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Blackout/Blue Eyes
Prologue

Matahari telah terbenam di kaki langit.
Seseorang berjalan menyusuri jalan di antara kon-

tainer-kontainer besi dalam sebuah gudang di suatu 
dermaga. Mantel hitamnya bergerak-gerak, menari-nari 
di pergelangan kakinya setiap kali dia melangkah. Dia 
tampak membawa sebuah koper berwarna coklat yang 
terlihat berat.

Dalam remangnya gudang, sulit sekali untuk meng-
identifikasikan siapa orang itu; apakah dia laki-laki atau 
perempuan?

Bayang-bayang dari tepian topi fedora yang dia ke-
nakan menutupi wajahnya yang membuat dia semakin 
sulit untuk dikenali.

Tak lama, orang itu berhenti berjalan di bawah satu-
satunya lampu yang menyala. Belasan serangga terlihat 
terbang berputar-putar di sekitar lampu itu, mencari 
sebuah kehangatan.

Untuk beberapa saat, orang itu terdiam di sana. Lalu, 
seorang laki-laki berbadan tegap dan tinggi muncul dari 
balik kegelapan. Orang itu agak gemuk dan mengenakan 
setelan kemeja berwarna hitam.
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“Ternyata kau datang juga,” ucapnya.
Orang bermantel di depannya mengangkat topi mi-

liknya, dan memperlihatkan sosoknya. Seorang remaja 
berumur enam belas tahun ternyata. Rambutnya lebat 
dan lumayan acak-acakan dengan ujung-ujungnya yang 
lancip seperti bulu landak.

Garis wajahnya tampak halus. Dia memiliki alis 
hitam dan tebal, serta mata yang bulat dan berwarna 
hijau zamrud. Semua itu, jika dipadukan dengan tahi 
lalat di bawah mata kanannya, membuatnya terlihat 
sangat manis. 

“Oh, tak kusangka. Ternyata perwakilan Clan Griffin 
adalah seorang gadis,” ucap laki-laki gemuk itu lagi.

Clan adalah istilah untuk kelompok mafia, sebuah 
organisasi yang dijalankan oleh sekelompok atau 
keluarga tertentu dan memiliki otoritas atau kekuatan 
dalam mengendalikan sesuatu, seperti politik, hukum 
dan ekonomi.

Kedudukan mereka dalam tatanan politik suatu 
daerah ada yang di bawah pemerintah, tetapi ada juga 
yang memiliki cukup kekuatan sehingga mereka berada 
di atas pemerintah. Dalam beberapa kasus, ada Clan 
yang sangat kuat sampai-sampai bisa menguasai dan 
mengendalikan seluruh kota alih-alih pemerintah.

Remaja di depannya mendengus dan menggumam 
pelan, “Lagi-lagi aku disangka perempuan.”
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“K-kau laki-laki?”
“Yah, begitulah. Kita langsung saja ke inti perma-

salahan. Aku sudah datang ke sini sesuai perjanjian; 
tanpa pengawal dan tanpa membawa senjata apapun. 
Aku juga sudah membawa uang sebanyak yang kau 
minta dalam koperku ini. Sekarang, mana barang yang 
kau katakan sebelumnya?”

Si laki-laki gemuk menyeringai. Bersamaan dengan 
itu pula, pria-pria bertubuh besar, kekar dan berotot 
bermunculan mengelilingi remaja dari Clan Griffin.

“Sepertinya ada perubahan rencana,” ucap si laki-laki 
gemuk, “Jika semua anak buahku sampai bisa muncul di 
sini, sepertinya kau memang tidak membawa pengawal. 
Kau tahu, Clan kecil seperti kami selalu kekurangan 
uang—”

“Kalian ingin mengambil semua uang yang kubawa 
dan pergi?!” sahut si remaja.

“Tepat sekali!”
“Kau sadar dengan apa yang akan kau lakukan? 

Kalau sampai kau melukaiku, kau dan Clan kecilmu 
ini tidak akan bertahan lama,” ancam remaja itu. Dia 
memicingkan kedua matanya.

Semua orang yang ada di sana bisa merasakan bulu 
kuduk mereka berdiri seperti disengat oleh semacam 
listrik statis. Tentu saja, remaja itu tidak benar-benar 
mengeluarkan listrik dari tubuhnya, tetapi cara dia 
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mengucapkan kalimatnya dan sorot matanya yang 
tajam benar-benar membuat pria-pria bertubuh besar 
di sekitarnya gentar.

Si laki-laki gemuk tertawa kering. 
“Tidak akan bertahan lama kau bilang? Dengan 

uang yang kita dapat darimu, kita bisa membangun 
Clan kami menjadi lebih besar. Bahkan lebih besar 
daripada Clan Griffin!”

Sebuah gertakan balik. 
Tapi, hal itu sama sekali tidak mem berikan efek apa-

pun kepada si remaja dari Clan Griffin. Dia bergeming.
Justru sebaliknya, si laki-laki gendut dan anak 

buahnya yang merasa sangat tertekan.
Remaja itu mengangkat tangan kirinya ke depan, 

mengacungkan jari telunjuknya, dan menggerak-
gerakkannya ke kiri dan kanan sembari berdecak.

