito yang serius, Nessa diam, meski dalam hati ia 

tersentuh. Sebelum masuk ke mobilnya, Dito memeluk Nessa. Cewek itu 

cuma berdiri mematung, tak membalas! 

 

Tapi sialnya, saat itu Lupus sudah sampai di dekat rumah Nessa, dan 

berdiri di tikungan jalan. Ia langsung shock melihat Dito meluk Nessa. 

 

Lupus pun berbalik pergi. Patah hati. Harapannya punah, hatinya hancur 

lagi. 

 

*** 

 

Di kamarnya Nessa tercenung. Menangis. Ia pun membuka diary-nya 

dan mulai menulis, menumpahkan seluruh perasaannya, kebi- ngungannya. 

Ia masih sayang sama Lupus, tapi Lupus sekarang benci dia. Dan yang 

datang menawarkan cinta malah Dito, mantannya. 
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Terus terang, Nessa nggak percaya sama Dito yang ngaku udah berubah. 

Tapi tadi Dito menunjukkan keseriusannya. Nessa jadi bingung. Ia ingat 

masa-masa bahagia bersama Lupus di acara outbound itu. Ia ingat 

ngerjain Lupus yang terpaksa harus mandi di danau saat tengah malam 

buta. Ia ingat sering menculik Lupus dari kelas, cuma untuk bisa jalan-

jalan ke mal. Semua hal sederhana yang amat berkesan buat dia. Padahal 

kalo dibandingin waktu pacaran sama Dito, yang pernah ngajak naik 

kapal pesiar Star Cruise bareng temen-temen lain, atau berselancar di 

Kuta Bali, mungkin kenangan bersama Lupus nggak ada heboh-hebohnya 

sama sekali. Tapi nggak tau kenapa, itu sangat berkesan buat Nessa. 

 

Nessa lalu menyusut air matanya yang terus membanjir. Ia semakin 

terpukul. Down. Air matanya nggak bisa berhenti mengalir. 

 

Tapi bukan hanya Nessa yang menderita. Lupus juga setali tiga uang, 

seringgit si dua kupang, sendal jepit buatan Jepang (wehehehe, maksa). 

Pisah dari Nessa, ternyata juga bikin Lupus makin sengsara. Dia baru 

menyadari betapa dia amat mencintai Nessa. Emang, sesuatu yang udah 

hilang akan terasa jauh lebih berharga dibanding saat kita masih 

memilikinya. 

 

Lupus bengong aja duduk di sebuah gedung tua yang pembangunannya 

baru setengah, sendirian sambil melihat lalu lintas yang padat, lampu-

lampu yang terus bergerak, dan siluet gedung-gedung mewah di 

sepanjang Jalan Casablanca. Wajahnya tampak murung. 

 

Sewaktu melangkah pulang, Lupus kayak layangan putus. Frustrasi. 

Bergerak ke mana sandal jepitnya membawanya melangkah. Mau masuk 

ke tempat main game, duit lagi cekak. Mau main biliar, nggak bisa. 

Jalannya jadi meleng. Kadang kakinya menendang-nendang kerikil atau 

kaleng bekas softdrink. Saking kusutnya pikiran, Lupus nggak merasa 

jalan ke tengah. Ia baru kaget setengah mati ketika mendadak 
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terdengar klakson mobil yang amat mekakkan telinga! Disusul kemudian 

bunyi rem berdecit. 

 

Lupus hampir ketabrak mobil! Hampir saja buku cerita ini judulnya jadi 

The Death of Lupus, bukannya Lupus Returns... 

 

Besoknya di sekolah, Nessa udah nggak tahan lagi pengin ketemu Lupus. 

Ia kangen setengah mati. Ia lalu mencari-cari Lupus dengan panik ke 

teman-temannya, tapi tak ada kabar tentang Lupus. Setiap teman yang 

ditanya, semua menggelengkan kepala. 

 

"Tanya aja sama dua sobat ajaibnya, Boim dan Gusur!" 

 

Nessa lalu berlari-lari mencari Gusur dan Boim. Mereka ditemukan di 

tikungan koridor. Nessa pun bertanya penuh harap. 

 

"Liat Lupus, nggak?" 

 

"Lupus? Wah, kami juga belom liat dari tadi," jawab Boim. 

 

"Apa dikau sudah menghubunginya lewat telepon genggamnya?" 

 

Nessa menggeleng sedih. Gusur dan Boim malah melihatnya dengan 

prihatin. 

 

"Udah, tapi nggak diangkat-angkat. Kayaknya Lupus bener-bener marah 

sama gue..." 

 

Sementara Lupus menghilang, Dito malah makin gencar PDKT ke Nessa. 

Dia pengin banget CLBK. Cinta Lama Bersemi Kembali. Siang-malam dia 

selalu datang. Hampir tiap hari. Nggak ada bosen-bosennya. Seolah Dito 

ingin menunjukkan keseriusannya. 
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Suatu siang, Dito datang sambil membawa buket bunga, sambil merayu-

rayu Nessa agar bisa menerima cintanya lagi. 

 

Nessa menanggapinya dingin. Ia belum bisa membuka hatinya buat Dito. 

Setiap kali mendengar ketukan di pintu, Nessa berharap ada keajaiban, 

yaitu... Lupus tiba-tiba muncul di ambang pintu dan memaafkannya. Tapi 

meskipun setiap malam Nessa berdoa begitu, kenyataannya selalu saja 

Dito yang muncul. Segala macam hadiah, dari cokelat mahal, parfum, 

atau apa pun Dito sodorkan untuk Nessa. Tapi selalu, Nessa cuma 

tersenyum hambar. 

 

"Please, Nessa. Kasih aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki 

hubungan kita. Aku mau meneruskan impian-impian kita yang sempat 

tertunda." 

 

Nessa yang putus asa menunggu Lupus, hanya diam. 

 

Tapi kali ini ada kemajuan, matanya menatap Dito. Merasa mendapat 

secercah harapan, Dito pun menggenggam tangan Nessa. Dan Nessa tak 

melepas. "Please, Nes. Terima cintaku lagi." 

 

Nessa belum menjawab, hanya menghela napas. Tapi Dito melihat ada 

harapan. 

 

*** 

 

Setelah lama pergi berkelana (hehehe, kayak pendekar silat aja ya?) 

dan raib entah ke mana, akhirnya Lupus pulang juga. Biasa, duitnya abis, 

dan perutnya laper. Lupus termenung sendirian di kamarnya. Lulu yang 

tau kalo kakaknya lagi sedih, muncul sambil membawa secangkir cokelat 

hangat. Sementara lengannya mengepit majalah. 

 

"Pus, lagi nggak mau main tebak-tebakan, ya?" 
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Lupus menggeleng. 

 

"Padahal gue punya tebakan bagus lho..." 

 

Lupus menoleh, seolah menantang Lulu apakah Lulu bisa membuatnya 

tertawa dan melupakan sakit hatinya. 

 

Karena mendapatkan kesempatan, Lulu langsung memilih satu tebakan 

yang menurutnya sangat lucu. "Burung apa yang nempel di tembok?" 

 

Lupus males banget moor. Asal aja dia menjawab, "Burungnya cicak!" 

 

Di luar dugaan, Lulu langsung melonjak-lonjak. "Hebaaat! Betul, Pus. 

Biarpun lagi frustrasi gini, lo masih lucu juga ya?" 

 

Air muka Lupus datar. Nggak ada ekspresi sama sekali. Lulu jadi 

prihatin melihat kakaknya yang putus asa begitu. Jarang banget Lupus 

kucel en dekil begitu. Rambutnya makin mirip sarang burung. . 

 

"Ya udah, diminum dulu, mumpung masih anget cokelatnya." 

 

"Thanks, Lu..." 

 

Lulu duduk di sebelahnya. Lupus menyesap pelan cokelat hangat itu. Lulu 

tampak penasaran. 

 

"Lo ke mana aja sih, Pus? Mami nyariin tuh..." 

 

Lupus cuek bebek. "Anak cowok nggak usah dicariin. " 

 

Lulu menghela napas. 
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Lupus menaruh cangkirnya. Lulu jadi sedih, kayaknya Lupus lagi nggak 

mau diganggu. Akhirnya Lulu bangkit dan keluar kamar. 

 

Baru aja Lupus mau merebahkan badannya di ranjang, mendadak pintu 

kamarnya terkuak. Kepala Boim dan Gusur menyembul atas-bawah. Lupus 

kaget. 

 

"Oh, syukurlah lo udah balik..." 

 

Lupus urung tiduran. Dengan lesu dia duduk lagi. Boim dan Gusur masuk 

dan duduk di kanan-kirinya. Keduanya menatap Lupus dengan prihatin. 

 

"Ke mana aja sih lo, Pus? Eh, Lulu mana? Gue kangen sama kopi bikinan 

dia..." 

 

Lupus nggak menyahut, malah buang muka dengan sebal. Nggak lama 

kemudian Lulu masuk sambil membawa dua gelas air putih buat Boim dan 

Gusur. 

 

"Aiih, air putih doang nih? Camilannya mana?" 

 

Lulu memerhatikan Lupus. Ia menghela napas sedih, lalu mendelik ke 

Gusur dan Boim. 

 

"Kenapa sih abang gue? Tolongin dong..." 

 

Gusur lalu menyikut pinggang Boim kuat-kuat, sampai Boim 

menggelinjang kegelian. 

 

"Dikau tolongin tuh, Im!" 
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"Aduuuh, yang ada tuh mestinya gue yang ditolongin Lupus. Gue kan 

masih jomblo, masih jablay, jarang dibelai. Sampai sekarang biar udah 

diobral 75% juga masih nggak laku-laku..." 

 

"Lo kasih gratis juga pada ogah!" celetuk Lulu kejam. 

 

Gusur ngakak. Puas banget. 

 

"Atau... lo mau jadi pacar gue, Lu?" Boim PDKT ke Lulu. 

 

"Ogah." Lulu mencibir sebal. 

 

Gusur terkekeh lagi. Lupus hanya menghela napas, melirik sebal ke 

kedua temannya. Boim cepat-cepat sadar situasi dan buru-buru 

menghampiri sobatnya, menepuk-nepuk pundaknya. 

 

Ia berbicara dengan suara sesimpatik mungkin. 

 

"Gue tau perasaan lo pasti lagi ancur banget, bro. Tapi gue yakin, semua 

ini ada hikmahnya kok. Lo yang harus peka menemukan, apa hikmahnya..." 

 

"Boim benar adanya, sahabat karibku," 

 

Gusur menimpali, berusaha simpatik juga. "Tiada secuil pun kejadian di 

dunia ini yang tiada ada maknanya. Pasti Ilahi telah mengatur sebuah 

kejadian, dengan sebuah rencana matang. Ibarat skenario yang 

sempurna. Dikau harus bijak melihat, apa pesan yang tersirat." 

 

Lulu bengong melihat dua badut yang tiba-tiba bisa bicara begitu dalem. 

 

"Iya, Nessa waktu itu nyariin lo terus lho. Lo nggak bisa begini terus, 

Pus. Ini namanya kalah sebelum perang. Perang aja korbannya banyak. 

Jadi kalo lo cinta sama dia, lo harus rela berkorban. Lo harus lakukan 
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sesuatu untuk merebut kembali cinta lo..." Boim berapi-api, berusaha 

memberi semangat. 

 

Lupus jadi tampak gamang sendiri. Sungguh, di saat begini, kedua 

sahabatnya ini memang layak disebut sahabat sejati. Friends will be 

friends. Teman selalu punya niat tulus, meski kadang kita cuma take 

them for granted. 

 

7 April Mop 

 

NGGAK tau kena azab apa, nasib Lulu dalam ha1 perjodohan selalu 

apes. Dia sering banget ditaksir sama cowok yang nggak jelas dan out of 

date. Dulu-dulu banget Lulu pernah diuber-uber sama Oom Pinokio, 

sahabat penanya. Duile, jadul banget ya. Di zaman e-mail begini masih 

sahabat pena-an. Dan pas ketemuan, ternyata Oom Pinokio ini umurnya 

udah tuwir banget. Dia tergila-gila abis sama Lulu yang masih ABG. 

 

Trus contoh kedua, playboy yang tak kunjung sold out bernama Boim 

LeBon. Dia salah satu sohib Lupus yang naksir abadi sama Lulu dan 

alhamdulillah, sampe sekarang ditolak terus sama Lulu. 

