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Le Chateau de Phantasm

MAGDALENA MARLIN AMANDA

Pemuda Ini Mati
dan Terlahir
Kembali; Paragraf
Kesembilan Akan
Membuat Anda
Kebingungan!
-REINCARNATION-
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A

ku adalah sebuah anomali.
Setidaknya, itu yang dikatakan oleh sosok “Ibu Peri”
yang ditugasi membimbingku tak lama setelah aku
terbangun di dunia ini.

Sebelum kisah ini berlanjut, akan kuberitahukan satu hal
penting terlebih dahulu: aku tewas di duniaku dan terlahir
kembali di dunia asing ini sebagai sosok makhluk yang di
dongeng-dongeng disebut sebagai “Ibu Peri” (di Cinderella),
“Peri Biru” (di Pinocchio), dan—ternyata—”Jin Lampu” (di
Aladdin).
“Jadi,” kata Peri Pembimbing, “kau sedang menyeberangi
sebuah jembatan, lalu tidak melihat lubang di atas jembatan itu,
dan kemudian jatuh ke jalan raya di bawah jembatan.”
“Dan tertabrak truk yang melaju,” kataku. Insiden itu benarbenar serangkaian kejadian tak menguntungkan.
“Kok bisa kau terjeblos lubang? Saat itu gelap?”
Aku menghela napas. Sungguh, aku enggan sekali
mendetailkan bagian itu, tapi aku tak biasanya berbohong dan
wajah Peri Pembimbing ini begitu pengertian hingga aku
merasa bisa jujur kepadanya.
“Pikiranku saat itu ruwet. Gara-gara ….”
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Tadi aku menyebut soal anomali, ingat? Nah, anomali itu
baru saja terjadi. Lagi. Baik aku maupun Peri Pembimbing
belum paham bagaimana ucapan-ucapanku kadang berubah
jadi seperti itu.
“Iri hati itu tidak baik,” kata Peri Pembimbing.
“Aku tahu,” jawabku muram. “Ngomong-ngomong, boleh
tanya? Aku lumayan yakin aslinya aku laki-laki, kenapa di sini
badanku jadi badan ibu-ibu begini?”
“Oh, itu badan standar,” ujar Peri Pembimbing. “Semua
anak baru pasti diberi badan wanita kok saat tiba di sini.”
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Jawabku atas penjelasan tersebut.

***

Sihir bukan hal aneh di dunia ini. Sayangnya, tidak
semuanya dapat melakukan sihir untuk kepentingan dirinya
sendiri. Kemampuan sihir di dunia ini ditentukan oleh kreativitas
yang dimiliki.
“Untuk kreativitas standar, kau perlu ‘bahan baku’.” Peri
Pembimbing menjelaskan. “Mereka dengan kreativitas sangat
tinggi tidak perlu ‘bahan baku’. Mereka bisa menciptakan
apapun dari ketiadaan, bahkan mengubah sosoknya sendiri.”
Seperti jin dalam lampu, pikirku.
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Untuk tes kompetensi pertamaku, Peri Pembimbing
membawaku ke sebuah ruangan dengan rak berisi aneka
barang. Barang-barang di sana tersusun rapi dan tidak saling
menghalangi sehingga masing-masing terlihat jelas.
“Aku ingin pergi menemui seseorang yang berada di benua
lain, namun waktuku sangat sempit dan aku tak punya uang
untuk tiket pesawat sekalipun.”
Sambil menyingkirkan pikiran tentang elang raksasa dalam
benakku, aku mencari objek yang paling bisa dijadikan benda
terbang di rak—aha, pesawat mainan dari kayu. Sempurna.
Aku memanjat tangga, mengambil pesawat mainan,
kemudian meletakkannya di lantai di tengah ruangan.
“Bisakah kau merasakan aliran sihir dalam urat nadimu?”
tanya Peri Pembimbing.
Sihir dalam urat nadi?
Aku memejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam. Tahan.
Hembuskan perlahan-lahan.
Ya.
Aku merasakannya.
Aku mengangkat kedua tanganku, berkonsentrasi, dan
seiring dengan sebuah seruan spontan (“Abrakadabra!”),
kilatan cahaya menyambar dari tanganku.
Bunyi “pop” terdengar dan asap berwarna kebiruan
berpusar. Dengan was-was, aku menyibakkan asap yang
menghalangi pandanganku, melihat hasil pekerjaanku.
“Lho?”
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Pesawat mainan itu masih tetap pesawat mainan. Aku
malu sekali karena percobaan pertamaku gagal, tapi Peri
Pembimbing hanya tersenyum dan mengangguk penuh
pengertian saat aku menoleh ke arahnya. Kurasa ini terjadi
pada semua newbie di sini. Fiuh. Aku boleh tenang sedikit,
kurasa.
Aku berkonsentrasi lebih keras, membayangkan sebuah
pesawat jet F-16 dalam benakku sejelas-jelasnya. Energi sihir
menggelegak di ujung-ujung jemariku. Sekali lagi, cahaya
menyambar ke arah targetku. Kali ini bunyi yang terdengar
lebih mirip guntur daripada tutup minuman soda yang dibuka.
Masih tetap pesawat mainan.
“Arrgghhhh!” Aku menghentakkan kakiku. “Kenapa sih ini?
Kenapa pesawatnya ….”

“Jangan khawatir,” kata Peri Pembimbing. Ia mengulum
senyum--entah geli karena aku gagal, entah geli karena melihat
anomaliku yang terus-terusan membuat omonganku muncul
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menjadi bentuk visual. “Ada yang memang tidak berbakat, ada
juga yang memang perlu berlatih kok.”
Semoga saja aku termasuk kategori kedua.

***

Tidak ada kata lain yang bisa kupilih selain “luar biasa
payah” untuk menggambarkan proses pelatihanku sebagai peri
yang layak.
Aku masih mencoba Transformasi beberapa kali lagi dan
semuanya gagal. Saat aku mulai merasa dibohongi oleh Peri
Pembimbing, ia hanya tersenyum, menjentikkan jari, dan
benda-benda berubah: botol selai kosong menjadi kapal
gondola kaca yang kokoh, boneka T-rex dari karet menjadi
naga sebesar kuda yang dapat berlari sangat cepat, satu pak
kartu menjadi sebuah mansion dengan pelayan-pelayan
berpenampilan seperti sosok dari kartu King, Queen, Jack, dan
seterusnya.
Peri Konsultan yang ikut menemani beberapa sesi
latihanku yang terakhir, mengutarakan sebuah hipotesa:
“Sepertinya di hidupmu yang sebelumnya, kau terlalu banyak
mengkonsumsi meme dan menikmati shitposting orang lain.
Jadi kreatifitasmu ada, tapi tidak lepas dan bebas seperti pada
peri di level tinggi.”
Aku terkesima dengan perbendaharaan kata Peri
Konsultan. Meme dan shitposting adalah dua kata yang sudah
lama sekali rasanya tak kudengar.
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Penjelasan dari Peri Konsultan membuatku

Hidupku lewat begitu saja tanpa arti. Aku memang terlahir
kembali, tapi tidak seperti cerita-cerita yang kubaca, aku
menjadi sesuatu yang sangat di luar dugaan. Aku tidak menjadi
slime, apalagi kesatria terpilih. Aku overpowered jika dilihat dari
sudut pandang manusia biasa, tapi kalau tidak untuk
memenuhi permintaan, kekuatan sihirku terkunci sama sekali.
Bahkan dibilang overpowered pun, tenaga sihirku berlimpah
ruah, tapi sihir transformasi yang menjadi dasar untuk para Peri
pun tak bisa kulakukan. Apa gunanya?
Aku mulai mengingat-ingat kembali keluargaku, temantemanku—baik yang kukenal di dunia maya maupun di dunia
nyata. Buku-buku yang pernah kubaca. Game yang pernah
kumainkan. Kelakuanku di sosial media. Ingatanku samarsamar serta kabur ….
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Ingatan orang-orang yang terlahir kembali sebagai peri di
dunia ini perlahan-lahan terkikis.
Peri Pembimbing dan Peri Konsultan sama-sama sudah
lama berada di sini dan saat kutanya apa mereka ingat
kehidupan mereka yang sebelumnya, mereka tidak ingat
apapun. Percaya tidak percaya, Peri Konsultan bahkan
mengatakan bahwa kehilangan ingatan hidup sebelumnya ini
membuat segelintir peri mengalami masa depresi. Mereka
merasa kehilangan identitas, menerima diri mereka diberkahi
kekuatan sihir nyaris tanpa batas, namun belum sanggup
melepas diri mereka di kehidupan sebelumnya, walaupun
kudengar mereka dulunya begitu menyedihkan (lebih
menyedihkan dariku, karena setidaknya aku punya pekerjaan
sementara mereka pengangguran banyak alasan).
Mendengar penjelasan tersebut membuat ….
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… Anomaliku ini merambah kemana-mana.
Awalnya hanya berpengaruh saat aku bicara lisan, dengan
suara, tapi lama kelamaan isi pikiranku ikut tervisualisasi. Peri
Pembimbing mulai mengkhawatirkan hal ini. Jika diagnosanya
benar, kekuatan sihirku berlimpah, tapi tidak diikuti dengan
kapasitas tubuhku untuk menampungnya, sehingga sihir mulai
merembes ke alam bawah sadarku dan membuatku
memunculkan visualisasi tersebut. Jika tidak segera
dialokasikan untuk mengerjakan sesuatu, aku bisa tertelan oleh
sihirku sendiri dan … entah apa yang terjadi selanjutnya.
Peri Pembimbing kembali menyatakan kekhawatirannya
saat menemaniku berlatih Menyelesaikan Pekerjaan Dalam
Semalam. Nah, kalau aku gagal terus di Transformasi, aku
ternyata berhasil di Menyelesaikan Pekerjaan Dalam
Semalam: membungkus seratus kado, menyampul seratus
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buku, memasang kancing seratus baju. Sekarang aku sedang
memasak seratus porsi spageti.
“Wah, kalau di dunia asalmu belum ada mesin, kau pasti
langsung dijadikan Hinzelmann.”
“Hinzelmann?” Aku masih banyak bertanya pada Peri
Pembimbing setiap kali mendengar nama makhluk-makhluk
yang disebutkannya ...

… Tolong seseorang hentikan anomali yang kukira lucu
dan membuatku istimewa ini ….
“Makhluk yang membantu manusia menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan besar dalam waktu singkat. Dari Jerman.
Masalahnya sekarang ini industri kecil selain pekerjanya
banyak, juga sudah dibantu mesin. Kalau ada pekerjaan yang
secara ajaib selesai dalam semalam, pemiliknya malah
mengira pegawainya lembur, bukan pekerjaan Hinzelmann.”
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“Oh, seperti jin di cerita Tangkuban Parahu.”
Peri Pembimbing mengerjap. “Lho, kamu asalnya dari
Indonesia?”
“Iya.” Kebetulan ingatan tentang itu belum sirna dari
kepalaku.
Ia tersenyum dan menjentikkan jari. “Aku jadi dapat ide.”

***

Aku masih harus melewati serangkaian tes dan latihan lagi
sebelum Peri Pembimbing resmi mengirimku kembali ke dunia
asalku, tepatnya, ke Indonesia.
Peri Pembimbing membantuku berubah wujud menjadi
seekor cicak. Ia yang mentransformasi wujudku, tapi selama di
dunia manusia, energi sihir yang digunakan untuk
mempertahankan wujud cicakku ini berasal dariku sendiri.
Wujud ini terbukti stabil dan mengatasi masalahku dengan
energi sihir yang terlalu banyak. Yes! Setidaknya aku tidak
akan meletup jadi asap lalu lenyap begitu saja gara-gara
overload.
Kabar gembira lainnya, anomaliku tidak muncul. Awalnya
aku dan Peri Pembimbing sudah was-was kalau visualisasi itu
masih terus bermunculan bahkan ketika aku berpikir.
Untungnya tidak. Untungnya lagi, cicak tidak bisa bicara lisan,
jadi kami berdua tidak khawatir soal visualisasi yang terjadi saat
aku bicara.
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Lalu, apa pekerjaanku?
Aku berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain—
teleportasi, bukan terbang apalagi jalan kaki—dan di selama
aku menetap di rumah tersebut, aku mendengarkan
permintaan-permintaan sederhana dari penghuninya.
Seorang ibu dalam hati berharap namanya keluar di
undian arisan hari ini karena ia butuh membayar uang sekolah
anaknya, padahal sang suami di Bontang belum mentransfer
uang bulanan? Dikabulkan.
Seorang mahasiswa yang dompetnya ketinggalan di
kampus saat hari hujan dan kelaparan sementara teman-teman
kostnya masih di kampung halaman masing-masing, berharap
ada yang mengiriminya makanan? Dikabulkan.
Tugasku adalah mengabulkan keinginan-keinginan
sederhana yang berkaitan dengan mensugesti seseorang.
Prosesnya kadang tidak langsung. Dalam kasus arisan, aku
perlu Menerawang mana kertas yang berisi nama si ibu, baru
mensugesti si pengambil kertas. Dalam kasus makanan, aku
mensugesti pemesan makanan yang memakai jasa si bapak
ojek online supaya membatalkannya padahal makanan sudah
dibeli, lalu mensugesti si bapak supaya menyudahi
pekerjaannya hari itu.
Seperti itulah kira-kira.
Hari ini aku berada di rumah tempat sebuah keluarga besar
tengah berkumpul: paman, bibi, keponakan, sepupu, adiknya
kakek, dan kakaknya nenek.
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Aku bersembunyi di balik lemari setelah mendengar jeritan
salah satu dari mereka ketika melintas di dinding tadi. Ada yang
takut cicak.
Membaca isi pikiran orang-orang sebanyak ini adalah
pekerjaan yang cukup melelahkan. Anak-anak kecil berharap
diberi amplop uang dalam jumlah besar oleh pemilik rumah,
paman dan bibi berharap tidak ada yang komplain kalau isi
amplop hanya selembar yang warna hijau bukan biru apalagi
merah, dan ….
Oh?
Salah satu pikiran berharap dengan segenap hati supaya
bibinya tidak bertanya soal kapan dia akan menikah. Si pemilik
pikiran baru minggu lalu putus dengan pacarnya sejak SMA.
Dia masih belum move on dan sakit hati karena sang pacar
meninggalkannya demi perempuan lain.
Aku juga mendapat gambaran sosok si bibi yang kepo
tiada tara ini. Dia orang yang sama dengan yang takut cicak
tadi.
Aku menyelinap keluar dari tempat persembunyianku,
memanjat ke langit-langit di mana orang-orang tak melihatku,
dan melihat keadaan. Si Bibi Kepo mendekati keponakannya
yang baru selesai membantu membawakan semangkuk besar
cincau dingin dalam sirup coco pandan (uh, rasanya pasti enak
dan segar).
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Aku
mengerahkan
kekuatan
sugestiku
untuk
mempengaruhi isi pikiran si Bibi Kepo, berusaha membuatnya
memikirkan pertanyaan lain—cincaunya beli di mana, sirupnya
merk apa, berapa lama bikinnya.
Seumur-umur hidupku sebagai peri, ini pertama kalinya
aku mengetahui sedahsyat apa kekuatan kepo. Bukannya
berhasil menggantikan pertanyaan “kapan menikah”,
pertanyaan yang kujejalkan ke dalam pikirannya malah
menyelip menjadi pertanyaan-pertanyaan pembuka sebelum
“kapan menikah” diajukan.
Ini tidak benar, ini tidak benar.
Aku harus berbuat apa?
“Eh, Tari, sini ngobrol sama Tante! Jangan sibuk melulu di
dapur ah. Ini kan lagi kumpul-kumpul keluarga. Ayo, sini.”
Masih terhubung dengan pikiran si keponakan bernama
Tari, aku mendengarnya mengeluh dalam hati dan berharap si
bibi kejatuhan cicak.
Erm ….
Kejatuhan cicak?
Oke.

-18 -

Antologi LCDP – ISEKAI

Lho, kenapa anomalinya kembali lagi? Mudah-mudahan
saja tidak ada yang melihatnya. Sehabis ini aku perlu kembali
dulu ke dunia para peri.
Aku masih sempat mendengar jeritan histeris si Bibi Kepo
saat aku mendarat di kepalanya. Tadinya aku mau melompat,
tapi Bibi Kepo langsung ambruk pingsan. Aku cepat-cepat
berlari ke bawah meja dan kembali ke dunia para peri.
Mission accomplished.

===============================================
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Sebuah Kata Penutup

Cerita ini dibuat untuk LCDP Challenge dengan tema
Isekai. (https://www.facebook.com/notes/lcdp/lcdp-challengeisekai/1663092887081924/)
Semua gambar penuh faedah yang ditemukan sepanjang
cerita ini didapatkan fresh, langsung dari sumbernya.
(https://www.facebook.com/qasidahmemes/)

Bandung, 2018
-M. M. Amanda-
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AJI SOKO SANTOSO

Terjebak di
N e v a n i a M M O R PG
-SLIDER-

S

ore hari di sebuah rumah kost

Bunyi bel elektronik membangunkan pemuda yang
tertidur pulas itu. Dengan malas, ia bangkit dari
tempat tidur dan melangkah menuju kamar mandi. Ia
mencuci wajah, lalu menyisir rambutnya agar terlihat rapi.
Pemuda tersebut juga mengganti pakaiannya dengan kaos
bersih sebelum menuju pintu depan. Bel berbunyi berulang kali.
“Ya, aku datang sekarang!” teriak pria muda itu kesal.
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Ketika ia membuka pintu, nampak seorang pengendara
sepeda motor dengan jacketnya. Pengendara itu tengah
membawa sebuah bungkusan kecil di tangan kanannya.
“Ini alamat Ardy…”
Pemuda yang dipanggil Ardy itu menjawab. “Benar sekali.”
Pengendara sepeda motor itu melanjutkan. “Saya
membawakan pesanan Bapak dari lapak....” Mendengar itu,
raut wajah Ardy berubah dari masam jadi senang.
“Wah, terima kasih banyak Pak!” ucapnya.
Sang pengantar barang hanya menyodorkan selembar
kertas dan sebuah pena kepadanya. “Tolong diisi formulir ini
dengan nama Bapak, alamat dan jangan lupa ditanda tangani.”
Ardy hanya mengangguk saja dan ia segera mengambil
pena dari pengantar barang untuk mengisi formulir tersebut
dengan lengkap. Tak lama kemudian, paket kecil tersebut
sudah berpindah tangan. Pemuda tersebut kembali
mengucapkan terima kasih pada orang yang membawakannya
pesan.
Ardy segera menutup pintu dan berlari kembali ke
kamarnya. Tak sabaran, ia segera membuka bungkusan kecil
tersebut dan isinya adalah sebuah CD dengan label “Nevania
Massive Multiplayer Online Role-playing Game”. Mata Ardy
berbinar-binar melihat gambar-ilustrasi karakter bergaya anime
pada sampul CD tersebut.
Akhirnya kudapatkan juga game ini, meskipun tabunganku
hampir habis. Ia segera menyalakan komputer desktopnya dan
memasukkan CD ke dalam DVD drive.
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Ardy bergumam dalam hati. Dengan ini aku tidak perlu
datang ke warnet untuk bermain game ini! Aku bisa memainkan
karakter milikku sepuasku!
Setelah proses install selesai, muncul tulisan pada layar
monitor Ardy:
Apakah anda ingin membuat karakter baru? Ya/ Tidak.
Ardy menggerakan kursor ke arah tulisan tidak, tetapi tidak
ada reaksi. Pemuda itu mulai tidak sabar sehingga ia menekan
mousenya berkali-kali. Mendadak, seluruh ruangan menjadi
gelap gulita. Satu-satunya yang mengeluarkan cahaya hanya
handphonenya.
“Sialan! Brengsek!!” maki Ardi. Ia bangun dari kursinya dan
melangkah ke pintu seraya berteriak.
“Ibuu!! Saya kan sudah lunasi hutang…” Ucapannya
terputus begitu ia melihat bahwa seluruh lorong gelap gulita
dan tidak terdengar suara apapun. Ia melihat ke kanan dan
kirinya, tak ada tanda-tanda penghuni kost lainnya.
Lalu ia memanggil dengan pelan. “Ibu…ini Ardy.”
Sekelilingnya sunyi senyap seperti kuburan. Pelan-pelan ia
bergerak keluar dari pintunya, sebelum melirik ke arah
kamarnya. Ia tetap tidak melihat apapun karena gelap,
sehingga ia menyalakan mode flashlight pada handphonenya.
Sorotan cahaya putih mengarah ke depannya dan ia bisa
melihat lantai kayu. Ardy menarik nafas lega, ternyata ia masih
berada di dunia nyata. Ia menyeletuk dalam hati.
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Rupanya aku terlalu banyak membaca manga dan
menonton anime…aku akan turun ke bawah dan pergi ke
warnet untuk bermain sampai lampu menyala kembali!
Ia pun menyusuri lorong tersebut dengan perlahan-lahan.

-##-

Setelah beberapa lama berjalan, Ardy merasa ada yang
tidak beres. Ia tidak mencapai lantai dasar, bahkan turunpun
tidak. Keadaan di sekelilingnya sungguh sepi, seperti bukan di
lingkungan rumah kostnya. Selain itu permukaan lantai yang
tadinya rata, kini mulai kasar. Ia segera menyalakan
handphone dan melihat bahwa baterainya tinggal 49%.
Sial! Mengapa harus lowbat di saat seperti ini? Rutuknya.
Ditekannya mode flashlight kembali sehingga jalan di
depannya terang. Rupanya jalur yang dilangkahinya kini terdiri
dari tanah berbatu. Sebelum keterkejutannya selesai, ia
mendengar suara seperti batu besar digeser.
Apa yang terjadi? Aku bukan di rumah kost lagi! Ardy
berpaling ke belakangnya, ternyata sudah gelap kembali. Ia
bisa saja kembali, tetapi sudah terlalu jauh. Tidak ada pilihan
lain, kecuali melanjutkan perjalanannya dan berharap yang
terbaik. Dengan langkah gontai, pemuda itu kembali berjalan
ke depan.