“Biar kuberi kau beberapa pertanyaan; kau pikir 
dengan uangku ini, kau bisa membuat sebuah Clan yang 
lebih besar daripada Clan Griffin? Katakanlah kau bisa 
melakukannya, lalu butuh berapa lama kau membangun 
Clan-mu? Satu hari? Dua hari? Tiga hari?”

Semua laki-laki di sekitar remaja itu terdiam. 
Keringat dingin bermunculan, membasahi dahi dan 
pelipis mereka.

“Jika pun tersedia waktu satu tahun bagi kalian 
untuk membangun sebuah Clan yang besar, kalian tidak 
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akan bisa melakukannya. Kalian tahu kenapa?”
Semua yang ada di sana menelan ludah.
“Karena kalian akan segera berakhir dalam beberapa 

menit lagi. Kalian lihat di atas sana?” remaja itu me-
nunjuk langit-langit tepat di atasnya.

Semua mata tertuju ke sana, melewati lampu yang 
tergantung di langit-langit dan berhenti di sebuah 
batang besi yang melintang di langit-langit gudang.

Mereka semua menyipitkan mata, menajamkan 
pandangan. Terlihat sebuah siluet seseorang sedang 
duduk berjongkok di sana, siluet seorang perempuan 
dengan dua buah tonfa pada masing-masing tangannya.

Bola mata berwarna biru milik perempuan itu tam-
pak bercahaya menembus kegelapan.

“A-Apa itu?” ucap si laki-laki gendut tidak percaya. 
Bagaimana mungkin ada seorang perempuan di sana? 
Bagaimana mungkin dia berada di sana tanpa ada 
seorang pun yang menyadarinya?

“Hanya seorang bodyguard biasa,” sahut remaja dari 
Clan Griffin pelan, “Jadi—”

Lampu di atas remaja itu berkedip-kedip pelan.
“—kalian masih mau melanjutkan transaksi atau 

tidak?”
Si laki-laki gemuk menggertakkan giginya.
Kedip-kedip lampu semakin kencang.
“Ambil koper itu darinya!” seru laki-laki itu.
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Semua anak buah si laki-laki gemuk segera menerjang 
remaja yang berdiri di tengah-tengah mereka.

“Sayang sekali ….” Remaja itu tersenyum sambil me-
nutup kedua matanya.

Perempuan yang berjongkok di langit-langit gudang 
meluncur ke bawah. Cepat dan halus, hampir tanpa su-
ara sama sekali.

Bersamaan dengan itu pula, satu-satunya lampu di 
dalam gudang padam.

Suara mengaduh, teriakan kesakitan, dan rintihan 
terdengar menggema di udara.

Lalu, tidak sampai lima menit.
Sunyi senyap.
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Red Eyes/Dead Trigger
Side #A

Menguap lebar, Adam Griffin berjalan menyusuri lo-
rong sekolah seorang diri. Setiap kali dia melangkah, 
siswa dan siswi lain yang di depannya dengan buru-
buru menepi. Setiap kali dia melewati mereka, Adam 
bisa mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan 
dirinya.

“Lihat itu Kak Adam. Dia keren sekali, ya?”
“Manisnya … dia itu cowok atau cewek, ya?”
“Dia salah satu anggota Clan Griffin, lho! Kamu 

harus hati-hati dengannya!”
“Cih! Lihat si Adam. Laki-laki berwajah seperti 

cewek begitu, apanya yang keren?”
Adam terus berjalan tanpa mengindahkan bisikan-

bisikan tersebut.
Mana yang lebih sulit; memiliki tampang yang manis 

seperti perempuan, atau menjadi anggota Clan?
Tidaklah mudah untuk menjadi seorang cowok tapi 

memiliki tampang yang manis. Satu sisi menguntungkan, 
tetapi di sisi lain merugikan. Menguntungkan karena dia 
dipuja-puja oleh siswi-siswi yang suka dengan cowok 
bertampang manis, tapi juga merugikan karena dia 
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juga dimusuhi oleh beberapa siswi yang iri karena kalah 
manis. Situasi semakin sulit bagi Adam karena siswa-
siswa lain banyak yang iri dengan kepopulerannya.

Ya, dalam kasus ini, Adam lebih banyak rugi dari 
pada untung.

Seakan tidak cukup sampai situ, seluruh sekolah juga 
tahu kalau dia adalah anggota Clan Griffin. Jika seorang 
anak memiliki status sebagai salah satu anggota mafia, 
tidak peduli sepopuler apapun dia, tentu saja banyak 
yang ragu-ragu untuk mendekatinya.

Mafia selalu identik dengan kriminalitas . Setidaknya, 
itulah pandangan masyarakat secara umum. Pem-
bunuhan, penyelundupan, pen culikan, dan ke jahatan 
lainnya akrab disangkutpautkan dengan mafia. Namun 
pada kenyataannya, tidak semua mafia seperti itu.