 

Nah, yang paling gres naksir Lulu adalah pria bervotongan mas-mas yang 

kenalan di friendster (Lulu ketipu karena tu cowok pasang foto artis 

Korea bernama Rain, yang Lulu kira emang begitulah wajah tu cowok. 

Soalnya Lulu kurang gaul sama artis Asia sih). Padahal sejak awal Lulu 

curiga banget, karena tampang cool di fs tu cowok nggak matching 

banget sama namanya, yaitu: Saepudin. 

 

Pas ketemuan, wajah Sae-begitu mas-mas itu menyebut nama 

kesayangannya-jauh banget dari bayangan Lulu. Lulu nyesel setengah 

mati udah kopi darat sama teman dunia maya-nya itu. Tapi seperti juga 

Oom Pinokio, Sae udah telanjur naksir abis begitu ngeliat Lulu. 
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Cinta pada pandangan pertama. Ya iyalah... 

 

Secara Lulu masih seger banget, sedang Sae udah rada-rada lecek, 

kayak celana dalem belum disetrika. 

 

Kejadian ini diketahui oleh Boim, Gusur, dan Anto. Trio sobat Lupus. 

Berhubung Lupus lagi sibuk memikirkan masalah cintanya, ketiga sobat 

ini kehilangan "mainan" dan mulai menjadikan Lulu sebagai objek buat 

dijailin. 

 

Kebetulan lagi, sebentar lagi Lulu mau ultah. Jadi mereka punya alasan 

buat ngejailin. 

 

"Jadi apa dong kado kejutan buat ulang taun si Lulu?" tanya Boim. 

 

"Dia sukanya apa sih?" Anto mulai mikir-mikir. 

 

"Sekarang dia lagi suka barang-barang elektronik, gitu. Gadget, iPod, 

handphone, de el el...," Lupus yg ada di situ ikut buka suara. 

 

"Mm, ya udah, kita beliin kursi listrik aja kalau gitu." 

 

Semua menatap Anto dengan kaget. 

 

"Lo mau nyetrum dia?" Boim menoyor kepala Anto. 

 

Mereka lalu mikir lagi. Saat itu mendadak Lupus langsung menjentikkan 

jarinya dengan girang. 

 

"Yes! Gue. dapet ide brilian!" 

 

Semua menatap Lupus penuh harap. 
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"Tumben, Pus. Lagi patah hati masih bisa punya ide jail. Apaan... apaan?" 

ujar Boim. 

 

Lupus langsung ngasih isyarat supaya semua mendekat dan 

mengerumuninya. Mereka lantas berangkulan membentuk lingkaran, 

kayak pemain rugby sebelum tanding. Lupus bisik-bisik. Nggak lama 

kemudian rangkulan itu lepas dan Anto langsung berteriak ala rocker. 

 

"Gila, man! Ide lo jenius banget! Dan yang penting lagi, nggak perlu 

keluar duit. Hehehe!" 

 

"Dasar pelit lo!" ledek Boim. "Eh, tapi lucu juga tuh ide lo, Pus. Kan 

sekalian April Mop!" 

 

"Ya udah. Kalian setuju semua, kan?" 

 

Semua mengangguk. Mereka lalu ber-tos, setuju dengan ide Lupus, 

kecuali Gusur yang telmi. Kayaknya dia masih rada bingung. "Emang 

apaan sih tadi...? Kok daku tiada mengerti ya?" 

 

Semua langsung pada sebel. 

 

*** 

 

Siang sepulang sekolah, Lupus cs mampir ke kantin. Kebetulan mereka 

ngeliat Saepudin lagi minum sendirian nungguin Lulu pulang. Padahal sih 

Lulu-nya udah kabur lewat pintu belakang sekolah. 

 

Semua langsung girang. 

 

"Nah, tuh dia orangnya!" Mereka mendekati Sae. 
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"Mas, sini deh!" Lupus langsung menarik tangan Sae dan 

mendudukkannya di kursi tempat anak-anak biasa nongkrong. Wajah Sae 

tampak kebingungan, tangannya masih memegang segelas es. 

 

Semua mengelilinginya dengan penuh rencana. 

 

"Ada apa, Mas? Saya salah apa?" Sae ketakutan. 

 

"Tenang, tenang, nggak usah takut. Kami justru mau minta tolong sama 

Mas. Mau, nggak?" 

 

Sae masih bingung. 

 

Anto langsung close-up, mendekat ke wajah Sae dan berteriak nge-rock, 

"MAU NGGAK???" 

 

Anto ini emang lagi belajar nyanyi rock. Cita-citanya biar suaranya 

kayak Candil Seurieus. Anto emang lagi ganti haluan. Sekarang dia 

pengin banget jadi penyanyi rock, gara-gara kecantor cewek yang 

ngidam punya pacar seorang rocker. 

 

Dan demi mendengar suara Anto yang menggelegar itu, Sae kaget dan 

gemeteran, sambil memegang pinggiran kursi kuat-kuat. "Iya, mau, mau. 

Daripada benjol. Eh, kenapa sih?" 

 

Suara Boim terdengar lebih lembut dan persuasif, "Gini, Mas. Hari ini 

Lulu kan ulang tahun..." 

 

Belum selesai Boim ngomong, si Sae yang nggak tau diri itu malah 

memotong dan menjerit surprise campur histeris (sakit deh tu anak), 

"Hah?! Jeng Lulu ulang tahun???!" 
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Keempat anak itu langsung bertukar pandang. "Jeng Lulu? Pake 

Jeng???" 

 

Buru-buru Sae bangkit hendak kabur. Tapi kerahnya langsung ditangkep 

Anto dan Sae didudukkan di kursi lagi, kayak nangkep anak kucing. 

 

"Ee, mau ke mana sih, Mas? Nafsu banget?" 

 

"Mau beli kado! Siapa tau saya orang pertama yang ngasih ucapan 

selamat ke dia." 

 

"Sabar dulu kenapa sih? Justru kami tuh maunya Mas Saepudin yang 

jadi kadonya!" 

 

Sae bengong menatap Anto, lalu menatap Boim, Lupus... sampai akhirnya 

pandangannya jatuh ke Gusur. 

 

"Maksudnya?" 

 

"Yeee, jangan nanya ke daku! Diriku aja nggak ngeh sampe sekarang!" 

Gusur melengos. 

 

"Dasar telmi lo, Sur," Lupus menjelaskan. "Gini, Mas. Kami kan pada 

bingung nih, kado apaan yang pas buat Lulu. Nah, gimana kalo Mas kita 

bungkus dalam dus gede, trus dikasih pita, kayak kado gitu, ntar biar 

Lulu yang buka. Pasti Lulu surprise banget dapet kado kayak gitu..." 

 

Sae mikir sejenak. "S-saya??? Dimasukin ke kardus?" 

 

"Tenang, Mas. Dikasih bolongan kok kardus-nya, biar Mas bisa napas. 

Itung-itung kayak pemain sulap gitu deh," ungkap Boim 
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"Yang penting Lulu bisa happy, Mas. Mau kan, bikin Lulu happy?" tambah 

Anto. 

 

Akhirnya Sae terbujuk ide gila itu. Dia setuju. Matanya jadi merem-

melek membayangkan Lulu yang pasti bakal surprise. 

 

Mereka lalu tos. Sementara Sae masih mengkhayal, menerawang sambil 

ngitung-ngitung dengan jari tangannya. "Tapi jangan lupa ya, nanti di 

dalam kardus tolong sediain WC, kulkas, tempat tidur, sama tivi..." 

 

Semua melongo. 

 

*** 

 

Pas pulang sekolah, Lulu mampir ke kamar Lupus. Tapi setelah 

mengetuk pintu nggak dibukain, Lulu jadi sebel. 

 

"Lupus ke mana sih?" 

 

Saat itu ternyata Lupus cs baru pulang dari sekolah. 

 

"Ih, pada mampir ke mana sih? Tadi di sekolah gue mau pulang bareng 

malah ditinggal! Jahat lo pada! Gue kan takut sama si psycho itu!" 

 

"Hehehe, sori. Jangan marah-marah dong. Lagi ultah, juga!" 

 

Semua langsung pada nyalamin Lulu. Lulu ketawa senang, karena 

ternyata mereka nggak ngelupain ulang tahunnya. 

 

"Jadi kapan nih makan-makannya?" tembak Boim. 
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Lulu jadi tersenyum kecut. "Gue lagi bokek sih sebenernya, tapi gue 

pengin juga nraktir lo semua. Ya udah, ntar malem ya di Kafe Cozy! Jam 

tujuh, ya!" 

 

"Asyiiik! Eike doain semoga yey cepet ketemu jodoh deh." Anto joget-

joget, dan pake acara ngebor segala. Lupus cuma mesem-mesem. 

Lumayan, getir hatinya agak terhibur oleh ulah sobat-sobatnya. 

 

Saat itu mendadak HP Anto berbunyi. Tululut... tululut...! 

 

"Halo?" 

 

"Halo juga. Dengan Anto? lni dari Radio Tonggos." 

 

"Radio Tonggos? Ada apa?" 

 

"Gini. Kami mau ngasih award buat kamu, karena kamu terpilih sebagai 

peserta kuis paling rajin, paling sering menang, dan paling nggak tau 

malu!" 

 

"M-maksudnya?" Anto bengong. 

 

"Ya udah, nanti dateng aja ke studio kami. Kami tunggu paling lambat 

jam empat sore. Kamu ambil hadiahnya, lima ratus ribu rupiah!" 

 

Anto terbelalak. "Hah? Yang bener? Ya udah deh. Makasih ya!" 

 

Anto menutup telepon, lalu semua mata memandangnya dengan 

penasaran. . 

 

"Apaan, To? Telepon dari siapa?" 
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"Dari Radio Tonggos. Masa katanya gue dapet award. Eh, award apaan 

sih?" 

 

Lupus menjawab sebel, "Penghargaan!" 

 

"Nah, iya itu.. Katanya gue dinobatkan sebagai peserta paling rajin, 

paling sering menang, dan paling nggak tau malu. Mereka mau kasih 

hadiah lima ratus ribu. Tapi... gue kok curiga, ya? Penyiarnya 

cengengesan gitu. Jangan-jangan..." 

 

"April Mop?" tebak Lupus. 

 

Semua langsung ngangguk-ngangguk. 

 

Lupus manggut-manggut. "Hm, bisa jadi. Mereka mau ngerjain lo, kali. 

Tadi di sekolah aja pada seru saling ngerjain." 

 

Anto jadi lemes. "Iya, gue jadi males. Padahal tadinya lumayan tuh, 

hadiahnya bisa dibeliin kado buat Lulu." 

 

Emang nggak heran kalo Anto dapat telepon dari radio. Karena tu anak 

satu-satunya yang paling rajin ikut kuis, apa pun. Kuis SMS, kuis tebak-

tebakan di radio, kuis di TV. Jiwa "penjudi"-nya gede banget. Cita-

citanya pengin kaya karena menang lotre. 

 

Saat itu mendadak HP Anto berbunyi lagi. 

 

Cowok itu langsung mengangkatnya, "Halo?" 

 

"Dari Radio Tonggos lagi nih. Sebelumnya kalo lo emang canggih, lo 

jawab dulu dong kuis dari kami: bebek apa yang nggak bisa belok?" 

 

"Ah, gampang banget! Bebek yang setangnya dikunci! " 
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"Betul. Selamat malam. Anda jenius." 

 

Telepon ditutup. Anto bengong. 

 

*** 

 

Malam itu di kafe, Lulu udah dandan lain dari biasanya. Kini dia tampak 

lebih cantik, lebih feminin. Dia duduk menunggu di kursi sendirian, 

sambil sesekali melihat ke jam tangan dan melongok ke arah pintu kafe. 

 

Wajahnya mulai gelisah. 

 

"Aduh, mana sih anak-anak? Disuruh dateng jam tujuh, udah setengah 

delapan belom pada nongol! Kelewatan! Gue kan bete cengok sendirian 

kayak gini?" 

 

Minuman di depan Lulu udah mau abis. Seorang waiter dafang dengan 

senyum imitasinya. 

 

"Mau pesen makanan sekarang, Mbak?" 

 

Lulu cengar-cengir nggak enak ati. " Aduh, sori, Mas. Bentar lagi, ya? 

Nunggu temen-temen nih." 