-##-
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Satu setengah jam berjalan di dalam labirin, Ardy
merasakan lelah dan haus. Jika ia berada di rumah kost, ia
pasti minum teh dan es lilin. Sekarang dia berada entah
dimana, sudah pasti bukan di Indonesia.
Di tengah kegelapan, ia melihat cahaya merah yang redup.
Ardy berteriak kegirangan dalam hati. Ada cahaya! Berarti
ada orang!
Tak ingin membuang waktu, ia segera berlari menuju
sumber cahaya tersebut dan melupakan rasa lelahnya sesaat.
Sebentar saja, pemuda itu tiba di tempat tujuannya. Ternyata
cahaya merah tersebut berasal dari sebuah permata berukuran
genggaman tangan manusia. Permata tersebut bernyala-nyala
seperti api sehingga menerangi seluruh tempat tersebut. Raut
wajah Ardy berubah kecewa, karena ia tidak melihat
seorangpun di sekitarnya.
“Sekali lagi sial! Sekarang bagaimana caranya aku keluar
dari tempat brengsek ini?”teriaknya dengan kesal. Tiba-tiba
terdengar suara tertawa yang bergema, nadanya seakan-akan
mengejek Ardy. Pemuda itu terdiam seribu bahasa.
Kemudian pemilik suara tersebut berkata: “Kukira ada
seorang petarung hebat yang memasuki sarangku, ternyata
hanya seekor serangga.”
Ardy tidak terima dirinya diejek. “Berani sekali memanggilku
serangga, keluar kau kalau berani!!”
Suara tersebut kembali menertawakannya. “Cukup berani
bagi seekor serangga, aku akan keluar.” Tiba-tiba tanah
dimana Ardy berpijak bergetar keras. Ia buru-buru menuju
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lorong, tetapi sesuatu yang bersisik menghadang jalannya.
Ketika berpaling ke kiri, ia melihat kedua benda yang
menyerupai bara api berada di depannya.Bau tengik yang
menyerupai belerang segera menusuk hidungnya. Ardy segera
menyadari apa yang dihadapinya kini.
Naga! Meskipun jelas, matanya mulai melihat tubuh besar
bersisik hitam yang menyerupai kadal. Kedua ‘bara api’ yang
dilihatnya adalah kedua mata sang naga. Ia menggigil
ketakutan dan mulai membayangkan yang tidak-tidak.
Mati aku! Di game, makhluk ini seharusnya boss terakhir!
Aku tidak punya apa-apa untuk membela diri…ia akan
memakanku hidup-hidup!
Gantinya melahapnya, sang naga hitam berkata. “Nah,
bicaralah!”
Ketika mendengar itu, Ardy melongo dan bertanya. “K-kau
tidak akan memakanku?”
Naga itu hanya mendengus. “Seekor serangga takkan
memuaskanku…kalau aku memakanmu, aku akan bosan
kembali dan itu tidak menyenangkan.”
Sekarang pemuda itu bertambah heran. “Bosan?”
Naga itu menggeram. “Kini kau mulai membuatku kesal!
Cobalah kau tinggal di tempat gelap dan tertutup tanpa bisa
keluar selama 1000 tahun!” Ia berhenti sejenak dan bertanya.
“Sekarang ceritakan apa yang terjadi di Nevania selama aku
tidak ada?”
Ardy terkejut mendengar perkataan naga itu. Nevania?
Itu’kan nama game? Jadi…aku berada di dalam game?
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Merasa tak sabar, naga itu mulai berteriak. “Ayolah, apakah
kau ketakutan atau memang tidak tahu apa-apa? Lagi-lagi
orang yang salah!”
Selagi mengatur dirinya, Ardy bertanya dengan pelan.
“Maaf, Naga…bolehkah saya tahu nama Anda?”
Naga hitam itu mendengus. “Panggil aku ‘Yang Mulia’,
serangga!”
“Baik, Yang Mulia!” kata Ardy buru-buru. “Sebenarnya saya
berasal dari Nevania…” Diam-diam Ardy menggunakan
pengetahuan tentang Nevania yang diperolehnya dari bermain
game berjam-jam. Maka ia bercerita tentang pengalamannya
ketika ia bermain menjadi seorang mage. Sesekali naga
tersebut menatapnya curiga, namun ia tak punya bukti lebih
lanjut sehingga ia tetap mendengarkan Ardy melantur panjang
lebar. Tak lama kemudian, naga hitam itu berkata.
“Baik, cukup sudah ceritamu!” Ia menatap pemuda itu
kembali. “Serangga sepertimu pasti punya nama, siapa
namamu?”
Merasa gentar, Ardy menjawab. “Namaku Ardy, Yang
Mulia…”
Seraya mengangguk-angguk, naga hitam itu menjawab.
“Ardr…nama yang menarik untuk seekor serangga. Ceritamu
menarik dan aku ingin keluar dari sini. Aku bernama Longarc,
kini buatlah kontrak denganku!”
“Kontrak? Kontrak apa?” tanya pemuda itu tidak mengerti.
“Apa kau ingin keluar dari sini?” tanya Longarc. “Buatlah
kontrak denganku agar kau bisa keluar dari tempat terkutuk ini.
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Kau cukup menyentuh permata merah tersebut” Sebenarnya
Ardy ingin bertanya lebih banyak lagi, tetapi ia ingin kembali ke
dunianya.
“Baiklah! Aku ikuti kata-katamu!” jawabnya memberanikan
diri. Ia meletakkan tangannya di atas permata itu. Seketika,
permata tersebut bersinar sangat terang dan menyilaukan
sehingga Ardy harus menutup matanya. Ia tidak ingat apa-apa
lagi setelah dirinya ditelan cahaya merah menyilaukan itu.

-##-

Sesaat kemudian, Ardy terbangun dan merasakan bau yang
memualkan perutnya. Ia juga merasakan terik matahari yang
menyengat dan lalat yang hinggap di wajahnya. Tiba-tiba
seseorang menyiramkan seember air kepadanya. Langsung
saja ia berteriak.
“Apa-apaan ini? Main siram saja!” Ia menerima sebuah
tamparan keras hingga matanya berkunang-kunang. Setelah
pulih, Ardy melihat bahwa dia berada di dalam kerangkeng besi
bersama beberapa sosok lainnya. Ia berpaling ke arah
penamparnya yang berwajah jelek, berbadan besar dan
berkulit abu-abu. Muncullah pertanyaan di benaknya.
Makhluk apakah itu? Dimana naga bernama Longarc?
“Apakah kau tidak apa-apa?” tanya seorang pria berambut
pirang dan bermata biru di sebelah kanannya. Ia memakai baju
dan jubah putih yang sudah kotor. Kedua tangannya diikat oleh
rantai di sisinya.
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“Tidak, hanya harga diriku saja.”kata Ardy berbohong,
walaupun tamparan tersebut sangat sakit. Ia berpaling kepada
pria di sebelah kanannya. “Siapa kau?”
Pria berambut pirang itu menjawab.“Aku Argam, pendeta
dari Gereja Suci Nevania…kita ditangkap oleh para
ogre…ketika aku sedang menjalankan misi. Bajingan-bajingan
ini akan menjual kita di pasar budak…”
Perkataan Argam langsung membuat Ardy teringat sesuatu.
Gereja Suci Nevania? Ogre?Semua itu kan ada di dalam
game…aku di dalam game? Lalu dimana Longarc? Sebelum
dia berpikir, mendadak tiga ogre masuk dan menarik mereka
berdua.
Ardy berusaha melawan, tapi apa dayanya dibandingkan
dengan dua ogre yang berbadan kekar. Argam hanya bisa
gemetar ketika mereka menyeretnya. Saat yang sama, ia
melihat sesuatu pada sudut kirinya.
Appraisal? Ya/Tidak
Ardy berkata dalam hati Ya!
Tiba-tiba sebuah panel terpampang di depannya:
Lvl. 3 Ogre Slavemaster
Title : Bully
HP 56 MP 23 SP 80
Pemuda itu terkejut melihatnya, kemudian ia berpaling pada
salah satu ogre yang menyeretnya dan melihat:
Lvl.3 Ogre Minion
HP 38 MP 20 SP 80
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Tunggu dulu, ini bukannya ada di game? Mengapa aku bisa
melihat stat mereka? Ia berpikir keras. Jika ada perintah
Appraisal, maka aku bisa melihat stat punyaku. Ardy segera
mencari perintah sebelumnya untuk memeriksa dirinya.
Hasilnya adalah:
Lvl. ?????
HP ??? MP ??? SP ???
Apa? teriak Ardy dalam hati. Jelek sekali! Lebih bagus
karakter magiku dulu.Sekarang aku tidak punya apapun untuk
melepaskan diri! Ia dan Argam terus berjalan dikawal ketiga
ogre hingga menuju ke sebuah alun-alun besar.

-##-

Di alun-alun tersebut terdapat sebuah panggung dimana
berbagai jenis makhluk berdiri berderet bagaikan barang
jualan. Ogre-ogre di sekitar panggung berpakaian bagus dan
mahal. Ardy dan Argam didorong naik ke panggung dan
disambut sorakan. Tak jauh dari mereka, seorang pria tampan
dengan pakaian hitam berkerah bulu putih hanya mendengus.
Kedua daun telinganya memiliki ujung yang lancip. Begitu
dekat, Ardy menggunakan perintah Appraisal untuk mengecek
pria tersebut:
Lvl.?? Dark Naryan
HP 150 MP 109 SP 100

-30 -

Antologi LCDP – ISEKAI
Ardy segera teringat bahwa Naryan adalah semacam ras elf
di Nevania Online, tetapi lebih dari itu ia tidak tahu banyak. Ia
hanya menarik nafas seraya bergumam. Sepertinya aku tidak
bisa mengandalkan Appraisal saja, mungkin ada perintah
Magic atau Attack…
Sementara pedagang ogre tengah menjelaskan barang
dagangannya, Ardy mencoba mencari perintah lain. Tetapi
yang ditemukannya adalah Item. Dengan pasrah, ia
menggunakan Item dan menemukan sesuatu yang aneh.
Item: Red Ruby of the Dragon
Trait: Sign of the pact with the black dragon.
Apa ini? Menarik sekali! Jika ini sebuah game, tentu item ini
bisa diaktifkan. Ternyata berbeda dengan game, aku cukup
mengarahkan mataku ke arah ikon dan mengedipkannya. Ardy
bergumam kembali. Muncullah ide di kepalanya.
Apa yang terjadi jika aku mengklik item tersebut? Diarahkan
mata kirinya ke arah ikon item Red Ruby dan iapun berkedip
dua kali. Mendadak, tubuhnya seperti terbakar api dan dirobekrobek. Iapun jatuh tersungkur di panggung. Pedagang ogre
segera menyuruh kedua anak buahnya memeriksa Ardy.
Ketika kedua ogre mendekat, pemuda itu bangkit kembali.
Kedua matanya memerah seperti darah.Seluruh tubuhnya
membara dan dipenuhi retakan-retakan kecil.
Kemudian Ardy merasa ada sesuatu yang bergejolak dalam
perut dan harus dikeluarkan. Ia segera menyemburkannya
keluar, ternyata itu adalah semburan api. Para ogre yang lain
menjadi ketakutan dan segera menyelamatkan diri dari
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semburan tersebut, sementara para budak mulai berlarian.
Tangan kanan Ardy mulai membesar dan menghitam, kukukukunya mulai memanjang.
Sisik-sisik hitam memenuhi
seluruh lengan kanannya. Hal terakhir yang diingat Ardy adalah
ia meraung keras…tetapi itu bukanlah raungan manusia.

-##-

Sejam kemudian, Ardy terbangun dan memperhatikan
lingkungan sekelilingnya. Alun-alun tersebut nampak hancur
lebur dimana sebuah bekas cakaran besar terlihat dan puingpuing bangunan berserakan di sekitarnya. Kemudian ia
mengangkat lengan kanannya yang sudah tidak menyerupai
lengan manusia lagi. Ardy menarik sesuatu dari kantung
celananya dan melihat handphonenya yang telah retak.
Baterainya menunjukkan 39%.…
Pemuda
itu
juga
tidak
sendirian,
ada
yang
mengerumuninya. Pria Naryan berambut hitam dan Argam
bersimpuh di depannya. Makhluk kerdil berkulit hijau dan
temannya yang menyerupai babi mengikuti mereka.
Naryan hitam itu tiba-tiba berkata dalam bahasa yang bisa
dipahaminya. “Tuanku adalah Avataris kami, sekarang
pimpinlah kami menuju kebebasan!” Ia melanjutkan. “Siapakah
nama Anda, Avataris?” Sementara Ardy berusaha mencerna
kejadian yang beruntun menerimanya, ia mendengar sebuah
suara yang tidak asing lagi di benaknya.
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Ini menjadi menarik sekali…

-##-

Kembali ke Jakarta
Kamar Ardy kosong, sementara komputer desktopnya
masih menyala. Seorang pemuda berambut kribo masuk ke
dalam kamar tersebut.
“Kemana Kak Ardy pergi ya?” tanyanya sambil menggaruk
kepalanya. Matanya melirik ke arah layar monitor dimana game
Nevania masih aktif dan mulai berbinar- binar. Buru-buru ia
menggunakan keyboard untuk keluar dari proses install serta
memijit tombol eject pada DVD drive untuk mengambil CD
game tersebut.
-##-
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KATHERIN HANDAYANI
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-SLIDER-

K

atanya peradaban dunia lain jauh lebih terbelakang
daripada dunia ini. Tapi melihat pria yang sedang
asyik menggunakan laptop milikku dengan kecekatan
orang yang sedari kecil sudah berurusan dengan
komputer, aku merasa itu hanya omong kosong.
Aku bertemu dengannya pertama kali saat sedang
mencarikan buku untuk seorang pelanggan di toko buku
tempatku bekerja. Buku yang diminta berada di area bacaan
anak.
Aku melihat pria itu sedang duduk di salah satu beanbag
beraneka warna yang disediakan untuk para pengunjung kecil
yang sering berkumpul di sini.
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Anak-anak berbagai usia mengelilinginya dengan riang.
Mereka saling berebutan berusaha menarik perhatiannya
dengan buku yang sedang mereka baca.
“Tidak apa-apakah?” tanyaku pada rekan kerjaku yang
memang bertanggung jawab di area bacaan anak.
Rekanku mengangkat bahu. “Tidak terlihat seperti pedofil.
Lagipula aku mengawasi di sini.”
Saat aku beranjak pergi sambil membawa buku yang kucari,
rekanku kembali menyeletuk. “Anak-anak jadi lebih penurut
saat berhadapan dengannya. Meringankanku tugasku di sini.”
Dasar! Semoga saja benar-benar tidak terjadi apa-apa.
Hari sudah malam saat rekan kerjaku mengingatkan bahwa
sudah waktunya bersiap untuk menutup toko. Seperti biasa aku
mengumpulkan buku-buku tak bertuan yang berserakan di
sana-sini dengan keranjang dorong lalu mengembalikannya
satu-persatu ke tempatnya semula.
Saat aku tiba di daerah bacaan anak, aku menemukan pria
tadi masih berada di sana.
Dia sedang duduk santai di tempat yang sama walaupun kali
ini hanya sendirian. Aku mengamatinya dengan lebih teliti.
Dia tampak berusia sekitar akhir tiga puluhan. Rambutnya
berwarna coklat gelap, agak panjang dan diikat pada
tengkuknya. Dia mengenakan kemeja biru berkerah tinggi mirip
seragam sekolah Jepang yang sering kulihat dalam anime
ataupun manga, dan celana panjang yang juga berwarna
sama. Ada perhiasan mirip kalung dengan batu bundar yang
agak besar menghiasi lehernya.
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Gaya pakaiannya agak ane… tidak biasa.
Di pangkuannya tergeletak buku bergambar untuk anakanak. Mata hijaunya menatap halaman yang terbuka dengan
lekat dari balik kacamata. Jemarinya membelai kertas mengilat
yang menampilkan gambar menarik dengan warna-warni
cerah.
“(^∇^)

(人^ω^*)♡

(^_^♪)

(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))”

Pria

itu

menelengkan kepala lalu bergumam lirih. Sayup-sayup
kudengar kata-kata asing dengan irama logat ganjil yang tak
satu patah katapun kukenali.
Aku melirik jam di dinding kasir. Sudah waktunya untuk
menutup pintu. Lebih baik, aku memperingatkan pria itu. “Maaf,
Pak, tapi toko sudah akan tutup.” Aku menegur dengan sopan.
“Σ(´△｀Ⅲ)”

Pria

itu

menoleh,

mengangguk. “(^ 0 ^) / (> _ <)ヽ

terdiam

sesaat

lalu

(○´･ω･｀)b ヾ (.> ﹏

<.) ノ”
“Err...” Aku hanya bisa menatap kosong. Orang asing?
Bahasa Inggrisku mungkin memang lumayan, tapi apakah pria
ini bisa bahasa Inggris? Bagaimana ini?
Dia berdeham lalu membuka mulutnya beberapa kali
dengan canggung. “Ma... af. Tu—tutup. Keluar. Ya.”
Oh! Syukurlah dia bisa berbicara bahasa yang sama
denganku, walau hanya sedikit dan terpatah-patah.
Dia bangkit sambil menutup buku yang sedang dibacanya
tadi. Dengan gerakan ringan dia mengembalikan buku ke rak.
Tepat di tempat yang semestinya. Aku tersenyum.
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“Anda orang asing? Dari negara mana?” Tanpa dapat
menahan diri aku bertanya sambil lalu. Tanganku sudah sibuk
memilah-milih buku yang berasal dari rak di area ini dari antara
buku-buku yang kubawa.
Pria itu menoleh dan membalas senyumku. “…Fayth.”
Apakah ada negara bernama Fayth? Aku memutar otak
berusaha mengingat-ingat. Namun tetap tidak terpikir. “Aku
belum pernah mendengar nama negara itu.”
Pria itu hanya tersenyum. Dia kembali ke tempatnya tadi
duduk lalu membungkuk, tangannya meraih onggokan kain
hitam di lantai yang baru kusadari keberadaannya.
Saat dia mengangkat kain itu, mataku membelalak. Di balik
kain yang ternyata adalah mantel, tergeletak sebilah pedang.
Tidak! Mataku tidak salah. Itu memang pedang!
Panjangnya hampir satu setengah meter dengan lebar
mungkin selebar jengkal tangan. Gagangnya terbungkus kulit
berwarna hitam dihiasi batu-batu berwarna merah. Sarungnya
juga dari kulit hitam dihiasi ukiran huruf-huruf merah yang tak
kukenali. Rantai perak melingkari gagang pedang dan
sarungnya seakan-akan mengikatnya agar tidak dapat
dihunus.
Aku melangkah mundur. Buku-buku di tanganku berjatuhan
kembali ke dalam keranjang. Di mana pesawat telepon
terdekat? Sial! Seharusnya aku tidak meninggalkan ponselku
di meja kasir.
Pria itu menyampirkan mantelnya di tangan lalu meraih
pedang di lantai. Gerakannya terhenti saat kakiku tersandung

-37 -

Le Chateau de Phantasm
keranjang dorong dan membuatnya terguling. Dia menoleh
padaku sebelum melirik sekilas pada pedangnya, lalu
menegakkan tubuh tanpa mengangkat pedang.
“ (¯ ◇ ¯;) （≧□≦；）ゝ m(__)m “ Dia berkata sambil
membungkuk. Sesaat kemudian suaranya menghilang lalu
keningnya berkerut. Setelah beberapa lama barulah dia
kembali berbicara. “Maaf. Tidak. Bahaya. Tidak. Takut.”
Bagaimana orang bisa tidak takut saat melihat pedang?!
Pria itu berdecak. “ (´^｀;) (・◞◟・｀；；) (V；´・ω・)☆
“ Dia berlutut lalu membungkus pedangnya dengan mantel.
Setelah itu dia mundur beberapa langkah dan mengangkat
kedua tangannya. “Eh… Bendera. Putih… Menyerah?”
Ha?
“ (° ゜ °;)?? … Tidak benar?” Kening pria itu kembali berkerut
sementara dia menelengkan kepalanya ke kiri dan kanan.
“Mereka. Bilang. Bendera putih. Menyerah?”
“...mereka siapa?”
“Anak-anak.”
“...”
Dan di tengah-tengah keheningan yang tercipta karena aku
tidak tahu harus berkata apa, terdengar suara bergemuruh
yang menggerung panjang dan keras. Aku menoleh berkeliling,
mencari asal suara.
Sementara pria itu menunduk menatap perutnya lalu
meringis. “ ヾ(´ε｀*)ゝ Maaf. Perut. Kosong. (/// p ω q ///) ”
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Yang benar saja! Tanpa dapat kutahan, sudut bibirku tertarik
ke atas. Apalagi seakan menegaskan keberadaannya, suara
itu kembali terdengar. Menyuarakan protes perut yang
kelaparan.
Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. “Jangan-jangan
kau seharian di sini tanpa makan dan minum?”
Dia mengangkat bahunya. “Minum. Permen. Anak-anak
memberi.”
“Kenapa kau tidak membeli makanan? Di sekitar sini banyak
penjual makanan, kan?”
Dia mengeluarkan sekeping koin dari sakunya. “ p(´⌒｀q)
Tidak mau tukar. ˚(ノ◇≦。) ”
“Kau tidak memiliki mata uang sini? Kenapa kau tidak
menukarnya di bandara.”
“Bandara?” Dia menelengkan kepalanya. “Ah. Pesawat.
Tidak ke sana. (_ _|||) Tukar di mana?”
“Sudah semalam ini, tidak ada tempat penukaran valas yang
masih buka.”
“ Σ (0 д 0) !! (･ ◞◟ ･ `;;) (･ω･｀Ξ´･ω･) “
“Seharusnya kau juga bisa menukarkannya di hotel…”
Keningku berkerut. “Kau punya tempat untuk menginap malam
ini, kan?”
“(° ゜ °;)?? (´^｀;) ヾ (⌒ ▽ ⌒) ゞ Tidak.“
Aku mendesah panjang. Kelihatannya dia hanyalah seorang
asing yang tidak tahu apa-apa. Aku melirik pedang yang
terbungkus mantel. Itupun mungkin isinya bukan pedang
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sungguhan walaupun gagang dan sarungnya memang
meyakinkan. “Apa boleh buat.”
Jadi yang paling pertama kulakukan adalah membawa pria
itu ke restoran terdekat yang masih buka. Karena urusan perut
adalah masalah yang paling mendesak.
Dia memberikan beberapa koin yang tadi dikeluarkannya
untuk mengganti uangku. Koin berwarna emas yang memiliki
lambang dan tulisan aneh.
Aku perlu memeriksa nilai tukarnya untuk ditukar dengan
uang yang kumiliki. Setidaknya dia jadi memegang sedikit uang
untuk digunakan sebelum bisa ke tempat penukaran. Jadi
sementara dia melahap makanan, aku bermain-main dengan
ponsel pintarku.
Tapi mesin pencari yang kugunakan tidak dapat
menemukan informasi apapun tentang negara bernama Fayth.
“Tadi kaubilang kau berasal dari mana?” tanyaku dengan
kening berkerut.
“Fayth.”
“Aku tidak dapat menemukan negara bernama itu di
manapun.”
“Bukan. Bumi.”
Ini… bukan naskah novel ringan, kan?

