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Ucapan Terimakasih: 

Pertama  

Untuk Allah SWT  

Yang kedua untuk kedua orangtuaku yang sudah 
banyak berjasa 

Untuk adik adikku mimin dan enggar yang selalu ngasih 
semangat aku untuk selalu menulis 

Untuk sahabat sahabatku di kelas 4a Ekonomi koperasi 
di IKIP PGRI Madiun terutama buat indah, emi, dita 

dll yang gak sempat aku sebutin satu persatu 

Dan terakhir untuk para pembaca semoga menikmati 
karya perdana ku 

THANKS VERY MUCH…. 
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AWAL DARI SEGALANYA 

 

"Tubuh memiliki keinginan yang tidak kita ketahui.  

Kita dipisahkan karena alasan duniawi… 

 Kita dipisahkan di ujung dunia…. 

 Namun jiwa kita tetap ada di tangan cinta... 

 terus hidup...  

sampai kematian datang  

dan menyeret kita kepada Tuhan 

Dan jika cinta tidak dapat mengembalikan kita di 

kehidupan ini...  

pastilah cinta akan menyatukan kita dalam kehidupan 

yang akan datang…" 

( Kahlil Gilbran ) 

**** **** **** 

 

 RARA�  
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 HUTAN PILANG BAMBU�  

 “ Hoi, kamu terlambat ya? “ teriak seorang kakak 

tingkatku dengan nada marah saat melihatku baru datang 

 “ Iya kak “ kataku tersenyum 

 “ Ngapain cengar cengir begitu ! Cepat kesini ! “ 

katanya lagi dengan suara keras 

 Aku mendengus kesal 

Huh! 

 Menyebalkan! 

 Kenapa hari pertama Ospek kuliah aku harus 

terlambat?  

 Kenapa pula tadi pagi tidak ada yang 

membangunkanku? 

 Sebal ! Sebal ! Sebal ! 

 Pasti aku akan dapat hukuman nih!  

Manalagi kakak tingkat itu kelihatan galak ! 

Haduh benar-benar hari yang sial ! 

 “ Hoi, punya telinga ndak “ teriaknya saat melihatku 

hanya berdiri mematung 
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 “ Iya…” aku berlari ke arahnya  

 “ Hosh…hosh…hosh…maaf saya terlambat “ 

kataku dengan nafas terengga-engga saat sudah sampai di 

hadapannya 

 “ Saya tidak terima permintaan maaf dari orang yang 

sudah berbuat salah, kamu tahu apa kesalahanmu ?” katanya 

dengan tajam 

 “ Tahu kak, saya datang terlambat soalnya telat 

bangun…” kataku menunduk takut 

 Kakak kelas itu terlihat garang, membuatku menjadi 

semakin menciut 

 “ Alasan macam apa itu ! Saya tidak terima alasan 

seperti itu! Dan sebagai hukumannya, kamu tidak akan 

mendapat jatah makan siang! “ katanya tegas 

 Aku melongo 

 Hah? 

 Kok begitu sih? 

 Masak hanya gara-gara aku terlambat datang, tidak 

dapat jatah makan siang! 

 Menyebalkan! 
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 “ Tapi kak…” kataku memelas 

 “ Apa? Mau ditambah lagi hukumannya?” katanya 

dengan tajam 

 “ Tidak…” kataku tersenyum 

 “ Ya, sudah cepat sana gabung dengan yang lain “ 

 “ Ya, baik “ aku segera berlari bergabung dengan 

teman-temanku yang sedang menyantap makan siangnya 

 Kruyuk kruyuk… 

 Perutku sudah mulai berbunyi, apalagi saat melihat 

anak-anak yang lain begitu asyik dengan santapan siang 

mereka, berkali-kali aku menelan ludah melihatnya 

 Huh! 

 Kenapa sih kakak kelas itu sebegitu teganya 

denganku? Padahal aku Cuma terlambat datang 

 Menyebalkan ! 

 “ Hei, kamu dihukum tidak dapat jatah makan siang 

ya?” Tanya seorang cewek disebelahku yang baru selesai 

makan 

 “ Iya, menyebalkan! Padahal aku Cuma datang 

terlambat…benar-benar cowok kejam “ kataku kesal 



 

8 

 “ Yah, memang begitu kak Rama orangnya, dia 

terkenal paling bengis dan kejam diantara yang lainnya, salah 

sedikit saja langsung dihukum tanpa ampun “ kata cewek itu 

yang baru ku ketahui bernama dira 

 “ Oh begitu ya, memang kelihatan banget sih “ 

kataku sedikit takut mendengar ucapan dira 

 “ Tapi itulah sisi kerennya kak Rama “ kata dira 

tersenyum 

 Gubrak !!! 

Hah?  

 Apa? 

 Keren? 

 Keren darimana? Melihat wajahnya saja sudah 

menakutkan, seperti mau melahap mangsa…Duh…mata 

dira sudah rusak kali ya… 

 “ Keren darimana? Mana sisi keren dari cowok 

vampire seperti dia “  

 “ Hem…kamu tidak tahu ya, banyak anak-anak 

cewek yang suka sama kak rama, sifatnya yang dingin, galak 

dan cuek itulah yang membuat kita para kaum hawa jatuh 

hati “ 
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 Aku sudah tidak bisa menahan tawa, aduh…benar-

benar deh, mereka semua itu harus ke dokter mata dulu kali, 

sepertinya mata mereka sudah tidak beres, masak orang 

bengis dan kejam seperti vampire itu dibilang keren??? 

 “ Oi, apanya yang lucu “ terdengar suara berat di 

belakangku 

 Glek. 

 “ Dir, gimana ini?” kataku takut menoleh 

kebelakang 

 “ Hei, kamu kenapa tertawa, ada yang lucu ya “ kata 

kak rama lagi 

 “ Tidak kak “ kataku menoleh pelan pelan dan 

memandang matanya “ Hehehe “ aku berusaha tertawa 

 “ Kenapa cengengesan begitu “ 

 “ Tidak kak “ 

 “ Dari tadi jawab tidak-tidak, yang tegas dong “ 

katanya lantang 

 Duh…aku semakin menciut 

 “ Kamu ikut saya sekarang “ katanya tegas  

 “ Tap…” 
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 “ Tidak pakai tapi, ayo cepat…” kata kak rama 

tanpa basa-basi 

 “ Baik “ aku bangkit berdiri “ Aku pergi dulu dir..” 

 Dira mengangguk 

 Kulihat beberapa anak memperhatikanku dengan 

pandangan heran 

 Haduh…rasanya aku ingin menghilang saja… 

 Buk… 

 Wadoh… 

 Tiba-tiba kak rama berhenti mendadak, membuatku 

bertubrukan dengan punggungnya 

 “ Ada apa kak “ kataku sambil mengusap-usap 

hidung yang masih terasa sakit 

 “ Cepat angkat tumpukan kayu itu disana “ kata kak 

rama menunjuk segunung tumpukan kayu di dekat sebuah 

pohon 

 What? 

 Apa aku tidak salah dengar? 

 Aku disuruh mengangkat tumpukan kayu itu? 

 