Mafia seakan terbagi menjadi dua; ‘baik’ dan ‘jahat’. 
Mereka yang termasuk kelompok ‘baik’ adalah mafia 
yang ikut menata dan melindungi kota, mengatur 
perekonomian tetap stabil, dan lain-lain. Sementara 
untuk kategori ‘jahat’, yah … sudah dijelaskan seperti 
sebelumya. 

Clan Griffin, tempat Adam berada bukanlah ter-
masuk salah satu kelompok mafia ‘jahat’—setidaknya 
menurut pihak pemerintah kota Surabaya. Clan Griffin 
bisa dibilang adalah salah satu Clan yang menjaga ke-
amanan dan membantu pembangunan kota Surabaya. 
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Tetapi tetap saja, kebanyakan siswa-siswi satu sekolah 
tidak ada yang berani mendekati Adam.

Berurusan dengan anggota Clan itu merepotkan. 
Mereka punya uang, kekuatan, dan segala sumber daya 
yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang dari keluarga 
biasa. Pembeda itulah yang terkadang membuat ke-
banyakan siswa-siswi satu sekolah merasa tidak nyaman 
untuk bergaul dengan Adam. 

Selain itu, banyak orang yang merasa takut untuk 
berinteraksi dengan Adam. Mereka berpikir jika sampai 
sedikit saja melakukan kesalahan, maka akan fatal 
akibatnya.

Lalu, ada satu alasan lain ….
Adam menguap lebar. Pekerjaannya semalam dalam 

bernegosiasi dengan Clan lain benar-benar menyita 
waktu tidurnya. Belum lagi, pada hari-hari sebelumnya 
dia sibuk mengurusi kedatangan ‘alien’. 

Adam menggosok-gosok matanya yang merah 
karena kurang tidur. Anak laki-laki itu lalu berhenti 
melangkah. Beberapa meter di depannya, seorang 
guru perempuan dengan seorang siswi sedang berdiri 
berhadap-hadapan. 

Tidak ada yang spesial dari guru perempuan itu. 
Dia hanyalah seorang perempuan berumur tiga puluh 
tahun dengan rambut hitam agak panjang hingga me-
lewati pundak. Sementara siswi di depannya memiliki 
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penampilan yang begitu berbeda—sangat tidak biasa 
dan mencolok.

Kairi Sorata, nama gadis itu. Dia memiliki rambut 
berwarna biru laut yang diikat. Andai rambut tersebut 
tidak diikat, maka rambutnya akan tergerai lurus hingga 
melewati kedua pundaknya dan terlihat menyejukkan 
bagaikan permukaan samudra biru yang tenang. 
Seirama dengan warna rambutnya, Kairi juga memiliki 
bola mata yang indah berwarna biru langit.

Kairi memiliki tubuh yang proporsional dan 
langsing. Jika saja dia memiliki tubuh yang lebih tinggi 
sedikit lagi, maka setiap orang pasti menyangka kalau 
Kairi adalah seorang super model. Akan tetapi, tidak 
ada yang mengetahui sifat asli dari tubuh yang terlihat 
lembut dan berkulit putih yang luar biasa halus itu, 
kecuali Adam.

Kontras dengan penampilannya, tubuh itu adalah 
tubuh dari seorang petarung sejati. Tubuh langsing itu 
memiliki struktur tubuh yang kuat dan berbagai macam 
potensi yang masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi.

Jika Adam disuruh mendeskripsikan Kairi dengan 
kata-kata, maka beginilah kalimat yang pantas me-
nurutnya untuk Kairi; seorang gadis yang memiliki 
kekuatan bagaikan hewan buas, tetapi memiliki ke-
cantikan bagaikan malaikat.

Lalu, ada satu lagi hal yang mencolok selain penam-
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pilan fisik Kairi; dia membawa dua buah tonfa yang 
tergantung di belakang pinggangnya.

Kairi bukanlah seorang berandalan, wanita itu 
hanyalah seorang pengawal pribadi Adam, dan dia juga 
adalah alasan lain yang menyebabkan banyak siswa lain 
enggan berurusan dengan Adam.

“Sudah kukatakan berkali-kali, jangan membawa 
senjata ke sekolah,” ucap Ariana, wali kelas XI IPA-7—
kelas Adam dan Kairi berada. Perempuan itu tampak 
sebal ketika mendapati Kairi membawa-bawa dua buah 
tonfa ke sekolah untuk kesekian kalinya.

“Apakah Bu Ariana tahu, kalau bahaya bisa terjadi di 
mana pun dan kapan pun?” tanya Kairi dengan wajah 
datar tanpa ekspresi.

Ariana mendengus. Dia membenarkan kacamatanya 
yang melorot melewati hidung peseknya. 

“Aku tahu kalau kau ditugaskan untuk melindungi 
Si Adam, salah satu penerus kepala Clan Griffin. Tapi 
tenang saja, tidak akan terjadi bahaya apapun di sini, 
‘kan sekolah ini telah dilindungi oleh Clan Griffin. 
Kalau kau membawa-bawa senjata seperti itu, justru 
murid-murid lain yang akan merasa terancam bahaya.”