***
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Aku menggelengkan kepala, mengusir kenangan
pertemuan pertamaku dengan pria yang memperkenalkan
dirinya dengan nama Rain Arshen. Pada akhirnya aku
membawa Rain pulang bersamaku.
Tak terasa sudah hampir sebulan Rain tinggal bersamaku.
Koin emas yang dia berikan ternyata benar-benar terbuat dari
emas dan harga satu kepingnya setara dengan gajiku sebulan.
Jadi aku menjualnya ke toko emas.
Setiap hari Rain selalu ikut ke tempatku bekerja. Dengan
bantuan anak-anak yang entah kenapa sangat menyukainya,
ditambah buku-buku bergambar, dengan cepat dia sudah
menguasai bahasa ibuku.
Dan tanpa kusadari, dalam sekejab dia sudah menguasai
penggunaan komputer. Aku tidak dapat memutuskan harus
mengagumi
kemampuan
mengajar
anak-anak
atau
kemampuan belajar Rain.
Mataku kembali tertuju pada sosoknya yang dengan gesit
memasukkan sederetan perintah pada papan ketik sambil
sesekali menggeser tetikus. Cahaya layar laptop memantul di
kacamata Rain, membuat matanya tampak tersembunyi.
Namun senyum yang perlahan-lahan melebar di bibirnya entah
kenapa membuat bulu romaku berdiri.
“Apakah kau menemukan sesuatu yang menarik di
internet?” Tanpa sadar bibirku bergerak.
Rain menghentikan gerakan tangannya lalu menoleh
padaku. Dia tersenyum ramah seperti biasa. Senyumnya yang
tampak mengerikan tadi pasti hanyalah khayalanku saja.
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“Duniamu begitu berbeda dengan duniaku. Jadi, ya, aku
menemukan banyak hal yang menarik. ♪((o(^∇^)o))♪ ” Rain
mengetuk-ngetuk tetikus dengan sambil lalu. “Aku sangat
tertarik terutama pada penggunaan prinsip magnet yang dibuat
dengan listrik ini. Yang lalu digunakan untuk mempercepat
energi pergerakan rel logam untuk menghasilkan kecepatan
yang mendekati atau melebihi kecepatan cahaya...”
“Apa sih yang sedang kaulihat?” Karena penasaran aku
menghampiri Rain lalu melongok layar laptop. Di sana
terpampang gambar cetak biru sejenis mesin dengan berbagai
istilah teknis dan angka-angka yang langsung membuat
kepalaku berputar.
“Kau bisa membaca ini?” tanyaku sambil memalingkan mata
sebelum isi kepalaku korsleting.
Tapi aku tidak mendengar jawaban Rain karena perhatianku
teralihkan oleh sehelai bulu burung berwarna kelabu yang
melayang ringan di tengah ruangan.
Masuk dari mana? Aku mengedarkan pandanganku
berkeliling. Seluruh jendela tertutup dan aku tidak memiliki
apapun yang dihiasi bulu. Apakah ada burung yang masuk saat
aku membuka jendela untuk mengganti udara tadi pagi?
Tatapanku kembali pada bulu yang sekarang sudah berada
di tangan Rain. Entah sejak kapan dia sudah berada di tengah
ruangan. Rain memutar-mutar bulu di tangannya. “Satu...”
gumamnya hampir tak terdengar.
“Ha?”
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Rain menyimpan bulu itu ke balik pakaiannya. “Peringatan
bahwa aku akan dijemput.”
“Dijemput?”
“Benar. Untuk kembali ke duniaku.” Rain menghampiri
laptop lalu kembali berkutat dengannya untuk beberapa saat.
Tak lama kemudian laptop itu sudah dimatikan olehnya.
Tanpa tergesa-gesa Rain mengganti pakaiannya dengan
pakaian yang dikenakannya pada saat kami pertama bertemu.
Dia melipat pakaian sehari-harinya dengan rapi lalu
menumpuknya bersama dengan beberapa benda yang
kuberikan padanya selama dia berada di dunia ini.
Aku menatap tumpukan barang-barang itu dan menyadari
bahwa Rain tidak menyisakan satupun barang dari dunia ini di
tubuhnya. “Kau tidak membawa apa-apa dari duniaku?
Bukankah barang-barang dari sini akan bisa membantu
memajukan duniamu?”
Rain menggeleng. “Teknologi dari duniamu belum cocok,
bukan, seharusnya aku menyebutnya tidak cocok, untuk
duniaku. Dan pengetahuan dari duniamu belum waktunya
dikenal dalam duniaku.”
Sementara aku berusaha mencerna arti ucapan Rain, dua
helai bulu kelabu tiba-tiba melayang turun dari langit-langit.
Rain kembali menangkap keduanya.
“Dua.” Rain memasukkan bulu itu ke balik pakaiannya, lalu
menggantungkan pedang di pinggangnya dan mengenakan
mantelnya. Setelah itu dia kembali memeriksa untuk
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memastikan tidak ada barang dari dunia ini yang masih
terbawa olehnya.
“Nah. Sudah saatnya aku mengucapkan selamat tinggal.”
Rain membungkuk padaku. “Terima kasih telah membantuku
selama aku berada di sini.”
“Secepat ini?”
“Dia hanya akan berhitung sampai tiga.” Rain tertawa kecil.
Mengikuti ucapannya, tiga helai bulu kelabu melayang di
antara kami. Aku menatap kosong pada bulu-bulu yang seakan
menari di udara. Saat bulu itu akhirnya jatuh ke lantai, aku
sadar bahwa Rain sudah tidak lagi bersamaku.
Sosoknya lenyap tanpa bekas dari hadapanku. Begitu saja.
Aku mendesah. Rasanya seperti mimpi.
Suara
keras
yang
terdengar
dari
punggungku
menyentakkanku. Aku menoleh. Pintu apartemenku telah
didobrak paksa, dan sekelompok orang-orang berpakaian
hitam lengkap dengan senapan mesin yang siap memuntahkan
pelurunya menyerbu masuk.
Atau bukan?
Samar-samar aku ingat gambar cetak biru mesin yang tadi
dilihat-lihat Rain dengan laptopku memiliki watermark—gambar
elang emas berkepala putih dengan latar belakang biru di
dalam emblem berbentuk lingkaran.
Aku mengangkat kedua tanganku sambil kembali
mendesah. Seharusnya aku tahu dunia lain sama dengan
MASALAH... benar, dengan huruf besar semua!
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Orang-orang berpakaian hitam yang tidak menodongkan
senjatanya kepadaku mulai menyebar untuk memeriksa setiap
jengkal apartemenku. Salah seorang dari mereka mengutakatik laptopku untuk sejenak sebelum menutup dan
memasukkannya ke dalam tas.
“Unit yang digunakan untuk peretasan sudah diamankan.
Periksa ulang apakah ada unit cadangan.” Orang itu berkata
lalu menoleh padaku. “Kita perlu berbicara.”
Aku meringis. Tentu saja... Berbicara… Nah, sekarang
bagaimana aku harus menjelaskan bahwa ada orang dari dunia
lain yang telah meretas data milik agensi rahasia pemerintah
dengan laptop milikku, ya?
~END~
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[.RE]

Lidah Agen Mayit
-REINCARNATION-

DAN

A

ku mengutuk kata itu. Simbol kepemilikan lebih,
kekayaan, serta berkah menjadi ciri khas para elitis.
Bujuk rayu mereka ditautkan pada kata 'dan ini', 'dan
itu', serta 'dan ini-itu' untuk memancing para lemah
mental untuk mengikuti langkah mereka.
Sialnya, hukum itu juga berlaku saat mati. Beberapa mayit
akan masuk dalam dunia tengah ini untuk diuji terakhir kalinya.
Aku bersyukur bila banyak dari mayit merasa diri mereka
berperan saat hidup. Artinya pekerjaanku mudah karena
mereka tidak harus berjumpa dengan kami.
Ya, kami. Sialnya bukan pasangan melainkan lawan.
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"Aku Tar, Dia Pir. Aku agen Reinkarnasi. Dan dia Agen Alam
Baka."
Ah, cara mengenalkan ini... kentara sekali si Tar ini ingin
mengambil mayit ini. Ya sudah, dia sudah melangkah maju
mengenalkan diri, lebih baik aku mundur membiarkannya
menjelaskan.
Muka si mayit tampak ketakutan. Wajar saja. Tapi setelah
beberapa a-b-c-d singkat maka sadarlah ia bila kepalanya
harus memutuskan.
Tentu saja, sebelum lupa, si Tar menjelaskan pula kondisi
orang yang masuk dalam ruang ini:
1. hanya berlaku pada individu yang tidak percaya penuh
pada satu jenis kematian. (artinya yang percaya ada bidadari
surga dan panasnya neraka silakan terjun ke agen surga dan
neraka. Yang percaya ketiadaan atau dunia ya dunia saja, ya
sudah ikut ke alam baka, alam penantian.)
2. hanya berlaku bagi yang menyesali kehidupannya.
3. yang berfantasi (serta masturbasi) indahnya mengulang
kehidupan.
4. harus (ditakdirkan) mati sia-sia. (tapi bukan bunuh diri.
Mereka punya jalur sendiri.)
5. menyia-nyiakan waktu tanpa merasa bersalah.
(ini penjelasanku... bahasa si Tar lebih manis dan penuh
buai mimpi.)
Kadang ingin kukutuk pekerjaan ini. Administrator kematian
sering menjuluki kami sebagai "Iblis perayu di tikungan
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terakhir". Harusnya damai sajalah para makhluk menyambut
kematian tapi kami harus memaksanya untuk bergumul dengan
pilihan lalu memaksakan takdir baru padanya. Tidak
selamanya 'new game+' itu menyenangkan...
"Jangan misuh, Pir. Isi hatimu kebaca dari ekspresi muka,
loh. Terlalu banyak mengerenyitkan alis bisa bikin klien kabur."
Kebetulan sekali lawanku ini cukup berat. Agen reinkarnasi.
Rasio permintaan terhadap pilihan ini semakin populer. Konon
karena paham pemikiran ini semaki n dilambungkan tinggi oleh
fiksi fantasi. Akibatnya, departemen ini sekarang sedang jorjoran menaikkan target dengan cara menawarkan program
hidup kembali dengan riang gembira (bahasa kerennya di sana
cheat).
Tuh, seloroh si pemilik kapital yang tinggal seenaknya bilang
"Dan Kamu Bisa Menjadi Raja. Menghindari kesalahan tolol
dahulu karena menjadi si tertindas," aku yakin peluru-peluru
manis itu mudah menggoyang iman yang lemah.
Andai yang ingin hijrah itu tahu. Mengulang kehidupan
kembali itu tidaklah menyenangkan. Memangnya nanti mereka
tidak akan diuji kembali?
"Sudahlah, tak usah pedulikan si buruk rupa itu. Saat ini
poinmu sangat cukup untuk reinkarnasi. Waktu yang kau buang
sia-sia itu bisa jadi modal balik untuk status maha dahsyat,"
cuap si agen tambah jadi, lihat saja alisnya yang panjang
semakin menyudutkanku.
"Tunggu, apa yang terjadi kalau aku memilih untuk langsung
saja ke alam baka?" oh, si mayit ini rupanya cukup kritis. Bagus!

-48 -

Antologi LCDP – ISEKAI
"Biar kujelas-"
"Kau akan mendapati ruang tunggu yang lamaaaa sekali.
Duniamu masih belum saatnya punah jadi kau masih harus
menunggu..." cih, sudah memotong sekarang dia memintaku
menjelaskan sendiri; pasang wajah memelas pula.
Aku menghela napas. Nasib jadi agen mayit yang harus
jujur. "Sekitar 2000 tahun dari sekarang," jawabku. Yah, itulah
yang bisa kutawarkan sebagai agen alam baka. Menunggu.
Bukan kemungkinan mendapat kejayaan, kekayaan, kerajaan,
serta macam tetek bengek lain yang terdengar manis di mulut
pahit dirasa.
"Nah, kan! Waktu sebanyak itu lebih baik dipakai untuk
kembali bermain di dunia! Untuk apa menunggu lama. Kau
punya koin lebih dan permainan sudah memintamu untuk
memasukkan koinnya. Hajar saja, jadilah jagoan!"
Beberapa tepukan di bahu membuat si mayit ini agak
goyang. "Perlu kuingatkan kalau kau bisa saja mengulang
kesalahan yang sama," selaanku membuat wajah girang mayit
jadi pucat. Begitupun si agen. Ia jelas-jelas mengirimkan
sungut kesal.
"Aku hanya ingin adil. Kematian memang bukan pilihanmu,
tapi kau punya hak memilih di antara dua pilihan. Reinkarnasi
atau menunggu di alam baka sampai ada keputusan
selanjutnya dari Maha Pencipta Sistem."
Ia tergugu sejenak. Dapat kulihat ia berulang kali berganti
rupa memandangi kami berdua. "Percayakan pada hatimu!"
itulah isu pertama yang kembali dikoarkan agen reinkarnasi.
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"tutup matamu dan bayangkan apa yang akan kau capai dan
jalani!" saat materialisme menjajah serta saat sisi spiritual
terejakulasi, siapa yang tidak tahan. Hanya yang berani bosan
serta bodoh saja yang memilih bersamaku.
Jawabannya sudah jelas. Dia pergi serta... ah, aku harusnya
tidak mengutuk kata itu lagi. Yang terjadi, terjadilah. Dan,
hanyalah sebuah pilihan kata.

Tapi
Tapi.
Kata yang khusus untuk menyangkal, membandingkan, dan
menghaluskan makna. Aku benci harus mengutarakan definisi
itu untuk memanggil kesadaran. Dibangunkan dengan jerit
telepon saat istirahat dapat membuat mayit ditendang ke kamar
yang salah.
"Aku tahu kau sedang tidur tapi tolong aku, Pir!!" Aku tahu
siapa pemilik suara ini...
Si Tar, agen reinkarnasi tadi. Pasti ada yang tidak beres.
Suara di seberang sana mulai menghilang. Ini mulai
melelahkan.

"Kutebak, orang yang baru saja kau reinkarnasikan akhirnya
jadi raja setan. Si tak-kuat-mental akhirnya memilih untuk
menghancurkan saja dunia yang kau awasi," ucapku datar
memancing pembicaraan.
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Aku mendengar sengguk pendek.
"Dan sekarang nilaimu turun drastis."
Sengguknya memanjang. Satu dorongan lagi dan ia pasti
menangis. "Sebentar lagi evaluasi berkala agen mayit dan
kamu masih nekat mengambil poin. Itu harusnya poinku,"
sungutku.
Aku tahu menembak jatuh genteng itu salah. Tambah lagi
korbannya sudah tertimpa tangga. Yah, kadang pelajaran ada
baiknya diumbar dari mulut yang lebih pedas. Lagipula,
saatnya membuang stress.
Ia mengejan tangis. Kalau sudah begini kasihan jadinya
"Temui aku di Warung Kopi depan stasiun. Kita bicarakan saja
di sana!"
Sengguknya menghilang.
"Kali ketiga," ucapku singit saat bertemu dengannya.
Parasnya yang biasa gembira menyalak mayit kini tampak
pucat seperti makhluk kurang jiwa. Dia manut mengikutiku
masuk dalam warung kopi. Aku yakin ia gelisah. Lihat saja
kepalanya selalu mengawasi sekeliling seolah tak ingin dikenal.
"Kapan kau belajar dari kesalahan?" pertanyaan pembuka
ini cocok kulempar setelah ia memesan wedang dingin.
"Tapi kau tidak mengingatkan! Kau tahu bagaimana
nasibnya bila ia masuk ke alam baka kan?"
Demi Sapi-Sapi Terpuji. Sempat pula ia menyajikan
argumen. Sanggahan ini jelas butuh disidang!
"Apa kau memberiku kesempatan menjelaskan?"
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Dia tergugu.
"Apa yang kuketahui, tidaklah boleh kusebar. Kami hanya
menawarkan-"
"Tapi setidaknya kau bisa memberiku kode..." Dan kembali
dia menyelaku. Lalu kami disela datangnya minuman... lalu
disela keheningan.
Kembali harus aku yang memulai bicara. "Kalau kau
memerhatikanku..."
"Tapi harusnya
membahasnya."

sebelum

dia

muncul

kita

sudah

Berang sudah, jebol bendungan kesabaranku. Wedang
dingin ini gagal menahan sumpah serapah dalam kepalaku. Oh
ya, ya, lihat mataku! Lihat urat kesalku! Sini kupingmu! Ganti
aku yang membakarmu!
"Apa aku tahu akan berpasangan denganmu untuk satu
orang itu? Kau lupa administrasi agen mayit diacak agar tidak
terjadi nepotisme terutama dengan teman satu angkatan.
Berapa kemungkinan aku dan kau bertemu di antara bermilyar
kombinasi agen reinkarnasi, alam baka, tindih jiwa, dan ulang
waktu?"
"Tapi-"
"Dan jangan lupa, pekerjaan kita berdua diawasi. Kau boleh
bercakap manis, mengancam mayit, dan menggunakan ragam
cara untuk mengajaknya masuk ke duniamu! Kau yang dinilai
atas keefektifan bekerjamu."
"Tapi-"
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"Tanggung jawabmu kepada atasanmu!"
Putusku. Habis sudah wedang dingin kuhirup dengan dingin.
Kalau saja ia menyanggah sekali lagi saja maka uap dingin
yang tersisa pun akan kulempar ke mukanya!
Ia terdiam. Hening. Aku melihat sekeliling dan menyadari
vokal tinggi barusan menarik perhatian. Sial, kurang tidur
memudahkan jebol emosi.
"Tapi... bukan hakku untuk meminta bantuan darimu...
dalam bentuk apapun..." simpulnya. ia tersengguk sampai
lubang hidungnya meneteskan ingus merah. "Tapi aku tak tahu
lagi bagaimana cara menyelamatkan diri dari nilai buruk. Kau
tahu kan evaluasi kemarin aku sudah ditandai oleh penguji?"
"Baik, coba kita runut bagaimana kejadiannya. Kutebak, si
mayit itu mencoba menawarkan makanan favoritnya pada
masyarakat. Harapannya jelas agar orang-orang kagum
karena ada sesuatu yang baru."
Si Tar mengangguk. "Tapi gagal. Ia justru ditolak,"
tambahnya. "Lidah di tempatnya tinggal tidak terbiasa pedas.
Ia dianggap membawa barang petaka dan hampir saja
dieksekusi mati..."
Ah... sensitivitas tiap penduduk memang beda-beda...
pernah pula kudengar ada yang mati karena sekedar
membungkuk saat minta maaf. Kabarnya cara itu dianggap
sebagai 'membuang harga diri' dan siap mati.
"Dia berhasil kabur karena aku memberinya kemampuan
menghilang-saat-terdesak. Siapa sangka ia lari ke perbatasan
dan diselamatkan oleh bandit."
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Kubiarkan saja si Tar ini merocos. Jalan hidup si mayit tadi
diceritakan langsung ke telingaku. Jarak dari meja ini cukup
baginya untuk tidak bersuara lebih keras.
"Tragedi demi tragedi membuatnya mengutuk aku dan kau
serta pembuat sistem..." simpulku, membuatnya mengangguk.
"Kurasa kau beruntung takdirnya berjalan karena pilihan
sendiri," tambahku.
Eh, mengapa ia memalingkan muka?
"Jangan-jangan..."
"Jangan tanya lagi... kumohon... aku tidak ingin membuat
pengakuan di sini."
Ingin sekali lagi kumaki dirinya. Sayang, saat ini yang bisa
kuberikan hanya telinga untuk mendengar keluhan. Ah,
mendengarnya hanya sesenggukan saja membuatku ingin
sekalian saja melepas kesal.
"Kau tahu. Posisimu kurang lebih sama denganku."
"Aku dan kau sama-sama terancam. Kau terancam karena
pengurangan nilai. Aku karena kuota. Mungkin saja kita berdua
akan menjadi salah satu yang beruntung untuk masuk program
rehab."
Pundaknya terguncang. Ia menatapku dan berharap
'sekedar kelakar' dari mulutku. Harusnya kusebut saja sedang
bercanda. Toh, canda karena kontradiksi adalah paradoks
yang asyik untuk ditertawai bersama. Herannya, untuk pertama
kalinya aku ingin tahu apakah kontradiksi dalam diam ini dapat
menjadi sebuah komedi baru...
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Atau tragedi?

Atau
Aku membuka daftar mayit yang kuinspeksi hari ini. Nama
mayit barusan ternyata memang ditakdirkan jadi raja setan bila
sempat hijrah. Adalah sebuah ironi karena kami ditugaskan
untuk mencegah bila nama itu akan mencelakakan dunia
sebelah. Tapi menyaksikan bagaimana para agen lain saling
sikut, saling argumen demi mendapatkan kuota penilaian
harusnya membuat banyak pertanyaan...
Mengapa pula kami sebagai agen diberi kesadaran?
Mengapa pula harus kami yang berargumen
menentukan nasib makhluk berkesadaran lain?