 

"Atau mau tambah minum?" 

 

"Boleh deh!" 

 

Waiter mengangguk dan pergi. Lulu makin bete. Menggerutu, "Minum 

mulu dari tadi, lama-lama kembung deh gue!" 
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Lulu lalu mengambil HP dan mulai memencet-mencet nomor temen-

temennya. 

 

"Halo? Boim, ya? Im, lo di mana sih? Gue tungguin dari tadi juga? Mana 

yang lain? Lupus juga dari sore ngilang..." 

 

"Aduh, sori, Lu. Gue sakit perut nih, kayaknya nggak bisa dateng. Sori 

banget ya?" 

 

Lulu kaget campur kecewa. "Hah?! Sakit perut? Makan apa sih lo?" 

 

"Nggak tau deh, Lu. Hamil, kali...," ujar Boim asal. 

 

"Ngaco lo, Im. Kena santet, kali." 

 

"Santet apa?" 

 

"Ya kali aja lo nyakitin hati babu sebelah, trus lo disantet..." 

 

"Sialan. Ya nggaklah..." 

 

"Ya udah deh. Semoga cepet sembuh!" 

 

Lulu kecewa berat, lalu menutup teleponnya. Satu undangan gagal. Lalu 

ia mencoba menghubungi Anto. "Halo, Anto? Lo di mana? Kok nggak 

dateng-dateng sih?" 

 

"Eh, gini, Lu. Gue lagi ngurus perpanjangan KTP! Udah expired, jadi 

susah kalo mau ngambil hadiah kuis," jawab Anto di ujung sana. 

 

"Malem-malem gini ngurus KTP? Yang bener aja lo?" Lulu nggak percaya. 

 

"Iya! Gue ngurus langsung di rumah Pak Lurah nih!" 
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"Hm, ya udah deh!" 

 

Lulu dengan lesu menutup HP-nya. 

 

"Rese deh! Masa dua orang udah nggak bisa? Nggak seru dong!" Lulu 

tercenung. Menghela napas. "Tapi biarin aja deh, daripada gagal total. 

Masih ada dua undangan lain. Gusur . sama Vika, sahabat gue! Lagian gue 

udah bela-belain bobol celengan ayam, masa gagal sih makan-makannya!" 

 

Lulu lantas menelepon Vika. 

 

"Halo, Vika! Buruan dateng dong. La gimana sih? Udah gue bilang jam 

tujuh, juga!" 

 

"Aduh, sori banget, Lu, gue nggak bisa. Gue lupa kalo gue malam ini ada 

ujian les gambar komik di Manga School. Soalnya ini buat kenaikan kelas. 

Nggak mungkin dong kalo gue nggak dateng." 

 

Lulu kaget. "Hah? Jadi lo nggak bisa juga? Aduh, tega banget sih lo 

pada! Boim nggak bisa, Anto nggak bisa, sekarang lo juga nggak! " 

 

"Coba deh lo telepon Lupus sama Gusur. Siapa tau bisa. Kan lumayan 

buat lucu-lucuan." 

 

"Huh! Ya udah deh!" 

 

Lulu menutup HP dan makin bete. Waiter datang mengantarkan 

minuman. Lulu menghubungi Lupus. 

 

"Pus, lo di mana sih? Jangan-jangan lo nggak bisa juga dateng ke acara 

mkan-makan gue?" 
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"Eh, iya, Lu. Untung lo udah nebak duluan. Gue emang nggak bisa 

dateng." 

 

Lulu melengking marah, "Hah?! Kenapa?!" 

 

"G-gue... Gue mau ke rumah Nessa. Ada urusan penting!" 

 

Lulu meledek, "Oh ya? Sepenting apa sih?" 

 

"Mm, penting banget! Menyangkut masa depan gue!" 

 

Lulu bengong. "Ya udah deh. Lo urusin dulu deh masa depan lo yang 

nggak jelas itu!" 

 

Lulu menutup HP dengan kesal. 

 

"Tinggal Gusur nih, si jagoan makan. Kalo sampai dia nggak bisa juga, 

ihhh, gue cabutin tuh bulu idungnya yang keriting!" 

 

Lulu pun siap memencet nomor HP, menghubungi Gusur. 

 

Tapi ternyata Lupus dan ketiga temannya sedang ngumpul di rumah 

Lupus. Jadi ceritanya, tadi mereka sempet mengintai Lulu yang baru 

berangkat ke kafe. Dan setelah aman, mereka rame-rame menyelinap 

masuk ke rumah Lupus. Sekarang mereka sedang sibuk membungkus 

kado berupa Saepudin di dalamnya. 

 

Dusnya cukup besar, kayak bekas dus televisi 29 inci. Gusur lagi sibuk 

gunting pita besar, ketika mendadak HP-nya bunyi. 

 

"Nah, daku nih akhirnya...," ucap Gusur. 

 

Semua menatap Gusur sambil menahan senyum. 
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"Si Lulu pasti bete banget tuh! Nggak tau dia, kita pada ngumpul di sini!" 

celetuk Anto. 

 

Gusur menempelkan telunjuknya di bibir, lalu mengangkat telepon 

dengan suara yang dibikin berwibawa. 

 

"Halo..." 

 

"Nggak usah sok imut lo! Buruan dateng ke kafe! Udah bete banget gue! 

Dan lo harapan satu-satunya!" 

 

"Ada apa sih, Lu?" 

 

Lulu mulai jengkel. "Jangan sok pura-pura lupa deh sama undangan 

makan-makan gue! Biasanya lo paling nggak bisa nolak undangan makan, 

Sur!!!" 

 

"Oh, lupa sih nggak. Cuma... gue males aja, geto loch! Ini kan satu April. 

Jadi... maaf ya. Dikau nggak bisa ngerjain daku!" 

 

Lulu kaget setengah mati. "Hah? Maksud lo apa sih, Sur?" 

 

"Alaah! Dikau tiada usah berpura-pura dalam perahu deh, Lu. 

Mengakulah bahwasanya dirimu itu mau bikin April Mop, kan? Mau 

ngejebak daku, kan? Nanti jikalau daku dateng ke kape, tiada taunya 

daku sendirian. Ya, kan? Ngaku deh!" 

 

Lulu stres serasa mau nangis. "Ya ampun, Suuur! Gue serius nih! Ini 

bukan April Mop! Lo dateng deh buruan ke kafe! Gue traktir sepuas lo 

deh. All you can eat!" 
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"Makasih deh. Tapi daku tetep tiada bisa terbuai bujuk rayumu. 

Tataaaa...!" 

 

Gusur menutup telepon lalu mereka cekikikan. Sementara Lulu udah 

jambak-jambak rambut saking kesalnya. Dia udah mau garuk-garuk 

aspal... 

 

Di rumah Lupus, acara membungkus kado nyaris kelar. Tapi Sae 

mendadak menongolkan kepalanya sambil megap-megap. 

 

"Aduh, pengap nih. Mana saya belom ikut asuransi, lagi!" 

 

Anto dengan kasar langsung menekan kepala Sae msuk lagi ke kardus. 

 

"Udah deh, buruan! Keburu Lulu ke sini." 

 

"Tapi saya nggak bisa napas, Mas!" 

 

"Yang penting kan kardusnya bersih, higienis. Tenang aja deh!" 

 

"Atau mau nulis surat wasiat dulu, Mas?" tawar Boim. 

 

Yang lain ketawa. Wakakak. 

 

Akhirnya kado itu pun selesai, rapi dengan pita di atasnya. 

 

"Nah, sekarang kita semua sembunyi, karena Lulu sebentar lagi pasti 

dateng ke sini!" 

 

Mereka pun berlarian masuk, meninggalkan dus berisi Sae di ruang 

tengah. Mendadak terdengar suara dari dalam kardus. 
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"Hoooiii! Ntar kalo sejam Lulu nggak dateng-dateng, tolong bukain, ya? 

Asma saya kambuh nih!" 

 

Di saat yang sama, Lulu pulang dari kafe dengan wajah bersungut-

sungut. Dia marah banget. Rese semuanya! Awas aja ntar kalo ketemu! 

Gue potek-potek jadi keripik! Gue jual ke supermarket! Huh! Lulu 

mengutuk-ngutuk. 

 

Lulu sampai di rumah dan langsung terkaget-kaget mendapati sebuah 

dus supergede berpita pink di sana. 

 

"Hah? Apaan nih?" 

 

Lulu lantas celingukan. 

 

"Kok sepi? Bom apa bukan, ya?" 

 

Lulu lantas mengambil kartu yang menempel di atas pita kardus itu. 

Dicabutnya lantas dibaca. 

 

"Buat Lulu.., 

 

Happy b'day. Sori ya, Lu, Lo sih ultah satu April, jadi kan barengan 

sama April Mop! Buka aja kadonya, Lu, Lo pasti suka! 

 

Lupus Cs." 

 

Lulu tertegun menatap kado gede itu. Matanya berkaca-kaca, terharu. 

 

"Ya ampun, ternyata mereka mau bikin surprise buat gue? Aduh, baik 

banget sih mereka?" 
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Lulu siap-siap membuka kardus gede itu. Namun mendadak terdengar 

suara lirih kayak suara orang bengek lagi kumat. Ngak-ngik-ngak-ngik 

gitu. 

 

Lulu terkesiap, menatap kardus. 

 

"Kok ada bunyinya? Siapa yang main biola di dalem?" 

 

Lulu pun dengan cepat dan penasaran membuka kado itu. Setelah semua 

terbuka, alangkah kagetnya dia ketika kepala Sae menyembul dan 

tersenyum lebar ke arahnya. 

 

"Tarrraaa!!! Surprise!" 

 

Lulu menjerit kaget dan mundur. "Aaaggh! Setaaaan...!!!" 

 

"Kok setan sih? Jahat, ih." Sae ngambek. 

 

"Aduh, maaf, maaf. Gue kaget banget..." 

 

Sae lalu menyodorkan buket mawar ke Lulu. Lulu masih menebah dada, 

menenangkan diri. 

 

"Sini dong, Jeng. Terimalah bunga dariku, sebagai tanda cintaku 

padamu. Selamat ulang tahun ya, Jeng..." 

 

Lulu menerima sambil nyengir asem campur bete, sambil celingukan 

nyari Lupus cs yang pasti ngerjain dia. 

 

"Makasih. Tapi, kok lo bisa ada di sini? Mana yang lain?" 

 

"Nggak usah peduli sama yang lain, yang penting kita nikmati malam ini 

berua saja." 
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Mendadak terdengar suara Lupus yang protes, "Enak aja berdua!" 

 

Lulu menoleh, Lupus cs langsung menyerbunya. . 

 

"Sori ya, Lu. Udah ngerjain lo. Huahahaha!" 

 

"Aduh, ide siapa sih nih?" Lulu ngambek. 

 

"Nggak penting ide siapa. Tapi lo suka, kan?" 

 

Sae masih di dalam dus, dan nggak ada yang peduli. Semua mengerumuni 

Lulu. 

 

"Nggak ada hadiah yang lebih berguna, apa?!" 

 

Sae kaget. Lupus langsung mengeluarkan sebuah kado dari dalam 

kantongnya. Disodorkannya kado itu ke Lulu. 

 

"Ini dari gue, mudah-mudahan lo suka." 

 

Lulu kaget dan terharu. 

 

"Aduh, makasih banget ya, Pus. Yang lain mana nih? Masa nggak 

tergugah sama sekali? Ayo dong, masih ada kesempatan sampai besok 

pagi kalo mau ngasih kado!" 

 

"Iya deh, nyusul..." 

 

"Terus makan-makannya jadi nggak nih?" tanya Gusur. 

 

"Ya udah yuk, ke kafe lagi..." 
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Mereka semua bergegas keluar karena meninggalkan Sae yang susah 

payah berusaha keluar dari kardus. 

 

"Hoiii, tungguin! Nasib saya gimana nih?" 

 

*** 

 

Lulu dan Lupus cs sedang menikmati makan malarn traktiran Lulu di 

kafe. Semua tampak senang. Sampai kemudian terdengar siaran di radio 

yang kebetulan disetel di kafe itu. 

 

"Selamat malam semuanya. Terutama buat Anto, pendengar Radio 

Tonggos yang paling setia. Sayang ya, dia nggak ngambil hadiahnya..." 

 

Semua kuping langsung berdiri tegak. Terutama Anto. 