“Tapi …,”
“Ah, benar-benar hari yang indah, ya?” Adam masuk 

ke dalam pembicaraan.
Kairi melirik ke arah Adam. Begitu mata mereka 
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bertemu, Kairi langsung menunduk. Gerakannya 
mungkin terlihat seperti anak buah yang memberi 
hormat kepada tuannya, tapi entah kenapa tingkah 
Kairi malah terlihat seperti seorang gadis yang malu-
malu ketika bertemu dengan pujaan hatinya.

“Adam Griffin, kau benar-benar muncul di saat yang 
tepat,” ucap Ariana. “Bisakah kau mengingatkan Kairi 
untuk tidak membawa senjata ke sekolah? Dia selalu 
membawanya setiap hari, padahal sudah kuperingat-
kan.”

“Bu Ariana!” Kairi berseru, “Ibu harusnya memanggil 
beliau Tuan Griff—”

“Aku tidak peduli meskipun dia berada satu tingkat 
di bawah ketua Clan,” potong Ariana. “Selama berada di 
sekolah, dia adalah murid dan aku guru.”

“Tapi—” Kairi hendak protes.
“Yak!” 
Adam menepuk kedua tangannya, memotong pem-

bicaraan Kairi dan Ariana. 
“Cukup sampai di sini. Bu Ariana, maaf soal Kairi. 

Setelah ini aku akan menyuruhnya untuk tidak lagi 
membawa senjata ke sekolah.”

Ariana kembali mendengus dan menaikkan kaca-
matanya yang melorot. 

“Baiklah jika kau sudah mengerti. Waktu istirahat 
tinggal lima menit lagi, jangan sampai terlambat masuk 
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kelas, ya!”
“Baik,” ucap Adam sambil tersenyum.
“B-baik,” jawab Kairi.
Ariana pun berlalu.
Adam menatap Kairi, kemudian mendengus. Gadis 

itu menundukkan kepala. Jika dilihat dari jauh, kedua-
nya terlihat seperti ayah yang sedang menasehati anak 
gadisnya.

“Mulai besok jangan bawa tonfa ke sekolah lagi, ok?” 
ucap Adam lembut tapi tegas.

“T-tapi Tuan ….”
Adam mengangkat jari telunjuknya, memotong 

ucapan Kairi.
“Pertama, tidak ada kata ‘tapi’,” katanya.
“A-ah … ta-tapi … bukan maksud saya ….”
“Sekolah dan kota ini cukup aman, jadi kamu tidak 

perlu membawa senjata, Kairi. Jika kamu membawa 
senjata, malah kamu sendiri yang akan kesulitan. Murid-
murid lain akan takut kepadamu dan juga para guru akan 
memarahimu. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku, 
dan aku berterima kasih untuk itu. Tapi tenanglah, aku 
akan baik-baik saja.”

Adam tersenyum.
Sesaat, Kairi hanya bisa terdiam, terpana melihat 

senyuman Adam. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa 
sadar, wajahnya merona merah.
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Terbangun dari alam bawah sadarnya, Kairi memutar 
badan dan melipat kedua tangannya di depan dada. 

“B-bukannya saya mengkhawatirkan Tuan atau apa, 
tapi saya hanya menjalankan tugas. Saya bertanggung 
jawab atas keselamatan Tuan. T-tetapi jika Tuan berkata 
demikian, baiklah.”

Adam tertawa kecil melihat tingkah laku Kairi yang 
seperti anak-anak. Menurutnya, tingkah laku Kairi 
ketika malu sangatlah lucu dan merupakan daya tarik 
gadis itu.

“Oh, dan satu lagi, Kairi.”
“A-apa?!” Kairi melirik.
“Seperti biasa, panggil saja aku Adam. Ok?”
“B-baiklah, Tuan—ah, maksud saya … A-Ad—” 
Seluruh tubuh Kairi bergetar. Wajahnya merona 

merah, terasa panas. 
“—Adam!”
Adam tersenyum gemas, “Kamu benar-benar manis, 

Kairi.”
Kairi secara refleks memberikan sebuah pukulan 

uppercut menuju dagu Adam.

* * *

Kelas Adam dan Kairi terletak di lantai tiga gedung 
utama, atau biasa disebut sebagai gedung induk.
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Gedung induk terdiri dari 4 lantai. Lantai satu di-
gunakan untuk ruang staf administrasi, ruang guru dan 
ruang kepala sekolah. Lantai dua hingga empat secara 
berturut-turut digunakan sebagai ruang kelas satu hing-
ga kelas tiga.

Adam dan Kairi menaiki anak tangga terakhir, 
kemudian berbelok menuju lorong gedung. Mereka 
berdua berjalan menyusuri lorong yang cukup sepi 
karena jam istirahat yang sebentar lagi akan berakhir. 
Adam berjalan di depan sambil memegangi dagunya 
yang berdenyut pelan, sementara Kairi di belakang 
dengan kepala tertunduk.

Wajah Kairi masih merah, malu. Benak gadis itu 
masih sibuk memikirkan betapa memalukannya dia 
tadi di depan Adam. Sebagai seorang pengawal pribadi, 
tingkah lakunya tadi sangat jauh dari kata ‘profesional’ 
yang dia mengerti. Gadis berambut biru itu jadi merasa 
tidak sanggup jika harus berhadapan dengan Adam lagi 
setelah ini.