dan

Mengapa pula hanya kami yang diberi rahasia dan tak boleh
diumbar?
Dan yang lebih menyebalkan... mengapa pula atribut hidup
harus menempel pada kami?
Makan, tidur, senang, sedih, bertanya, bahkan sampai
bermimpi. Itu atribut duniawi yang dimiliki oleh mereka yang
sempat terjun dalam dunia. Lantas apalah kami dalam dunia
ini?
Dan apapula dunia ini tempat kami tinggal? Aku dengar
manusia di dunia lain sempat berkata dunia mereka hanyalah
persinggahan sementara lantas kalau mereka tahu akan
dimasukkan dan bekerja dalam dunia ini, apa kalimat itu bisa
ditarik?
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Pertanyaan itu membuatku menutup buku. Rasanya
jawaban apapun hanya akan memuaskan jiwa bila dipercaya.
Hanya pengalaman hakiki saja yang dapat membuka mata. Ah,
dan pengalaman pula yang memperkuat keyakinan dan
kepercayaan.
Sebuah ketukan di pintu membuat lamunanku buyar. Siapa
yang datang tengah waktu istirahat begini?
"Agen Alam Baka, Pir?"
Aku mengangguk. Yang datang ternyata adalah dua orang
Pemolisi. Pamong Peraturan. Seragam kardus hitam mereka
membaur dengan gelapnya lorong tanpa pelita. Dari balik
sarunya cahaya itulah dua pasang mata mereka tampak
menyala, merah. Mungkin imaji seperti inilah yang
menisbahkan julukan tukang marah-marah pada mereka.
Hanya saja, merekia berdua datang padaku dengan wajah
ramah, walau tetap bermata merah. Keduanya dengan sopan
mengangkat topi dari kepala dan meletakkannya di pundak.
Tetap saja, kesopanan seperti itu tidaklah membuat mereka
layak menginjakkan kaki di kamarku.
"Apa baru-baru ini kau bertemu dengan agen Reinkarnasi,
Tar?"
Aku mengangguk lagi. Perasaanku tidak enak.
"Ada yang salah, tuan-tuan?"
Mereka saling berpandangan.
"Apa yang kalian bicarakan saat bertemu?"
"Pekerjaan," jawabku hati-hati.
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Kembali saling pandang. Ini mulai menyebalkan. Mereka
pasti ingin afirmasi dari jawabanku.
"Kami butuh kesaksian anda. Ikut kami ke kantor Pamong
Peraturan. Ini dokumen dari atasan anda dan Pamong
Peraturan."
Kantor Pamong Peraturan mungkin jadi bangunan paling
angker. Entah mengapa mereka sengaja tidak membersihkan
atau memperbaiki gedung setinggi delapan lantai ini. Hanya
genteng saja yang dirapihkan, setidaknya dibuat agar tidak
jatuh. Mungkin itu sebabnya mudah mencari gedung ini, tinggal
sebut 'gedung paling kotor' dan semua mata bisa melihat di
antara gedung-gedung berkilau.
Aku ingat... ada rekan sesama Agen Alam Baka juga yang
pernah diinterogasi. Konon kabarnya selama beberapa hari ia
sulit jalan. Ia tidak bercerita kelanjutannya. Dan sekarang
setidaknya kualami... diinjak pakai kaki kursi itu tak layak
disebut nikmat.
Tidak sengaja ternyata...
"Saudara Tar menghilang tadi pagi."
Dan ini bukanlah berita yang tidak sengaja muncul. "Kami
mendapati terakhir kali ia menghubungi anda," ah, berpasang
mata dalam ruangan sekarang serius. Sepasang mata saja
bisa membuat sarafku tegang. Detik berikutnya, lidahku
terkunci ... "Apa saudara Pir tahu sesuatu... atau ada yang
hendak tuan katakan pada kami?" dan dipaksa bersaksi.
"Iya, dia menangis karena masalah pekerjaan," Sungguh,
tidak ada pilihan bagiku untuk tidak mengaku.
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"Sungguh?"
Aku mengangguk, berusaha menjaga agar lidah tidak
dibekuk para Pemolisi.
"Kamu tidak membeberkan isi diarimu pada saudara Tar?"
Aku terhenyak. Daftar Mayit tidak boleh diketahui agen lain.
Bahkan melihat setitik tintapun dilarang.
"Tidak. Anda tentu tahu hukumannya sangat berat bagi kami
bila isinya bocor. Kami hanya berdiskusi bagaimana baiknya
menghadapi masalah."
Mereka kembali saling menatap. Beberapa dari mereka
yang bermata ramah keluar pintu dan bercakap. Aku sempat
melihat
mereka
menggelengkan
kepala,
sepertinya
'wawancara' ini tidak akan berjalan baik.
"Anda memberinya solusi untuk pergi ke tempat tertentu?"
oh, pertanyaan menuduh ini sangat baik sekali.
"Ya. Aku memintanya ke Administrasi Mayit untuk meminta
lembur tambahan. Ada yang salah, tuan?"
Pertanyaanku membuat mereka saling pandang. Oh,
kecurigaan justru makin menjadi. Apa pilihan untuk menjawab
lebih baik juga tidak ada?
Dan mereka yang berbaik hati sudah lepas tangan, giliran
yang wajah garang masuk. Belum ada salam sapa, kakiku
sudah terinjak kursi. Kali ini sungguh disengaja. Yang
menyebalkan, mulut mereka tersenyum tapi mata mereka
menyeringai.
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Tambah lagi, bukan mulut yang berbicara tapi tangan.
Literal. Aku serius. Tangan mereka masuk ke mulut dan
meraba lidahku saat aku menjerit kesakitan. Kedua tanganku
dicengkram... sungguh mereka tidak mengenal empati.
Tidak ada kata pilihan bagi mereka. Celup tangan barusan
membuat mata merah mereka menghitam kelam. Sial bagiku,
aku dipaksa melihat ke dalam bola mata itu selayaknya melihat
ke dalam sumur tanpa sumber cahaya. Aku tidak perlu
bersuara, karena suara adalah nikmat yang mereka segel.
"Dia tidak membeberkan diarinya."
Aku megap-megap mengambil napas setelah mereka
mengangkat tangan. Tidak ada lagi tangan memperkosa mulut,
tapi rasanya hati ini tercabik karena semua sudah terbaca.
"Berarti bukan dia pelakunya... atau... dia hanya memberi
petunjuk. Coba tanyakan hal berbeda."
Jantungku berdebar keras tapi herannya napasku justru
melemah. Kontradiksi menarik ini bukanlah pilihan bagiku.
Mereka akan tahu adanya pilihan tak mengucap kata, alasan
mengapa aku mendahului bertanya.
"Apa kau memberi tahunya tentang Reset reset?"
Ah...
Sekarang aku tahu mengapa para Pemolisi bisa
membungkam lidah Agen Mayit. Atau mungkin lebih tepatnya,
merasakan sendiri... memang lebih bisa meyakinkan. Tidak
perlu lagi ada kata "Atau".
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Karena
Alasan adalah penyebab manusia bergerak. Sebut saja itu
dorongan, motivasi, harapan, atau apapun yang istilahnya.
Semuanya demi merasakan sesuatu, heh, itulah pikiran
makhluk yang memiliki akal dan nafsu.
Aku butuh alasan untuk tetap hidup. Begitupun Tar dan Para
Pemolisi ini.
Tidakkah kalian semua merasa aneh? Mengapa kalian yang
bisa kuajak bicara ini merasa perlu berpikir? Merasa perlu
untuk hidup?
Tentu saja, semua memiliki alasan. Bahkan untuk sekedar
membaca rangkum kehidupanku. Yah, aku tahu adalah sebuah
ironi, kematian makhluk tidak hanya berakhir menjadi sebuah
kenangan tapi juga cerita.
Setelah kematian yang ada hanyalah pergantian peran...
tergantung apa yang dipercaya maka itulah yang akan jadi
akhirnya.
Aku?
Aku percaya setelah mati akan mengutuk kehidupan itu
sendiri. Aku tidak gagal. Tidak kesal. Hanya meratap benci
pada kehidupan dan segala kepemilikan. Dan lihatlah aku
diletakkan di mana? Agen Alam Baka!
YA YA YA Aku dulunya manusia! Mati. Terjun langsung ke
sini. Sungguh kutak mengerti alasannya. Dan HEBAT-nya,
sistem dunia ini sama saja. Pembuat sistem tidak kreatif! Rejeki
dan umur ternyata juga dijadikan ajang kecemburuan.
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Harusnya aku percaya saja surga dan neraka itu ada, lebih
mudah jadinya kalau dicemplungkan dalam satu kuali berisi
entah nikmat entah nila.
Ah, lacur lidah dalam otakku ini sudah keluar sebagai racun.
Biarlah para Pemolisi itu menikmati sumpah serapah yang
kutahan sedari awal narasi hidupku. Kuyakin mereka hanya
akan tahu kalimat pertamaku membahas kepemilikan! DAN!
TAPI! ATAU! Kurasa mereka hanya akan peduli pada alasan di
balik penggunaan kalimatku saja.
Atau alasan mengapa aku memberi tahu Tar tentang resetreset.
"Sudah bangun?"
Ranjang, seprai, dan tirai putih yang menutupi jendela. Bau
obat-obatan yang mencucuk indra penciuman ini membuatku
mengenali kamar rumah sakit. Tambah lagi orang yang berdiri
di sampingku jelas-jelas adalah suster.
"Mimpi yang indah, tuan Pir?"
Ah, yah. Mimpi indah... sebuah ironi.
Saat melihat kakiku yang bengkak cukup tahulah bahwa
hidup ini hanyalah aksi-reaksi menanggapi apa yang disebut
nyata. Bukanlah sebuah fantasi dalam dunia ini melihat bentuk
kaki sebesar kulkas. Lebay, tentu saja tidak segitunya. Tapi
deskripsi ini cocok untuk mengeksagerasi latar cerita di
kepalaku ini, jauh lebih baik daripada menangis karena
perihnya bengkak yang mulai menggerayangi kesadaran.
"Lidah anda masih belum sembuh. Kami harap anda tidak
sembarang berucap selama beberapa waktu."
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Pantas saja pola pikirku lebih cepat daripada sungut alisku.
Eh, tidak nyambung... ya, anehnya memang lidah ini terasa
kelu sekaligus... bagaimana ya, serasa nggak ingin atau tidak
perlu saja berbicara.
"Perlu kuberitahu dulu. Anda berada di sini karena sebuah
alasan."
Oh, aneh, biasanya suster akan cerita tentang penyakit dan
penyebab aku di sini. Tadinya aku mengharap setidaknya
disebutkan kalau badanku lemah. Dan tadinya kukira ia akan
langsung menjelaskan tapi justru menjeda dengan membuka
tirai?
Silau!Oh, sebentar... mengapa pupil matanya berubah
merah? ... Sebentar... ini mulai tidak lucu. Di luar sana hanya
ada gurun? Memangnya dunia mayit ada pemandangan seperti
ini? Dan apa itu di sana? Ada menara
"karena anda telah memberitahu Reset Reset maka ini
adalah hukuman bagi anda."
Hukumannya hanya mencabut lidah? Tampaknya Pemolisi
harus belajar pada Agen Alam Baka. Atau... mungkin saja kaki
bengkak ini juga jadi hukuman?
"Anda diharuskan mengejar Tar sebagai pahlawan bisu."
Oh... esensi hukumannya di sana. Menguji... atau melempar
tanggung jawab pada individu lain. Aku ini hanya kambing
hitam untuk sebuah narasi dalam mata pembaca.
Perjuanganku akan dinilai; dihujat atau didukung berdalihkan
subjektivitas
seseorang.
Mengagumkan,
sungguh
mengagumkan.
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"Dan kami memberikanmu pilihan, sesuatu yang menurutmu
sebuah kelebihan. Kau ingin mendapatkan segala kelebihan
dunia untuk menghentikan Tar atau..."
Dia berhenti. Aku yakin ia menunggu respon dariku. Andai
bisa berujar aku ingin sekali berkata seperti paragraf setelah
ini.
Lucu sekali, ia mengatakan ini sebuah hukuman tapi lantas
menawarkan pilihan. Dalam hukuman tidak ada pilihan, yang
ada hanyalah ketidaknyamanan untuk membuat penyesalan
yang terhukum. Dan hukuman, idealnya berbentuk merelakan
kepemilikan; apapun bentuknya, termasuk harga diri. Tidakkah
mereka sadar memberi pilihan ini sama saja dengan
menyudutkanku untuk mengakui kesalahan -yang jelas tidak
akan kuakui.

"Bukankah ini yang anda cari? Mengenal makna
kehidupan? Anda tahu menjadi agen Mayit juga sama dengan
hukuman. Anda merutuk kelebihan dan kekayaan, tidak sadar
bila kelebihan itu juga jadi tanggung jawab sendiri."
Ah, lucunya... selesai berkhutbah lantas ia berubah jadi
Pemolisi. Seharusnya ia melakukan itu sedari awal untuk
menambah tegang suasana. Apalah artinya bujukan seram
dengan rupa suster berbaju putih?
"Kami merasa dengan wujud sebelumnya maka anda akan
lebih nyaman memilih, tapi kepala anda meminta untuk
merealisasikan hukuman. Jadi kami ikuti. Anggaplah untuk
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memudahkan. Anda tentu paham, ini pekerjaan anda
sebelumnya juga. Andalah tuan dari segala keputusan. Kami,
sama seperti pekerjaan anda, saat ini menjadi pemberi pilihan
saja."
Tapi tanpa tawar menawar? Menarik.
"Perlu kami ingatkan--"
Tak perlu. Aku sudah tahu konsekuensi memilih salah satu
dari keduanya.
Mataku bergerak melihat sekeliling ruangan lalu kembali
pada buku Agen Alam Baka; buku yang berisi takdir dari calon
mayit saat tenggelam dalam dunia baru. Heh, siapa yang
menyangka buku itu justru tergeletak manis di dekat tanganku
dan tidak kusadari.

Aku menggerakkan bibir. Ia bisa membacanya. Ia tahu apa
pilihanku dan apa alasanku.

Tamat
Kau tahu, akhir dari sesuatu selalu saja memiliki sebuah
pesan. Tinta yang terserak dapat menjadi pelajaran atau
perajaman. Kalau setelah ini lantas ada yang bertanya apa
pencapaian yang telah kulakukan, mungkin saja yang bertanya
akan mengerenyitkan alis lantas keheranan.
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Begitupun saat ini, dua agen, satu Agen Alam Baka dan satu
lagi Agen Reinkarnasi, datang menghampiriku sekembalinya
dari dunia seberang. Keduanya tidak berbasa-basi. Entah
penanda apa yang mereka sadari sampai tercuat begitu saja
kalimat di bawah ini.
"Saudara Pir. Apa pilihanmu?"
Aku tersenyum. "Alam baka."
Keduanya tersenyum. "sebuah pilihan yang bodoh," tukas si
agen reinkarnasi.
Aku tidak bodoh. Memilih buku diari itu adalah sebuah
kekayaan. Kau tahu masa depanmu. Maka kau tahu dirimu
akan menjadi raja setan pengganti juga. Jadi daripada
membuang asa terlalu dalam, lebih baik lakukan apa yang
terbaik: mengulang pilihan dan menjawab yang benar.
"Tapi kau datang ke sini. Artinya kau memiliki penyesalan,"
oh, dia ada benarnya. Tahu apa penyesalanku?
"Mereka boleh puas ambil tubuhku, maka aku pun puas
ambil jiwanya," kutipan tak terkenal itu kuambil sebagai
jawaban. Intinya, tamatnya hidupku ini ada di tanganku sendiri
dan pilihanku adalah kekayaanku, lidahku adalah hakku.
By: [.Re]
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RIBATO

Legenda Maharaja
Arka
-POSESSION-

K

ata-kata dari seorang peramal telah merubah
kehidupan pangeran itu. Menjadikan dia penguasa
yang menakhlukkan berpuluh kerajaan dan hampir
menyatukan sebuah benua. Namun, sebelum dia
menakhlukkan kerjaan terakhir dia ditusuk secara kejam oleh
jendral sendiri
"Aku ... aku adalah Sang Maharaja yang ditakdirkan untuk
menguasai segalanya, meski aku mati kelak, aku akan
mengambil alih nirwana dan kembali untuk menguasai dunia.
Baik di dunia ini atau di dunia mana pun aku berada."

-67 -

Le Chateau de Phantasm
Setelah kematian merenggut jiwanya dengan cara yang
kejam, pria itu sekali lagi terbangun dan mendapati dirinya
sendirian di lorong gelap.
"Tempat macam apa ini?"
Pria itu mulai meraba dinding yang tidak dia kenal dan
merasakan sensasi dingin memenuhi jarinya. Keadaan yang
semakin membingungkan akhirnya membuat pria itu menutup
mata, menggali kembali memori yang berada dalam kepala.
Kenangan dalam kepala Pria itu mulai muncul layaknya
kaledioskop, menampilkan kejadian dimana dia menakhlukkan
sebuah kerajaan dan membunuh raja yang masih berusia dua
belas tahun. Setelah pria itu membunuh raja berusia dua belas
tahun itu, tiba-tiba jendral yang dia percaya menusukknya dari
belakang.
"Brengsek, ternyata dia mengkhianatiku. Mengkhianati
Sang Arka agung yang akan menguasi segalanya entah itu di
bumi atau langit."
Sebuah suara derak kecil dari langkah kaki membuat Arka
bersiaga. Ketiaka dia menghadap ke belakang, nampak
sebuah cahaya mulai membesar dan membuat Arka
penasaran. Dia menempelkan punggungnya pada belokan
dinding dan menunggu asal dari cahaya yang mengganggunya
itu. Saat pria pemegang cahaya itu dekat, Arka segera
memegang lengan kiri pembawa cahaya tersebut, mendorong
lalu menguncinya ke tanah.
"Benda ini terbuat dari besi dan mengeluarkan cahaya,"
Arka mendekatkan wajahnya pada pemegang senter kemudian
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berbisik. "Aku akan melepas tanganku dari mulutmu.
Berjanjilah kau tidak akan berteriak dan jawab semua
pertanyaanku dengan tenang. Jika kau mengerti anggukan
kepalamu!"
Pria itu mengangguk untuk menjawab perintah dari Arka.
"Katakan tempat apa ini sebenarnya?"
"Ini adalah Akademi Langit salah satu bagian dari Kerajaan
Malaka yang dibuat untuk melatih prajurit agar dapat merebut
dunia bawah kelak."
"Dunia bawah, katakan apa maksudmu dengan dunia
bawah!"
"Sekarang ini kita berada di angkasa dan bumi telah diambil
alih oleh makhluk yang dipanggil Dread. Manusia saat ini
sedang mengembangkan teknologi sekaligus benih terbaik
agar dapat merebut dunia bawah kembali."
"Kau pikir aku akan mempercayai kata-katamu." Arka
mengencangkan kuncian pada lengan kiri pria pembawa
senter.
"Arghh ... aku tidak berbohong. Jika kau tidak percaya kau
bisa berjalan keluar dari koridor lapangan dan melihat pulau
melayang ini sendiri. Kumohon, lepaskan aku! Lenganku
benar-benar terasa mau patah."
Arka melepaskan tangan pria itu dan segera berlari keluar
dari koridor.
"Tidak mungkin, apa-apaan dengan bangunan ini?"
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Bau udara, kerlap-kerlip lampu, dan gedung yang dipenuhi
dengan besi membuat Arka pusing dan akhirnya membuat
Arka jatuh pingsan.
Arka membuka mata dan mendapati pemuda dengan jambul
bewarna kuning dan gigi yang bagian depannya hilang satu
terkejut dan berteriak sangat keras.
"Suster, Rodick sudah membuka mata!"
Sesaat kemudian seorang perempuan berpakaian putih
datang dan memeriksa kondisi dari Arka.
"Sepertinya kondisimu sekarang sudah normal dan tidak
ada kelainan pada seluruh organ tubuhmu," ujar suster itu
setelah memeriksa Arka dengan scanner canggih yang dia
bawa.
"Ah, kau membuatku khawatir saja. Kupikir Judith dan
teman-temannya akan membunuhmu," pemuda itu tertunduk.
"Maaf, karena aku meninggalkanmu sendiri padahal kau
berusaha untuk menolongku."
Arka berdiri berjalan menuju cermin yang berada pada
rungan itu lalu membeku karena mendapati bayangan dirinya
pada cermin telah berubah.
"Hei, apa kau tidak mendengarkanku."
"Tidak, ini tidak mungkin," Arka menyentuh wajah kemudian
menurunkan bahunya sembari membuat ekpresi depresi pada
wajah. "Bagaimana mungkin wajahku bisa berubah seperti ini."
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"Apa maksudmu dengan berubah? tapi ... meski apa pun
yang terjadi kau tetap adalah Rodick Julian. Sahabat dekatku
yang berharga." Pria itu tersenyum.
"Tunggu sebentar, memangnya siapa kau?"
"Aku adalah Irfin Nimbus, putra angkat dari keluarga Nimbus
yang juga merupakan sahabatmu."
"Begitu rupanya, sekarang aku mengerti," Arka memegang
pundak Irfin. " Irfin Nimbus, kau sungguh beruntung karena
berteman dengan seorang yang akan menjadi maharaja dan
menguasai langit dan bumi. Sekarang karena sesuatu terjadi
padaku, kau harus menjelaskan tentang dunia ini dari awal
hingga akhir."
Arka kembali ke kamar milik Rodick dan merefleksikan
kembali keadaan dirinya.
"Sepertinya aku telah terlempar di dunia lain dan
terperangkap dalam tubuh seorang pecundang. Bukan hanya
itu, aku mampu merespon kata-kata dan bicara dengan bahasa
asing yang seharusnya tidak kumengerti. Aku pun dapat
menggunakan barang-barang yang tidak aku ketahui secara
reflek. Satu hal yang dapat kupikirkan adalah aku mendapat
memori dari jiwa orang di dalam tubuhku. Ini benar-benar
sangat lucu karena aku dahulu bahkan tidak mempercayai
renkarnasi dan menebas kepala patung yang dianggap Dewa
dengan enteng," Arkai menatap langit kamarnya yang kosong
kemudian menyeringai. "Sekarang ini Rodick yang payah itu
tidak ada dan digantikan oleh aku–Sang Maharaja Arka, mari
kita buat legenda baru di dunia ini."
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Keesokan hari Arka memulai hari pertamanya di Akademi
dengan muka yang sangat lesu.
"Kenapa kau murung seperti itu Rodick?" tanya Irfin.
"Kepalaku, nyawaku, rasanya mau keluar. Aku tidak tahu
ada sesuatu serumit ini di dunia."
Saat mereka berjalan menuju gerbang akademi, Arka tibatiba menghentikan langkah sembari terdiam seperti gunung es.
"Rodcik ... Rodick ....," Irfin melambaikan tangan mencoba
untuk menarik perhatian Arka. "Woi, kenapa kau membeku
seperti itu?"
"G–gadis itu,"
Arka menunjuk seorang gadis berambut hitam kelam,
bermulut merah delima, berkulit halus sehalus sutra seputih
salju yang sedang berjalan dengan angkuh melewati gerbang.
"Itu adalah Celandine Lien, salah satu angkatan dua tahun
lebih tua dari kita. Dia merupakan siswa terbaik di angkatannya
dan mendapat julukan Ice Lily. Jangan bilang, kalau kau tertarik
padanya." Irfin membuat mimik wajah terkejut.
"Ya, aku rasa dia adalah orang yang pantas menjadi ratuku
kelak," ujar Arka.
"Hei, kelas kita dan dia itu sangat berbeda. Apa kau gila
mendekat orang tercantik yang berada dua tingkat di atasmu.
Kau tidak tahu siapa yang kau jadikan musuh."
"Kalau begitu, bawa tasku kembali ke kamar! Sementara
aku akan menakhlukkan ciptaan Dewa yang cantik itu." Arka
berlari sembari melambaikan tangan.
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"Anak ini ... apa kepalanya sudah terbentur sesuatu. Dia
pasti gila mendekati Senior Celan yang hampir digilai seluruh
kampus dan juga menjadi ikon negara ini." Irfin hanya bisa
menepuk wajah saat melihat Arka dengan santai
meningalkannya sendiri di pintu gerbang.
Arka dengan langkah senyap mengikuti langkah Celandine
kini tengah memasuki hutan dan berhenti di depan sebuah
sungai. Celandine nampak melepas syal yang melingkar di
leher kemudian mengambil buku gambar dan pensil dari tas
jinjing. Dia mulai memperhatikan keadaan di sekitar dan
membuat ekspresi sayu pada wajah hingga kemudian
Celandine tenggelam dalam goresan pensil yang dia buat.
"Menarik, dibalik sifat sombong dan angkuhnya, gadis itu
ternyata memiliki sisi selembut itu. Dia memang benar-benar
pantas menjadi kekasihku."
Di balik pohon dan sunyinya hutan hingga suara air sungai
dapat terdengar sangat jelas, Arka terus memperhatikan
Celandine yang terfokus pada kertas yang dia gambar dan
sesekali meletakkan rambutnya yang berantakan di balik
telinga. Saat Celandine tengah fokus dengan buku dan pensil,
angin berhembus sangat kencang hingga menerbangkan syal
bewarna ungu miliknya. Celandie segera berdiri, berusaha
meraih syal yang terbang itu. Sayangnya angin yang kuat
menerbangkan syal itu ke Arka yang kemudian meraih dan
melingkarkan syal itu ke lehernya.
"Siapa kau?" tanya Celandine yang kini ekspresinya kembali
menjadi angkuh.
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"Aku adalah Arka, orang yang akan menguasai langit dan
bumi di dunia ini. Tapi ... kesampingkan hal itu," Arka mencium
syal yang melingkar pada lehernya. "Bau syal ini sungguh
harum. Apakah baumu juga begitu?"
"Laki-laki mesum brengsek!"
Dengan mata menyalang Celandine berlari ke arah Arka
dengan tangan yang terkepal. Celandine kemudian melesatkan
tinjunya dengan tenaga penuh. Namun, dengan mudah Arka
menahan tinju Celandine. Arka bahkan mengunci pergerakan
Celandine dengan memutar tangan kanan Celandine dan
meletakkan secara paksa pada pinggulnya.
"Nah, nona dengan posisi seperti ini aku bisa sedikit
mencium aroma tubuhmu."
Arka mengarahakan kepala pada leher Celandine dan
sedikit mencium aroma campuran dari permen karet dan bunga
kosomos yang sedang mekar.
"Lepaskan Aku!"
"Bagaimana kalau aku tidak mau?" Arka mengencangkan
kuncian pada lengan Celandine dan membuat dia mendesah.
"Kau pasti akan membayar mahal untuk ini."
"Hmm," Arka melepaskan kunciannya pada lengan
Celandine. "Memangnya apa yang dapat kau lakukan–
mencakarku?"
Celandine terus berusaha menyarangkan pukulan pada
Arka. Akan tetapi, Arka selalu berhasil menghindari pukulan
Celandine layaknya penari yang lihai. Arka terus membuat
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jarak sedekat mungkin dengan Celandine hingga Celandine
kesulitan memukul Arka. Beberapa saat kemudian akhirnya
Celandine jatuh dengan napas terengah dan keringat
membasahi tubuhnya.
"Sepertinya kau sudah kelelahan dan hari juga mulai sore.
Karena aku tidak mau kehilangan makan malamku, aku akan
pergi. Terima kasih untuk syal lembut yang kau berikan." Arka
berkedip pada Celandine.
Keesokan harinya Celandine datang ke ruang kelas Arka
dan membuat seisi ruangan menjadi gempar. Dengan langkah
angkuh–terfokus pada Arka dan tidak memperhatikan sekitar–
Celandine berjalan menghampiri Arka yang berada pada kursi
paling atas.
"Wah ... wah ... wah, sepertinya kejadian kemarin sangat
membekas di hatimu hingga kau tak tahan dan mencariku. Aku
bisa menyediakan satu malamku jika kau mau."
"Jangan bercanda kau laki-laki brengsek! Cepat kembalikan
syal milikku!" Celandine menengadahkan tangan.
"Milikmu," Arka mencium syal ungu yang melingkar di
lehernya. "Bukankah kau memberikan syal ini padaku kemarin
sebagai tanda cinta."
"Kau ...," Celandine yang hampir meledak menarik napas
untuk meredakan amarah. "aku menantangmu berduel."
"Maaf aku tidak berduel dengan seorang perempuan."
"Kalau dengan laki-laki kau tidak masalah kan–pecundang?"
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Seorang laki-laki berpostur tinggi muncul di belakang
Celandine.
"Jangan ikut campur urusanku William."
"Tapi sebagai teman sekelasmu–"
"Baiklah, pria besar. Jika ingin berdual denganku maka aku
akan mengabulkannya." Potong Arka.
Semua kelas tertegun mendengar pernyataan Arka. Di mata
orang-orang Arka(yang dulunya Rodick) adalah seorang
berjiwa penolong yang tidak pernah membuat masalah dan
seorang pecundang dengan kemampuan minus. Namun, kali
ini dia membuat masalah dengan Sang Ice Lily bahkan
menerima duel dari orang yang berada dua tingkat diatasnya.
"Karena kau sudah menyetujuinya kita akan bertemu di
arena tiga hari setelah jam pelajaran selesai. Jangan sampai
lari atau sembunyi. Karena aku dengar kau hampir terbunuh
oleh anak buahku yang berada setingkat denganmu."
Tiga hari berlalu dan akhirnya duel antara William dan Arka
dimulai di lapangan besar yang terletak di dalam sekolah.
Dengan perlengkapan penuh William masuk dan melambaikan
tangan pada para penonton yang menyambutnya dengan riuh.
Sementara Arka sendiri hanya memakai baju Akademi yang
biasa dia pakai dan membawa pedang yang digantungkan
pada punggunya dengan santai.
"Apa kau tidak mau memakai perlengkapan penuh untuk
bertarung denganku?"
"Maksudmu jubah berat yang kalian sebut pelindung tubuh
itu? aku rasa tidak. Begini saja sudah cukup." Arka tetap
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dengan santi menepuk-nepuk pedang bermata dua miliknya
pada leher.
"Apa kau meremehkan War Suit yang sudah diciptakan oleh
pendahulu kita. Benar-benar tidak sopan. War suit di desain
agar manusia dapat bertarung seimbang dengan para Dread
yang saat ini menguasai daratan."
"Bisa simpan omong kosongmu untuk nanti?"
"Benar-benar junior yang brengsek. Tapi ... bisa lepaskan
syal milik Celandine itu. Aku takut kau akan membuat syal itu
kotor."
"Apa kau kira kau dapat menyentuhku ... Sang Maharaja
yang Agung ini?" Arka menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jari.
William yang kesal mengaktifkan suitnya dan mulai
melayang seolah-olah di udara terdapat tangga yang
transparan. Arka sendiri segera menguatkan kuda-kuda
dengan menekuk lutut, meletakkan pedang di belakang kepala
dan mengepalkan tangan kiri ke depan. Dengan tenang Arka
terus mengikuti William yang bergerak memantul seperti bola
di angkasa. Dengan gerakan memantul teratur, William
mengeluarkan pistol dari pinggulnya. Dia mulai menembakkan
pistol yang memuntahkan sebuah laser lurus ke arah Arka.
Namun, Arka dengan mudah menghalau tembakan bertubi-tubi
William dengan bilah pedangnya. Arka bahkan membuat
gerakan melompat indah ketika menghindari beberapa
tembakan. Sesekali dia juga membersihkan bilah pengan
dengan punggung tangan. Hal itu adalah kebiasaan yang
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selalu Arka lakukan ketika berperang untuk mengurangi resiko
tumpulnya pedang karena darah.
"Bisakah kau sedikit serius? meski kau bisa melayang dan
bergerak cepat, tapi gerakanmu itu monoton dan mudah
ditebak. Sepertinya kau memang besar mulut. Hei, orang
sombong yang tidak memiliki kemampuan. Aku Sang Maharaja
pemurah ini akan memberimu maaf jika kau berlutut di
hadapanku."
Kesal dengan kata-kata Arka, William turun dan mulai
menarik pedang laser dari pinggulnya. Dengan memantul di
udara William turun secara vertikal dengan pedang laser yang
terhunus. Arka menyeringai merasakan euforia menjalar dalam
tubuhnya. Dengan menarik pedang yang berada di belakang
kepala sembari melompat, Arka pedang laser yang mengincar
kepalanya. Arka kemudian melanjutkan gerakan dengan
memutar tubuh dan membuat William kehilangan tumpuan
tubuh yaitu pedang Arka. Saat Wiliam terjungkal ke tanah, Arka
tidak menyia-nyiakan kesempatan dan menghadiahi William
beberapa tebasan pada tubuh William. Semua yang berada
pada stadion segera membisu melihat hasil pertandingan ini.
Tidak ada yang mengira bahwa Arka yang tidak memakai satu
peralatan dan hanya membawa pedang besi biasa bisa
mengalahkan William.
"Mulai sekarang pecundang yang bernama Rodick sudah
tiada," Arka berteriak sembari mengakat pedang dan membuat
stadion menjadi semakin sunyi. "Sekarang namaku adalah
Arka, orang yang akan menjadi maharaja yang menakhlukkan
langit dan bumi."
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"Brengsek jangan sombong karena hanya bisa
mengalahkan kakak! kau itu cuma seorang pecundang yang
kami bully."
"Ya itu benar, jangan terlalu sombong kau pecundang."
Tiga orang yang sepertinya adalah bawahan dari William
dan pembully Rodick maju dihadapan Arka sembari menarik
pedang laser mereka.
"Kemarilah jika kalian ingin merasakan tajamnya pedangku."
Arka menyeringai.
Mereka bertiga maju menghampiri Arka dan hanya
menujukkan hasil yang sama dengan William. Dengan mudah
Arka menghindari setiap serangan mereka dengan berputar
lalu menyarangkan tebasannya pada ketiga orang itu dengan
indah seperti seorang penari.
"Sepertinya aku harus memberi contoh kepada kalian," Arka
menghampiri William yang mencoba berdiri. "Siapa pun yang
mencoba melawanku, aku tidak akan segan untuk
menghabisinya."
Alter membalik ujung pedang ke bawah dan bersiap untuk
menusuk William yang mencoba untuk bangkit dengan tertatih.
Namun, sebuah kilat menyambar Arka dan membuatnya
pingsan tepat ketika Arka mulai menggerakkan pedang.
Setelah tersadar dari pingasan, Arka segera dipanggil dan
diberi peringatan tentang hukuman membunuh orang di
Akademi. Setelah itu pula nama Rodick menghilang dan
berganti dengan Arka yang dikenal sebagai pemimpi yang
menyebut dirinya raja. Meski nama itu terlihat menghina, tetapi
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tidak ada satu orang yang cukup berani lagi untuk beradu
pandang dengan Arka. Semuanya lebih memilih menunduk
atau bahkan memberi hormat ketika berpapasan dengan Arka.
Nama Arka akhirnya menarik minat raja hingga Sang Raja pun
melakukan kunjungan ke Akademi Langit. Namun, kujungan
raja kali ini tidak selancar yang biasanya. Saat para murid mulai
menunduk dan memberi hormat ketika Sang Raja
menghampiri, Arka tetap berdiri dan menatap lurus ke raja dan
rombongannya.
"Berani-beraninya kau berdiri ketika–"
Sang Raja memerintahkan pengawalnya untuk diam
dengan memnaikkan tangan.
"Jadi kau pasti Arka, orang yang menyebut dirinya maharaja
yang akan menguasai langit dan bumi. Katakanlah Arka,
kenapa kau tidak berlutut kepada rajamu?"
"Ibu saya hanya mengajarkan saya untuk berlutut di
hadapan kedua orangtua saya, nenek, kakek, atau ketika saya
membuat kesalahan fatal dan ingin meminta maaf."
"Begitu, jadi apa pendapatmu tentang menjadi raja?"
"Raja adalah orang yang berdiri di atas segalanya,
menguasai dan membuat seluruh rakyatnya makmur."
"Aku rasa ibumu itu orang yang bodoh. Raja adalah orang
yang melindungi rakyat yang dia perintah dengan damai."
Mendengar ibunya dihinda membuat darah Arka mendidih.
Dengan cepat dia menarik pedang dan bermaksud untuk
menebas kepala Sang Raja.
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"Sura ... beri pelajaran pada anak bodoh ini!"
Dengan perintah sekilah dari Sang Raja, tiba-tiba tubuh arka
terlempar dan menabrak dinding hingga retak.
"Sura buat dia berlutu padaku!"
Setelah perintah keluar dari mulut Sang Raja, tiba-tiba tubuh
Arka menjadi sangat berat. Akan tetapi, Arka tetap kukuh pada
keputusannya dan berusaha menahan keberadaan tanpa
wujud yang mencoba untuk membuat Arka tunduk.
"Sial, apa ini sebenarnya. Tubuhku serasa ditekan oleh
sesuatu yang sangat besar dan berat–Sial ... sial ... sial!"
Merasa tidak sanggup menahan tubuhnya, Arka meletakkan
pedang di depan dan membuat pedang itu sebagai tumpuan.
"Anak yang keras kepala," Sang Raja menjetikkan tangan.
"Cukup sampai di situ Sura. Aku tidak ingin aset yang berharga
ini mati sebelum pertempuran pertamanya dengan Dread."
Setelah Sang Raja pergi dari ruangan itu, Irfin segera
menghampiri Arka.
"Apa kau tidak apa-apa?"
Pertanyaan Irfin hanya dijawab dengan seringai penuh
kemarahan dari Arka.
"Hei Irfin, kau berkata untuk mengikutiku selamanya kan?"
"Tentu saja, tapi ... kenapa kau terus keras kepala dan
menginginkan menjadi raja sampai seperti ini."
"Sudah kubilang yang kutuju bukan menjadi raja tapi
maharaja. Ini semua adalah kulakukan karena ramalan
seorang pendeta. Saat aku diusir dari kerajaan dia berkata
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padaku 'Kau memiliki takdir yang besar.' Saat itu aku bertanya
apa maksudnya, aku hanya pangeran yang dibuang, saat itu
pendeta itu menjawab 'menjadi seorang raja adalah takdir yang
kecil. Kelak kau akan menguasai langit dan bumi setelah kau
selesai dengan pengembaraanmu.' begitulah yang dia
katakan."
"Kalau begitu aku akan berada di sisimu dan membantumu
untuk mewujudkan ramalan itu."
Dari Akademi kecil itulah terlahir dua orang yang kelak
dijuluki Maharaja Pembantai dan Sang Pahlawan.
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SABBATH NATALIE

