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Bab 1
Hallo Efect

Apa itu masa muda? Aku yakin masa muda itu adalah 
hal yang luar biasa. Walaupun berbeda, namun semua 
mempunyai arti dalam kehidupan setiap orang, baik itu 
pahit ataupun manis.

Bertemu, berkenalan, berkencan, selingkuh, dan 
berpisah; kata-kata tadi hanya sebagian kecil unsur 
pembentuk sebuah siklus, yang (katanya) disebut se-
bagai “Siklus Cinta”.

Secara teori, aku merasa semua hal tersebut adalah 
kumpulan puzzle yang saling terkait satu sama lain. 
Seperti berpisah terjadi karena adanya pengkhianatan, 
pengkhianatan tentunya tak mungkin terjadi tanpa 
adanya perselingkuhan atau kekecewaan. Perselingku-
han sendiri berawal dari hubungan. Dan, jika hal ini 
kubahas lebih lanjut, mungkin sampai Metallica me-
nyanyikan lagu Justin Bieber pun puzzle ini belum tentu 
bisa terurai. 

Segala sesuatu terjadi karena adanya faktor yang 
sa ling memengaruhi, seperti halnya ada asap pasti 
karena ada api; begitu juga apa yang terjadi padaku 
sekarang. Dua orang laki-laki dalam masa remaja awal 
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duduk berdua di kelas dengan cahaya matahari sebagai 
lampunya, di tambah lagi keadaan yang cukup sepi ka-
rena jam istirahat, membuat seolah-olah kami berada 
di dalam adegan opera sabun yang selalu ditonton oleh 
kaum hawa.

Kemeja putih yang ditutupi blazer serta celana 
bahan hitam yang kupakai sekarang berperan sebagai 
simbol statusku dalam negara hukum ini. Status ini 
sering kali dikatakan sebagai masa di mana memori 
pelangi manusia tercipta, yang berarti, masa di mana 
kita merasakan pengalaman-pengalaman yang tidak 
mung  kin terlupakan.

Meski tak pernah dikatakan, tapi percaya atau tidak,  
segala sesuatu yang berhubungan memori tersebut se-
lalu bersangkutan dengan “Cinta”. Lalu, bagaimana jika 
seseorang yang tak bisa masuk ke dalam siklus cinta 
mendapatkan memori pelangi mereka?

“Nah, Teru, jelaskan padaku bagaimana caranya agar 
aku dapat mendekatinya?” 

Aku melirik sedikit. “Datangi dan sapa dia.”
“Shit man, I’m serious!” 
Jadi, itu salah? Bukankah kau harus mendatanginya 

dulu baru untuk mendekatinya?
“Ini tentang Mochi. Kau tahu, aku ingin make a re

lantionship with her.” Dia melanjutkan kalimatnya.
Tolonglah, jangan mencampur adukan bahasamu 
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saat bicara. Kau membuatku seperti berteman dengan 
seseorang yang baru mendapatkan nilai A dalam pelaja-
ran bahasa Inggris dan dia sangat ingin memamerkanya.

“Mochi?” aku mengerutkan kening. Yang  terbayang 
olehku adalah sebuah kue manis berwarna putih.

“Iya. Moshazi Chirika anak kelas satu. Aku ingin 
menjadi pacarnya.” 

Hah? Apa singkatan nama seperti itu sedang tenar? 
Maaf, Aku sempat mengira kau ingin berpacaran de-
ngan sebuah kue, Teman.

“Mudah saja. Dekati dia dan Sering-seringlah me  -
ngirim email untuknya. mention twitternya, atau like 
Instagramnya—”

“Apa kau gila?! Dia bahkan tak mengenal diriku. 
Coba bayangkan seorang yang tidak kau kenal tiba-
tiba me-mention-mu dengan menulis HA HA HA HA  
disertai beberapa emoticon ? Its kinda a gross man!” 

“Oh, jadi dia belum kenal?” 
Ah, sepertinya kita harus memulainya dari nol. 
“Belum, aku menginginkan first impresion yang cool 

agar dia langsung tertarik denganku.”
“Mungkin kau bisa memperkenalkan dirimu sebagai 

adik Utada Hikaru, aku yakin dia pasti akan langsung 
tertarik denganmu.”

“Hei, aku serius!”
Jadi, apa aku tidak? Dan ya, itu memang wajar, sih. 
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Laki-laki memang selalu ingin nampak keren di depan 
perempuan yang disukainya, begitupun sebaliknya. 
Si apa sih yang tidak ingin tampil keren atau manis di 
depan orang yang dia sukai?

First impresion adalah hal yang sangat krusial dalam 
proses membangun sebuah hubungan—atau setidaknya 
sebuah citra. Seperti menetaskan telur, dengan per-
bandingan jika bad impresion  kau mendapat kan ayam, 
dan jika good impresion maka kau langsung men-
dapatkan telur. Karena itu, wajar saja jika setiap orang 
menginginkan first impresion yang baik. Meski tidak 
sadar mereka juga memberi bibit perpisahan pada 
hubungan itu.