Adam berbalik dan mendapati Kairi tertinggal lu-
mayan jauh di belakangnya. `

“Kairi! Kalau jalanmu lambat begitu nanti terlambat 
masuk kelas, lho!”

“A-ah, maaf!” Kairi segera berlari kecil.
Saat tepat berada di dekat pintu masuk kelas XI IPA-

6, seorang murid laki-laki tiba-tiba membuka pintu. 
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“Yo, Adam-kun!” panggil murid itu sambil menju-
lurkan kakinya keluar. Kairi yang berjalan terlalu cepat 
dan tidak fokus pun tersandung kaki murid itu.

“Kairi, awas!” 
Adam maju hendak menangkap tubuh Kairi.
Bruk! 
Kairi mendarat tepat di atas tubuh Adam.
“Adududuh! Kamu tidak apa-apa, Kairi?” tanya 

Adam. Dia mengangkat kepalanya dan mendapati Kairi 
di atas tubuhnya. Wajah gadis itu terbenam di dada 
Adam.

Kairi terdiam tak bergerak. Tubuhnya gemetaran 
hebat.

“Kai … ri? Kau tidak apa-apa, ‘kan?”
“Wah, wah, wah! Pagi-pagi begini sudah mesra ba-

nget, kalian berdua!” ucap murid laki-laki itu lagi. Dia 
menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum 
usil.

“Daru! Jangan hanya diam saja, cepat bantu aku 
bangun!” protes Adam. Tubuhnya mulai terasa remuk. 
Tentu saja bukan karena berat badan Kairi, melainkan 
karena berat kedua tonfa milik Kairi. Tonfa tersebut 
meski terlihat seperti tonfa biasa tetapi sebenarnya 
memiliki berat hingga 50 kg.

Dengan kata lain, 100 kg lebih sedikit (berat badan 
Kairi) menimpa tubuh Adam.
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“Ah, sebentar-sebentar!” 
Daru mendekati Adam. Lalu, bukannya menolong 

Adam untuk berdiri, dia malah duduk berjongkok 
di samping Adam. Tangannya merogoh saku, dan 
mengeluarkan selembar brosur dengan gambar action-
figure karakter perempuan anime berambut pirang dan 
mengenakan pakaian putih.

“Lihat, lihat! Ini action-figure terbaru dari anime 
yang lagi trend saat ini lho! Harganya sekitar 1,2 juta 
rupiah dan diproduksi secara terbatas! Kamu mau? 
Kalau iya, kau bisa titip kepadaku.”

“1,2 juta ya?” gumam Adam. Dia sudah lupa dengan 
Kairi yang masih berada di atas tubuhnya. 

Adam dan Daru sama-sama seorang otaku. Segala 
sesuatu yang berhubungan dengan manga, anime, dan 
hal-hal yang berbau Jepang selalu mampu mengalihkan 
perhatian mereka.

“Cukup murah. Baiklah, aku ambil! Kapan aku bisa 
mendapatkannya?” tanya Adam.

“Nanti sore aku berangkat. Kau bisa mengambilnya 
besok pagi.”

“Benarkah?” mata Adam tampak berbinar-binar.
Tanpa Adam dan Daru sadari, Kairi perlahan-lahan 

bangkit duduk. Dia terdiam dengan kepala tertunduk 
seperti orang yang sedang trauma berat.

“Tapi toko yang jual figurin ini jaraknya sekitar 50 
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km, kalau pulang-pergi jadi 100 km. Kau yakin bisa 
mencapainya dan kembali lagi dalam semalam dengan 
hanya berlari?”

Daru menyengir lebar. 
“Kau meremehkan seorang runner, Adam. Jarak 100 

km sih, tidak ada apa-apanya.”
Runner adalah sebutan bagi seorang kurir. Berbeda 

dengan kurir sekarang yang kebanyakan menggunakan 
alat transportasi ketika mengirimkan barang, runner 
hanya mengandalkan kaki mereka. 

Ya, mereka hanya berlari. Meskipun begitu kecepatan 
dan ketepatan waktu mereka tidak bisa dianggap remeh. 
Mereka bisa mengirimkan barang yang jaraknya hingga 
beratus-ratus kilometer jauhnya hanya dalam semalam. 
Selain itu, karena dengan kaki, mereka pun dapat 
me ngantarkan barang ke tempat-tempat yang tidak 
terjangkau oleh alat-alat transportasi.

“Hooo, seperti yang sudah kuduga dari seorang 
runner,” puji Adam. “Ongkosnya berapa?”

“Untuk teman sendiri, dua ratus ribu saja, deh!”
“Baiklah, deal!”
Mereka berdua berjabat tangan.
Tiba-tiba sesuatu melayang melewati telinga kiri 

Daru. 
Layaknya menyaksikan sebuah petir yang menyam-

bar, Daru sama sekali tidak dapat bereaksi. 
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Ketika terdengar suara tembok yang pecah di be-
lakanganya, Daru baru dapat melihat benda apa itu.