Mengejar Pelangi
-SLIDER-

H

ujan deras baru saja berhenti, menyisakan tirai
gerimis yang sangat lembut. Gregor berbaring di
tepian awan. Warna tubuhnya yang abu-abu gelap
kontras dengan awan yang putih. Di tengah istirahat
sorenya setelah olahraga petir, Gregor mendengar ada suara
yang memanggil namanya dari kejauhan. Telinganya yang
panjang ramping menegak.
Seperti suara Arco, ujar Gregor dalam hati. Dia membuka
mata, puncak lengkung Negeri Pelangi ada dalam bidang
pandangnya. Tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat.
Sedangkan di antara gumpalan awan tipis yang membentang

-83 -

Le Chateau de Phantasm
antara dirinya dan Negeri Pelangi, Gregor melihat sesuatu
berkelip warna-warni.
Itu benar Arco, apa yang dia lakukan?
Lalu, Gregor pun ingat bahwa dia berjanji pada Arco akan
datang mengunjunginya hari ini. Tadinya dia berniat ingin
mampir sebentar ke sana setelah puas bermain di antara petirpetir, tapi ternyata dia lupa waktu.
Panggilan Arco semakin jelas terdengar. Cahaya berwarnawarni itu mulai kelihatan bentuknya, walau masih agak jauh.
“Stop! Tunggu di situ saja!” seru Gregor, tapi sepertinya Arco
tidak mendengar.
Gregor pun segera beranjak dan melompati gugusan awan
untuk memperkecil jarak mereka. Bukan kebiasaan Kelinci
Pelangi untuk berlompatan di Negeri Awan tanpa didampingi
Kelinci Awan, apalagi setelah turun hujan lumayan deras.
Kelinci Pelangi tidak pandai memilih pijakan. Itulah sebabnya
dia yang lebih sering mengunjungi Arco, bukan sebaliknya.
Oh, tidak.
Gregor mendengar teriakan pendek dari Arco disertai sosok
berwarna-warni yang menghilang di antara awan. Arco
terperosok di celah stratus.
Jaraknya dengan Arco belum cukup dekat, jadi Gregor
berjongkok di tepian awan tipis dan melongok ke bawah.
Segera saja dia melihat Arco terjatuh semakin jauh di bawah
awan. Tangannya menggapai-gapai panik.
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“Tirai hujannya! Pegang tirai hujannya!” Gregor berseru
sekencang-kencangnya.
Gerimis masih turun. Kelinci Pelangi, seperti halnya Kelinci
Awan, kerap bermain Seluncur Hujan, lalu mendaki lagi. Jika
Arco bisa meraih tirai hujan, dia pasti bisa mendaki lagi.
Ya, dia berhasil. Kecepatan jatuhnya berkurang, tapi belum
berhenti. Tirai hujannya terlalu tipis untuk bisa menahan tubuh
Arco.
“Bertahanlah Arco! Aku segera ke sana!”
Balasan dari Arco tidak terdengar jelas karena tiupan angin.
Gregor bangkit dan melompat ke kumpulan stratus tempat
Arco terperosok. Saat Gregor tiba, cahaya Arco tampak
semakin kecil di bawah sana. Dia jatuh terlalu jauh menuju
Negeri Manusia. Tanpa sempat berpikir panjang, Gregor
melompat ke celah stratus itu untuk menyusul Arco.

***

Iksan terlonjak saat sesuatu menimpa kepalanya.
“Hei! Siapa yang—!”
Iksan menoleh ke sana ke mari mencari siapa yang baru
saja melemparnya dengan entah apa. Tapi tidak ada orang
yang tampak mencurigakan di sekitarnya di taman kecil itu. Dia
menunduk dan melihat sesuatu di dekat kakinya.
“Apa ini?” Dia memungut benda yang sepertinya menimpa
kepalanya tadi. “Boneka?”
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Bentuknya aneh. Iksan tidak cukup yakin itu boneka apa.
Warnanya abu-abu dengan pola-pola berwarna hitam di
beberapa bagian tubuhnya. Mirip kelinci, tapi terlalu aneh untuk
disebut kelinci. Iksan meletakkan temuannya di bangku taman
tempatnya duduk, lalu dia memungut pena gambarnya yang
tadi ikut terlempar.
Iksan tadi sedang melamun. Dia datang ke taman untuk
menggambar setelah hujan reda, tapi sudah lima belas menit
berlalu dan kertas gambarnya masih putih polos. Untunglah dia
belum membuka tutup penanya.
Iksan duduk kembali, menoleh sebentar pada boneka di
sampingnya, lalu memandang ke atas. Mana mungkin boneka
itu jatuh begitu saja dari langit. Di atas kepalanya, birunya langit
sore mulai tampak di balik awan-awan tipis. Gumpalan awan
gelap yang tersisa sudah menjauh terbawa angin. Sesuatu pun
memantik benaknya, membuatnya menorehkan goresan
pertamanya di atas kertas gambar. Dalam sekejap boneka tadi
dan kemisteriusan asal-usulnya terlupakan oleh Iksan.

***

Gregor tidak terlalu yakin bagaimana dia bisa menemukan
Arco. Angin kencang yang tadi bertiup sepertinya
membawanya menjauh dari lokasi Arco terjatuh. Selain itu,
Negeri Manusia ini ruwet sekali. Banyak bangunan
menghalangi pandangannya dan dia kehilangan arah jatuh
Arco. Jadi, dia memanjat gedung tertinggi yang bisa dilihatnya
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hingga berada di puncak atapnya. Sebagai kelinci awan
spesialis nimbus, Gregor sangat ahli memanjat, tidak seperti
kelinci-kelinci pelangi yang hobinya bermain petak umpet dan
kejar-kejaran.
Dari puncak atap, Gregor tidak lagi melihat pelangi, hujan
sudah berhenti sejak tadi. Namun, dia mengenali awan-awan
walaupun tampak sedikit berbeda dari bawah sini. Dengan
demikian dia bisa menduga arah yang harus ditujunya. Jadi, ke
sanalah Gregor pergi, melompat dari atap ke atap menuju timur
kota.

***

Iksan menyudahi gambarnya sebelum hari gelap. Dia pun
membereskan barang-barangnya. Saat hendak meninggalkan
bangkunya, dia merasa telah melupakan sesuatu. Tapi saat dia
memeriksa kembali, tidak ada barangnya yang tertinggal, maka
Iksan pun berjalan menuju halte dekat situ. Lampu-lampu
taman mulai menyala di belakangnya.

***

Yoanda berbaring di kamarnya, lagi-lagi memikirkan proyek
mata pelajaran Seni yang batas akhirnya semakin dekat, tapi
dia belum mendapat ide yang tepat. Jika tidak segera
mendapat ide, bisa-bisa dia tidak cukup waktu untuk
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mengerjakan proyeknya. Di kelas, teman-temannya sudah
mulai membicarakan proyek mereka masing-masing walaupun
tidak terang-terangan mengatakan karya apa yang sedang
mereka kerjakan. Setidaknya dia tahu, ada juga temantemannya yang masih belum melakukan apa-apa seperti
dirinya. Tapi itu bukan berarti dia bisa santai-santai.
“Kak, kakak! Ini buat Vey ya!”
Keheningan di kamar Yoanda buyar saat adiknya yang
berusia delapan tahun nyelonong masuk begitu saja dengan
wajah riang dan suara nyaring.
Yoanda melihat benda yang disodorkan di depan wajahnya.
“Vey, jangan buka tas kakak sembarangan. Kebiasaan deh!”
“Tapi tadi tas kakak uda kebuka kok. Terus Vey lihat ada ini
di dalam. Kak Yoan dapat dari mana? Ini lucu. Buat Vey ya?”
Boneka yang ada dalam dekapan Vey itu ditemukan Yoanda
di tepi jalan. Biasanya dia memungut sampah-sampah yang
ditemukannya sepanjang jalan pulang sekolah. Jadi, dia
memungut boneka itu sekalian. Hanya saja boneka itu tidak
dimasukkan dalam tas khusus sampah yang selalu dibawanya,
tapi dalam tas ransel.
Yoanda tidak tahu itu boneka apa. Saat menemukannya
Yoanda merasa boneka itu agak bersinar warna-warni sesuai
dengan warna badannya yang hampir mirip warna pelangi.
Tapi di tangan Vey, boneka itu tampak normal.
“Bawa saja, Vey.”
Vey pun melonjak-lonjak senang.
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Yoanda bertanya pada adiknya, menurutnya itu boneka apa.
Vey menatap boneka itu beberapa lama sebelum menjawab,
“Kelinci. Kelinci pelangi. Namanya Arco.”
Kelinci? Kalau dilihat-lihat sih memang mirip kelinci, hanya
saja dengan tangan, kaki, dan telinga panjang yang ramping.
“Ohh, tersesat? Tinggal di sini saja.”
Yoanda mendengar Vey mulai berceloteh sambil
meninggalkan kamarnya. Yoanda pun beranjak ke dapur untuk
mengambil tas ranselnya. Sepulang sekolah tadi dia lapar
berat. Tasnya masih ada di kaki kursi tempat dia
meninggalkannya
tadi.
Tapi
sampah-sampah
yang
dipungutnya sudah tidak berada dalam tas sampahnya,
melainkan tertata rapi di samping wastafel.
“Sudah dicuci ya, Ma? Makasih,” ujar Yoanda pada
mamanya yang sedang membuat teh.
“Mama kira kamu tidur, ya Mama cucikan sekalian.”
Yoanda cengar-cengir dan mengucapkan terima kasih
sekali lagi. Botol-botol plastik dan bungkusan plastik bekas
makanan dia masukkan kembali ke tas sampahnya yang juga
sudah bersih. Beserta tas ranselnya, Yoanda membawanya ke
kamar.
Salah satu sudut kamarnya jadi tempat menyimpan barang
rongsokan. Kardus-kardus dan karung beras berisi sampah
yang dia kumpulkan. Semuanya sudah dicuci sebelum
ditumpuk. Kalau sudah banyak Yoanda akan menjualnya ke
tukang rosok. Lumayan untuk menambah uang saku. Selama
hampir setahun dia sudah mengumpulkan uang dari memungut
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sampah. Sebagian ditabung, sebagian lagi digunakan untuk
keperluan sekolahnya. Sudah dua bulan ini dia tidak minta
uang saku lagi dari mamanya. Mamanya tentu senang karena
Yoanda bisa mengirit pengeluaran rumah tangga.
Proyek seni dari sampah terbersit di pikiran Yoanda.
Bukannya dia tidak pernah memikirkannya. Sering malah. Tapi
dia belum tahu apa yang mau dibuat. Banyaknya contoh di
internet malah membuatnya makin bingung.

***

Hari sudah malam ketika Gregor tiba di atap sebuah rumah.
Dari rumah ini Gregor melihat pendar pelangi walau sangat
lemah. Dia melompat dari jendela ke jendela, tapi semuanya
tertutup. Maka, Gregor kembali ke atap dan memutuskan untuk
beristirahat. Langit malam di Negeri Manusia tidak seindah
yang tampak dari Negeri Awan. Bintang-bintang tampak lebih
redup di sini.