 

"Anto, kalo lo lagi dengerin siaran ini, kenapa sih lo sia-siain duit lima 

ratus ribu itu? Ya udah deh, nggak apa-apa. Mungkin belom rezeki lo. 

Sekarang kita simak lagu berikutnya..." 

 

Sebuah lagu mengalun. Anto buru-buru menyambar HP dan menelepon 

Radio Tonggos. 

 

"Halo, Radio Tonggos, ya? Ini Anto!" 

 

"Ya, Anto. Kenapa?" 

 

"Eh, tadinya gue pikir itu cuma April Mop, gue takut dikerjain, makanya 

gue nggak ambil tuh hadiah." 

 

"Padahal kami serius lho. Bukan April Mop kok!" 
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"Ya udah, kalo gitu gue ke sana sekarang, ya? Gue ambil hadiahnya yang 

lima ratus itu, ya?" 

 

"Waduh, sori, Nto. Nggak bisa. Kan gue udah kasih tau, batas waktu 

pengambilan sampai jam empat sore tadi?" 

 

"Jadi?" 

 

"Ya udah hangus dong sekarang!" 

 

Anto langsung lemes, jatuh menimpa temen-temennya yang lagi makan. 

 

8 Mantannya Gusur Minggat dari Boyoiali 

 

AGAK mencurigakan, sampai sekarang Boim dan Gusur masih sering 

tinggal sekamar. Mereka kos-kosan berdua di rumah petak. Sebetulnya 

sih yang ngekos Boim, tapi Gusur lebih sering nebeng tidur di kamarnya 

Boim daripada tinggal sama engkongnya. 

 

Nggak tau kenapa. Awalnya, Boim yang sok jagoan tapi hobi nonton film 

horor itu selalu ketakutan tiap kali bobo sendirian di kos-kosannya. Dan 

dia pun menculik Gusur dengan paksa dari "sarangnya" untuk menemani 

dia tidur. Istilahnya memang "sarang", soalnya wujud nyatanya memang 

hampir kayak sarang loh. Engkongnya Gusur ngebangun kamar buat 

cucunya di atas, kayak kandang burung. Kikikik (ketawa ngikik penuh 

hinaan!). 

 

Nah malam itu, ketika mereka berdua abis nontan DVD Kuntilanak, dan 

suara petir menggelegar di luar disertai bunyi semilir angin berkesiur 

laksana lolongan kuntilanak, Boim dan Gusur lagi stres dan udah siap-

siap mau tidur ketika mendadak terdengar ketukan di pintu kamar 

mereka. Waaaak!!! Boim dan Gusur langsung saling pandang, heran. 
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"Siapa sih malem-malem gini namu? Udah jam sebelas lho. Jangan-

jangan..." Boim ketakutan. Wajahnya pucat. 

 

"Datang tak diundang, pulang tak diantar...," suara Gusur terdengar 

bergetar. 

 

"Huaaaa, jangan nakut-nakutin lo, Sur!" Boim menjerit. 

 

"Daku tiada nakut-nakutin kok. Rasa-rasanya itu emang kuntilanak mata 

merah..." 

 

"Huaaa! Kenapa matanya meraaah?!" jerit Boim lagi. 

 

"Ya sakit mata lah ya," ujar Gusur kalem. 

 

"Udah deh, jangan sok menjerit kayak sundel bolong. Mendingan dikau 

bukain gih. Daku ngantuk banget nih." 

 

"Ah, ogah! Ntar kalo beneran kuntilanak mata merah gimana? Lo aja 

deh..." Boim menendang Gusur sampai Gusur jatuh dari ranjang. 

Suaranya kayak karung beras jatuh. Bruk!!! 

 

Gusur akhirnya bangkit dengan kesal, bersungut-sungut sambil 

memegang pantatnya yang sakit dan matanya merem-melek menahan 

kantuk. . 

 

"Ah, payah lo! - Sama kuntilanak aja takut! Huh!" Gusur sok berani 

bangkit dan membuka pintu. Dan.... 

 

Jrenggg!!! Ternyata yang muncul di depannya adalah seorang cewek 

berambut panjang dan agak awut-awutan. Kontan Gusur memekik kaget 

dan ketakutan. "AAAAAHHHH...!!!" Suaranya nyaring kayak cewek! 

Lebih nyaring daripada suara Boim. Boim sampai ikut-ikutan teriak pakai 
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suara dua. Gusur mengira cewek yang berdiri di depannya kuntilanak 

beneran. Soalnya cewek itu kebetulan pake baju putih dan rok panjang 

berwama putih pula. 

 

Boim yang semula meringkuk bak pistol di atas kasumya langsung 

membenamkan kepalanya di balik bantal. 

 

Padahal sesungguhnya cewek itu adalah Sri Heruni, mantan cewek Gusur 

semasa seniman sableng itu liburan sekolah sebulan dan ngegembel jadi 

seniman di Malioboro dulu. Lalu ia kenalan sama Sri yang saat itu pake 

baju pramuka, dan malu-malu berdiri sambil memegang tiang lampu di 

Jalan Malioboro bak artis India. Saat itulah Gusur jatuh cinta pada 

pandangan pertama. Gubrak! 

 

Sebaliknya, bagi Sri kutukan pun dimulai. Hehehe. Asal tau aja, Sri ini 

tipe cewek polos dan dandanannya konvensional. Rambutnya sepunggung 

dan digerai begitu aja. Wajahnya pucat karena lelah sehabis perjalanan 

dengan kereta dari Jogja ke Jakarta. Ia menenteng traveling bag. 

 

"Mas Gusur... ini aku. Masa lupa sih?" suara Sri terdengar parau. 

 

Gusur yang gemeteran mencoba mengamati Sri dari ujung rambut 

sampai ujung kaki. Ia mencoba melangkah mundur, tapi sebaliknya Sri 

malah semakin maju mendekat alias masuk ke kamar Boim. 

 

Boim makin gemeteran di pojok sambil nutupin mukanya dengan bantal, 

sesekali mengintip penasaran. 

 

"Tadi aku ke rumah Engkong, tapi kata Engkong kamu nginep di sini... 

Aku Sri Heruni..." 

 

"Sri Heruni...? Ya ampun! Sri Heruni! Kok kamu bisa sampai sini? Apa 

kabar, Sri...?" 

http://inzomnia.wapka.mobi

Koleksi ebook inzomnia



 

Begitu tau itu manusia, Boim langsung mengangkat kepalanya dari balik 

bantal dan kumat jailnya ngomentarin nama Sri. "Sri Heruni? Maksa 

banget namanya? Panggilannya Heru, ya?" 

 

Sementara Gusur nggak peduli sama celetukan Boim, tetap suprise 

banget melihat Sri. Ia langsung menyalami Sri dan mengajaknya duduk. 

 

"Kamu dari Jogja atau Boyolali? Kok ke Jakarta nggak bilang-bilang? 

Ada urusan apa, Sri?" 

 

Sri malah menundukkan kepalanya dengan lesu, sedih. Gusur langsung 

sigap mengambilkan air minum untuk Sri. Sementara itu Boim malah 

sibuk di belakang Sri. Ia masih penasaran apakah Sri beneran manusia 

atau sundel bolong. 

 

Alhasil, ia mengendap-endap dan meneliti punggung Sri. Gusur dan Sri 

sih nggak nyadar. 

 

"Sama siapa kamu ke Jakarta, Sri?" 

 

"Sendirian aja, Mas. Aku minggat..." 

 

"Hah? Minggat?! Kenapa, Sri? Waduh, dikau kok aneh-aneh sih? Nanti 

kalo keluargamu nyariin, gimana?" Gusur kaget banget. Overakting 

kayak salah satu bintang sinetron Indonesia. 

 

Sri menghela napas kesal. "Biain aja. Aku udah ndak tahan, Mas. Mau 

dijodohin sama pilihan Bapak. Makanya pagi tadi aku langsung kabur aja. 

Untung aku masih nyimpen alamat Mas di Jakarta." 

 

Gusur menelan ludah, lalu bertanya hati-hati, "Kamu dijodohin sama 

juragan sapi yang bujang lapuk itu, ya? Siapa namanya?" 
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"Suharyadi. " 

 

Gusur berusaha menahan cemburu. "Oh iya, Mas Haryadi. Huh, padahal 

dibandingin dia, gantengan diriku ke mana-mana lho!" 

 

Boim mendadak menjerit, "Waaa!!!" 

 

Gusur dan Sri jadi kaget dan menoleh ke Boim. Bocah item keriting itu 

jadi malu sendiri, lalu cengar-cengir dan geleng-geleng kepala. 

 

"Kenapa sih dikau menjerit segitu rupa? Lagi apa dikau di situ?" Gusur 

kesel ngeliat Boim mindik-mindik di belakang Sri. 

 

"Oh eh, nggak. Tadi kirain punggungnya mbak ini bolong, eh, ternyata 

buletan item di bagian punggung itu bayangan kepala gue sendiri... " 

 

Sri bengong. Gusur baru inget dan ngenalin mereka. "Eh iya nih, kenalin 

kawanku... Boim LeBon..." 

 

Sri Heruni menyodorkan tangan. "Saya Sri Heruni, biasa dipanggil Sri. 

Mantannya Mas Gusur... waktu ketemu di Jogja. Waktu itu Mas Gusur 

jadi seniman lukis di pinggir Jalan Malioboro. Tapi karena Bapak saya 

ndak setuju, kami ndak jadian..." 

 

Gusur agak malu karena sejarahnya dibuka. 

 

Boim manggut-manggut dan balas menyebutkan namanya, "My name is 

Bon... Boim LeBon. Trus, rencananya mau nginep di mana nih? Udah 

malem begini." 

 

"Itu dia, saya juga bingung. Saya ndak tau Jakarta..." 
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"Mm... gimana kalo nginep di sini aja?" usul Gusur. 

 

Boim dan Sri sama-sama kaget. 

 

"Hah? Gila lo, Sur! Bisa digrebek kita. Kita nginep di rumah Gusur aja 

yuk. Biar Sri di sini sendirian. Berani kan, Sri?" 

 

"Mm,.. ya berani aja sih. Daripada dikira kumpul kebo?" 

 

Gusur mendadak tersenyum geli. 

 

"Kenapa lo, Sur? Kok senyam-senyum nggak jelas gitu?" 

 

"Nggak. Bicara soal kumpul kebo, daku jadi ingat waktu masih di Jogja 

dulu. Ada mahasiswa yang kepergok hidup serumah sama ceweknya. Pas 

bapaknya dari pelosok dateng, marah-marah, dan nanya, 'Kamu kumpul 

kebo, ya?', dia jawab, 'Nggak, Pak. Saya samen leven doang kok.' Trus 

bapaknya yang polos itu lega sambil bilang, 'Ooo... ya udah. Kirain kamu 

kumpul kebo!'" 

 

* * * 

 

Boim, playboy cap duren tiga itu lagi in action. Dia lagi jalan ke sekolah 

bareng Ade Patalianawati. Boim emang lagi pedekate sama cewek itu. 

Tapi seperti biasa, penyakit Boim yang susah mengingat nama orang 

karena kebanyakan gebetan itu mulai kumat lagi. 

 

"Ng... ntar pulang sekolah, makan siang di food court ya, Rit!" 

 

Ade menoleh ke Boim sambil menahan senyum. "Rit? Emang nama gue 

Rita?" 
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Boim kaget dan baru sadar, lalu menepuk dahinya. "Ups, sori! Rida 

maksud gue. Sori ya?" 

 

Ade makin geli. "Ade, Sayang... Nama gue Ade. Aduh, jangan ganti nama 

seenak sendiri dong! Bisa ngamuk ntar nyokap gue yang kasih nama." 

 

"Eh iya, Ade! Aduh, kok gue jadi pikun gini sih." 

 

"Kebanyakan cewek sih," celetuk Ade. 

 

"Ih, nggak! Siapa bilang?" Boim mengelak. 

 

"Lha itu, kenapa jadi salah-salah mulu gitu?" 

 

Boim cengar-cengir. "Ya gitu deh, Ida. Gue kalo lagi jatuh cinta emang 

jadi grogian gini. Sori ya, Ida." . 

 

Muka Ade yang awalnya sempat memerah karena tersipu ketika Boim 

bilang jatuh cinta, begitu mendengar kata "Ida" dia jadi kaget. 

 

"Kok Ida sih?" suara Ade terdengar jengkel setengah mati. 