Tonfa milik Kairi.
“Ahahaha, halo Kairi-chan. Maaf sudah membuatmu 

terjatuh tadi,” ucap Daru ketakutan sambil tertawa 
kering. Dia bisa merasakan seluruh bulu kuduknya 
berdiri. Sesuatu yang berbahaya, seekor monster yang 
tertidur telah terbangun di hadapannya.

“Terlalu dekat. Terlalu berbahaya,” gumam Kairi 
pelan. Suaranya terdengar dingin, tanpa perasaan sama 
sekali.

“A-Adam-kun, jangan-jangan dia …,” Daru menoleh 
perlahan ke arah Adam.

Adam mengangguk. Dia tahu kalau Kairi kini telah 
berubah menjadi orang lain. Gadis itu kini menjadi 
seseorang yang sangat berbahaya, seorang cewek 
psikopat, atau dalam bahasa yang lagi trend saat ini, 
cewek yandere.

Maka, Adam pun menepuk pelan pundak Daru dan 
berkata, “Mulailah berlari, Daru!”

Tanpa perlu disuruh lebih lanjut lagi, Daru pun 
bangkit berdiri. Anak laki-laki itu pun mulai berlari. 

“Tungguuuuuu!! Kubunuh kauuuuuu!!” 
Kairi mengejar Daru dengan sebuah tonfa terpasang 

lengannya.
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Adam hanya menghela napas panjang. Kejadian se-
perti ini bukanlah yang pertama kalinya. Daru sudah 
berkali-kali menekan ‘tombol yandere’ milik Kairi—
baik secara sengaja ataupun tidak.

Dalam situasi tertentu—biasanya berhubungan de-
ngan Adam—Kairi akan berubah menjadi sosok dirinya 
yang lain. Dari yang semula gadis manis dan pemalu 
menjadi seorang psikopat yang akan membunuh 
siapapun yang dia anggap berbahaya bagi Adam.

Adam bangkit berdiri dan menatap tembok kelas 
yang hancur.

“Ah, sepertinya aku harus menunda pembelian 
action-figure itu dulu ….”

* * *

Jam tiga sore. Sekolah telah usai beberapa belas menit 
yang lalu. Adam masih berada di dalam ruangan kelas-
nya. Seorang diri, anak laki-laki itu duduk termangu 
sambil menatap langit berawan lewat jendela di dekat-
nya.

“Kak Adam,” panggil seorang gadis dari mulut pintu.
Adam menoleh pada sumber suara, “Mia?”
Mia Griffin adalah salah satu calon ketua Clan Griffin 

yang lebih muda satu tahun daripada Adam. Berbeda 
dengan Adam yang merupakan anak angkat dalam 
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keluarga Griffin, Mia adalah anak kandung, keturunan 
biologis dalam keluarga Griffin. 

Jadi, ya, dia adalah adik angkat Adam.
Mia memiliki mata berwarna hijau jade. Gadis ber-

perawakan mungil ini memiliki rambut pirang yang 
tergerai menutupi punggungnya hingga menyentuh 
pinggangnya yang mungil. 

Sekilas, dia tampak seperti orang luar negeri. Dia 
dan anggota keluarga Griffin memang memiliki darah 
Perancis yang didapat dari kakek buyut kakeknya. Jadi, 
sebagian besar darahnya adalah darah orang Indonesia.

“Kau belum pulang, Mia?” tanya Adam.
“Ya, aku sengaja kemari untuk bertemu dengan 

Kak Adam. Aku ingin menyampaikan pesan dari ayah. 
Beliau ingin bertemu dengan Kakak malam ini.”

Adam terdiam. Dia teringat kalau dia belum me-
laporkan hasil negosiasi pagi tadi.

“Ah, iya terima kasih. Nanti aku akan menemuinya,” 
ucap Adam sambil tersenyum.

“Ngomong-ngomong, ke mana Kak Kairi?” 
Mia menoleh-noleh ke kanan dan kiri, mencari-cari 

sosok gadis berambut biru yang biasa bersama dengan 
Adam.

“Oh, dia sedang mengejar Daru semenjak istirahat 
pertama berakhir. Aku tahu Daru adalah seorang pelari 
yang hebat, bahkan Kairi pun bisa kesulitan menge-
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jarnya, tapi aku agak khawatir padanya. Terakhir kali 
dia dikejar oleh Kairi, anak itu kembali dengan lebam 
di wajahnya.”

Mia mendengus dan bergumam pelan, “Lagi-lagi dia 
meninggalkan tugasnya dalam menjaga kakak. Benar-
benar tidak bisa diandalkan!” 

Gadis itu kemudian memalingkan wajahnya. Dia 
ke               mudian mengerucutkan bibirnya dan ber                gumam 
dengan suara yang lebih pelan, “Kalau aku sih, pasti 
sudah berada di samping Kak Adam terus.”