“Kalau begitu kau bisa menyewa orang untuk 
mengganggunya. Setelah itu kau akan datang menye-
lamatkannya sambil berteriak ‘Apa yang kau lakukan, 
Bedebah?!’” 

“Oh ya Tuhan! Teru, kau kira hidupku mirip dengan 
cerita manga shojo1? Tolonglah, kau sangat paham 
mengenai hal ini, kan? You are The Cupid!”

“Berhenti memanggilku itu.” 
“Makanya, tolonglah aku.” 
Sinar matahari yang menyengat pada siang hari 

mungkin cocok untuk mengambarkan betapa laparnya 

1. Komik/manga yang ditujukan untuk pembaca perempuan remaja 
antara usia 10 hingga 18 tahun
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anak-anak SMA mengenai cinta, contohnya Kawasa 
Taeda ini. Si pemuda jangkung yang haus akan memori 
pelangi di kehidupannya hingga aku ingin menyumpal-
kan kaus kakiku di mulutnya. 

Kenapa orang-orang selalu ingin tampil keren?
Hal yang cukup aneh yang ada di dunia adalah, ter-

kadang banyak orang yang salah mengartikan arti dari 
keren itu sendiri. Banyak orang mengira jika seseorang 
datang dengan mobil mewah atau berteman dengan 
banyak orang merupakan orang yang sangat keren.

Menurutku, orang keren itu adalah seseorang yang 
dapat menyembunyikan kelemahannya dan tetap tampil 
kuat di depan orang yang ia pedulikan.  

“Kalau kau ingin tampil cool, langsung saja temui dia 
di depan teman-temanya dan ajak berkenalan dengan 
lantang dan berani.”

Mendegar kata-kataku, pupil matanya membesar. 
“Kau tau, itu tidak mungkin! Aku bukan Sebastian. Aku 
tidak mungkin bisa, aku tidak punya kepercayaan diri 
yang cukup.”

Siapa lagi Si Sebastian ini? Apa dia si iblis pembantu 
rumah tangga2 itu?

“Kalau begitu, kau tinggal menyewa beberapa orang, 
lalu—”

2. Sebastian Michaelis, tokoh dari manga Kuroshitsuji karya Yana 
Toboso 
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“Kenapa kau malah kembali ke situ?!” Taeda me-
nyalak galak.

“Ah, bagaimana jika kau membeli susu dan tak 
sengaja menumpahkannya ke—siapa namanya?” 

“Mochi.”
“Oh ya, Mochi. Setelah kau melakukannya, kau akan 

lebih mudah mencairkan suasana jika kau bertemu lagi 
dengannya.” 

Sepertinya sih tidak begitu buruk jika kau mendapat 
predikat ‘Cowok Susu’. Ya, seorang cowok yang tidak 
sengaja menumpahkan susu di atas pakaian seorang 
ga dis. Mungkin kau bisa ditampar setelahnya, tapi se-
tidaknya dia akan mengingatmu.

“Sepertinya kau terlalu banyak membaca manga 
Romcom.” Taeda mencibir.

Halo, kau di sini memohon saran dari seseorang yang 
kau sebut terlalu banyak membaca manga Romcom ter-
sebut! Tidakkah kau malu ‘Cowok Susu’?!

“Kalau begitu, cukup buat alasan untuk bertemu 
dengannya. Tapi ingat, ada baiknya kau mengetahui hal-
hal yang ia sukai” tandasku.

“Alasan seperti apa? Jangan yang aneh-aneh. Aku 
tidak terlalu percaya diri.”

Aku mendengus. “Kau cukup menyebalkan ya? Su-
dah bagus aku mau membantumu.” 

“I’m sorry, Man.” 
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Aku memutar bola mataku malas. “Sebelumnya, aku 
ingin bertanya. Kenapa kau bisa tertarik dengannya?”

“Kau bercanda? Dia salah satu top ten best girls in 
school!” 

Hah? Apa itu? Kalian membuat liga sekarang? Se-
seorang tolong tangkap mereka!

“Oh, jadi kau ingin berpacaran dengannya hanya 
karena dia itu top ten—ya, apalah itu?” 

“Tentu saja tidak hanya itu. Aku tidak seperti itu, 
you know?” 

Kau yakin? Alasan pertamamu saja sudah membuka 
kedokmu, Teman!

“Lalu apa yang membuatmu menyukainya?”
“Dia itu orangnya baik, cantik, dan pandai. Ditam-

bah lagi, dia itu halfKorean. Aku ingin sekali dapat 
melakukan hal-hal mesum dengannya.”