 

"Lho, tadi katanya," Boim ikutan kaget. 

 

"Adem" jerit Ade mulai nggak sabar. "Nama gue ADE!" 

 

Boim jadi nggak enak hati. "Eh iya, Ade." 

 

Lalu ia menepuk-nepuk keningnya sambil ngoceh, "Ade, Ade, Ade, 

Ade...!" 

 

Ade jadi bete sepanjang jalan. Boim merayu-rayu setengah mati, tapi 

nggak mempan. Sementara itu dua teman Lupus yang lain, yaitu Anto dan 
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Adi, lagi berbaik hati mengajak Sri ber-city tour-ria keliling Jakarta 

dan terakhir mengajak Sri mampir di warteg. 

 

Menik, anak pemilik_ warteg yang gembrot dan udah lama menyimpan 

rasa pada Gusur, udah tau cerita tentang datangnya Sri Heruni dari 

kampung demi menguber-uber Gusur. Menik cinta mati sama Gusur, tapi 

Gusut-nya aja yang ndablek, nggak nyadar-nyadar. Makanya ketika Anto 

dan Adi membawa Sri ke warungnya, Menik yang ngelayanin tampak 

cemberut. 

 

Pakde, pemilik warung yang nggak lain adalah bapaknya Menik, jadi 

heran ngeliat Menik. "Kenapa sih, Nduk? Mukamu kaya ikan cucut 

begitu?" 

 

"Dia tuh datang ke Jakarta pasti mau ngajak kawin Mas Gusur, Pak!" 

bisik Menik keki ke babenya. 

 

"Ya biarin aja, kok kamu yang sewot? Emangnya cowok cuma Gusur? Pria 

yang masa depannya lebih cerah di sekitar sini kan banyak. Ganteng-

ganteng, lagi. Nggak kayak Gusur. Kerjaannya kalo jajan, ngutaaang 

mulu!" 

 

Sri yang sempet mendengar ucapan bapaknya Menik, langsung kaget. 

 

"Emang Gusur suka ngutang di sini, Pakde?" 

 

Pakde jadi nggak enak hati, langsung cengar-cenglr meralat, "Oh, eh, 

nggak, ini ngomongin Gusur yang lain kok!" 

 

Sementara Adi pun mulai menginterogasi Sri. "Jadi... lo kabur dari 

Jogja karena takut mau dikawinin? Kenapa? Kan enak dikawinin?" 
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Anto menoyor kepala Adi. "Dasar lo aja yang gatel, maunya buru-buru 

merit. Tapi gue salut sama elo, Sri. Biar gimana, cewek tuh mesti punya 

sikap. Cinta kan nggak bisa dipaksa, ya nggak? Lo mesti kejar tuh cinta 

sejati lo!" 

 

"Alaaa, sok tau lo, To. Kayak pernah pacaran aja!" 

 

"Ssst, berisik lo! Gue kan pernah baca di buku, emang kayak gitu kok! 

Eh, Sri, ngomong-ngomong, cinta sejati lo siapa sih? Gusur, ya?" 

 

Mendengar ucapan Anto, Menik langsung meradang. Dengan ribut ia 

memukul pantat panci dan benda-benda lain sehingga bunyinya 

gedombrangan. Semua jadi pada kaget. Tapi Menik, dengan wajah tak 

berdosanya, malah ngeloyor ke belakang. Sri yang tadinya senyum-

senyum mau jawab, jadi kaget dan menoleh. Menik jutek banget melirik 

ke arah Sri dengan ekor matanya. 

 

Anto dan Adi langsung bertukar pandang dan cekikikan. 

 

"Lo nyari masalah, To! Udah dong, nggak usah dibahas! Kasian tuh ada 

yang patah hati." 

 

"Hari gini patah hati? Cape deeeh...," ujar Anto. 

 

"Daging ditusuk-tusuk. Sate deeeh. Temennya jengkol. Pete deeeh. 

Dalemnya bakwan. Toge deeeh. Yang main sinetron Intan. Dude 

deeeh...," balas Adi. 

 

Sementara itu Pakde langsung buru-buru menyembunyikan pisau dan 

benda tajam lainnya. 

 

Menik jadi keheranan, "Eh, kenapa, Pak?" 
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"Nggak. Takut kamu bunuh diri." 

 

Menik tambah sebel. 

 

Anto lantas membujuk Sri, "Tapi, Sri, gue pikir sih mendingan lo pulang 

ke Jogja aja deh. Ngeri lho, kabur-kaburan kayak gini. Masalah juga 

nggak selesai, kan?" 

 

Sri menunduk sedih, mengamati cincin berlian di jari manisnya. Adi 

melihat hal itu. 

 

"Eh, itu cincin tunangan, ya?" 

 

Sri mengangguk. "Iya, dari juragan sapi itu. Aku sih sempet coba jalan 

sama dia, belajar mencintai. Orangnya baik dan aku sempet suka juga 

sama dia." 

 

"Oh ya? Lho, trus kenapa tadi lo bilang pertunangan lo ama dia putus?" 

 

"Iya... akhirnya kami memang putus. Semakin ke sini, perasaanku ke 

Mas Haryadi mulai berubah." 

 

Adi manggut-manggut. "Oooh, gitu. Tapi kenapa tu cincin masih di jari 

elo?" 

 

Sri mengamati cincinnya. "Perasaanku ke Mas Haryadi emang mulai 

berubah, tapi perasaanku sama cincin berlian ini... selamanya nggak akan 

berubah!" 

 

Semua kaget memandang Sri. Matre juga ni anak! 

 

*** 
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Gusur lagi tiduran di "kandang burung" -nya, karena ngantuk semalem 

tidur nggak nyenyak mikirin Sri. Tiba-tiba mendadak datang kedua 

orangtua Sri yang langsung mencak-mencak, dan dengan kasar 

ngebangunin Gusur. 

 

"Oooh, ini dia orangnya!" 

 

Gusur terbangun dan mendongak kaget. Sri, Anto, dan Adi yang 

membuntuti bapak-ibu Sri, tampak panik, berusaha mencegah 

kemarahan kedua orangtua Sri. 

 

Gusur bangun, mengucek-ucek matanya. "Eh, Bapak..." 

 

"Maksudmu apa sih, Nak Gusur? Tega banget kamu melarikan anak 

orang! Kamu nggak tau ya? Dia itu udah mau saya kawinkan sama juragan 

sapi! Kamu malah bujukin dia minggat ke Jakarta! Emangnya kamu bisa 

apa menghidupi dia?" 

 

Gusur langsung panik karena bokapnya Sri langsung nyerocos nuduh dia. 

"Aduh, sabar, Pak, sabaaar. Daku jelaskan dahulu. Bahwasanya..." 

 

"Tau diri dong, Nak Gusrak," potong bokapnya Sri. 

 

"Gusur, Pak," ralat Anto. 

 

"Terserah akhu dong, kan akhu lagi marah. Tau diri dong, Nak Kasui, 

kamu yang miskin bin melarat ini masa mau saingan sama Juragan 

Haryadi yang kaya raya itu?" suara bokapnya Sri makin melengking. 

 

Ibu Sri mulai risi sama suaminya yang asal labrak itu, ia berusaha 

menengahi. "Ssst, Pak! Mbok jangan keterlaluan! Bapak nggak inget ya? 

Waktu mau ngawinin aku dulu kan Bapak juga saingan sama juragan 

kerupuk. Lebih kaya dia dibanding Bapak waktu itu..." 
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Mendengar pembelaan ibunya, Sri Heruni langsung berkata lantang, 

"Iya! Buktinya Ibu tetep milih Bapak!" 

 

"Itu kan karena saya ganteng. Lha kalo anak ini, apa yang bisa diharapin? 

Ganteng nggak, kaya apalagi..." 

 

Gusur jadi kesel dihina-dina begitu. "Tunggu, Pak, biarkanlah daku 

menjelaskan dahulu duduk persoalannya..." 

 

"Duduk??? Siapa yang lagi duduk? Lha wong saya ini masih berdiri 

mengangkang begini kok?" ujar bokapnya Sri nggak nyambung. 

 

"Maksudnya, daku jelaskan dahulu, bahwasanya daku itu tiada pernah 

yang namanya menyuruh-nyuruh, ataupun mewanti-wanti Sri agar 

minggat ke Jakarta! Daku tiada akan pernah berniat melarikan anak 

Bapak! Orang daku lari sendiri saja sudah susah, keberatan berat 

badan. Overweight, bow!" 

 

Sri Heruni juga langsung membela Gusur, "Iya, Pak. Udah deh, Pak, Bu, 

jangan marah-marah di sini. Malu. Mas Gusur tuh nggak salah. Sri kabur 

dari rumah atas inisiatif Sri sendiri. Abis, Ibu-Bapak maksa Sri kawin 

sama bujang lapuk kayak gitu. Boro-boro cinta, enek saya, Pak!" 

 

"Eeeh, kowe iki piye tho? Dulu Bapak pernah njodohke kowe karo..." 

 

Pas bapaknya Sri ngomong Jawa gitu, Adi langsung celingukan bingung 

dan nyeletuk, 

 

"Ini kita di daerah mana sih? Wah, kayaknya kena roaming nih! Di luar 

service area! Bahasanya gue nggak ngerti!" 
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Bapak Sri sadar, langsung malu dan mengubah pake bahasa Indonesia. 

"Dulu Sri ini pernah mau dijodohin sama yang muda, cakep, namanya 

Wawan. Tapi dia nolak. Padahal bapaknya Wawan mau ngasih warisan 

rumah kalo Sri mau kawin sama anaknya..." 

 

"Aduh, males, Pak. Bapaknya ngasih warisan perumnas gitu. Cicilannya 

masih tiga belas taun! Berat!" ujar Sri. 

 

Bapaknya Sri bengong, kayak sapi ompong. 

 

*** 

 

Walaupun pernah jalan bareng sama Ade, Boim masih aja salah nyebut 

nama cewek itu. Saat itu mereka berdua lagi di kantin sekolah. 

 

"Ntar kan malem Minggu, Abang bolelebo kan ngajak situ nonton?" 

 

Ade mengangguk, sambil menyuap bakso. 

 

"Boleh. Tapi lo jemput gue dulu kan, Im?" 

 

"0 iya dong, Utit. Masa iya gue tega lo dateng sendirian?" 

 

Ade yang tadinya senyam-senyum seneng, langsung kesel. "Utit? Jauh 

bener plesetannya..." 

 

"Eh, ups, sori..." Boim segera mengalihkan pembicaraan sebelum Ade 

ngambek lagi. 

 

"Mm..., oh ya, ntar kita pake kaus kembar ya? Gue udah beli buat elo 

nih!" 
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Boim mengeluarkan dua lembar T-shirt item bermotif rock star gitu 

deh. 

 

"Wow, makasih ya! Lo baik banget sih, Im..." 

 

"Hehehe. Apa sih yang nggak gue kasih buat Uya?" 

 

"Lo tuh bener-bener nyebelin, ya? Udah deh, gue pulang aja! Ternyata 

lo emang nggak care sama gue! Sebel!" 

 

Boim bengong. Ade mengambil tasnya dan kabur dari kantin. 

 

"Ih, kok marah sih?" 

 

*** 

 

Sri dan kedua orangtuanya sudah berada di teras rumah Gusur. Siap-

siap mau pulang ke Jogja. Lupus cs ada di situ semua. 

 

"Maafin Bapak yang udah emosi duluan sama kamu tadi ya, Mas," ujar 

Sri sebagai tanda perpisahan. 

 

"Iya. Tiada apa-apa. Daku ngerti kok." 

 

Bokapnya Sri yang galak dan gengsian itu nggak mau minta maaf. Malah 

buru-buru mau pulang aja. Ia ngeliat jam tangannya. "Udah yuk, kita 

berangkat sekarang! Takut ketinggalan kereta!" 

 

Anto nyeletuk, " Aduh, baru jam berapa, Pak? Masih ada waktu tiga jam 

lagi. Ngobrol-ngobrol dulu kek." 

 

"Iya, Pak. Dari sini ke Gambir nggak macet kok. Cuma tiga puluh menit!" 

ujar Boim. 
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"Iya, Pak, mendingan nginep aja dulu di sini. Biar Bapak makin akrab 

sama Gusur!" tambah Adi. 

 

Gusur langsung mengeplak kepala Adi. 