“Kau mengatakan sesuatu, Mia?”
“Ah, t-tidak! Bukan apa-apa!”
Adam bangkit berdiri dan melangkah mendekati 

Mia.
“Sepertinya mereka bakalan lama, ayo pulang.” 
“Eh, bukannya Kakak menunggu Kak Kairi?”
“Yah, maunya begitu, sih. Tapi kurasa dia tidak akan 

apa-apa kalau pulang sendiri. Lagipula, ini sudah sore 
dan agak sepi. Berbahaya bagimu untuk pulang sendiri.”

Mia terdiam, wajahnya agak merona merah dan 
menjerit dalam hati.

“Kakak ingin pulang bersamaku!? Berduaan!?” batin 
Mia.

“Ayo, Mia,” kata Adam sambil melangkah melewati 
pintu kelas.

Tepat di mulut pintu, Adam berhenti. 
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Sebuah pistol diacungkan ke dahinya.
“Apa maksudmu berbahaya bagi Nona Mia?” tanya 

se orang murid laki-laki yang mengacungkan pistol 
tersebut. 

Dari balik kacamata berwarna biru yang dia kena-
kan, Adam dapat melihat kalau murid tersebut tengah 
memicingkan mata ke arahnya. 

“Kau sengaja melupakan keberadaan pengawal 
pribadinya ini, ya?”

“Oh, halo Lucas ….” sapa Adam.
“Cih! Tak perlu bersikap ramah seperti itu ketika 

seseorang sedang mengacungkan senjata ke kepalamu!”
“Lucas, jauhkan senjatamu dari Kak Adam!” pe-

rintah Mia sambil berlari mendekat.
Lucas mendengus. Kemudian dia menarik pistolnya 

dari kepala Adam dan menaruhnya ke sarung pistol 
yang tergantung di dada kiri.

“Lucas, segera minta maaf!” perintah Mia galak.
“Nona Mia, kenapa saya harus—” Lucas berhenti 

berbicara ketika Mia memicingkan matanya menuju 
dirinya.

“Lucas!!”
“Dengan segala hormat, saya tidak bisa memenuhi 

permintaan Nona.”
“Kalau kau tidak mau minta maaf, aku tidak mau 

pulang denganmu!” Mia membuang muka. Gadis itu 
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menggembungkan pipinya, merajuk.
Adam tergelak.
“Sudahlah, sudah … tidak perlu meminta maaf. 

Lagipula Lucas tidak salah, kok! Karena sudah ada 
pengawal pribadimu di sini, kurasa aku tidak perlu 
mengantarmu pulang.”

“T-tapi—!!” Mia hendak membantah. Dia sebenar-
nya sangat ingin pulang bersama Adam.  Tapi dia tidak 
bisa mengatakannya secara langsung.

“Mari pulang, Nona,” ajak Lucas sambil mem-
bungkukkan badan ke Mia.

Mia mendengus, “Baiklah, aku pulang duluan ya, 
Kak Adam!  Daaah!”

Mia melangkah pergi. 
Sementara Lucas, masih dalam keadaan membung-

kuk, memicingkan matanya ke arah Adam. Kemudian, 
tanpa berkata-kata apapun, dia menyusul Mia.

Adam hanya bisa mendengus sambil melihat 
punggung Lucas yang berlalu.

“Orang itu … punya masalah apa, sih?”

* * *

“Kamu keterlaluan sekali, Lucas! Berbuat seperti itu 
pada Kak Adam! Akan kulaporkan tindakanmu ini 
kepada ayah, biar kau dihukum!” Mia merajuk.
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Lucas yang berjalan di belakang Mia terdiam un-
tuk beberapa saat. Kemudian, dia pun berkata, “Nona 
Mia, jika boleh saya bertanya, apakah Nona menyukai 
Adam?”

“T-tidak sopan! Menanyakan hal seperti itu kepada-
ku! Aku cuma menganggapnya sebagai seorang kakak 
saja, kok! Kita ini cuma kakak-adik!”

“Maafkan kelancangan saya. Saya hanya penasaran 
karena Nona Mia selalu membela Adam meskipun dia 
hanyalah anak angkat dalam Clan Griffin.”

“Ah, Lucas bodoh! Kaku! Selalu berbicara dengan 
gaya formal!” 

Mia marah-marah, kemudian berlari meninggalkan 
Lucas. Begitu berada pada jarak yang cukup jauh dengan 
Lucas, Mia kembali berjalan dengan kecepatan biasa. 

Gadis berambut pirang itu menundukan kepalanya. 
Sebuah senyum kecil menghiasi wajahnya yang manis.

“Yah, meski kakak-adik, kurasa aku menginginkan 
lebih daripada itu,” gumam gadis berambut pirang itu.
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Dark Blue/π
Side #B

“Kamu ingin aku menaikimu!?” Adam terlihat kaget 
bercampur bingung.

“Ya, aku rela Tuan menaiki tubuhku ini,” jawab Kairi 
malu-malu, wajahnya merona merah.

“Jangan bicara yang aneh-aneh! Nanti orang lain 
bisa salah paham, tahu!” Adam protes keras. Wajahnya 
memerah karena malu. Dia bisa melihat beberapa siswi 
SMA lain tampak berbisik-bisik satu sama lain dengan 
wajah merona merah sambil melirik ke arah mereka 
berdua.