***

“Kak, kakaaaak! Arco hilang!” Vey mengguncang tubuh
Yoanda yang bergelung di balik selimut.
“Jatuh, kali,” sahut Yoanda sekenanya, masih sangat
ngantuk.
“Nggak ada. Jangan-jangan dia pulang ke Negeri Pelangi.”
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“Baguslah.”
“Tapi dia kan nggak tahu jalan pulang. Kak, bangun dong.”
Yoanda berguling. “Jam berapa sih ini?”
“Setengah lima.”
Yoanda mengerang. Seharusnya dia masih bisa tidur
setengah jam lagi.
“Siapa tadi yang hilang?”
“Arco. Kelinci pelangi.”
“Oh, boneka itu.”
“Bukan boneka kak. Dia kelinci beneran.”
Yoanda bangun sambil mengucek-ucek matanya. Dia sudah
terbiasa dengan daya khayal adiknya, tapi baru kali ini heboh
begini.
Mereka mencari di kamar Vey dan tidak menemukan Arco
di manapun. Di rak boneka juga tidak ada. Yoanda membuka
gorden jendela kamar Vey dan mendapati daun jendelanya
terbuka.
“Semalaman jendelanya nggak ditutup?” tanya Yoanda.
“Sudah ditutup mama kok kemarin. Vey lihat.”
Kemarin sore Yoanda juga mendengar suara jendela
ditutup. Rutinitas mamanya setiap sore adalah ke kamar Vey
untuk mengecek pelajarannya dan menutup jendela.
Vey jadi sedih karena menurutnya Arco seharusnya
berpamitan sebelum pergi. Yoanda tidak mengatakan apapun.
Boneka itu tidak mungkin bisa jalan sendiri kan? Tapi
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memangnya ada maling yang cuma ambil boneka? Mereka
harus berangkat sekolah, jadi masalah boneka yang hilang ini
harus dikesampingkan dulu.
Yoanda sudah mengeluarkan sepedanya dari garasi dan
bersiap untuk berangkat ketika menemukan boneka itu—Arco.
Dengan terkejut sekaligus heran, Yoanda mengambilnya dari
halaman depan rumahnya. Vey sudah berangkat duluan
dengan papa. Dia seharusnya melihat kalau Arco sejak tadi
ada di sini. Yoanda pun meletakkan Arco di keranjang depan
sepedanya karena malas mondar-mandir masuk ke rumah.
Iksan baru saja turun di halte dekat sekolahnya bersama
rombongan siswa lain. Dia sedang mengobrol dengan
temannya ketika melihat Yoanda melintas, teman sekelasnya
yang dapat julukan Cewek Pemulung.
Sesuatu di keranjang sepeda Yoanda menarik perhatian
Iksan. Untuk apa Yoanda bawa-bawa boneka ke sekolah? Apa
itu salah satu benda yang ditemukannya di jalan? Iksan merasa
tidak asing dengan bentuknya.
Yoanda heran saat Iksan mendatangi mejanya di jam
istirahat. Mereka memang sekelas, tapi tidak cukup dekat untuk
ngobrol saat istirahat. Mau pinjam PR? Apa hari ini ada PR atau
tugas yang harus dikumpul? Seingat Yoanda tidak ada.
Iksan duduk di depan meja Yoanda dan bertanya tanpa
basa-basi, “Boneka yang kamu bawa itu dapat dari mana?”
Iksan mengedik ke tas Yoanda. Yoanda melirik tas yang ada
di samping kursinya.
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“Aku nemu di jalan. Kenapa?” heran dengan rasa ingin tahu
Iksan.
“Aku lihat yang mirip seperti itu kemarin. Boleh lihat?”
Yoanda mengeluarkan Arco dari tasnya. Dia memang tidak
meninggalkan Arco di keranjang sepedanya, bisa-bisa hilang
lagi. Iksan mengambil boneka itu dan mengamatinya dengan
penasaran.
“Yang aku lihat kemarin warnanya polos, abu-abu.”
“Kamu lihat di mana?”
Iksan cerita kejadian kemarin dan bagaimana
melupakan boneka itu saat meninggalkan taman.

dia

“Ini mungkin terdengar konyol, tapi sepertinya mereka
berteman. Boneka abu-abu itu dan ini,” kata Yoanda, merasa
aneh pada apa yang diucapkannya sendiri. Apa dia sudah
terpengaruh imajinasi Vey?
Iksan mengernyit. “Maksudnya?”
“Adikku percaya kalau boneka ini adalah kelinci dari Negeri
Pelangi yang tersesat dan namanya adalah Arco. Mungkin
boneka abu-abu yang kamu lihat di taman adalah kelinci dari
Negeri Pelangi juga dan dia sedang mencari Arco. Yah, aku
hanya mengambil kesimpulan dari celotehan anak 8 tahun.”
Yoanda mengangkat bahu setelah mengatakan semua itu,
mempersilakan Iksan untuk percaya atau tidak.
“Imajinasi adikmu keren juga,” komentar Iksan, nyengir.
“Oke, anggap saja memang begitu, lalu di mana kelinci yang
satunya, si abu-abu?”
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“Wah, kamu dapat barang bagus, Yo?” Ghani muncul di
belakang Iksan dan sudah akan mengambil Arco dari atas
meja, tapi Yoanda mengamankannya lebih dulu.
“Ini punya adikku, nggak sengaja jatuh di depan rumah tadi
pagi,” ujar Yoanda dan memasukkan kembali Arco ke tasnya.
Iksan melirik jam dinding. “Aku mau ke kantin dulu.”
Iksan dan Ghani berjalan beriringan, samar-samar
terdengar kata proyek seni. Mereka berdua adalah rekanan.
Proyek seni bisa dikerjakan sendiri atau berkelompok maksimal
tiga orang.
Di mana kelinci yang satunya? ulang Yoanda dalam hati.
Yoanda terkesiap dan menoleh cepat ke arah jendela.
Kelasnya ada di lantai dua. Dia menangkap bayangan sesuatu
yang bergerak di dahan pohon, bentuknya mirip Arco.
Sepertinya kelinci yang satunya tidak jauh. Jantung Yoanda
berdegup kencang. Hal ini membuatnya resah sekaligus
bersemangat.

***

Sepulang sekolah, Iksan mencegat Yoanda di luar tempat
parkir sepeda.
“Ada yang memata-matai kita,” kata Iksan setengah
berbisik.
“Kamu juga lihat?” Yoanda ikut-ikutan setengah berbisik.
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Iksan mengangguk. “Kelinci yang kamu bawa itu, siapa
namanya?”
“Arco.”
“Ah ya, Arco. Dia bisa jalan juga?”
“Aku belum pernah lihat. Dia seperti boneka biasa.”
“Sepertinya kelinci yang satunya tidak akan jauh-jauh dari
Arco.”
“Jadi, kamu percaya cerita tentang kelinci dan Negeri
Pelangi?” tanya Yoanda.
“Kamu percaya?” Iksan balik bertanya.
Jawaban mereka hanya ada dalam pikiran masing-masing.

***

Vey sangat senang saat Yoanda pulang dan menunjukkan
Arco. Dia langsung mengobrol dengan Arco dan bertanya
macam-macam. Lalu, tiba-tiba wajah riangnya berubah muram.
“Kenapa?” tanya Yoanda.
“Tadi Arco cerita, ada temannya datang. Katanya mereka
besok harus pulang.”
“Arco bisa ngomong ya?” tanya Yoanda penasaran.
“Bisa, kakak nggak dengar?” tanya Vey heran.
“Kakak nggak bisa dengar. Kenapa mereka harus pulang
besok?”
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“Nggak boleh lama-lama di sini,” Vey mengangkat bahu.
Yoanda memandang Arco dalam genggaman Vey, yang
seakan balas memandangnya dengan mata hitam mungilnya.
“Bagaimana caranya mereka pulang?” tanya Yoanda
dengan tatapannya masih terarah pada Arco.
Ada jeda sebelum Vey menjawab. “Mengejar pelangi.”
Jawaban itu sulit dicerna oleh Yoanda, yang hanya
menyahut, “Oooke...”

***

“Masih mengumpulkan sampah?” Iksan bertanya pada
Yoanda tanpa nada mengolok-olok yang biasanya dilakukan
anak-anak lain.
Mereka bertemu di gerbang sekolah. Iksan melirik ke
keranjang sepeda Yoanda yang berisi sampah-sampah yang
dipungut Yoanda dalam perjalanannya berangkat sekolah. Dua
gelas plastik dan tiga botol plastik bekas air mineral, salah
satunya tidak ada tutupnya.
“Masih.”
“Untuk apa?”
“Dijual. Hasilnya lumayan. Dan untuk proyek seni, mungkin,”
Yoanda menambahkan, tidak terlalu yakin.
Iksan mengangguk.
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“Bagaimana kabar Arco? Ada informasi tentang kelinci
satunya?” tanya Iksan.
“Oh, kamu punya sepeda? Arco butuh bantuan, dan
temannya juga.”
Mata Iksan tampak berbinar. “Kamu bicara dengan Arco?”
“Bukan aku, tapi adikku, Vey. Dia yang bilang Arco dan
temannya butuh bantuan untuk mengejar pelangi.”
“Mengejar pelangi?” ulang Iksan.
Yoanda mengangkat bahu tanda dia juga tidak tahu
maksudnya.
“Nanti pulang sekolah ketemu di rumahku. Oke?”
Iksan setuju dan akan membawa sepedanya.
“Nanti siang hujan. Kamu bawa payung?” tanya Yoanda.
“Aku setiap hari bawa payung. Ini kan musim hujan,” jawab
Iksan, dia mendongak ke langit pagi yang sangat cerah.

***

Hujan turun dengan deras sepanjang perjalanan Yoanda
pulang ke rumah. Syukurlah dia selalu membawa jas hujan di
musim hujan seperti ini, selain Vey yang sudah merecokinya
sejak kemarin.
“Tuh kan. Arco bilang hari ini hujan,” sambut Vey dengan
Arco dalam dekapannya.
“Ya, ya.”
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Yoanda melirik Arco sekilas yang sepertinya warnanya
bertambah cerah. Yoanda berjalan ke dapur, meninggalkan
Vey yang duduk di ruang tamu sambil memandang ke luar dan
berbicara dengan Arco.
Tak lama kemudian, Iksan sudah berada di ruang tamu
bersama Yoanda, Vey, dan Arco. Hujan masih turun walaupun
sudah tidak sederas tadi.
“Di mana kelinci yang satunya?” tanya Iksan.
“Gregor,” ujar Vey.
“Siapa?”
“Gregor, teman Arco. Dia di luar. Mengawasi langit,” sahut
Vey, menoleh ke pintu depan yang terbuka.
“Jadi, kita tunggu sampai hujan reda kan?” tanya Iksan lagi.
“Iya, kata Arco sebentar lagi.”
Iksan memandangi Arco yang didudukkan di atas meja
bersandar pada vas bunga, seakan-akan berharap dia akan
bergerak.
Yoanda beranjak ke teras. Langit sudah tidak segelap tadi,
hujan semakin reda. Di mana Gregor? Apakah di salah satu
dahan pohon mangga? Sebatang pohon mangga yang rimbun
tumbuh di halaman rumah Yoanda.
“Whoa!!” teriakan Iksan mengejutkan Yoanda yang segera
berbalik masuk.
“Ada apa?”
Yoanda terpana pada apa yang dilihatnya. Arco kini berdiri
dengan kedua kakinya. Tubuhnya yang berwarna-warni
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bersinar cemerlang, tapi tidak menyilaukan. Dia melambai ke
arah Yoanda.
“Wow!” ucap Yoanda. “WOW!”
Vey terkikik geli melihat tingkah Yoanda dan Iksan yang
membelalak tak percaya. Vey tidak terkejut dengan keajaiban
yang ada di depan matanya karena sejak awal dia tahu dan
percaya kalau Arco bukan boneka.
Kembalinya cahaya Arco menandakan Negeri Pelangi
sudah sangat dekat dengan Negeri Manusia. Gregor pun
menunjukkan diri dan memperkenalkan dirinya pada yang lain.
Namun, hanya Vey yang bisa mendengar suara mereka. Jadi,
otomatis Vey menjadi juru bicara para kelinci.
“Ini Gregor, kelinci awan.”
“Jadi, bukan kelinci pelangi?” tanya Yoanda.
“Arco kelinci pelangi. Gregor kelinci awan,” ulang Vey.
Masing-masing yang disebut namanya membungkuk.
Dengan penuh kerendahan hati, Gregor meminta temanteman manusianya untuk segera bergerak.
“Ayo berangkat!” seru Vey.
Di bawah gerimis, Yoanda dan Iksan memacu sepedanya.
Vey membonceng Yoanda. Gregor berdiri di keranjang sepeda
Yoanda, menunjukkan arah. Arco bertengger di pundak Vey.
Iksan mengawal di belakang.
Baik Yoanda maupun Iksan tidak melihat pelangi di bagian
langit mana pun. Matahari masih tersembunyi di balik awan.
Jadi, mereka hanya mengandalkan arahan Gregor yang
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sesekali disampaikan oleh Vey. Atau Yoanda hanya mengikuti
ke mana Gregor menunjuk. Saat harus berputar karena tidak
bisa menyeberang jalan raya yang ramai, Iksan yang
memimpin.
Lalu, di tengah kayuhan sepeda Yoanda, Gregor hanya
menatap langit. Arco melonjak-lonjak di pundak Vey.
“Itu pelanginya!” Vey berseru girang.
Yoanda mendongak dan melihat lengkung berwarna-warni
itu dengan latar belakang gumpalan awan kelabu. Sesuatu
melambung di dada Yoanda dan udara segar mengisi paruparunya. Dia menoleh pada Iksan yang mengayuh sejajar
dengannya. Mereka tersenyum.
“Ayo!” pacu Iksan.
Mengejar pelangi. Terdengar menyenangkan sekaligus
aneh. Tadinya pelangi yang mereka lihat tampak jauh, tapi kini
dengan cepat tampak semakin dekat.
“Stop!” seru Vey.
Yoanda mengerem mendadak, bannya hampir selip. Iksan
dekat di belakangnya.
Mereka ada di area pemukiman yang masih asri dengan
lahan kebun pohon buah-buahan, pohon jati, dan jenis pohon
lainnya di kiri dan kanan jalan. Gerimis masih turun dan pelangi
ada di atas mereka, kelihatan dari antara tajuk pepohonan.
“Ke sana,” kata Vey. Tidak terlalu perlu karena Gregor
menunjuk dengan jelas menuju ke jajaran pepohonan.

-100 -

Antologi LCDP – ISEKAI
Arah itu tidak ada jalan yang bisa dilewati sepeda, jadi
mereka menuntun sepeda agak menjauh dari jalan dan
meninggalkannya di bawah pohon, lalu melanjutkan dengan
berjalan kaki. Mereka berjalan dengan cepat, tapi juga berhatihati karena becek dan banyak genangan air. Selain itu juga
banyak rumput liar.
Di tengah jalan Yoanda tiba-tiba membungkuk.
“Kenapa?” tanya Iksan khawatir.
“Bungkus permen.” Yoanda mengangkat plastik mengilap
yang diambilnya.
“Ya ampun, aku kira kakimu luka atau apa.”
Yoanda nyengir, lalu menyimpan bungkus permen itu di
kantong celananya.
“Ke mana kita sebenarnya?” tanya Iksan.
“Ke ujung pelangi, sepertinya,” sahut Yoanda.
“Tempat leprechaun menyimpan kotak emasnya?” Vey
mengingat dongeng-dongeng yang pernah dibacanya.
“Itu di Irlandia, kita di Indonesia,” kata Yoanda. “Lagipula
emas leprechaun tidak berlaku di dunia manusia.”
“Berarti tempat bidadari turun dari khayangan,” ujar Iksan
penuh harap.
Yoanda memutar bola matanya.
“Kata Gregor kita harus cepat,” kata Vey.
“Berapa jauh lagi?” tanya Iksan sembari mempercepat
langkah.
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Pertanyaan Iksan tidak perlu dijawab oleh Gregor maupun
Arco karena jawabannya ada di depan mata. Sebuah pohon
berdiri di tengah lahan yang lebih terbuka. Bunga-bunga kuning
memenuhi tajuknya yang rindang.
“Pohon johar. Cantik sekali,” ujar Yoanda. “Oh!” Di atas
pohon itulah pelangi menyandarkan kakinya.
Vey menurunkan Arco dan Gregor dari pundaknya.
Keduanya berdiri menghadap ketiga manusia yang telah
membantu mereka.
Terima kasih.
Yoanda terlonjak oleh suara kecil yang merdu, yang
didengar juga oleh Iksan.
Arco membungkuk, diikuti oleh Gregor.
“Sama-sama,” balas Yoanda dan Iksan.
“Dadah, Arco, Gregor,” ujar Vey.
Dua kelinci itu pun melompat-lompat kecil menuju pohon
johar dan memanjat batangnya. Tak lama kemudian keduanya
muncul di puncak pohon, melambai ke arah Yoanda, Iksan, dan
Vey yang balas melambai. Lalu, mereka pun memanjat kaki
pelangi dan serta-merta hilang dari pandangan. Pelangi pun
perlahan-lahan menghilang.
Mereka bertiga masih memandang ke arah perginya kelincikelinci itu selama beberapa saat. Yoanda mengembuskan
napas dengan keras. Matanya berkaca-kaca.
“Kita pulang?” tanya Iksan.
“Ayo.” Yoanda menggandeng tangan Vey.
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Hujan sudah benar-benar berhenti dan sinar matahari sore
yang hangat menghalau udara dingin setelah hujan.
“Bagaimana kalau kita kerjasama untuk proyek seni?” tanya
Iksan, melewati genangan air dengan langkah lebar.
Yoanda mengangkat alis. “Bareng Ghani juga?”
“Aku sudah memutus hubungan bilateral dengan anak itu.
Ide kami nggak cocok.”
“Memangnya ide kita cocok?” tanya Yoanda.
“Aku ada bayangan tentang lukisan dari plastik-plastik
sampah.”
“Atau tirai lampu gantung berwarna-warni dari botol plastik.”
“Ya, itu juga boleh.”
“Oke, setuju.”
Yoanda dan Iksan berjabat tangan.

***

Jauh di atas Negeri Manusia, Arco dan Gregor disambut
oleh kelinci-kelinci pelangi yang khawatir karena tidak
menemukan Arco di manapun. Kelebatan warna-warni
mengelilingi kedua kelinci yang kelelahan itu.
“Negeri Manusia agak membosankan, warnanya suram,”
cerita Arco, matanya terbiasa dengan warna-warni yang ada di
Negeri Pelangi. “Tapi kami dapat teman manusia yang
menyenangkan.”
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Kelinci-kelinci pelangi berlompatan ingin cerita lebih banyak,
tapi Arco menguap. “Besok saja, ya. Aku ngantuk.”
Gregor pun berpamitan untuk kembali ke Negeri Awan.
Malam itu mereka bermimpi meluncur dengan sepeda
menuruni pelangi.

***END***

===============================================

Gregor
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Arco
NB: Karakter Arco dan Gregor oleh Sabbath Natalie,
berdasarkan
karakter
asli
oleh
Wayuki
(http://www.craftster.org/forum/index.php?action=profile;u=17
4226)
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STEFANI JOVITA

Neverlea dan
K e r e ta P e n g a n t a r
-SLIDER-

P

ukul sebelas malam, Rafa berlari cepat memasuki
stasiun, yang entah kenapa sangat sepi sampaisampai bunyi langkahnya sendiri saja yang
terdengar. Dengan tubuhnya yang sedikit gemuk, dia
terengah-engah di tempat tunggu. Diliriknya sebelah kanan,
tidak ada tanda-tanda kereta akan datang. Sekali lagi pria itu
memastikan jam di HP. Sial! Dia tak salah lihat! Benar-benar
sudah lewat jam sebelas. Bagaimana caranya dia pulang hari
ini?
“Kemalaman juga?”
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Rafa menoleh ke kiri, ke arah suara lembut wanita yang
menyapanya. Dengan napas yang masih perlu diatur, dia
kesulitan menjawab panjang.
“Kantornya di mana?” tanya wanita itu lagi.
“Nggak jauh dari sini. Fiuh.” Rafa menaiki tangga kecil dan
berdiri di sebelah wanita itu. Dari dekat, lingkaran gelap di
bawah mata si wanita tampak lebih jelas. Kerutan mungkin
sedikit, tapi dari uban di rambut hitamnya yang terikat,
sekalipun masih muda, si wanita tampak lebih tua—lebih
lelah—dari yang seharusnya. “Rafandra.” Pria itu mengulurkan
tangan, berinisiatif memperkenalkan diri.
Si wanita terdiam sejenak, tampak bingung, sebelum
menjawab, “Oh, Amanda.” Dia membalas uluran tangan Rafa,
senyum tercetak di wajah keduanya.
“Tapi teman-teman biasanya memanggilku Rafa, jadi ….”
“Oke … Rafa.” Amanda mengangguk-angguk.
“Ke Bekasi juga?”
Amanda mengiyakan. “Tadi sibuk ngerjain kerjaan, jadi
nggak lihat-lihat jam lagi. Di rumah susah konsen, soalnya.”
“Internet juga kadang suka ngaco.” Rafa mendengkus
tertawa. “Lagian aku juga nggak suka bawa kerjaan ke rumah.”
Pria itu memperhatikan lagi kiri-kanan. “Tapi apa masih ada
kereta? Dari tadi yang aku khawatirin sih itu saja.”
Bibir Amanda membentuk garis lurus. “Yah, aku juga sudah
tunggu dari setengah sebelas, belum ada tanda-tanda.” Dia
kemudian menatap Rafa, penuh kekhawatiran serupa.
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“Kayaknya, memang lebih baik pesan taksi?”
Tepat seusai Rafa mengucapkan kalimat itu, bunyi kereta
berjalan di atas rel terdengar dari kejauhan. Keduanya menoleh
ke kanan. Sinar lampu semakin mendekat, menyebabkan Rafa
sedikit menyipitkan mata. Kereta di jam segini? Dipikirnya
mustahil, tapi mungkin cuma lewat? Rafa mengajak Amanda
mundur beberapa langkah. Angin yang menerpa dari laju
kereta rupanya tidak sekencang yang dibayangkan, karena
semustahil apa pun itu kelihatannya, kereta itu berhenti. Pintu
bergeser terbuka.
Jantung Rafa berdegup kencang, yang mana bukan karena
dia habis berlari dari kantor ke sini barusan, melainkan akibat
firasat buruk tanpa sebab jelas. Dia menahan tangan Amanda
yang hampir saja naik. “Kita bisa pulang naik taksi.”
“Maksud kamu?” Amanda mengeluarkan tawa sekadarnya.
“Kereta sudah datang. Kita bisa pulang. Untuk apa naik taksi
lagi?”
Rafa kembali mengamati kereta, kali ini bagian dalamnya.
Tidak ada yang mencurigakan kecuali isinya yang kosong,
meskipun memang wajar mengingat jamnya. Namun, sebelum
sempat bicara lagi, Amanda sudah melepaskan diri dari
genggaman Rafa. Pria itu memanggil, tapi pintu menutup.
Amanda sudah terlalu jauh di dalam. Mau tak mau, Rafa ikut
masuk. Tas ranselnya terjepit, membuat Rafa harus menarik,
kemudian terjungkal ke depan setelah berhasil mendapatkan
tasnya. Dia berpegangan pada tiang tempat duduk. Degup
jantungnya masih cepat dan oh! Hampir saja berhenti, saat
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dilihatnya cetakan-cetakan
menempel pada kaca pintu!