 

"Nggak ah, takut ngerepotin. Maafin Bapak ya, Sur..." Bokapnya Sri 

akhirnya luluh juga. 

 

Gusur menarik napas lega. "Oooh, akhirnya... minta maaf juga!" 

 

"Kenapa emang, Sur?" 

 

"Oh, eh, nggak. Ati-ati ya, Pak..." 

 

Sri Heruni memeluk Gusur. "Pulang dulu ya, Mas. Mari semua..." 

 

Ketika sekeluarga itu pergi, Lupus sempat berbisik ke Gusur, "Bapaknya 

Sri menghargai waktu banget ya, Sur?" 

 

Gusur balas berbisik, "Ya iyalah, mantan tukang servis jam gitu loh!" 

 

*** 

 

Siang itu ada seorang pengemis tua, kakek-kakek, dengan baju lusuh 

dan jalannya udah kepayahan. Ia memakai tongkat, dan kayaknya 

kelaparan, karena badannya gemeteran. Saat itu pula secara kebetulan 

Gusur baru pulang dari sekolah. Saat mereka berpapasan, Gusur yang 

dari lahir udah telmi itu nggak ngeh dengan penderitaan pengemis itu. 

 

"Nak, tolong saya, Nak...," kata kakek tua itu. 

 

Gusur menghentikan langkahnya dan memandang pengemis tua itu. 
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"Kenapa, Pak?" 

 

"Sudah tiga hari saya belum makan..." 

 

Gusur kaget. "Wuah, hebat! Kakek sakti dong?" 

 

"Nak... serius nih. Saya lapeeer banget! Udah nggak kuat jalan..." 

 

Gusur mafhum. "Oooh, Kakek mau makan?" 

 

Pengemis tua itu mengangguk-angguk penuh harap, berharap dikasih 

duit atau makanan. Tapi dasar telmi, rupanya Gusur masih nggak nyadar 

juga. Tangan Gusur bergerak-gerak memberi petunjuk arah. "Tenang 

aja, Kek. Kakek dari sini jalan aja lurus terus. Nanti ketemu tikungan, 

Kakek belok kanan. Nah, lima meter dari situ ada warteg namanya 

Warteg Pakde! Makanannya enak banget. Oke, Kek?" 

 

Gusur lalu tersenyum senang karena merasa udah nolong orang ngasih 

informasi, dan ia langsung melenggang pergi begitu saja. 

 

Pengemis tua itu bengong. "Hari gini masih ada anak muda yang lemotnya 

kayak gitu?!" 

 

9 Jealousy 

 

DI suatu malam, Restu lagi main biliar sama seorang cewek seksi. 

Mereka berdua keliatan mesra banget. Padahal cowok bintang lapangan 

basket itu baru kenal Tasya seminggu yang lalu loooh. Kenalnya juga dari 

friendster. Itulah kehebatan friendster: meniadakan ruang, jarak, dan 

waktu untuk bisa ngedapetin temen. Temen? Tepatnya sih gebetan! 
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Dan ketika kopi darat alias janjian ketemuan sama teman dari dunia 

mayanya itu, ternyata Tasya aslinya emang beneran seksi. Persis seperti 

di foto. Padahal biasanya foto bisa nipu lho. Atau ada juga anggota fs 

yang sengaja masang foto orang, biar kecele. Tapi Tasya yang ini asli 

sesuai fotonya. Restu jadi semangat banget. Baru sekali ketemuan, dia 

udah sok-sok ngajarin biliar ke cewek itu dengan mepet di tubuh 

seksinya, megangin tangan, sambil sesekali nyuri-nyuri nyium pipinya. 

 

Si cewek terkikik geli, tapi suka. Zaman sekarang mah udah nggak lazim 

malu-malu atau jaim-jaiman segala. Meski baru ketemu, tapi karena udah 

sama-sama suka, anything goes deh. Makin agresif, makin seru. 

 

Tasya juga keliatan banget menikmati sentuhan dada bidang Restu di 

punggungnya. Ia bisa merasakan kencangnya otot-otot dada Restu yang 

rajin dipompa di gym-gym yang kini marak di mal-mal besar. Tasya 

langsung membayangkan, betapa seksinya Restu kalo diajakin berenang. 

Dan itu udah ada di rencana Tasya pada kencan kedua nanti. Berenang di 

apartemen oom-nya. Pasti bener-bener romantis. 

 

Vera yang kebetulan hari itu lagi hang out sama beberapa temennya, 

datang di tempat biliar yang sama dan so pasti kaget banget begitu 

memergoki pacarnya lagi pedekate abis sama seorang cewek yang 

berpenampilan seksi, memakai kaus putih ketat dengan belahan dada 

rendah, kulit sebening kulit Gong Li, dan celana jins strech superketat 

yang memamerkan bentuk jenjang kakinya. 

 

Vera jelas langsung terbakar api cemburu. Soalnya tadi Restu ngakunya 

mau latihan basket buat pertandingan. Tapi pas ketemu, cowok itu malah 

lagi mepet-mepet di tubuh cewek lain. 

 

Tanpa peduli setan sama suasana yang banyak orang, Vera langsung 

mendatangi mereka dan menarik lengan Restu dengan kasar. Restu 
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tersentak kaget, sementara si cewek seksi cuma senyum-senyum cuek, 

sepertinya udah terbiasa dilabrak pacar orang. 

 

"Oooh, bagus ya? Baru ditinggal sebentar aja lo udah selingkuh ya? 

Dasar cowok kurang ajar!" 

 

Restu masih kaget, Vera udah tangsung menuding Tasya, "Lo juga! Dasar 

cewek kegatelan! Kalo mau punya pacar, cari sendiri dong. Jangan rebut 

punya orang...!" 

 

"Ih, kenapa sih lo? Orang cowok lo kok yang mepet-mepet ke gue!" 

 

"Kurang ajar!" Vera menampar cewek itu. 

 

Plak! Tasya menjerit. 

 

Restu jadi kesel sama Vera. "Hei, hei, lo tuh kenapa sih?" 

 

"Kenapa kenapa! Jadi lo begini ya kalo lagi nggak jalan sama gue, hah?" 

Vera udah mau melayangkan tangannya lagi untuk menampar Restu, tapi 

Restu lebih sigap menahannya. Cowok itu malah balik nyolot dengan 

suara keras. 

 

"Lo pikir lo siapa ngatur-ngatur gue?! Sana pergi! Jangan ganggu gue 

lagi!" Restu mendorong tubuh. Vera. Tubuh cewek itu sampai hampir 

terjengkang ke belakang. 

 

Vera kaget banget. Ia nggak nyangka Restu akan memperlakukannya 

sekasar itu. "Restu???" 

 

"Lo udah bikin malu gue. Kita putus!" ujar Restu lagi sambil langsung 

merangkul cewek seksi itu dan nggak mau liat Vera. 
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Tasya tersenyum penuh kemenangan. Perasaannya lagi top of the world 

banget. Iya lah, Tasya jauh lebih kinclong dibanding Vera. 

 

"Udah sana pergi! Gue bosen liat lo!" bentak Restu. 

 

Vera sampai menangis. Dadanya sesak. Napasnya tersengal-sengal. Sakit 

hati banget. Dia akhirnya berbalik dan berlari pergi dengan derai air 

mata. Malu, sakit, pedih, campur jadi satu. Tapi Restu nggak peduli. Dia 

emang playboy sejati yang nggak punya hati dan nggak main perasaan 

kalo sama cewek. Dia bisa membuang cewek yang sudah bosen dia 

kencani, semudah membuang tisu bekas ingus. 

 

Vera baru menyadari pesona sesaat diri Restu telah membutakan 

matanya. Kini ia bisa melihat jelas cinta tulus Lupus kepadanya. Namun 

pada saat begini, penyesalan nggak ada artinya lagi. 

 

Sementara itu nasib malang juga terjadi pada pacar Lupus yang 

sekarang, yaitu Nessa. Cewek itu juga menjadi korban tipuan cinta, 

meski versinya berbeda. Semua omongan Dito hanya bualan untuk 

menjerat Nessa. Dito nggak sungguh-sungguh bertobat. Dito hanya 

merasa gengsi dan nggak terima ada cewek seperti Nessa bisa 

meninggalkannya. Dia akan mengambil balik semua yang dia pikir harus 

jadi miliknya. Dan Nessa adalah pacarnya sebelum ia mendekam di 

penjara Krobokan. 

 

Sepulang dari rumah Nessa, di kamar hotel berbintang lima yang dia 

sewa selama berada di Jakarta, Dito masih menjalankan bisnisnya jadi 

bandar narkoba. Ia sibuk menelepon kelab-kelab yang butuh pasokan 

narkoba. Malah hampir tiap malam dia mengadakan private party di 

kamar hotelnya, bersama teman-temannya, 'cewek dan cowok. Mereka 

memakai heroin, ngisap bergantian sama seorang cewek seksi yang 

datang ke pesta rahasianya. Semua jenis narkoba menjadi jamuan buat 

setiap tamu yang datang. Keroyalan Dito ini membuat ia sangat dicintai 
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dan dihormati temen-temennya. Banyak cewek yang akhirnya rela 

menjadi selirnya. 

 

Inilah kebenaran yang belum dikuak oleh Nessa. 

 

*** 

 

Di kantin sekolah, Vera dan Lupus duduk berseberangan. Vera yang 

semalam diputusin Restu, paginya langsung berusaha mati-matian 

mendapatkan kembali cinta Lupus. Soalnya Vera tau, hubungan Lupus 

dan Nessa belakangan ini lagi renggang. 

 

Vera tampak penuh perhatian, sementara Lupus masih nggak abis pikir 

dengan sikap mantannya itu. 

 

"Elo ke mana aja sih, Pus? Gue udah cemaaas banget karena lo nggak 

masuk-masuk sekolah." 

 

Lupus masih belom bisa menjawab karena masih bingung dengan sikap 

Vera yang tumben banget care padanya. 

 

"Gue tau lo pasti lagi banyak masalah. Siapa tau gue bisa bantu..." 

 

Lupus tak menjawab. 

 

"Terus terang gue nyesel banget, dulu pernah nyia-nyiain cinta tulus lo. 

Gue emang bego banget. Sekarang, kasih gue kesempatan kedua, Pus!" 

 

Lupus mengerutkan kening menatap Vera. "Maksud lo apa?" 

 

Vera tersenyum penuh arti. Lalu ia berkata dengan lembut sambil 

meraih tangan Lupus dan menggenggamnya hangat. 
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Lupus kaget, melirik tangannya, tapi nggak menolak. 

 

"Pus, kita masih bisa seperti dulu, kan?" 

 

Lupus kaget setengah mati. Sampai speechless. Vera menatapnya terus. 

 

"Kamu mau maafin aku, kan? Kamu mau kan menerimaku lagi?" 

 

"Ver, tapi gue..." 

 

Vera lekas menaruh telunjuknya di bibir Lupus. Lupus sampai bengong. 

Vera tersenyum. "Aku nggak suka ada kata 'tapi'. Itu pertanda buruk. 

Lebih baik kamu pikirkan dulu dengan tenang, sebelum menjawab 

permintaanku..." 

 

Lupus nggak berkutik. 

 

*** 

 

Nessa yang masih bingung dengan ajakan comeback dari Dito, dan masih 

sedih mikirin hubungannya yang berantakan dengan Lupus, sedang 

berjalan menuju kantin. Alangkah kagetnya ia ketika mendapati Vera 

dan Lupus di sebuah meja. Mereka kelihatan intim. Tangan Vera 

mengelus-elus tangan Lupus. 

 

Nessa menghela napas, sedih, kecewa karena udah nggak ada harapan 

lagi baginya. Ia mengira Lupus udah balik ke mantannya. Dengan 

perasaan hancur, Nessa lalu berbalik badan dan berlari pergi. Kalo Lupus 

balik lagi ke mantannya, berarti aku juga balik aja ke mantanku, putus 

Nessa dalam hati. Dan Nessa pun bulat memutuskan akan pergi ke Bali 

lagi, ikut ajakan Dito. 
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Padahal Nessa nggak tau yang terjadi sebenarnya. Ketika ia melangkah 

pergi dari kantin, Vera yang masih berduaan sama Lupus berusaha 

ngejelek-jelekin Nessa, "Semua anak di sini juga udah pada tau, siapa 

itu Nessa sebenernya. Ancur banget tu anak. Di Bali dia kan udah 

terlibat pergaulan bebas dan pake narkoba..." 