Adam dan Kairi kini berdiri di depan sekolah. 
Adam sebetulnya baru saja hendak pulang sendiri 
karena Kairi masih mengejar Daru. Akan tetapi, tepat 
saat Adam keluar dari gerbang depan, di sana Kairi 
tengah menunggunya. Sepertinya gadis itu sudah selesai 
‘memburu’ Daru. 

Ketika Adam bertanya bagaimana keadaan Daru, 
Kairi hanya menjawab bahwa dia hanya menghajar anak 
itu dengan pukulan ‘ringan’ yang aman dan tidak me-
ngancam nyawa.

Entah jawaban Kairi itu benar atau tidak. Bisa saja 
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yang terjadi sebenarnya lebih buruk lagi—mengingat 
Kairi saat ini sedang masuk mode yandere. Tetapi bisa 
juga kalau Daru lolos dari maut, karena selama ini anak 
itu selalu berhasil lolos (dengan susah payah) dari keja-
ran Kairi.

Nah, yang jadi masalah sekarang, Kairi masih belum 
keluar dari mode yandere-nya, dan dia tiba-tiba duduk 
berlutut lalu memaksa Adam untuk pulang sambil dia 
gendong di punggungnya.

Tentu saja, Adam menolaknya. Bayangkan bagaima-
na ekspresi orang-orang ketika melihat seorang laki-laki 
digendong oleh perempuan yang bertubuh lebih kecil.

Adam memijat-mijat dahinya yang berdenyut pelan. 
Anak laki-laki itu menghela napas panjang dan berkata, 
“Sudahlah, ayo kita pulang bersama-sama dengan ber-
jalan kak—Ah, hei, Kairi! Apa yang kau lakukan!?”

Kairi bergerak menggendong Adam. Posisinya se-
perti seorang pangeran yang menggendong seorang 
putri raja. Ah, tetapi karena Kairi perempuan, mungkin 
lebih tepat jika dibilang seorang putri raja yang 
menggendong pangeran.

Pemandangan yang absurd.
“Kairi, turunkan aku!” 
Adam protes, tubuhnya menggeliat-geliat minta di-

turunkan. 
Tetapi percuma, Kairi bergeming. Perbedaan kekua-
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tan mereka terlalu besar!
“Sssh …!! Tuan Adam terlalu lama dalam mengambil 

keputusan. Seorang laki-laki tidak seharusnya menolak 
kebaikan hati seorang gadis dan membuatnya kecewa,” 
balas Kairi manja seperti seorang gadis yang sedang ber-
bicara kepada kekasihnya.

“Kamu tidak berada dalam posisi yang pantas untuk 
berkata seperti itu!”

“Baiklah, ayo kita pulang!”
Dalam sekejap, Kairi berlari kencang bagaikan angin. 

Tubuhnya terlihat sangat ringan, padahal dia membawa 
dua buah tonfa dengan berat 100kg dan seorang remaja 
laki-laki.

“Huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …!!”
Adam tidak berkutik. Dia sudah tidak bisa melakukan 

apa-apa lagi selain mengalungkan lengannya menuju 
leher Kairi erat-erat.

Rasanya lari digendong Kairi itu seperti menaiki 
roller-coaster. Seperti menaiki roller-coaster pula, tentu 
saja ada bagian lain yang lebih menyeramkan daripada 
hanya sekedar melaju lurus; berbelok.

Dengan laju sedemikian cepatnya, tentu saja Kairi ti-
dak bisa langsung berbelok. Gadis itu harus memiring-
kan badan beberapa derajat hingga hampir menyentuh 
tanah. 

Akan tetapi, saat ini dia sedang menggendong Adam 
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sehingga sulit baginya untuk berbelok tanpa harus 
ter jatuh. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah 
melompat.

Pertama-tama, Kairi akan melompat. Kemudian dia 
mendarat di dinding tembok. Dia lalu akan menggu-
nakan dinding tembok sebagai pijakan untuk melompat 
kembali ke jalanan dan kembali berlari lurus.

Terdengar tidak terlalu menyeramkan. Akan tetapi 
jangan salah! Karena gerakan melompat ini mirip de-
ngan gerakan roller-coaster yang paling menakutkan, 
berputar 360 derajat! 

Beberapa belokan ada yang lumayan tajam sehingga 
Kairi tidak bisa langsung melompat ke tembok lalu 
kembali ke jalan. Terkadang, dia butuh lebih dari itu. 
Dia akan melompat ke tembok, menggunakan tembok 
tersebut sebagai pijakan dan melompat, melakukan 
putaran 360 derajat di udara. Kemudian dia akan 
melompat menuju tembok lainnya dan melompat lagi 
seperti itu beberapa kali hingga akhirnya benar-benar 
mendarat di jalan setapak.

Jadi begitulah, Adam pulang menuju rumahnya 
digendong Kairi yang berlari dengan gerakan-gerakan 
seperti parkour—atau mungkin gerakan stuntman—
profesional.

Orang-orang yang Adam dan Kairi lewati terpukau 
melihat aksi gadis berambut biru itu. Tetapi, ekspresi 