Cukup. Aku sudah tahu isi otakmu itu. Dasar kotor! 
“Jadi kau tidak mengenalnya sama sekali?!” tanyaku 

kaget dan dijawab anggukan oleh Taeda. 
Apa yang dialami pemuda jakung ini merupakan  

salah satu contoh dari efek first impresion. Saat se-
seorang terpesona dengan orang lain, maka ia akan 
langsung mengangungkanya. Mereka berpikir bahwa 
orang yang mereka kagumi tidak mungkin melakukan 
hal yang negatif atau mempunyai sifat buruk. Padahal 
kan mereka belum mengenalnya. 
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Bukankah first impresion itu menakutkan?
“Dia itu mungkin sudah tidak perawan,” lanjutku 

berlagak seolah-olah sangat berpangalaman. 
“Kurang ajar! Dia itu lugu, tidak mungkin dia be-

gitu!” seru Taeda emosi.
Bukannya kau ingin menodainya tadi? Apa bedanya? 

Incaranmu itu pasti akan berakhir sama, kan?
“Lalu, kau tau dari mana? Kau bilang dia itu cantik, 

baik , pintar, dan halfKorean. Dia juga top ten—apa tadi 
namanya? kau tahu, tentu saja bukan hanya kau yang 
me ngincar dan ingin berbuat mesum padanya!”

“Tapi kan dia itu lugu,” kilah Taeda. Mendengar 
nada suaranya yang seperti anjing tersesat membuatku 
merasa superior. 

Hadapilah, wahai Cowok Susu, memang begitu cara 
dunia ini berputar, entah seberapa keras pun kau me-
nolak kenyataan tersebut. Sudah menjadi hukum alam 
jika segala sesuatu yang indah bakal diincar oleh banyak 
orang dan yang buruk hanya akan mejadi  jalur alter-
natif. 

Akui saja jika kita juga akan memilih buku dari sam-
pulnya. Dikarenakan isi buku tersebut terbungkus rapi, 
hanya yang memutuskan membelinya saja yang dapat 
membacanya. Sebab itu, tentu saja kita akan tertarik 
dengan seseorang yang memiliki sampul bagus. 
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“Itu kan hanya kemungkinan. Kenapa kau ingin se-
kali pacaran, sih, Taeda?”

“Ini SMA, tempat kita menghabiskan masa muda 
kita yang paling indah, tentu saja cara melewatinya yang 
terbaik adalah dengan mengisinya dengan cinta. Karena, 
ketika besar nanti masa-masa ini yang akan selalu kita 
kenang kelak. Di hari kita tua nanti kita akan berkata 
‘aku ingin kembali ke masa SMA,’” ucap Taeda sambil 
berdiri di atas kursi dengan jari telunjuk menunjuk ke 
atas.

Sebenarnya aku malu melihat itu, tapi … apa yang 
dia katakan itu benar, bahkan orang tuaku senang 
sekali memamerkan kenangan masa SMA mereka 
dan beberapa memori pelangi yang berhasil mereka 
ciptakan. Namun, seperti biasa, memori pelangi itu 
tidak jauh-jauh dari namanya kisah percintaan. 

“Jadi intinya sekarang kau mau apa, Taeda?”
“Seperti yang kukatakan tadi, aku ingin menjadi 

pacarnya Mochi!”
“Dan?”
“Aku ingin saran mu bagaimana cara yang tepat 

mendekatinya,” ucapnya sambil menunjuk batang hi-
dungku.

“Dekati saja dia secara biasa, kalau bisa, buat dia 
memerlukanmu dalam kondisi tertentu.”

“Maksudmu?” Taeda akhirnya turun dari atas kursi. 
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“Kau tau dia masuk klub apa?”
“Klub Trek.”
“Apakah kau mempunyai teman yang juga berada 

dalam klub trek?” 
Taeda terlihat berpikir sebentar. “Ada, beberapa.”
“Pinjamlah beberapa tongkat estafet sebelum latihan 

klub dimulai, perintahkan agar temanmu itu dan Mochi 
yang mengambilnya jika sudah diperlukan.” 

“Oke.” Taeda mengangguk-angguk. “Lalu saat dia 
mengambilnya aku dapat berkenalan denganya?” 

“Tidak. Kau bisa langsung menciumnya.”
“TERU!”
Aku terkekeh. Berkelakar itu perlu untuk menu-

runkan ketegangan saraf, Teman.
“Oke kembali ke permasalahan, kau jangan lang-

sung memberikannya. Sembunyikan dulu beberapa 
buah entah di mana dan ajak Mochi agar membantumu 
mencari tongkat tersebut. Lalu, kirim temanmu itu un-
tuk mengembalikan beberapa tongkat yang sudah ada 
ke lapangan dan saat itu hanya akan ada kalian berdua. 
Tapi yang jelas, fokuskan dia untuk mencari tongkat itu 
bersamamu.”

Taeda menggaruk kepalanya pelan. “Kau bisa men-
jelaskannya pelan-pelan?”

“Intinya, kau sebisa mungkin menciptakan waktu 
berdua dengannya. Dalam keadaan tersebut, beru-
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sahalah untuk mendekatinya. Perlu diingat, jangan 
agresif.”