 

Lupus yang masih menyimpan cinta untuk Nessa, jadi kegerahan sendiri 

mendengar ucapan Vera. Kerah bajunya jadi sesak. Ia nggak suka Vera 

menyinggung-nyinggung soal itu. 

 

Wajah Lupus menunjukkan ekspresi nggak suka, tapi Vera nggak nyadar. 

Ia malah meneruskan menjelek-jelekkan Nessa. 

 

"Jangan-jangan dia juga bisa dipake, lagi?!" tandas Vera sinis. 

 

Lupus terenyak, menatap Vera kesal. Kali ini Vera sudah memfitnah 

Nessa dengan sangat keterlaluan. Lupus sama sekali nggak bisa 

menerima ada orang lain yang bicara jelek soal Nessa. Dengan gusar, 

ditariknya tangannya dari genggaman tangan Vera. Vera kaget. Serta-

merta Lupus bangkit dan menuding wajah Vera dengan benci. 

 

"Eh, jangan sembarangan nuduh orang, ya? Look who's talking? Lo tuh 

yang cewek murahan!" 

 

"Lupus!" 

 

Lupus bergegas pergi, meninggalkan Vera sendirian. Vera menghela 

napas kesal karena hasutannya gagal total. 

 

*** 

 

Lupus, Boim, dan Gusur lagi jalan bareng sepulang sekolah. Lupus masih 

tampak murung dan nggak semangat. Boim dan Gusur memeras otak, 
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mencari berbagai cara untuk mengembalikan semangat hidup Lupus. 

Meski kesannya cuek, kedua sobat itu paling nggak bisa ngeliat Lupus 

bete. 

 

Dan kali ini Boim sedang mencoba satu cara. Boim yang lagi baca koran, 

tiba-tiba bersuara, 

 

"Liat nih. Ada berita cewek yang gila gara-gara patah hati," ujar Boim 

sambil mengedipkan satu matanya ke Gusur. 

 

Gusur, yang nggak tau bahwa itu kode untuk berpura-pura, malah 

membalas kedipan mata Boim. Dia malah ngasih bonus, memelet-

meletkan lidahnya. Boim jelas kesel, lalu memberi kode dengan melirik 

ke arah korannya. 

 

Setelah berusaha dengan susah payah dan berbagai cara, Gusur 

akhirnya paham. Ia pun ikutan membaca. 

 

"Oh-ini yang gara-gara cowoknya selingkuh?" 

 

"Bukan. Gara-gara cowoknya nggak punya sikap, akhirnya tu cewek malah 

dibawa kabur sama mantannya yang junkies. Sampe akhirnya dua-duanya 

dikejar polisi, cowoknya ketembak, si cewek masuk penjara, dan jadi gila 

mikirin cowoknya." 

 

Lupus melihat ke arah koran yang dipegang Boim. 

 

"Mana? Mana?" 

 

Boim membuang korannya. 

 

Lupus kesel. "Bohong lo ya?" 
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"Emang gue bohong! Sama ama lo, tukang bohong!" tukas Boim. 

 

Lupus kaget. "Gue bohong apa?" 

 

"Bohong sama diri lo sendiri!!! Gue lebih suka lo yang kemaren waktu 

jadian sama Nessa. Lo keliatan 'hidup'! Kayak Lupus yang dulu. Nggak 

ngebetein kayak sekarang! Sekarang lo basi, tau nggak? Dan Nessa juga 

garing, gara-gara lo!" 

 

Lupus tercekat. Terdiam. 

 

"Dikau harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, Pus. 

Sebelum sama-sama menyesal! Sebelum nasi menjadi bubur. Sebelum 

ulat menjadi kepompong. Sebelum susu menjadi yoghurt..." 

 

"Berjuanglah demi cinta!!!" pekik Boim keras, sampai Gusur melonjak 

kaget. 

 

Pekikan Boim mujarab juga. Buktinya, wajah Lupus yang semula seperti 

nggak ada daya hidup, jadi bereaksi. Semangatnya muncul lagi. 

 

Ia pun langsung berlari ke rumah Nessa. Apa yang diucapkan Boim dan 

Gusur benar. Ia nggak boleh membohongi diri bahwa ia masih cinta 

Nessa. Ia harus memperbaiki hubungan mereka kembali. 

 

Tapi begitu sampai rumah Nessa, orang yang ia cintai itu sudah pergi. 

Lupus cuma bisa ketemu seorang pembantu yang sedang menyapu di 

teras sambil menyanyi lagu dangdut, "Bang, SMS siapa ini Baaaang? 

Bang, pesannya pakai sayang sayang...." 

 

Lupus mendekat dengan wajah nggak sabar. 

 

"Siang, Mbak'-Nessa-nya ada?" 
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"Kala bersilat lidah, Abang memang rajanya...," 

 

si pembantu itu malah menjawab Lupus dengan lanjutan lirik lagu 

dangdutnya. Seolah ia nggak rela banget keasyikannya diganggu. Lupus 

jadi nyolot. Ia teriak, "MBAKKKK!!! NESSA MANA???" 

 

Pembantu itu jadi kaget dan agak takut-takut. 

 

"Oh, mm..., Non Nessa-nya udah pergi. Tadi ada laki-laki ke sini jemput 

Non Nessa..." 

 

"Jemput?" 

 

"Iya. Mereka pergi ke Bali. Non Nessa sama laki-laki botak itu......" 

 

"Dito... ?" 

 

Lupus kaget dan langsung kalut hatinya, karena tiba-tiba takut Dito 

kembali memengaruhi Nessa. Seluruh persendian tulangnya langsung 

terasa lemas. Lupus tercenung dan terduduk di anak tangga. Pembantu 

Nessa itu dengan cueknya malah ikut-ikut jongkok di sebelah Lupus. 

 

Lupus jadi risi dan menjauh. 

 

Ternyata saat itu Nessa sudah amat putus asa dan kehilangan harapan 

untuk tetap bersama Lupus. Ia kembali masuk ke perangkap Dito. Nessa 

terbang ke Bali bersama Dito. 

 

*** 

 

Selama di dalam pesawat, Nessa memang melihat Dito sudah berubah. 

Cowok itu tampak hangat dan sweet banget. Nessa merasa, mungkin 
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Dito memang sudah berubah. Dan inilah saatnya untuk menerimanya 

kembali. 

 

"Pake sweter, ya? Udah mulai dingin nih. Kamu laper nggak? Aku bawa 

camilan nih..." 

 

Nessa menggelengkan kepalanya. 

 

"Nanti kamu sakit?" 

 

"Nggak, aku masih kenyang kok!" 

 

Dito lalu mengambilkan sweternya, dan menyerahkannya ke Nessa. 

 

"Kamu tidur aja dulu. Ntar pokoknya tau-tau nyampe Bali deh..." 

 

Nessa tersenyum dan menatap Dito. Hatinya senang, berharap Dito 

memang sudah berubah. 

 

*** 

 

Lupus sudah membobok celengan ayamnya untuk beli tiket pesawat 

pulang-pergi ke Bali. Ia menyandang tas ransel sekolahnya. Sambil 

melipat kertas alamat Nessa yang didapatnya dari pembantu rumah 

Nessa, Lupus pamit pada dua temannya yang setia. Lupus tampak penuh 

semangat. 

 

Mendadak Boim. merogoh dompetnya. Gusur yang melihat itu bengong 

sejenak, tapi kemudian ia sadar dan ikut-ikutan. Keduanya menyerahkan 

uang mereka ke Lupus. Lupus jelas kaget, dan menerima dengan senyum 

haru. 
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"You are my best friend, Boim... Gusur..." Lupus memeluk keduanya. Boim 

dan Gusur menitikkan air mata. 

 

"Cinta sejati memang pantas diperjuangkan," ujar Gusur. 

 

"One for all, all for one!" 

 

Lupus pun menyimpan uangnya dan pergi. Gusur dan Boim mengamati. 

 

Sementara malam itu, Nessa sudah berada di kamarnya di rumah 

keluarganya di Bali. Ia masih dilanda kebimbangan. Makanya ia salat 

istikarah, minta petunjuk pada Allah atas dua pilihan. Mana yang terbaik 

untuknya. 

 

"Ya Allah, hanya Engkau yang tau mana jalan yang terbaik buatku. Aku 

minta petunjuk-Mu. Aku tak mau tersesat lagi. Aku tak mau salah 

langkah lagi..." Nessa menghela napas panjang. 

 

"Mana yang harus aku pilih, ya Allah. Apakah aku harus kembali ke Lupus 

dan menjelaskan semua rahasia hati ini. Ataukah aku harus tetap 

bersama Dito yang sepertinya sudah insaf? Aku benar-benar tak tau... 

Engkau Mahatahu mana yang terbaik bagi hambaMu..." 

 

Nessa pun meneteskan air mata. Satu tetes air matanya bagaikan 

mutiara yang terjatuh di sajadah yang ia beli di depan Masjid Nabawi 

ketika berangkat umroh karena bersyukur terlepas dari jerat narkoba. 

 

"Apa pun yang terjadi besok, apa pun jalan terbaik yang Kauberikan 

padaku, ya Allah, kupasrahkan semuanya pada-Mu..." 

 

Dan pagi harinya, Nessa menggeliat bangun ketika terdengar HP-nya 

berbunyi. Dengan mata masih menyipit menahan kantuk, ia mengangkat 

telepon. 
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"Halo..." 

 

"Halo, Sayang. Hari ini kita bisa ketemuan, kan? Aku pengin ngajak kamu 

jalan-jalan," terdengar suara Dito di ujung sana. 

 

"Ke mana?" 

 

"Ke tempat-tempat nostalgia kita dulu. Mau ya, Sayang?" 

 

"Ng... mmm..." 

 

Dito seolah nggak ngasih kesempatan pada Nessa, langsung maksa. 

 

"Oke. Jam delapan aku tunggu di tempat biasa kita dulu janjian ya. Di 

Rirenon, Denpasar. " 

 

Dito langsung memutuskan telepon sepihak. Nessa tertegun. 

 

Sementara itu Lupus sudah berada di Bali. Pesawatnya mendarat 

kemarin, dan sekarang ia sedang berjuang mencari alamat Nessa. Tiap 

ketemu orang, ia menanyakan alamat rumah Nessa berdasarkan catatan 

yang diberikan pembantu Nessa di Jakarta. 

 

Lupus naik angkutan kota. Berdesakan, keringetan, tapi tak menyurutkan 

semangat untuk mencari Nessa. 

 

Di saat yang sama, mobil Nessa keluar dari gerbang rumah, hendak 

menuju Rirenon. Ketika mobil itu lenyap di tikungan jalan, muncullah 

Lupus sambil berlari-lari kecil. 

 

Lupus tampak lelah, namun ia senang karena akhirnya bisa menemukan 

alamat Nessa. Tapi ternyata terlambat, Nessa udah keburu pergi. 
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Di Rirenon, Dito tersenyum senang melihat Nessa datang kepadanya, 

seperti laba-laba melihat lalat mendekat ke jaring-jaringnya. Nessa pun 

turun dari mobil dan pindah ke mobil Dito. Mereka lalu pergi ke Bedugul, 

ke tempat mereka dulu sering nge-date. 

 

Bedugul merupakan daerah pegunungan, di tepi Danau Beratan. 

Pemandangannya luar biasa indah. Perpaduan keunikan clan keindahan 

alam, udara yang sejuk dengan lembah-lembah tepi danau yang tampak 

bagai di taman surga. 

 

Nessa memang menyukai telaga. Ia suka mengkhayalkan dirinya bidadari 

dari kahyangan yang turun untuk mandi di sebuah telaga indah. Dan 

itulah momen yang membuatnya jatuh cinta kepada Lupus dulu. 

 

Nessa jadi kangen Lupus lagi. 

 

Menjelang siang, Dito mengajak Nessa ke Garuda Wisnu Kencana, ke 

kafe The Memedi. Dari kafe itu kita bisa melihat pemandangan laut dan 

kota Denpasar. 

 

Saat sedang menikmati makanan, tiba-tiba aja ponsel Dito berbunyi. 

Cowok itu tampak terganggu, tapi ketika membaca nama yang muncul di 

layar ponsel, buru-buru ia mengangkatnya. 

 

"Halo?" 