tangan

putih

tak

beraturan

Pria itu sontak mundur dan berbalik, menempelkan kedua
tangan pada kaca. Tidak seharusnya dia menaiki kereta.
Namun, tempat tunggu tadi sudah tidak ada. Depan sudah
gelap—hitam pekat—padahal kereta belum jalan.
“Ada apa?” Amanda menyapa. Wanita itu sudah duduk
paling pinggir, dekat Rafa berdiri.
“Kamu nggak …?!” Rafa mengulurkan tangan pada kaca
pintu di belakang, tapi tangan-tangan putih tadi sudah lenyap,
menyisakan dirinya dan Amanda yang sama-sama
mengerutkan dahi bingung.
Kereta berguncang, mulai berjalan. Rafa memutuskan untuk
duduk di sebelah Amanda, tas dipangkunya. Barangkali dia
terlalu lelah sampai berhalusinasi.
“Baru kali ini naik kereta jam segini?” tanya Amanda.
Tentu saja! pikir Rafa. Namun, dia mengganti jawaban itu
dengan pertanyaan: “Memangnya kamu pernah?”
Amanda menggeleng. “Biasanya lebih sore.” Dia
mendengkus tertawa. “Orang bilang kereta ini berhantu. Kamu
percaya?”
Bagus sekali! Kalau dia tahu ada desas-desus seperti itu,
kenapa masuk secara sembarangan?! Rafa menggigil. “Lebih
baik nggak usah dipikirin. Nanti malah kejadian,” jawabnya.
Pembicaraan mereka tidak berlanjut. Amanda sibuk
memperhatikan lantai dengan pandangan kosong, sementara
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Rafa mulai mengecek HP demi mengalihkan perhatian dari
rasa takut dan cemas. Sayang, sinyal internet putus. Rafa
berdecak, kemudian mengambil earphone dari dalam tas. Dia
memutar salah satu lagu instrumental dari soundtrack game
kesukaannya. Berhubung itu musik untuk mengiringi momen
pertempuran di dalam game, temponya cepat, drumnya
banyak, pokoknya seru.
Kereta mengerem dan perlahan berhenti. Tanpa sengaja,
Rafa memperhatikan tulisan yang terpampang di bagian atas,
menunjukkan tempat perhentian. Tidak banyak kereta yang
punya fasilitas itu. “Hill—Bukit?” Rafa menggumamkan nama
perhentian yang terpampang. Apa dia salah naik? Pria itu
mencopot earphone dan celingak-celinguk, kemudian berdiri,
mencoba melihat nama stasiun di luar. Sayangnya, terlalu
gelap untuk mendapati apa pun.
Ketika pintu di seberang tempat duduk mereka terbuka,
asap putih merembet masuk, seperti biang es, menjalar dari
bawah hingga ke bagian atas.
“Apa itu?” Akhirnya Amanda ikut berdiri dan memasang
tampang penasaran. Tadinya Rafa mulai curiga karena
Amanda terlalu tenang di kondisi seperti ini. “Kabut?” Dia
berjalan mendekati pintu.
Rafa menarik tangan Amanda dan menggeleng. “Mau
ngapain?”
“Mau mastiin itu apa?” Senyum Amanda cukup lebar hingga
menampilkan gigi-giginya. “Ayolah, Rafa. Kamu takut?”
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Spontan, Rafa melepaskan tangan itu. “Tidak. Siapa
yang—”
Sebuah kaki yang menjejak ke dalam memotong
pembicaraan. Rafa langsung memakukan tatapannya ke situ.
Satu kaki, disusul yang lain, kemudian yang lain lagi. Sepasang
bots, dan sepasang sepatu anak-anak. Pandangan Rafa
menjalar ke para pemilik kaki: seorang wanita bule berambut
keriting pendek dengan warna pirang, dan seorang anak
perempuan yang digandengnya, kira-kira berumur 12 tahun.
Satu-satunya yang aneh dari mereka adalah pakaian yang
penuh noda … berwarna merah.
Napas Rafa jadi tak keruan lagi. Dia duduk lemas di kursi,
sementara pintu kereta mulai menutup. “Tunggu!” Dia buruburu bangun dan menghampiri, tapi tidak sempat. Rafa kembali
terjebak di dalam kereta bersama dua orang asing yang
memperhatikannya, dan satu wanita yang sama sekali tak
terlihat takut. Pelan-pelan, Rafa mundur ke pintu di
belakangnya. Kereta mulai berjalan lagi.
“Percayalah,” si wanita bule mulai bicara, “kau tidak akan
mau keluar sana.”
Rafa hanya tertawa canggung.
Si wanita bule mengajak anak perempuannya duduk di kursi
yang berlawanan dengan Rafa dan Amanda. Omong-omong
soal Amanda, wanita itu masih berdiri.
“Kalian … berdarah,” Amanda tanpa ragu mengomentari.
Si bule menjawab dengan suara pelan, seperti berbisik,
“Bukan darah kami.”
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Ketika anak perempuannya merengek memanggil ibunya, si
bule merangkul anak itu, menyandarkan kepala si anak pada
sisi perutnya, lalu mengusap-usap kepalanya berusaha
menenangkan. “Tenang saja. Kita sudah aman di sini.”
Pemandangan dan kata-kata itu membuat Rafa malu
sendiri. Apa yang ditakutinya? Dia berjalan dan duduk kembali
di sebelah Amanda. Wanita itu juga kembali duduk.
“Ada apa di luar sana?” tanya Amanda.
Rafa menyenggol. Kenapa ingin tahu sekali? keluh Rafa
dalam hati.
Seolah mengabaikan hal itu, Amanda kembali melanjutkan,
“Tadi kamu bilang ke Rafa, kalau dia nggak akan mau ke sana.”
“Sesuatu, tempat yang tidak akan pernah ingin kalian
masuki.” Si bule menatap Amanda, kemudian mengembuskan
napas pelan, lalu bersandar pada jok kursi yang empuk. “Dan
kalian tidak perlu tahu tempat itu. Di dunia ini, banyak hal yang
tidak perlu kalian ketahui.”
“Seperti … sesuatu yang mengerikan?”
Si bule kembali menatap Amanda. “Ya. Sesuatu yang
mengerikan. Aku dan anak ini sudah melihat banyak.” Dia
mengusap-usap kepala anak itu lagi, sementara si anak sudah
memejamkan mata. “Terlalu. Banyak. Dan kami ingin pulang.
Kami akan pulang.”
“Ke Bekasi juga?” Rafa tiba-tiba ikut pembicaraan.
Pertanyaan itu mengundang lirikan Amanda dan si wanita
bule. Rafa mengerutkan dahi bingung. “Hei, aku cuma tanya.”
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“Tidak,” si bule menjawab. “Pulang ke … tempat masingmasing, kurasa.” Dia mengangguk-angguk, dahinya pun ikut
berkerut. “Omong-omong, kalian dari mana?”
Baru saja Rafa ingin menjawab, pemandangan di luar
memancing perhatiannya. Matanya terus terpaku, memicing
pada sebuah objek di luar kaca yang bentuknya seperti kerucut
kecil dengan titik berwarna merah. Sesuatu berwarna hitam
dengan garis merah vertikal tiba-tiba melintas cepat—bukan,
kereta yang melintasinya cepat. Rafa beranjak ke kursi
seberang dan melihat baik-baik, apa yang ada di luar jendela.
Sungai lava mengalir di antara tanah-tanah hitam yang
retak. Bola api sesekali melompat naik dan turun kembali ke
sungai, seperti air mancur saja. Kerucut yang dilihatnya tadi
ternyata adalah gunung. Beberapa buah mencuat di berbagai
tempat dengan jarak-jarak tak teratur. Sementara itu, kereta
Rafa berada di atas rel yang melayang lima meter dari
permukaan tanah. Napas Rafa membekas pada kaca jendela
saat dia menempelkan kedua tangan, berusaha sedekat
mungkin dengan kaca untuk memastikan keadaan.
Di mana dia?
Langit di luar tetap gelap, seperti tempat asalnya tadi, masih
malam. Namun, ini jelas-jelas bukan Jakarta. Rafa menggigil.
Terlepas dari pemandangan luar yang kelihatannya panas, AC
di dalam kereta rupanya bekerja terlalu baik.
Amanda tiba-tiba mencubit tangan Rafa. Pria itu mengaduh,
memandang kesal pada wanita yang sudah ada di sebelahnya
itu. “Ngapain kamu?”
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“Ini bukan mimpi.”
Ya, dan Rafa yang paling paham karena tadi itu cukup
nyelekit. Masalahnya di situ. “Gimana caranya kita balik?”
Mata Amanda bergerak-gerak tak menentu, sementara
giginya menggigiti kuku jari. Seolah pemikirannya sudah
selesai, matanya terpaku kembali ke Rafa dengan mantap, lalu
Amanda berbalik. Dia berjalan ke arah pintu gerbong. Sambil
memanggilnya, Rafa mengikuti. Tas ransel telah dipanggulnya
lagi.
Amanda berusaha menarik pintu agar bergeser terbuka, tapi
percuma. Setelah beberapa kali gagal, Rafa gantian. Benarbenar tak bergeser sama sekali. Dari kaca, Rafa bisa melihat
beberapa orang duduk di gerbong lain.
“Ini pertama kalinya untuk kalian?” si wanita bule tiba-tiba
bertanya.
Ragu-ragu, Rafa mengajak Amanda kembali duduk di
tempatnya semula. “Anda tahu tentang tempat ini?”
“Sedikit. Sama sepertimu, aku juga dulu bingung dan
sampai sekarang masih bingung. Tidak ada yang tahu pasti
namanya. Aku hanya menyebutnya Kereta Pengantar. Dan
yang aku tahu hanya, kita bisa kembali ke tempat masingmasing di perhentian terakhir.”
“Berarti, semua akan baik-baik saja kalau kita sampai di ….”
“Perhentian terakhir.”
“Ya.” Rafa mengangguk-angguk, berusaha mencerna
semuanya yang sebenarnya membuat kepalanya sakit. Dia
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mengajak Amanda duduk lebih jauh dari si wanita bule, ke
ujung kanan kursi. “Kita harus percaya kata-katanya?” bisiknya.
Amanda terdiam, melirik si wanita lagi, kemudian membalas,
“Kamu punya ide lain?”
“Kayak?”
“Kayak … keluar di suatu tempat, gitu?”
“Oke, kalau kita harus keluar di tengah-tengah gunung api,
mungkin kita harus percaya sama dia.” Rafa menegakkan
tubuh dan tersenyum ke arah si bule yang ternyata
memperhatikan.
Lama-lama, kereta kembali mengerem dan berhenti.
Jantung Rafa berdegup lebih kencang dari biasa, menunggu
pintu yang akhirnya terbuka. Hawa panas masuk. Rafa
menyuruh Amanda geser lagi lebih ke tengah.
Kali ini, sepasang kaki yang menapak ke dalam berukuran
mungil, lebih kecil dari tangan Rafa. Juga bercakar, bersisik,
dan berwarna merah kehitaman. Makhluk itu memiliki ekor
berapi yang bergerak meliuk-liuk, juga sayap kelelawar yang
menyatu dengan tangannya. Naga. Istilah itu langsung tebersit
di benak Rafa yang sering menonton film-film fantasi dan
bermain game serupa. Hanya saja, tinggi naga ini hanya
sebetis, tidak mengintimidasi.
“Masuk satu-satu, anak-anak.” Suara serak menggema dari
luar kereta. Sesuai komandonya, satu per satu, naga-naga
kecil mulai masuk mendominasi gerbong itu. Setelah sepuluh
ekor,
sebuah
tapak
serupa
memasuki
kereta,
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mengguncangnya. “Oh, maaf, maaf.” Dia menarik kakinya
kembali.
Rafa mengembuskan napas lega karena kaki itu lebih besar
berkali-kali lipat dari naga lain. Tidak seharusnya dia masuk.
Namun, kepala reptil merah dengan lubang hidung yang
sesekali mengembuskan api memasuki pintu dan bergerak ke
arah kiri! Ke arah deretan kursi Rafa! Rafa dan Amanda
spontan bergeser lebih ke kiri, sementara kaki depan si reptil
mulai masuk, diikuti yang belakang, lalu buntutnya yang
menyabet-nyabet jendela. Rafa terkesiap, tapi tubuhnya beku
saat ditatap si makhluk yang bermata kuning. “Oh, maaf, maaf.
Tubuhku memang sudah terlalu besar untuk kereta ini, tapi
nanti dia juga akan menyesuaikan diri.”
Tak lama setelah mengucapkannya, pengumuman
berkumandang di seluruh gerbong, “Mohon maaf untuk
ketidaknyamanannya
sesaat.
Untuk
menyesuaikan
penumpang baru, kereta akan sedikit diperbesar. Harap untuk
berpegangan agar tidak terkejut ataupun terjatuh.”
Satu-satunya yang bisa dipegang Rafa adalah sisi kursi, dan
tangan Amanda yang rupanya sama-sama gemetaran seperti
dirinya. Sedetik kemudian, kursi mereka ditarik lebih ke
belakang, begitu pula dengan kursi seberang. Amanda
menjerit. Anak perempuan yang dirangkul si wanita bule juga
berteriak. Sementara mereka menenangkan diri masingmasing, atap kereta semakin tinggi, lantainya semakin dingin.
Si naga besar menidurkan diri di bawah. “Ah, enaknya.”
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Masih dengan jantung berdebar-debar, Rafa meremas
tangan Amanda. Dia belum tahu apa yang harus dilakukannya
dalam situasi ini. Di lain pihak, Amanda malah tertawa girang.
“Ini keren banget!” Dia melepaskan tangan Rafa.
“Keren?”
“Iya, dong. Naga, Rafa. Naga! Dan lihat! Banyak yang kecilkecil juga!”
Dan si naga-naga kecil itu duduk di sebelah mereka—juga
di kursi lain—sambil mengamati dan berbincang-bincang
seantusias Amanda, karena tampaknya, jarang sekali melihat
manusia. Salah satunya menaiki tangan Amanda dan
berkenalan, yang lain menaiki tas Rafa. Ketika Rafa berdiri,
naga itu jatuh ke kursi.
“Kita terjebak di sini dan kamu bilang keren?” Napas Rafa
terengah-engah. “Makhluk ini bisa memakan kita!”
“Hei,” panggil si naga besar. “Aku tidak makan manusia,
apalagi di dunia perbatasan.”
“Dunia perbatasan?” Rafa menoleh.
Pintu kereta akhirnya menutup. Si naga besar menyuruh
naga-naga lain untuk duduk tenang di kursi. Ketika kereta
berjalan kembali, dia menjelaskan, “Kereta ini mengantarkan
makhluk-makhluk untuk pergi melintasi berbagai dunia. Aku
dan anak-anak muridku harus mampir ke tempat pertapaan
kami di dua stasiun berikutnya. Dunia roh. Naga tidak punya
urusan dengan manusia, apalagi memakan mereka.
Kesempatan kami bertemu kalian juga sangat sedikit, cuma di
masa pertapaan ini. Jadi, tenang saja.”
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“Kami ingin pulang,” buru-buru Rafa membalas. “Apa Anda
tahu caranya?”
“Stasiun terakhir, anakku. Mudah. Tunggu saja dan turun di
stasiun terakhir.” Si naga terdiam sejenak, kemudian bertanya,
“Omong-omong, kalian berasal dari mana? Terlalu normal.
Tidak seperti wanita dan anak perempuan di situ.”
Yang dimaksudnya adalah si wanita bule, tentu saja. Rafa
menatapnya. Si wanita bule menyipitkan mata. “Atau mungkin,
kalian bukan ingin pulang?” tanya si wanita.
Rafa hendak membantah, tapi dia kemudian ingat.
Tak pernah sekali pun, Amanda mengatakan bahwa dia
ingin pulang. Di tengah kereta yang berjalan, Amanda masih
berdiri ditemani si naga kecil pada pundaknya. “Amanda?”
Wanita itu menoleh. “Kenapa harus pulang?” Tidak seperti
biasa, suara Amanda terdengar rapuh, seolah dia ingin
menangis. “Ini kesempatan sekali seumur hidup, Rafa. Kapan
lagi kita bisa ke dunia lain yang penuh dengan makhlukmakhluk ajaib kayak gini?”
“Tidak!” si wanita bule menginterupsi. “Kau harus dengar ini.
Tidak semua dunia itu seperti yang kaubayangkan. Tidakkah
kaulihat aku dan anakku? Kami baru saja kabur dari
sekumpulan makhluk pemangsa manusia, kehilangan orangorang yang kami cintai, dan kau tidak akan mau merasakan hal
seperti itu.”
“Tapi nggak semuanya kayak gitu, ‘kan?” Dada Amanda
kembang-kempis. Dia berusaha kelihatan tegar, tapi tak bisa
menyembunyikan rasa takut sepenuhnya.
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Sebelum Rafa berhasil mengubur niat gila Amanda, si naga
kecil di pundaknya berkata dengan suara riang, “Tenang saja!
Kakek bilang, perhentian sebelum tempat pertapaan kami
adalah dunia peri. Tempatnya sangat damai. Manusia sangat
suka pergi ke sana.”
“Pyro!” bentak si naga besar.
Pyro menutup moncong dengan kedua tangannya. “Ups.
Sori.”
Bahkan si anak perempuan bertanya mengenai
kebenarannya kepada si bule. Napas Amanda mulai tenang
dan itu bukan pertanda baik.
“Amanda,” panggil Rafa. “Tenangkan diri dulu. Kita harus
pulang. Oke?”
Tatapan Amanda menunjukkan kekecewaan, juga
kebingungan. Tanpa tahu apa yang harus dijawab,
pemandangan luar kembali berubah. Lebih terang. Siang.
“Lihat itu.”
Tak perlu menoleh, sebenarnya Rafa sudah bisa melihat
langit biru yang terbentang di luar. Namun, dengan si naga
besar di tengah, sulit untuknya menghampiri jendela di
seberang. Dia berbalik. Pemandangan serupa tercetak di sana.
Di bawah mereka, tampak hutan hijau yang memancarkan
butir-butir sinar kekuningan, seolah matahari saja tak cukup
untuk menyinari tempat itu. Inikah dunia peri yang dimaksud?
Tepat setelah memikirkannya, beberapa serangga terbang di
samping kereta. Bukan. Mereka memiliki tangan dan kaki, juga
wajah seperti manusia, tapi bersayap serangga.
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“Wow! Memang seindah kata Kakek,” ucap Pyro.
Si naga besar mengomelinya lagi, sementara Amanda
tersenyum, makin menyiratkan kekaguman serta keasyikannya
menikmati apa yang akan terjadi.
“Jangan berpikir yang macam-macam, Amanda.” Rafa
berusaha mencegah khayalan wanita itu, agar tak semakin
terjebak dalam situasi.
Amanda menelengkan kepala, lalu mendengkus tertawa.
“Kamu belum jawab pertanyaan aku, Rafa. Kenapa harus
kembali?”
“Karena memang ini bukan tempat kita, Amanda. Kita harus
pulang!”
“Mungkin kamu iya, tapi aku nggak. Wanita itu benar. Aku
memang sejak awal nggak mau pulang dan kamu nggak perlu
ngikutin aku sebenarnya. Aku … aku nggak tahu kenapa kereta
ini jemput aku, tapi aku rasa, keputusannya benar.”
“Keputusan siapa?”
“Entahlah.” Kereta kembali mengerem, lalu berhenti tepat di
tengah udara. “Keputusan dari suatu kehendak yang mungkin
lebih besar dari manusia, yang mengabulkan permohonan
aku.”
Pintu terbuka dan beberapa peri sebesar serangga terbang
masuk. Amanda beranjak keluar.
“Tunggu!” Rafa mencegah. Entah karena itu atau bukan,
pintu terdekat di sebelah kiri langsung menutup. Begitu pula
dengan yang di belakang, lalu di tengah belakang, dan dua
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pintu paling ujung. Hanya ada satu pintu di tengah yang
terbuka.
Si wanita bule ikut mencegah, tapi tak banyak yang bisa
dilakukannya, karena dia pun harus terus merangkul sang
anak. Naga besar menyuruh Pyro untuk turun dari pundak
Amanda. Dalam kebingungan dan waktu yang sempit itu,
Amanda berlari di antara celah-celah si naga besar dan kursi,
ke arah pintu yang masih terbuka. Satu-satunya kesempatan
yang tersisa.
Rafa mengejar. Si naga sudah meneriaki mereka, tapi dia
sendiri tidak bisa bergerak banyak. Buntutnya sempat
bergerak-gerak. Namun, tak mungkin juga dia menyabet anak
manusia dengan ekornya yang kuat dan bersisik. Naga-naga
kecil hendak merintangi, tapi si naga besar melarang mereka.
Dia tak ingin menjatuhkan anak-anak muridnya dalam risiko tak
jelas. Sayangnya, Pyro masih bertengger di atas pundak
Amanda.
“Pyroooo!” teriaknya kala Amanda melompat turun. Rafa
memegang tangan Amanda, tapi dia terlambat berpegangan
pada kereta.
Keduanya terjun bebas.
Dengan kepala di bagian bawah, Amanda memandangi
pepohonan. Dia gemetaran memegangi tangan Rafa. “Nggak
seharusnya kamu ikut lompat!” Amanda menoleh, air mata
jatuh dan terbawa angin. Tetesannya bahkan menyentuh pipi
Rafa bagaikan sihir. Tidak dingin, melainkan hangat. “Kita akan
mati!”
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Jatuh bebas mungkin secepat kedipan mata, tapi bagi Rafa,
waktu berjalan sangat lambat seolah berhenti. Ingatannya
kembali pada pertanyaan Amanda. Kenapa harus pulang?
Bukan hanya itu. Kenapa Rafa begitu peduli pada seorang
wanita yang baru saja ditemuinya di stasiun kereta sampai
menemaninya lompat? Apa Rafa sebenarnya tidak ingin
pulang? Apa semua itu cuma kata-kata yang bahkan tidak
keluar dari hatinya? Aturan setiap manusia yang secara tidak
sadar telah mengekang, bahwa semua orang di malam hari
harus pulang ke rumah? Karena ada yang menunggu?
Lantas, kenapa Amanda tidak mau pulang?
Rafa ingin menanyakan hal itu sekali lagi sebelum mereka
mati, tapi permukaan tanah itu—pepohonan itu—sudah makin
dekat. Tanpa sadar, Rafa mendekap Amanda, berdoa agar
wanita itu selamat. Keduanya memejamkan mata.
Blub.
Mereka tercebur ke dalam air dan semua suara bagai
teredam. Begitu dalam, jatuh, dan semakin jatuh. Entah berapa
lama waktu telah berjalan, Rafa hanya bisa merasakan
ketenangan dan kehangatan. Seolah mereka berada dalam
kehampaan. Mungkin mereka sudah mati? Tak ada bagian
tubuh yang sakit.
“Hei, sampai kapan kalian mau berpelukan?”
Mendengar suara seperti bebek itu, Rafa perlahan
membuka mata. Di depannya, sepasang mata biru juga
berkedip-kedip.
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Rafa sontak menjauh. Sejak kapan Amanda bermata biru?
Dan setelah lebih berjarak, disadarinya rambut Amanda
berubah putih. Telinganya juga lebih panjang dan runcing.
“Kamu …?” Suara Amanda masih
sebelumnya, tapi dia juga tampak bingung.