“Kenapa?” muka Taeda larut dalam bingung.
“Dengan begitu dia tidak akan tegang berada di 

dekatmu. Buatlah percakapan  ringan, seperti; siapa na-
mamu? Maaf, temanku memang sedikit merepotkan, 
dia kabur begitu saja setelah meminjam tongkat ini—
atau apapun. Dan, atur waktumu jangan terlalu lama, 
karena dia akan mulai khwatir pada latihan klubnya.”

Taeda menatapku tajam namun tetap menyimak 
dengan baik.

“Kemudian berpura-puralah kau sudah mene-
mukanya ketika dia mulai terlihat gelisah. Lalu, sebagai 
tanda terima kasih bawakanlah beberapa tongkat 
tersebut menuju lapangan. Jika dia menolak dan 
ingin membawanya sendiri, katakan bahwa kau ingin 
berterima kasih pada klub karena telah meminjamkan 
tongkat tersebut. Itu akan memberikan kalian waktu 
untuk menyusuri sekolah berduaan.” 

Kulihat Taeda berkeringat sangat banyak, terutama di 
dahi. Mungkin akibat sengatan terik panas yang masuk 
tepat lewat jendela di sebelahku atau penjelasanku yang 
terlalu panjang? Entahlah.

Dalam rencana ini Mochi tidak akan tahu kalau 
Taeda meyukainya. Ini semua terjadi hanya karena ke-
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betulan semata (atau itu yang kita harapkan). Itu pun 
kalau Taeda dapat mengekesekusinya dengan baik. 

Kebanyakan perempuan akan lebih mudah jika 
diajak mengobrol oleh seseorang yang memiliki first 
impression tidak terlalu mencolok karena itu akan 
memberikan atmosfer yang tidak terlalu tegang atau 
kaku di pertemuan kedua. Dalam rencana ini, walaupun 
bisa dikatakan Taeda menipu Mochi, tapi itu tidak 
merugikannya dalam bentuk apa pun. 

“Teru?” panggil Taeda. 
“Kenapa? Ada yang salah dari rencananya?”
“Kau menakutkan dalam berbagai cara.”
Oh, kalau begitu maaf. Setidaknya aku tidak seme-

nakutkan orang yang berani mengikat kontrak dengan 
pelayan setan.

“Kau memang pantas disebut Cupid!”
“Aku tidak pernah mendengar ada Cupid yang 

menakutkan dan berhentilah memanggilku seperti itu!” 
“Baiklah, kalau begitu aku akan mengatur panggung 

dulu.” Taeda kemudian berjalan cepat ke arah temannya 
yang berada di dekat pintu kelas, dengan ekspresi ba-
hagia terlukis di mukanya.

Jarang kan kita menyaksikan seseorang yang ingin 
melakukan kejahatan tersenyum riang?

Mungkin niat Taeda terkesan buruk di mata orang 
awam. Namun percayalah, kebanyakan anak-anak SMA 
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zaman sekarang lebih mementingkan untuk memenuhi 
otaknya dengan memori pelangi—yang dapat dipamer-
kan saat mereka besar nanti—dari pada mengisinya 
dengan ilmu dari buku.

Aku sudah memperkirakan apa yang akan Taeda 
katakan pada anaknya nanti ketika dewasa. Dia mung-
kin akan berkata: ‘Ayah dulu pernah menipu adik ke-
las hanya untuk mendapatkan alamat emailnya’. Mem-
bayangkan percakapan yang mungkin akan terjadi dua 
puluh tahun ke depan tersebut, membuatku tersenyum 
miris.  

Ah, bel sudah berbunyi. Sebentar lagi pasti wali kelas 
kami akan masuk. 

“Oke, oke kelas akan segera dimulai, semuanya ambil 
posisi duduk kalian.” Terdengar perintah dari suara, 
yang membuat setiap orang yang mendegarnya tahu 
kalau pria ini sudah lebih dari empat puluh tahunan dan 
masif aktif merokok. Pria ini adalah guru wali kelas 2-B 
SMA Sezuin. 

SMA Sezuin tempatku mengahabiskan tiga tahun 
dari kehidupanku ini, berada tepat di di penghujung 
barat kota.

 Bagi beberapa orang, masa SMA mungkin adalah 
masa yang sangat penting dalam sejarah hidupnya. 
Biasanya mereka mengisinya hanya dengan cinta, cinta, 
dan cinta. Tapi aku ini berbeda.
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Aku hanya ingin menghabiskan masa SMA ini 
dengan damai tanpa mendapati konflik yang dapat 
berujung pada kerugian finansial. Karena itu, aku 
berusaha menghindari ‘cinta’ yang lekat pada anak 
SMA. Aku tidak menyukai hal itu layaknya sayuran 
yang selalu kusisihkan (pengecualian untuk wortel 
dan mentimun. Mereka cukup segar untuk dimakan 
bersama nasi). Bagiku, cinta hanya akan merugikanku 
secara finansial.