 

"To, gawat nih! Si Roy udah ketangkep! Dia nggak mau buka mulut kalo 

nggak langsung sama elo!" terdengar suara Radit di ujung sana. 

 

Dito tampak kesal karena terganggu. Ia memberi kode pada Nessa, dan 

menjauh. 
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"Lo beresin sendiri aja deh! Gue lagi sama Nessa nih!" 

 

"Tapi, To, ini mendesak! Dia tetep nggak mau buka mulut." 

 

"Aduuh, masa yang beginian mesti gue juga sih yang turun? Ya udah, 

tahan dulu di situ!" 

 

Dito pun menutup ponselnya dan berkata pelan ke Nessa, "Say, aku ada 

urusan kerjaan sebentar. Nggak apa-apa ya, kita langsung jalan dulu?" 

 

"Ada apa sih?" 

 

"Nggak. Cuma masalah kecil kok. Yuk!" 

 

Dito akhirnya mengajak Nessa ke sebuah rumah besar milik Dito, yang 

dijadikan markas bisnis narkoba oleh Dito dan anak buahnya. Beberapa 

teman Dito langsung menyambut. 

 

"Kamu di sini dulu ya, Sayang? Aku ada urusan di dalam sebentar, soal 

bisnis kafe. Bentaaar aja. Sepuluh menitan deh." Dito meminta Nessa 

menunggu di mobil, lalu ia memerintah satu anak buahnya, "Tolong 

temenin bentar, ya?" 

 

Anak buah Dito mengangguk, Dito pun melesa t ke dalam. 

 

Tapi Nessa merasakan sesuatu yang aneh. Ia penasaran, ingin tahu apa 

yang terjadi, tapi ia cuma bisa mondar-mandir di teras rumah, sambil 

sesekali melihat ke arah anak buah Dito. 

 

"Sebenemya ada apa sih?" tanya Nessa akhirnya. 

 

"Nggak ada apa-apa. Dito mau ketemu suplier barang-barang kafe." 
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"Oooh..." 

 

Tapi Nessa jadi makin penasaran. Ia ingin mengungkap sesuatu. 

Akhirnya ia dapat ide. 

 

"Mmm, toilet di mana ya?" 

 

"Oh, di sebelah sana! Mau diantar?" 

 

"Nggak usah. Ke toilet kok diantar." 

 

Nessa pun bergegas ke arah yang ditunjuk. Dalam perjalanan menuju 

toilet, Nessa mendengar suara rintihan kesakitan. Nessa kaget dan 

penasaran. Ia menghampiri jendela di dekat ruang tengah dan mengintip 

ke dalamnya. Ternyata di sana ada pemandangan yang mengejutkan. 

1tu... ruangan penyiksaan! 

 

Nessa kaget melihat Dito sedang memukuli seseorang yang dituduhnya 

telah berkhianat. Dito tampak sadis banget! Lelaki yang dipukulinya itu 

udah minta ampun, tapi masih dipegangi anak buah Dito yang lain dan 

digebuki sampai berdarah-darah. 

 

"Jadi si Joni yang nyuruh lo berkhianat? Dibayar berapa lo? Brengsek!!!" 

 

"Ampuuun... ampun..." 

 

Dito terus menendang dan menginjak-injak hingga orang itu menjerit 

memilukan. 

 

"Di mana lo sembunyiin semua barang gue, hah?!" 

 

Nessa shock melihat semua kejadian ihi. Dengkulnya langsung lemes 
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"Ya Allah!" Nessa celingukan dan tanpa pikir panjang langsung lari. Ia 

berniat kabur dari rumah itu. Tapi anak buah Dito yang tadi menjaganya 

sempat melihat Nessa dan berteriak-teriak mengejar. 

 

Dito kaget. Ia sadar ada sesuatu yang nggak beres. Ia buru-buru keluar. 

 

Nessa berhasil lari ke luar haaman. Wajahnya panik dan ketakutan. 

Kebetulan, saat itu Lupus yang baru aja turun dari angkot melihat 

Nessa. "Nessaaa...!!" teriak Lupus. 

 

Nessa menoleh dengan tatapan kaget, seolah tak percaya melihat dewa 

penyelamatnya ada di situ. 

 

"Lupus?" 

 

Lupus berlari ke arah Nessa. 

 

"Nessa... gue menyusul ke sini... mau minta maaf sama elo..." 

 

"Oh... Lupus..." Nessa lalu menghambur ke arah Lupus dengan tangan 

gemeteran. 

 

Lupus memeluknya. Nessa menangis. 

 

"Kamu kenapa?" 

 

Belum sempat Nessa menjelaskan, anak buah Dito keburu datang. Lupus 

berpikir cepat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lulu Tapi 

anak buah Dito keburu mendekat. Seorang anak buah menendang ponsel 

Lupus dan menginjaknya... gresss! Ancur deh! 

 

Lupus dan Nessa langsung ditangkap dan digelandang kembali ke markas 

Dito. 
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"Masuk kamu! Masuk!" 

 

Lupus dan Nessa berusaha berontak, tapi anak buah Dito jauh lebih 

kuat menyeret mereka. Akhirnya mereka cuma bisa pasrah. 

 

Dito yang muncul kemudian, langsung menyeret lengan Nessa dengan 

kemarahan luar biasa. Sikap lembutnya selama ini menguap begitu saja. 

Dito mengamuk karena ketauan masih menjalankan bisnisnya. 

 

"Sini kamu! Masuk! Jangan coba-coba lari ya!" 

 

Nessa berteriak-teriak kesal dan menangis. "Kamu bilang kamu sudah 

tobat, kamu sudah sembuh! Mana? Kamu masih aja berbisnis kayak 

dulu!" 

 

PLAKKK! Dito dengan sadis langsung menampar pipi Nessa. Lupus kaget 

dan panik banget. 

 

"Lepasin Nessa, To! Lo jangan kurang ajar sama perempuan!" teriak 

Lupus. 

 

"Lo siapa? Berani sama gue lo!!!" 

 

Dito melotot galak ke Lupus, lalu memerintah anak buahnya, "Beresin dia 

di depan!" 

 

Lupus langsung diseret anak buah Dito. Nessa berteriak-teriak 

mencegah. 

 

"Jangan, jangaaan. Lupus...." 

 

Dito membentak, "Diam!!" 
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Lupus diseret oleh anak buah Dito dan diin-terogasi di gudang. 

 

"Mau apa lo kemari, hah? Suruhan siapa lo?" 

 

"Ng-nggak! Gue... gue.." 

 

"Mata-mata polisi lo, ya! Ngaku lo! Biar gue habisi nyawa lo!" 

 

Lupus makin gemeteran. 

 

"Nggak, sumpah! Gue cuma mau ketemu Nessa. Gue temennya Nessa!" 

 

Lupus dijebloskan ke gudang oleh anak buah Dito. Ditendang, dipukuli, 

hingga Lupus kewalahan untuk melawan. Sampai Lupus pingsan. 

 

*** 

 

Kita nggak pernah tau bahwa usaha kecil pun bisa berarti sangat besar 

kalo itu niat baik dan seizin Tuhan tentunya. Missed call Lupus ke Lulu 

ternyata berdampak besar. Karena setelah missed call itu, Lulu yang 

mencoba menghubungi ponsel Lupus lagi ternyata nggak bisa. Bahkan ia 

sempat mendengar voice mail berisi suara teriakan anak buah Dito dan 

Lupus yang nggak sengaja terekam. 

 

Lulu langsung berkesimpulan bahwa Lupus dalam bahaya. Apalagi Lulu 

baru tau dari Boim dan Gusur bahwa Lupus sedang menyusul Nessa ke 

Bali, yang dibawa pulang sama Dito, mantan cowoknya yang bekas 

residivis. 

 

"How come lo berdua tega membiarkan Lupus pergi sendiri ke Bali? Liat 

nih di tabloid, betapa berbahayanya Dito!!!" Lulu memarahi Boim dan 

Gusur abis-abisan. 
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"A-abis, kami nggak punya duit lagi, Lu," ujar Boim tersendat. 

 

"Tapi sekarang Lupus dalam bahaya! Lo berdua harus ke Bali, dan lapor 

polisi. Mereka pasti punya data-data Dito, karena Dito kan, bekas 

tahanan penjara sana!" 

 

"T-tapi kami berangkat pake apa? Masa ke Bali naek getek? Lama dong 

sampenya!" 

 

"Pikir dong! Usaha dong! Kalo kalian ini sahabat sejatinya Lupus, kalian 

nggak akan membiarkan Lupus menderita!" 

 

Ucapan Lulu menyentak Boim dan Gusur. Mereka langsung bertekad mau 

ke Bali. 

 

"Oke, kalau gitu begini aja de," jawab Gusur. "Daku kan punya compo 

superkeren di rumah, hadiah dari ikut kuis. Nah, compo itu daku gadein 

aja. Terus duitnya kita beliin tiket. Kita ke Bali bertiga!!!" 

 

Lulu girang. "Gue juga diajak? Horeee! Gue bisa ketemuan lagi dengan 

Putu Kusuma, gebetan gue yang punya cottage di Pantai Lovina!!!" 

 

Dan berangkatlah Gusur, Boim, dan Lulu ke Bali. 

 

*** 

 

Sementara itu di Bali, setelah hampir semalaman disekap di rumah 

Dito, Lupus sekuat tenaga berusaha melepaskan diri. Kedua tangannya 

diikat. Ia terus meronta di gudang yang gelap dan kumuh itu. Dan lewat 

perjuangan keras, akhirnya ia berhasil lepas dari tali-tali yang 

mengikatnya. Tapi ketika ia mencoba berdiri, ia agak sempoyongan. 
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Kepalanya terasa berat sekali. Namun Lupus mencoba bertahan, 

berjalan sambil pegangan kanan-kiri. 

 

Akhirnya Lupus bisa membuka jendela gudang dan menyelinap keluar. Ia 

berusaha mencari Nessa. Lupus terus mengintai, bersembunyi di antara 

peti-peti kayu yang ditumpuk di lorong-Iorong kumuh itu. Lupus 

terkesiap ketika lewat jendela ruang penyekapan, dia melihat sosok 

Nessa sedang menangis panik. 

 

Lupus pun nekat teriak-teriak memanggil nama Nessa sambil sembunyi 

di balik peti kayu. Ia bahkan melambai-lambaikan tangannya supaya 

Nessa bisa melihatnya. Tapi Nessa rupanya sama sekali nggak liat. Lupus 

udah deg-degan aja, takut ketauan anak buah Dito. Tapi demi cintanya 

pada Nessa dan nggak rela cewek itu diperangkap Dito, ia nekat 

berteriak lagi. 

 

Nessa kaget melihat Lupus. Ia juga seneng banget. Tapi kebahagiaan 

Nessa cuma sekejap, karena anak buah Dito yang sedang berpatroli 

memergoki Lupus. Kerah belakang baju Lupus ditarik dengan kasar oleh 

anak buah Dito. Nessa memekik kaget. Lupus terperanjat dan berusaha 

berontak. Tapi cekalan mereka terlalu kuat. 

 

Untungnya, di saat genting, Lulu, Gusur dan Boim tiba di rumah Dito 

dengan dikawal para polisi. Nggak sulit mencari di mana markas Dito. 

Karena data-data Dito sudah tercatat di kepolisian Bali, sangat lengkap, 

sebagai gembong mafia narkoba yang selalu diawasi. 

 

Suara sirene polisi meraung. 

 

Polisi datang, Dito kaget. Bersama anak buahnya, ia lari tunggang-

Ianggang. Tapi kali ini Dito nggak berkutik. Dengan tangan terborgol, ia 

digelandang masuk ke mobil tahanan. Penjara adalah tempat 
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peristirahatannya kemudian, karena terbukti di rumah itu Dito 

menyimpan narkoba. . 

 

Begitu situasi terkendali, Lupus langsung berlari ke gudang tempat 

Nessa disekap. Ia membuka pintu dengan paksa. 

 

Begitu melihat Lupus, Nessa langsung memekik dan berlari memeluk 

cowok itu. Mereka terus berpelukan, seakan tak mau lepas lagi. Mereka 

menemukan kembali cinta mereka. 

 

Gusur, Boim, dan Lulu melihat Lupus yang bahagia menemukan 

bidadarinya. Mereka yakin, kali ini Lupus tak akan melepaskan Nessa 

lagi. 

 

Selesai 
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