sama

seperti

“Amanda?”
“Rafa? Kamu … beda.”
Rafa memastikan kedua tangannya yang berkulit lebih pucat
dari sebelumnya. Pergelangan tangan dibalut kain hijau
kumuh, bajunya juga tampak kuno, tubuhnya lebih langsing
dan ... kekar. Diperiksanya telinganya. Runcing juga seperti
penampilan baru Amanda. Wajahnya juga tidak berjerawat,
begitu mulus. Yang paling penting, tinggi badan Amanda dan
dirinya tampak memendek. Ya, mereka sama sekali tidak
tampak berumur dua puluhan, bahkan di bawah remaja.
“Selamat datang di Neverlea, anak-anak baru.”
Rafa menoleh pada makhluk kerdil yang berdiri di atas meja,
di tengah sebuah hamparan padang rumput yang luasnya tak
terbatas. Angin sepoi sesekali bertiup, tapi tidak terlalu
kencang untuk menerbangkan tumpukan kertas di atas meja.
Perhatian Rafa kembali pada si makhluk kerdil. Telinganya
lebih lebar meskipun sama-sama runcing, kepalanya besar dan
berkeriput, hidungnya mancung, postur berdirinya bungkuk.
Penampilannya sama sekali tak mencerminkan keindahan, tapi
senyumnya ramah. Apa dia yang menyapa barusan? Yah,
siapa lagi?
“Kamu bilang apa?” tanya Rafa.
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“Neverlea. Aku tahu kalian manusia dan kalian baru saja
datang. Semua anak baru begitu, tapi tenang saja. Kalian
sudah sampai di tempat yang semua orang dewasa idamidamkan. Tempat di mana kalian bisa bersenang-senang lagi
seperti anak-anak.”
Rafa bengong. Dia tidak tahu harus bicara apa. Sementara
itu, Amanda menyambut senyum si makhluk dengan tawa
ceria. Dia mengajak Rafa ikut maju, ke tempat si makhluk. Rafa
terpaku.
“Rafa?”
“Ini … ini nggak bener. Kita harus pulang, Amanda.”
“Kamu masih saja ngomong kayak gitu? Setelah kita sampai
di sebuah dunia yang … menakjubkan?”
“Kita masih punya orang-orang di dunia kita, yang butuh kita,
Amanda.”
“Ah,” si makhluk kerdil menyela, “kalau soal keluarga dan
teman kalian, setelah menandatangani kontrak ini, mereka
akan lupa dengan kalian. Tenang saja.”
“Nah, dengar itu?” kata Amanda. “Kita nggak perlu khawatir
dengan mereka. Kita akan punya kehidupan baru yang jauh
lebih menyenangkan, penuh petualangan, di sini.”
“Itu,”—Rafa menunjuk kertas yang diangkat si makhluk
kerdil—“tanda kalau kita harus segera pulang, Amanda. Kita
nggak tahu tempat ini kayak gimana dan kamu mau dengan
gampangnya nandatanganin sesuatu yang nggak jelas kayak
gitu?”
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“Kita memang belum tahu, tapi kita akan tahu kalau kita
sudah nandatanganin itu dan ke dunia mereka, Rafa. Memang
nggak gampang, kita harus adaptasi lagi, tapi—”
“Tapi kenapa, Amanda? Kamu takut kembali ke dunia asal
kita, pulang, dan merasa dunia baru ini akan jauh lebih baik dari
rumah kamu? Hmm? Karena kehidupan asal kamu sangat
buruk? Kamu mau kabur dari semua itu dan jadi manusia baru
di sini?”
Amanda terdiam. Dia hanya menatap Rafa lekat-lekat.
Rafa sebenarnya hanya meracau. Tidak sedikit pun dia
memikirkan kata-katanya barusan, tapi cuma itu yang
terpikirkan olehnya setelah mengamati tindak-tanduk Amanda.
Amanda mengangguk-angguk, lalu menelan ludah sebelum
menjawab, “Kalau kamu ingin pulang, kamu bisa pulang
sendiri.”
“Apa? Kalian ingin pulang?” Si makhluk kerdil duduk di
pinggiran meja, tampak lesu. “Yah, memang belakangan
banyak yang ke sini, tapi kurasa tidak semua orang berniat
begitu. Kalau mau pulang sih, bisa-bisa saja.” Dia menunjuk ke
depan, ke belakang Rafa. “Tidak lama lagi, Kereta akan lewat.”
Rafa berbalik. Perlahan, muncul rel kereta di atas hamparan
rumput, juga dua pasang palang seperti penghalang jalan di
lintasan kereta api. Di tengahnya, belum lewat satu kereta pun,
sementara di seberangnya, tampak bagian dalam sebuah
rumah.
Di sebelah kiri, tampak kamar kosong dengan meja dan
komputer menyala di atasnya. Amanda berjalan ke kiri Rafa. Itu
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kamarnya. Lama-kelamaan, sosoknya sendiri muncul di kursi
depan komputer. Suara seorang wanita menanyai, “Kapan
kamu nikah?” kemudian berganti lagi, “Kamu mau berhenti
kerja? Sudah cari kerjaan baru memang?” Terkadang omelan,
terkadang nasihat, terkadang curhat, terkadang tagihan uang.
Sosok Amanda hanya diam, tidak terlalu membantah, hanya
iya dan iya. Itulah kehidupan Amanda. Seorang pesuruh yang
katanya akan bahagia kalau menuruti omongan orangtua.
Sementara itu, di kanannya tampak sebuah ruangan yang
lebih kecil. Meongan terdengar ketika pintu terbuka. Sosok
Rafa masuk tersenyum menyambut si kucing yang
bersembunyi di balik ranjang.
“Kucingmu lucu.”
“Namanya Raphael.”
Amanda tertawa. “Namanya mirip sama kamu.”
“Yep.”
Melihat pemandangan kegiatan Rafa yang biasa saja,
Amanda sedikit paham. Mungkin karena itu Rafa tak keberatan
pulang. Dia punya kucing yang menunggunya di rumah. Dia
punya pekerjaan yang dikerjakannya sambil tersenyum. Dia
punya … kehidupan.
Namun, sebelum Amanda mengatakan apa-apa, Rafa
melanjutkan, “Mama sama papaku meninggal pas aku masih
kecil. Mobil kami kecelakaan, dan nggak tahu kenapa, cuma
aku aja yang selamat.” Dia menoleh ke Amanda. “Persis
Raphael. Aku nemuin dia pincang di jalan. Kami sama-sama
selamat dan berhasil hidup.”
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Tenggorokan Amanda tercekat. Tak disangkanya, Rafa
memiliki masa lalu seperti itu.
“Percaya atau nggak, aku mau jadi artis, Amanda.”
Perkataan itu mencabut ketegangan Amanda seketika. Dia
menyemburkan tawa.
“Aku serius, meskipun aku tahu agak terlambat.”
“Nggak. Aku yakin, kamu pasti bisa.” Amanda mengangguk.
“Serius?”
“Serius. Sudah coba YouTube?”
Rafa berdecak. “Ah, itu. Sudah, tapi masih sedikit yang lihat.
Mungkin karena bahasa Inggris aku masih kacau.”
“Sudah berapa tahun?”
“YouTube? Belum setahun.”
“Perjalanan kamu masih panjang.”
“Yap.” Rafa ikut menyemburkan tawa. Entah kenapa, dia
malah membicarakan hal ini. “Gimana sama kamu?”
“Aku?”
“Nggak ada yang … kamu mau?”
“Aku … mau jadi penyanyi, tapi memang, agak terlambat.”
“Aku yakin kamu pasti bisa.”
Amanda mendengkus. “Dunia penyanyi dan musik itu nggak
mudah. Harus belajar. Semua orang sudah mulai dari kecil,
sementara aku, baru tiga tahun.”
“Perjalanan kamu masih panjang.”
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“Dengar, aku tahu kamu mungkin bermaksud baik, tapi ini
nggak segampang yang kamu pikir. Aku terus gagal, gagal, dan
gagal. Nggak pernah berhasil satu kali pun. Ini butuh bakat, dan
semakin lama aku di dunia itu, aku tahu. Aku nggak punya
bakat.”
“Makanya kamu nggak mau pulang?”
Amanda terdiam lagi, hanya menatap Rafa lekat-lekat. Dia
kemudian mengangguk. “Aku ingin jadi orang baru, memulai
semuanya dari awal, dan mencari bakat aku dari awal supaya
nggak salah jalan kayak gini.” Matanya berkaca-kaca.
“Kamu pikir, kamu sekarang salah jalan?”
“Kamu nggak tahu apa-apa soal aku, Rafa. Soal hidup aku.”
Dia semakin jalan ke arah si makhluk kerdil. Makhluk itu berdiri
lagi, mulai antusias menanti mereka.
Rafa tidak beranjak dari tempatnya kali ini. “Kamu mau nyianyiain semua perjuangan kamu tiga tahun ini?”
Langkah Amanda terhenti. Dia kembali menoleh, ke arah
Rafa, lalu ke arah sosok dirinya sendiri yang sedang berlatih
bernyanyi dengan gitar di seberang palang. Ibunya datang di
tengah permainan dan mengomeli, mengapa masih saja belum
tidur sementara dia harus kerja keesokan harinya. Tidak.
Amanda tidak pernah punya kesempatan di sana. Tidak akan.
“Amanda,” panggil Rafa. “Apa kamu yakin, kamu mau buang
semua kehidupan kamu, perjuangan kamu, mimpi kamu
selama ini, untuk sebuah dunia baru yang kamu belum tahu
bakal kayak gimana? Aku tahu, kamu pasti akan berjuang lagi

-128 -

Antologi LCDP – ISEKAI
di sana, bahkan mungkin kamu ingin pulang, tapi kita masih
bisa pulang sekarang.” Rafa mengulurkan tangan.
“Aku juga nggak tahu bakal kayak gimana masa depan aku
di dunia asal kita nanti, Rafa. Sama saja.”
“Nggak. Kamu tahu, kamu akan jadi penyanyi. Aku bakal jadi
artis.” Kata-kata itu mantap, semantap uluran tangan dan
tatapan mata Rafa. “Ayo kita pulang.”
Pikiran Amanda mulai meragu. Di belakangnya, si makhluk
kerdil mulai tak sabar dan terus menanyai, tapi Amanda tak
menggubris. Satu hal terakhir ditanyakannya. “Kenapa kamu
peduli banget sama aku?”
Mulut Rafa terbuka, mengucapkan beberapa patah kalimat
yang semakin memantapkan hati Amanda. Kakinya kembali
bergerak, satu langkah demi satu langkah, makin lama makin
cepat. Rafa tersenyum, seiring tangannya turun.
Kereta melintas di tengah palang yang terangkat. Tangga
muncul secara ajaib menuju pintu yang terbuka. Rafa menaiki
tangga itu memasuki kereta. Besarnya seperti biasa, tidak ada
naga di tengah.
“Suatu saat, aku pasti akan menyesali ini,” ucap Amanda,
yang duduk terlebih dahulu di kursi berlawanan dengan pintu.
Penampilannya sudah kembali ke Amanda yang berambut
hitam dengan tampang berantakan.
Rafa—dalam wujud asalnya yang agak gemuk—menyusul,
duduk di sebelahnya. “Mungkin. Kamu yakin mau pulang?”
Pandangan Amanda masih terpaku pada padang rumput
dengan si makhluk kerdil di atas meja. Dia melambai-lambai.
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Amanda mengembalikan lambaian itu, sebelum pintu benarbenar tertutup. Dia menghela napas. “Mungkin aku bakal
nyesal pas pulang nanti, tapi aku tahu, kamu pasti bakal
tanggung jawab soal itu, ‘kan?” Amanda tersenyum ke arah
Rafa.
Malu-malu,
seharusnya.”

Rafa

menggaruk-garuk

kepala.

“Yah,

“Kamu harus.” Amanda tertawa. Dia ingat kata-kata yang
diucapkan Rafa sebelum mereka naik; kata-kata yang
meyakinkannya untuk kembali.
“Karena kamu yang pertama kali peduli sama aku. Kamu
yang nyapa aku duluan, ngajak ngomong. Kamu tetap peduli
sama ibu kamu meskipun dia—aku akuin—sedikit cerewet.
Dan aku tahu, banyak yang peduli sama kamu, termasuk aku.
Karena … kamu peduli, Amanda.”
Rafa peduli akan kehidupan Amanda, dan Amanda pun
demikian. Itu sudah cukup bagi mereka berdua, yang saat ini
terus berpegangan tangan.
Kereta berjalan. Pemandangan luar berganti dengan
gelapnya malam. Tidak ada yang tertidur, mereka
memperhatikan tempat-tempat aneh yang barangkali akan
mereka lewati. Sayangnya, cuma gelap. Tidak ada tempat
pertapaan yang kata si naga akan dilewatinya setelah dunia
peri. Rafa tersenyum kala mengingat kejadian itu. Naga dan
pertapaan. Sungguh hal di luar nalar telah menimpanya.
Setelah lebih dari lima belas menit, akhirnya laju kereta
bertambah pelan. Stasiun terakhir. Di depan pintu yang terbuka
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setelah kereta berhenti, tampak jalan beraspal tempat tunggu
di Stasiun Bekasi. Rafa dan Amanda sama-sama keluar.
Mereka menghirup napas dalam-dalam, merasakan hawa
lembab dan jenuh yang rasanya sudah lama tidak dihirupnya.
Itu memang Bekasi. Mereka sudah sampai.
“Kita pulang,” gumam Rafa.
Amanda mengembalikan senyum Rafa. Mereka masih
berpegangan tangan, sementara begitu berbalik, kereta sudah
lenyap. Rafa mengajak Amanda pulang bersama, berhubung
dia menaruh motor di tempat penampungan. Di saat itulah, dia
merasakan sesuatu bergerak-gerak di dalam tas ransel. Rafa
lupa, saking terbawa situasi. Dia memang terus-terusan
membawa ransel itu di punggungnya, dan tanpa sadar,
ritsleting sudah terbuka.
Kepala reptil merah kecil mencuat dari dalam tas. “Sudah
sampai di dunia peri?”
Ya ampun. Pyro!
Mereka bertiga melirik satu sama lain, dan di situ Pyro sadar.
“Aku terjebak di dunia lain.”
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PHANTABIB

POOP!
-POSESSION-

T

erlempar ke dunia asing setelah tanpa sengaja
menginjak kotoran anjing sebenarnya sudah cukup
menjadi pengalaman luar biasa dalam hidup, apalagi
jika kau tiba bukan sebagai manusia.

"Guk. Guk. Guk."
Suara gonggong riang itu membuah tawa seorang pemuda
tertampan yang pernah kulihat. Mata biru indahnya berbinar
ketika mengambil remahan roti dari sakunya. Dia nampak
sempurna dengan dada bidang dalam balutan seragam ksatria
ketat. Sementara di sisinya seorang gadis cantik berbalut baju
minim (Aku malas mendeskripsikannya, tapi kau tentu paham
maksudku minim), bergelayut manja di sisinya.
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Sayang sekali. Tetapi tentu saja, pemuda setampan itu dan
semuliahati itu sudah ada yang punya. Sementara aku? Apalah
aku ini, aku hanyalah....
Apa?
Kau kira aku anjing kampung yang sedang menggerogoti
rakus remahan roti dari si tampan? Bukan! Bicara soal anjing,
anjing itu mirip sekali dengan anjing kampung jelek yang
kotorannya aku injak di suatu hari apes kala aku kembali dari
kampus. Hanya butuh waktu kurang dari satu jenak, bahkan
aku belum sempat mengumpat ketika kotoran itu berubah
menjadi lubang raksasa menganga berspiral-spiral tiada ujung
dan menelanku.
....
Ah. Ketika mengingat bagaimana caraku tiba di dunia ini,
aku selalu teringat kawan baikku, Cy. Cy adalah anggota koran
kampus dan dia jago membuat headline. Jika saja aku dapat
pulang dan menceritakan kisahku padanya, aku sudah dapat
menduga, judul headline yang akan dibuatnya, semacam:
PULANG NGAMPUS, MAHASISWI TINGKAT TIGA
UNIVERSITAS ELYTICE JAKARTA DITELAN TAHI ANJING.
Dan seketika itu pula, aku merasakan sakit di dadaku sebab
layang pikiran itu membawaku hal menyedihkan yang terjadi di
hari aku tiba di dunia ini.
"Apakah hal menyedihkan itu? Apa yang membuatmu begitu
sedih?"
Aku tersentak. Entah telah berapa lama aku tiba di dunia ini
sebagai salah satu patung yang menghiasi halaman akademi
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ksatriaan negeri Armia, tidak ada yang mengindahkanku tak
peduli seberapa keras aku berteriak. Kalaupun ada yang
mendatangiku, hanya burung-burung yang suka berseliweran
di sekitar kompleks bangunan. Dan itupun hanya untuk buang
air...
"Aku tahu, karena selalu selalu memperhatikanmu dari
jauh."
Akhirnya aku dapat melihat si pengumbar kata. Sesosok
pemuda bertubuh agak tambun dengan wajah murung dan
cenderung berkeringat. Matanya menatap serius mataku.
Selama beberapa saat aku menyangka dia betul-betul
berbicara denganku, namun beberapa kalimat berikutnya
membuatku ragu...
Bukan.
"Aku ingin kau selalu bahagia." Tangan berkeringatnya kini
menyentuh pipiku.
Aku panik. Tapi seperti yang sudah bisa kau duga, aku tak
bisa berbuat banyak.
Dan dia menciumku di bibir yang terbuat dari marmer. Aku
memang tidak dapat merasakannya tetapi....
Bleh.

***

Setelah beberapa lama sendiri di tengah keramaian,
akhirnya aku dapat menerima diri bahwa mungkin selamanya
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aku akan berada di tempat ini tanpa bisa kembali ke duniaku.
Walau tak buruk-buruk amat, sebab aku jadi bisa cuci mata
setiap hari memperhatikan pemuda-pemuda calon ksatria
tampan yang berseliweran.
Tapi aku tahu ada satu orang calon ksatria yang selalu
memperhatikanku. Ya, sudah bisa ditebak. Si aneh yang
menciumku itu.
Dari seragam yang dipakainya, ada kemungkinan dia
berasal dari jurusan magus. Kalau tidak salah, namanya Arfel.
Aku teringat beberapa hari sebelumnya, aku melihat
sekumpulan kadet jurusan artileri mengerubunginya di bawah
pohon di sudut akademi tak jauh dari tempatku.
Yah. Aku tahu apapun alasannya perundungan tetap salah.
Namun terkadang kau harus coba intropeksi, apa sebab yang
membuat seseorang menjadi korban perundungan?
Untuk kasus Arfel, alasannya tentu saja sangat jelas...
Dari ocehannya padaku, sudah lama dia mencintai patung
dewi berpakaian minim yang terbuat dari marmer dan
kebetulan menjadi tubuhku di dunia asing ini. Katanya aku mirip
dengan gadis yang suka muncul di dalam mimpinya. Dia tahu
cintanya padaku adalah cinta terlarang, sehingga baru hari ini
dia memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Itu pun
ketika tiada orang di sekeliling kami.
Di hari-hari selanjutnya, dia jadi sering mendatangiku. Tidak
perlulah aku sebutkan satu per satu yang dilakukannya
kepadaku. Silahkan kau bayangkan sendiri.
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Apa? Kau mau tahu? Hei, apa-apaan dengan wajah
memerahmu itu! Mikir apa kau? Yang dilakukan Arfel bukan
hal-hal mesum seperti otakmu itu, kecuali kalau kau
menganggap menceritakan hari-harinya, makan bekal di
sebelahku dan sesekali membersihkan tubuh patungku setiap
sore adalah tindakan mesum.
Dan soal membersihkan, sebenarnya aku tidak terlalu
keberatan. Mungkin karena letaknya agak pojok, tubuh patung
ini jarang digosok sehingga selalu penuh dengan kotoran
burung. Aku risih.
Tetapi aku lebih risih dengan muka Arfel. Mukanya merah.
Seperti kepiting rebus dari warung makan hidangan laut yang
selalu kita mampiri di awal bulan.
....
Oke, aku memang risih tetapi ada rasa geli lucu melihatnya
begitu.

***

Pada suatu hari Arfel menghilang. Persis ketika aku mulai
terbiasa dengan kehadirannya. Begitu tiba-tiba.
Awalnya aku cuek. Aku pikir, sebelum kehadirannya, aku toh
baik-baik saja. Tapi lama-lama aku sadar Arfel membuatku
berubah. Apalagi ketika aku tanpa sengaja mendengar siur
kabar bahwa magus asosial lucu itu ada di garis depan perang
negeri ini dengan negeri tetangga.
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Pernah membayangkan menggosok gigi tanpa odol? Juga
menunggu giliran jalan di persimpangan yang lampu
lalulintasnya mati?
Ya. Rasanya seperti itu.
Aku tidak tahu apakah tubuh ini dapat menangis, tapi aku
tahu ada yang menetes dari sudut dalam mataku. Kata seorang
ahli mikroekspresi kondang, itu adalah kesedihan mendalam.
Mungkin saja. Tapi perlahan-lahan, aku mati.

***

"Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" Adria bertanya dengan
wajah penuh antusias.
Aku pun mengangkat bahu. "Aku kembali ke dunia ini."
Butuh beberapa jenak hingga Adria berkomentar, "Aku
tebak. Ada kotoran burung besar yang jatuh di atas kepalamu?"
Nadanya penuh canda. Dia belum sempat mentertawakan
leluconnya sendiri, sebab aku keburu melempar bantal kapuk
ke mukanya, disusul dengan pukulan seribu guling.
"Dari mana kau tahu!" Seruanku berseteru dengan suara
tawanya. "Hentikan! Atau aku tidak akan cerita lagi!"
Biasanya jika sudah begitu, suamiku akan menghampiri dan
membujukku dengan berbagai cara. Tentu saja seperti
biasanya kali ini pun berhasil.
"Lalu apa yang terjadi?"
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Kali ini giliran aku yang tak segera menjawab. Kenangan
yang hingga kini antara nyata dan tidak membanjiriku. Dari
patah hatiku ketika Cy, sahabat masa kecil yang menolak
pernyataan cintaku, sehingga aku menyusuri jalanan dengan
lesu lalu menginjak kotoran anjing dan terlempar ke dunia asing
yang selanjutnya sudah kuceritakan. Semuanya rentetan
kejadian itu, runut satu per satu hingga....
"Kau," kataku akhirnya.
Adria mengerjap dan memberiku tatapan bingung.
"Aku bertemu denganmu." Aku memperjelas kataku.
"Eh?"
Aku pun memulai ceritaku di babak yang baru. Ketika
perang akhirnya merambah Armia dan akademi tak luput dari
lidah merah kehancuran hingga akhirnya tubuh patungku yang
tak lagi berjiwa hancur lebur dan sebuah lontaran dari burung
lewar membuatku terlempar kembali ke dunia ini. Aku juga
menjelaskan mengapa air mataku meleleh ketika kami pertama
kali bertemu. Bagaimana miripnya wajah dan personalitas Arfel
dengan lelaki di hadapanku ini.
Selesai aku menceritakan semuanya, Adria termenung.
Wajahnya serius seolah besok adalah hari terakhir jatuh tempo
pembayaran kredit rumah.
"Jadi," katanya kemudian, "Pertemuan kita diawali oleh...
poop?"

***
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Di Balik Antologi ISEKAI
Isekai, bahasa gaul dari fenomena ‘terlempar ke dunia lain’
merupakan tema yang sedang amat sangat populer, terutama
di dunia anime, manga, dan light novel (LN). Saking
populernya, dan saking banyaknya karya bertema isekai
tersebut, sampai-sampai beberapa penerbit dan kompetisi
manga atau LN di Jepang sempat menolak semua entry yang
bertema isekai.
Nah, berkaitan dengan tema tersebut, saia sekali lagi
dengan semena-mena sengaja melempar sebuah tantangan
baru bertema ISEKAI, yang dibagi menjadi 4 sub-tema
berdasarkan cara karakter-karakternya datang ke dunia lain,
yaitu: (i) Reincarnation (reinkarnasi di dunia lain), (ii)
Summoned (dipanggil ke dunia lain), (iii) Slider (tidak sengaja
masuk ke dunia lain), dan (iv) Posession (merasuk ke
seseorang di dunia lain).
Dari sekitar 291 anggota LCDP yang terdaftar di kastil,
hanya 8 anggota yang berhasil kembali ke dunia nyata
menuliskan pengalamannya karyanya untuk antologi ini.
Sisanya mungkin masih dikejar-kejar naga, farming item
legendaris, atau sedang memburu Demon Lord.
Akhir kata, silahkan menikmati sajian dari kastil Le
Chateau de Phantasm ini, dan jangan lupa untuk kembali ke
dunia nyata kalau sudah selesai berpetualang di dunia lain.
(Silahkan gunakan formasi di halaman berikut kalau-kalau kalian masih terjebak di
dunia lain)

Arief Rachman,
Ilmuwan Sinting Kastil
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