Mungkin masyarakat mengharapkan agar para 
siswa-siswi itu terbentuk menjadi pribadi yang baik. 
Tapi maaf, anak SMA zaman sekarang tidak sesuci 
itu. Di kepala mereka hanya terdapat nafsu, uang, dan 
ketenaran yang dipakai untuk mendapatkan cinta. 
Mungkin tidak semua, tapi setidaknya, sebagian besar 
anak SMA begitu. Dan, mereka itulah yang kalian sebut 
penerus bangsa.

“Teru!” 
Panggilan bernada rendah datang dari samping.
Aku menoleh dan mendapati Mayu, salah satu te-

man di SMPku dulu, menatapku panik. “Ya?”  
“Bisa aku bicara pada mu nanti setelah pulang 

sekolah?”
“Bicara denganku? Ada apa?” tanyaku dengan nada 

lembut.  Kenapa dengan nada suaraku ini?
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“Ada hal yang sangat penting yang ingin aku bi-
carakan, bisakah kau menungguku di belakang gedung 
olahraga sepulang sekolah?” tanyanya lagi dengan wa-
jah memerah.

Sebentar, apa aku sedang berada di dalam manga di 
mana seorang gadis meminta teman laki-lakinya untuk 
menunggu sepulang sekolah?

“Di taman belakang sekolah?” tawarku. 
“I-iya bisa ya, kumohon!” pintanya dengan muka 

manis yang tersipu malu.
Bayangkan seorang gadis manis yang duduk sam-

pingmu, meminta bertemu di belakang sekolah. Apa-
lagi dia memohon dengan wajah tersipu. Wow, Ini 
pemandangan ini cukup luar biasa! 

Laki-laki biasa mungkin akan membaca situasi ini 
terlalu dalam seperti: si gadis ingin menembakmu, 
apakah dia akan memberiku kekuatan super, apa mung -
kin dia alien? Tapi tolong sadarlah, setiap wanita pasti 
akan bersikap baik jika ingin meminta sebuah per-
tolong an atau sebagainya.

Wanita itu (apalagi yang cantik) pasti pandai me-
makai kecantikanya. Oh, mungkin tidak hanya wanita 
bahkan laki-laki tampan juga begitu. Jadi jangan ter lalu 
berpikir muluk, apalagi berharap bahwa dia menyu-
kaimu hanya karena ingin berbicara secara pribadi atau 
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menanyakanmu hal yang berbau personal. Ingat, itu 
hanya perasaan mu saja, tidak lebih.

Sebagai seorang laki-laki yang telah dianugrahi 
pengetahuan ini, sudah jelas hal yang harus aku laku-
kan dalam menyikapi undangan gadis manis ini adalah  
men  jauhi segala sesuatu yang akan berbuah menjadi se-
buah kesalah pahaman.

“Jadi, Teru, bagaimana kau bisa kan?” tanyanya lagi
“Ehm … maaf, a—” 
Mendengar kata maaf dariku, kedua mata Mayu 

membesar dan sedikit berair.
Pandangan matanya sangat menyiksa batinku. Tapi 

maaf, mungkin ekspresi itu hanya akan berkerja pada 
laki-laki biasa karena aku ini berbeda.

“Jadi jam berapa kita mau bertemu?” tanya gadis itu 
lagi.

Sial. Aku mulai tak tahan dengan ekspresinya itu.
“Eh, serius? Tepat sepulang sekolah. Tunggu aku di 

taman belakang.” 
“Oke!”  
Kenapa bibirku malah menyunggingkan senyuman?!
Mungkin aku lupa menambahkan bahwa seorang 

Kazuya Teru masih termasuk dalam kategori pemuda 
biasa. Aku tidak mempunyai tubuh atletis, muka tam-
pan, aura seksi, atau kekuatan untuk membasmi mon-
ster, atau sebuah segel lingkaran di perutnya. 
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Ya, aku hanya pemuda biasa yang tetap bisa tergoda 
oleh manisnya sebuah kesalahpahaman. 

Layaknya pemuda-pemuda lain, aku juga tidak 
bisa berhenti memikirkan apa yang akan dikatakan 
gadis manis itu saat pulang sekolah nanti. Tapi biarpun 
begitu, aku berharap mungkin hal yang akan terjadi 
nanti bisa menjadi bagian dalam memori pelangi yang 
dapat kusombongkan kepada anakku dua puluh tahun 
ke depan.

 “Terkutuklah kau Rainbow Memories!” umpatku 
pelan.

“Jadi Kazuya, apa kau sudah selesai dengan dirimu? 
Bisa kita mulai kelas ini?”

