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1. Tanda Tangan 

"Kak, minta tanda tangan!" 

Suara-suara itu membuat mata malasku berpindah pada 

sekumpulan gadis-gadis yang mengelilingi seorang anak laki-

laki bertubuh tinggi dengan wajah tampan, yang terlihat dari 

balik jendela kelasku. 

Ah, aku ingat dia. Kak Ali. Kalau tidak salah, ia sang ketua 

panitia Ospek. Tapi aku tak terlalu ingat. Aku tertidur saat dia 

berpidato di acara pembukaan beberapa hari lalu.  

Hanya beberapa kalimatnya yang kuingat, dan itu juga tak 

terlalu penting. Sampai Andira membangunkanku, aku hanya 

memperhatikannya sepintas lalu. 
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Tapi aku tahu, banyak siswi yang menyukai Kak Ali. Terutama 

para siswi baru. Begitu acara kumpul tanda tangan dimulai, Kak 

Ali selalu dikelilingi cewek-cewek itu. 

Aku? Boro-boro memikirkan tanda tangan. Datang ke sekolah 

saja sebenarnya aku malas sekali. Jadi begitu acara dimulai aku 

segera mencari tempat peristirahatan yang cocok untuk tidur. 

Tapi suara berisik di dekatku membuat kantukku lenyap 

seketika. 

Kutatap buku kecil di tanganku. Baru ada tiga tanda tangan. 

Padahal untuk memenuhi syarat menyelesaikan tugas sebagai 

siswa baru, aku harus mendapatkan setidaknya 20 tanda 

tangan kakak kelas atau mendapat pinalti. Tentu disertai nama 

dan nomor induk. 

Tiga tanda tangan itu dari kakak sepupuku yang kebetulan juga 

kakak kelasku, dengan dua teman baiknya. 
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Masalahnya, untuk mendapat satu tanda tangan saja, para 

kakak kelas itu memberi tugas yang aneh. 

Ada yang disuruh menyanyi dengan mengganti semua vokal A 

jadi I, berbaris dengan perintah berlawanan, lari keliling 

lapangan sambil berteriak kalau si kakak ini cantik atau 

ganteng, bahkan ada yang disuruh menari. 

Aku tak suka melakukan semua itu. Apalagi sekarang. Mataku 

mengantuk. Salahku memang. Semalam keasyikan membaca 

serial Popcorn terbaru. Kematian Okita membuat sisa malamku 

dipenuhi dengan airmata menangisi tokoh kesayanganku itu. 

Sepertiku, Okita adalah jiwa bebas yang akhirnya menemukan 

kematian saat melakukan petualangan yang paling ia sukai, 

naik gunung. Bedanya, aku takkan bisa menjalani kehidupan 

seperti itu. Jangankan naik gunung, naik kendaraan umum saja 

aku tak boleh. 
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"Kamu kok di sini aja, In? Sudah dapet berapa tanda tangan?" 

Terdengar suara berat di sebelahku. 

Pertanyaan itu membuat aku mendongak. Kakak yang tadi 

dikelilingi para siswi baru, sudah berdiri di sebelahku. 

Tanpa suara aku menyerahkan buku kecilku. Kak Ali menghela 

napas saat melihat isinya sebelum berbalik dan pergi 

membawa bukuku begitu saja. Sepertinya dia sudah tahu soal 

itu. Sementara aku kembali melanjutkan tidurku. Akhirnya... 

ketenangan itu datang.. 

Setengah jam kemudian, saat aku menuruni tangga, Kak Ali 

mendekatiku. 

"Nanti pulang bareng ya," katanya sambil menyodorkan 

sesuatu. 

Buku kecilku sudah ada di tanganku lagi. Tanpa perlu kucek, 

aku tahu sudah ada lebih dari 20 tanda tangan di dalamnya.  
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Tapi kemudian ia juga menyerahkan botol air mineral, yang 

dengan senang hati kuterima. Kebetulan aku memang haus. 

Mendengar permintaannya tadi, aku tersenyum, mengangguk 

setuju. Saat itu, bisa kudengar sekelilingku dipenuhi dengung 

bisikan bernada menggoda, seiring dengan suara sindiran sinis. 

Punggungku bahkan bisa merasakan sapuan tatapan iri 

bercampur kagum yang jelas. 

Sepintas sebelum aku berlalu, muncul seringai puas di wajah 

tanpa ekspresi milik Kak Ali. 

Dia tak tahu. Mereka yang melihat kami juga tak tahu. Tapi aku 

masih tak peduli. 

Dalam hitungan hari, Papa akan tahu soal ini dan... Aku pasti 

akan pindah sekolah. Jadi tak ada yang boleh tahu. Tidak ketika 

aku mulai menyukai sekolah baruku ini. 

*** 
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2. Surat Cinta 

Kukira semua akan selesai setelah masa Ospek berakhir. 

“In, In… Tunggu!” 

Aku menoleh ke belakang dan mengeluh dalam hati saat 

melihat sosok Kak Ali. Bergegas kutarik tangan Andira. 

Mempercepat langkah kami menuju kantin. Untungnya, Kak Ali 

tak lagi mengejar kami. 

“Kamu kenapa sih, In? Kakak itu cakep loh. Yang mau jadi 

pacarnya banyak. Kamu malah menghindar,” ujar Andira saat 

kami sudah duduk di dalam kantin, menunggu pesanan. 

“Ya mereka, aku enggak tuh!” kataku setengah ketus. Lalu 

melirik jahil pada sahabatku dari SMP itu. “Ada cinta yang harus 

kujaga di dalam jantungku ini,” lanjutku sambil mengelus dada 

kananku. 
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Andira tertawa. “Jantung itu di sebelah kiri, In!” 

Segera tanganku berpindah. Pura-pura tak mendengar. Tapi 

tawa Andira masih berderai menggoda telingaku yang 

memerah. 

Hari itu aku bisa menghindar. Karena masih siswa baru, waktu 

aku pulang lebih cepat dari Kak Ali yang masih harus mendapat 

tambahan pelajaran. 

Tapi di hari lain, Kak Ali berhasil menemukanku. Tepat setelah 

bel istirahat berbunyi dan guru yang mengajar meninggalkan 

kelas, Kak Ali masuk. Tanpa peduli tatapan heran teman-

temanku, ia mendekati meja tempatku berbaring bertumpu tas 

yang kupeluk bagai bantal 

Ah ya aku lupa. Aku mengantuk sekali hari ini. Hanya saja 

karena pilihan tempat dudukku di pojok kelas, tak ada yang 

memperhatikan. Entahlah, mungkin juga karena tak ada yang 
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peduli pada anak yang nyaris tak pernah bicara dengan 

siapapun di kelas dan sepanjang hari hanya suka tidur. 

“In?” 

Aku mendengarnya, tapi sayup-sayup. Antara nyata dan 

mimpi. Jadi kuputuskan untuk melanjutkan tidurku. 

Mengganggu saja. 

“In? Intan?” 

“Kalau jam segini Intan tidur, Kak Ali. Ada apa ya Kak? Biar aku 

bantu sampein nanti.” 

Mendengar obrolan dua orang ini, kesadaranku sudah pulih 

sepenuhnya. Tapi karena tahu yang bertanya itu Kak Ali, 

kuputuskan untuk tetap berpura-pura tidur. Aku tak mau 

bicara dengannya. 

Terdengar suara helaan napas Kak Ali sebelum ada suara kursi 

bergeser. Kurasa ia duduk di kursi depan mejaku dan Andira. 