Aku tersentak. “O-oke silahkan, Sensei3.” 
“Masa muda memang menakutkan ya? oke, semua 

buka buku matematika halaman seratus dua puluh.” 
Mungkin aku yang salah dengar, tapi entah mengapa 

nada kesepian terdengar jelas dari ucapan Taki-Sensei 
barusan. 

3. Sensei (bahasa Jepang) = Guru
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Beyond the Gender
Bab 2

Dia Suzue Mayu. Gadis manis berumur tujuh belas 
tahun yang duduk tepat di sampingku di kelas.

Rambut cokelat sebahunya terurai indah terbawa 
gravitasi saat ia menancapkan kakinya di bumi. Postur 
tubuhnya sedikit di bawah rata-rata gadis seumurannya, 
namun ia mempunya kelebihan untuk menutupi ke-
kurangannya itu—maksudku, kelebihannya benar-
benar sebuah kelebihan yang cukup mengkhawatirkan 
bagi para gadis yang sedang menikmati masa datang 
bulan awalnya. Ya, dari sisi manapun dia termasuk 
dalam kriteria gadis yang akan diperebutkan oleh 
cowok-cowok untuk mengisi memori pelanginya yang 
busuk.

Sekarang pertanyannya, apa yang diinginkan gadis— 
yang telah memenuhi standar sebagai gadis yang paling 
diinginkan oleh cowok untuk menjadi korban memori 
pelangi mereka—dariku?

Saat otak kiriku masih memroses data-data yang ada 
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mengenai gadis dengan kelebihan ini, suara bass Taeda 
tiba-tiba terdengar bergema ke seantero kelas.

“Oke, pulang sekolah ya, Teru-Sensei! Saya siap 
menjalankan operasi 212!”

“Sejak kapan aku jadi guru?! Dan operasi apa itu?”
“Operasi Memperdayakan Adik Kelas, siap dilak-

sanakan!” pemuda itu mengatakannya tanpa ragu.
Ah, ya aku ingat sekarang.
“Bukannya latihan trek baru dimulai 2 jam lagi?” 

tanyaku heran.
“Yep, itu benar, namun saya harus membuat janji 

dulu dengan ketua klub.”
“Oh oke, sesukamu saja. Aku juga akan pergi. Ada 

urusan.”
“Terima kasih, Sensei! Semoga selamat sampai tu-

juan,” ucapnya sambil berpose setengah menunduk 
seperti kesatria yang akan segera dibaptis.

Bukankah cowok-cowok sekarang terlahir dengan 
kelebihan hormon tiroid pada tubuhnya? Lihatlah ba-
gaimana dia membesar-besarkan masalah. 

Aku tidak keberatan jika ia membesarkan hal-
hal yang membawa efek positif, bukan malah mem-
banggakan keberhasilanya dalam memperdaya seorang 
adik kelas seperti ini. Dilihat dari manapun hal itu 
sangat jahat. Dan, lebih hebatnya lagi, akulah yang 
memberikan cetak biru kejahatan pada cowok susu itu.



21

Entah mengapa aku merasa bersalah pada diri 
sendiri dan masyarakat. 

Aku mempercepat langkahku keluar kelas, mening-
galkan segala pandangan keheranan yang mereka 
tujukan pada punggungku. 

Matahari mulai mengantuk menghiasi langit biru, 
ditemani beberapa awan bergerak perlahan. Pan-
carannya yang pecah menembus berbagai celah-celah 
gedung sekolah tua ini selalu memberikan kesan yang 
mungkin akan kuingat seumur hidupku. Di saat-saat 
seperti ini, siswa-siswi akan memulai pelajaran kesukaan 
mereka. Kegiatan klub adalah salah satu sumber utama 
terciptanya memori pelangi masa muda.

Di sekolah yang mempunyai banyak klub seperti ini, 
kita tidak pernah tahu memori apa saja yang akan kita 
dapat. 

Mungkin saja jika kau masuk klub bola, kau akan 
diajarkan untuk mencintai benda bundar itu lebih 
dari pada diri sendiri lalu melakukan pertandingan 
melawan alien kemudian hasilnya tendanganmu itu 
dapat memecahkan planet. Atau mungkin juga kau 
masuk klub budaya, ternyata anggotanya adalah penjaga 
kedamaian dunia. Atau kau mencoba menjadi anggota 
osis, namun tiba-tiba kau menemukan fakta bahwa 
ketuanya adalah Demon King yang berusaha menguasai 
dunia lalu dia terlibat harem yang tidak wajar. Benar-
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benar memori yang tidak akan kita temukan di tempat 
lain.

Kegiatan klub merupakan sumber dari memori 
pelangi yang paling indah sekaligus menyakitkan di 
saat yang bersamaan. Menurutku, apalagi yang lebih 
menyenangkan dari mengerjakan sesuatu yang disukai 
bersama dengan orang-orang yang juga menyukai hal 
yang sama? Mungkin sebagian orang berpikir hal itu 
merupakan saat-saat paling indah bagi seseorang, na-
mun sayangnya, hubungan itu hanya sementara. 

Ketika terpikir sebuah pertemuan terjadi untuk ter-
pisahkan lalu menunggu kesempatan untuk dipertemu-
kan kembali, membawa senyum kecil di bibirku, terlebih 
lagi, saat melihat para remaja bekerja begitu keras mem-
bangun hubungan hanya untuk menangisinya nanti. 

Dan, tanpa sadar, ternyata sepasang sepatu ini telah 
berdiri tegak menghadap dua pintu yang cukup besar.

“Sial. Aku harusnya kan ke taman belakang sekolah 
dulu,” gerutuku.

Kebiasaanku untuk datang ke perpustakaan setelah 
pulang sekolah benar-benar membuatku lupa diri. 
Aku bahkan melupakan seorang gadis manis dengan 
kelebihannya yang saat ini mungkin sedang menunggu 
di taman belakang.

Secara perlahan aku memutar badanku menuju 
arah selatan, di mana lorong menuju halaman sekolah 
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berdiam diri. Di saat bersamaan, indera penciumanku 
bereaksi merespon aroma manis tak sengaja melintas.

“Permisi.”
Gadis dengan rambut seputih susu melewatiku 

dengan cepat. Langkah lebarnya menyisakan aroma 
familiar di mana bayi akan menangis jika tidak men-
dapatkannya. Cahaya matahari sore yang masuk dari 
jendela perpustakaan seakan-akan menyatu dengan 
gadis berambut putih itu. Bagiku, dia sekilas terlihat 
seperti mitarashi dango4.

Gadis itu setengah berlari dengan membawa be-
berapa buku di tangan yang ditekan ke dada. Melihat 
hal tersebut, secara spontan terlintas sepotong pikiran 
residu yang tak tersaring otakku; bagaimana bisa sebuah 
objek bacaan berhasil mendapatkan kehangatan yang 
diinginkan seluruh laki-laki di jagad raya?!

Ah, betapa indahnya pemandangan kue manis itu. 
Namun, ketika mendengar suara para remaja yang 
meneriakkan panasnya masa muda di lapangan, mem-
buatku sadar. Lagi-lagi aku melupakan gadis manis yang 
sebentar lagi beradegan ala manga yang sering kubaca.

Langkah selanjutnya yang kuambil adalah pergi 
menuju belakang sekolah dengan tujuan mengem-

4. Dango yang diberi topping saus campuran kecap asin dan gula 
sehingga rasanya cenderung manis
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ban tugas mulia untuk mewujudkan mimpi para da-
rah muda. Sayangnya, setiap langkah yang kuambil ini 
terus dihantui pemandangan kue manis yang lewat di 
perpustakaan tadi dan tentunya memupuk rasa penasa-
ranku tentang siapa gadis itu. 

“Hei, kemarin dia menembakku pakai bunga, lho!”
“Sungguh? Jadi kau jawab apa?”
Dua siswi melintasiku dan mengantakan kata ‘me-

nembak’ tepat saat kami berpapasan. Oh sial, kata 
itu seperti sebuah Holy Water dalam game Dragon 
Quest yang menyadarkan pikiranku mengenai betapa 
krusialnya posisi Kazuya Teru sekarang!

Langkah ragu-ragu namun pasti terus menggema 
diiringi dengan hipotesis mengenai kejadian yang akan 
terjadi nanti. Bagaimana jika dia mau menembak? Aku 
belum kenal begitu dekat dengannya. Bagaimana jika 
dia ingin membunuhku dan menjadikan aku setan 
untuk di jadikan prajurit olehnya? Bagaimana jika dia 
mengatakan “aku adalah anak mu dari masa depan”?

Tanpa sadar langkahku berhenti sampai di taman 
belakang sekolah. Tepat di barat daya sana terdapat se-
buah tempat suci di mana sebuah pohon besar berdiri 
tegak. Bisanya di tempat ini banyak kisah-kisah heroic 
mengawali goresannya.

“Senpai5!” 
5. Senpai (bahasa Jepang) = Kakak kelas
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Suara asing terdengar dari tempat suci itu. Dari ke-
nyaringan suaranya, pasti itu seorang gadis

Karena penasaran, aku melangkah menuju asal 
suara diam-diam, lalu memilih untuk bersembunyi di 
balik semak-semak.

“Senpai, apa kau sedang menjalin hubungan dengan 
seseorang?” gadis itu berkata lagi.

 “Eh? Ti-tidak. Memangnya kenapa?”
Sepertinya sang senpai akan dieksekusi. Aku kesal 

sekaligus cemburu. Dalam kehidupan remaja, event 
seperti ini merupakan Grand Event di mana seseorang 
menyatakan perasaannya pada orang yang ia sukai. Hal 
ini akan mencetak judul baru dalam memori pelangi 
mereka. Di sini aku merasa bangga menjadi seorang 
yang tengah menyaksikan sejarah baru ini meski secara 
ilegal.

“Senpai, sebenarnya aku—”
“Iya, kamu kenapa?”
Ya, ini dia! Judul naskah telah diberikan pada sang 

penerbit. Entah mengapa sebagai penonton aku juga 
me rasa ikut berdebar.

“Aku menyukai senpai sejak dulu,” ucap si gadis de-
ngan gemetar.

Misil telah diluncurkan, Kawan-Kawan!
“Eh? Kau menyukaiku sejak dulu?” sang senpai ter-

kejut.
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Fuck you, jangan berlagak seperti orang tolol begitu. 
Pakai pura-pura terkejut segala!

Si gadis kemudian mengangguk malu-malu. “I-iya 
sejak dulu aku sudah menyimpan rasa suka padamu.”

Oh, serangan gelombang kedua datang.
Kedua mata sang senpai membola. “Eh, serius?” 
Tuhan, tolong tebas saja orang ini. Dia tidak perlu 

seterkejut itu kan? Siapa sih dia? Anggota klub drama?
Si gadis lalu menggigit bibir. “Iya aku serius. Aku 

ingin menjalin hubungan denganmu.”
Ah, aku jadi ingin menangis.
“Ta-tapi kan—” ucap si senpai gugup sambil meng-

garuk-garuk tengkuk.
Aku betul-betul akan menebasnya. Damn you! Su-

dahlah, kau terima saja.
“Ka-kau baru pindah ke sini minggu lalu kan?” 

lanjut sang senpai.
Eh? Jadi gadis itu baru pindah seminggu yang lalu?
“Tapi aku mengenal Senpai sejak lama!” seru si gadis 

dengan tekad membara. Entah kemana perginya si kap 
malu-malunya tadi. “Aku mengenalmu sejak diriku 
yang sekarang belum lahir. Aku mengenalmu dari ke-
hidupanku sebelumnya!”

Sepertinya si gadis ini sakit.
Sang senpai tampak makin terkejut. “Kau yakin? Aku 

juga sepertinya juga sudah mengenalmu sejak dulu.”
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Apa-apaan ini?! Dasar pangeran drama. Sudahlah, 
aku tidak peduli lagi.

“Jadi Senpai mau jadi pacarku?” si gadis melanjutkan 
dengan wajah sumringah.

Senpai itu menggeleng. “Tapi maaf, aku tidak bisa.”
Tadinya mood di sekitar mereka terasa hangat ketika 

mereka mencapai kesepakatan mengenai kehidupan 
mereka sebelumnya. Namun kini terasa berat dan di-
ngin bagaikan reaksi seorang anak yang ketahuan 
menyembunyikan hasil ulangannya yang jelek.

Si gadis terlihat ingin menangis. “Tapi kenapa, 
Senpai?”

Senpai itu tersenyum menyesal. “Saat ini aku sedang 
menyukai seseorang yang mungkin akan sangat sulit 
kudapatkan.”

“Kalau sulit, mengapa tidak bersamaku saja!?” seru 
si gadis.

Teguh sekali pendirian gadis ini.
“A-aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa 

memberi hatiku sepenuhnya padamu karena sete-
ngahnya masih terantai oleh kehadirannya.”

“Tapi, Senpai ….”
“Jadi maaf, aku tidak bisa menerimamu.”
“Ba-baiklah. Aku mengerti.” 
Air mata mulai mengalir di pipi gadis itu. Entah 

mengapa dadaku terasa sangat sesak menyaksikan itu.
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“Terima kasih. Aku sangat senang mendengar pe-
rasaanmu. Aku mungkin akan menyesalinya nanti. Tapi 
sekali lagi terima kasih banyak atas perasaanmu.” Sang 
senpai mencoba tersenyum.

“Kalau kau tahu kau akan menyesalinya, maka teri-
malah aku, Bodoh!” gadis itu menghapus air matanya.

“Sekali lagi aku minta maaf.”
Gadis yang tengah patah hati itu membalikkan 

badannya lalu berlari menuju gedung sekolah.  Sekuat 
tenaga ia menutupi wajah. Percikan bening yang me-
nyapa tanah menghiasi tiap langkahnya.

PLAK!
Suara nyaring terdengar dan menghasilkan dua cap 

merah tergambar jelas di pipi sang senpai. Tentu saja dia 
melakukannya sendiri. 

Bagai sebuah defibrillator, dua tamparan tersebut 
mengembalikan denyut kesadarannya. Ia kemudian 
melangkah meninggalkan tempat suci sekolah dan se-
seorang dalam semak-semak sebagai saksi bisu dari 
buku yang ditolak sang penerbit. Mungkin nantinya 
buku ini akan menjadi referensi untuk memperbaiki 
dirinya.

Kejadian tadi mungkin sangat sering terjadi dalam 
kehidupan sekolah, namun ada satu hal yang luar biasa 
dari apa yang kusaksikan barusan. Hal yang membuatku 
merasa sangat terhormat. 


