
Flashback of Visionary

“Dia temanku,” sahutku kecil.

“Ha...? Siapa?” tanya Antro, teman curhatku yang sedang asyik memainkan laptopnya ke atas ke 

bawah seperti memompa air.

“Hey! Dari tadi kamu dengerin aku nggak?” tanyaku dengan nada sedikit tinggi.

Dengan  wajah  super  bahlulnya,  ia  membuka  earphonenya  yang  nempel  di  kedua  lubang 

telinganya itu yang tersembunyi dengan sempurna di balik rambutnya yang gondrong namun lurus 

tersebut. Jadi terlihat seperti wanita tulen dengan kilauan rambut yang bersinar hebat karena selalu ia 

creambath. Aku pun sedikit ragu apakah dia itu pantas ikut seleksi Be A Man.

“Apanya?” tanya Antro lagi.

Aku hanya bisa  geleng-geleng kepala sambil  mengusap-usap rambutku yang kering.  Diapun 

hanya menambah senyumnya yang lebar.

“Apaan sih? Kok kayaknya gimanaaa..., gitu?” tanya Antro dengan ekspresi wajah yang wah 

banget.

“Itu karena..., DARI TADI AKU BERBICARA SELAMA SEJAM LEBIH NGGAK KAMU 

DENGAAARRR...!!!” teriakku tak tahan lagi.

Kedua telinga Antro yang tersembunyi  di  balik rambutnya sontak kembang kempis. Dengan 

rambutnya yang tergerai hebat.

“Iya deh, maaf bangetz! Soalnya lagi asyik main laptop,” kata Antro beralasan.

“Mangnya  ngapain  aja  sih  dari  tadi?  Apa  kamu  nonton  film  porno  ya?”  tanyaku  seraya 

mengambil laptopnya. “ Yaelah...! Main game ternyata!”

Antro hanya dapat nyengir kambing dengan jenggot yang raib karena kebakaran waktu niup 

tungku kapal api.

“Ya udah..., kalau begitu aku bakalan mendengarkan curhatmu lagi deh!” tawar Antro.

“Enak aja! Mulut gue udah berbusa-busa nih!” protesku.

“Kalau begitu biar aku yang bilas deh!” seru Antro.

Huh! Tak tahan lagi, aku jitak kepalanya dengan sekuat tenaga. Antro tak terima begitu saja, ia 

By: endytatsuke@yahoo.co.id (Endy Maulidi) 1

mailto:endytatsuka@yahoo.co.id


lalu membalik tubuhnya dan langsung menerjang diriku.

“HEY! Sakit nih!” teriakku.

Antro malah cekikikan kayak kuntil anak. Aku tak terima begitu saja. Kukunci dia di lantai 

kayak acara gulat.

“AMPUUUN...!!!” teriak Astro.

“Huahahaa...!!!” aku tertawa hebat.

 “Mama, mama! Itu ada kakak lagi memperkosa wanita jadi-jadian,  Ma!” komentar seorang 

anak yang tiba-tiva melintas bersama Mamanya.

“Biarkan  saja!  Paling-paling  besok  ada  undangan  yang  mampir  ke  tempat  Kita,”  jawab 

Mamanya.

“Acara resepsi pasti ada makan-makankan, Ma?”

“Pastinya!  Jadinya  Mama  gak  repot  siapkan  makan  malam.  Ayo,  Kita  pulang.  Kita  harus 

memberikan makan ayammu yang lagi hamil 5 bulan,”

Aku dan Antro hanya bisa terdiam.

***

“Dia temanku!” kataku dengan nada yang rendah.

“Oh..., dia!” sahut Antro.

“Dia siapa?” tanyaku memancing.

“Siapa?” tanya Antro bingung.

Aku diam sejenak.

“Oooh...! Aku ingat! Temenmu itu kan?” tanya Antro.

“Kamu ingat?” tanyaku lagi.

“Itu yang biasa berenang di sungai, yang hobinya makan orang kan?”

“Iti BUAYA!” teriakku.

“Kenapa gak Pak Aya ajah?” tanya Antro lagi.

“SIAAAL...!!!”

Dengan jurus halilintar, kukirim Antro ke akhirat untuk menemui burung kakak tuanya yang 

telah mati ia makan karena kelaparan.
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***

Masa-masa SMAku..., bisa dibilang...,

Aku kini  berusia  21 tahun.  Setelah menyelesaikan  sekolah  menengah atasku.  Aku berusaha 

untuk mendapatkan beasiswa di pulau Jawa. Setelah berjuang selama setahun mencari informasi dan 

menguasai  bidang yang  kutekuni,  akhirnya  aku  berhasil  mendapatkan  beasiswa yang  kuinginkan. 

Kuliah di sebuah universitas yang tentunya gratis hingga menyelesaaikan strata satuku.

Masa SMA-Ku

“Kamu bisa ndak?” suara seorang gadis dengan aksen melayu yang ringan diselingi dengan nada 

yang khas mengagetkanku.

“Eh, apanya?” tanyaku.

“Ya..., kamu melamun lagi? Padahal ini lagi ulangan,” katanya dengan nada yang sedikit tinggi 

namun dengan volume yang kecil.

“Udah kok! Nih!” aku lalu mengambil kertas ulanganku yang sudah dipenuhi dengan jawaban 

yang terisi penuh. Bahkan saking penuhnya beberapa tulisan hendak ku transimgrasikan ke pulau tak 

berpenghuni.

“Eh, lihat dong!” ia lalu berusaha mengambil kertas ulanganku, dengan sigap aku menariknya 

kembali. “Ndak boleh!” sanggahku.

“Eh, terserah! Tapi yang ingin lihat bukan aku, kok! Tapi temen-temen semua!” katanya sambil 

melepas pandangannya ke seluruh penjuru kelas.

Dapat kurasakan tekanan atom roh yang menusuk diriku. Dari sorot mata yang sangat tajam dari 

shinigami-shinigami  dari  Taman  Jiwa  Mengalir  Tersendat  di  Selokan.  Tekanan  roh  yang  mereka 

pancarkan  begitu  buas  dan  haus  akan  jawaban  yang  singkat  namun  padat.   Lama  mereka 

melampiaskan tekanan roh yang begitu menyiksa.

“Biarin aja. Mane duli!” sahutku.

Sontak tekanan roh yang kurasakan yang begitu kuat sontak menjadi lembek dan loyo. Wajah-

wajah tak bersemangat teman-temanku begitu menggodaku melihat mereka.

“Hahahaha...!!! Usaha dulu dong! Makanya, sebelum ulangan tanya dulu, jangan sekarang baru 
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tanya,” kataku penuh kemenangan.

“Eh! Kamu kok gitu sih?” protes dia.

“Eh, lo kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang! Hahahahaha...” aku menyambung 

ucapannya dengan sebuah lirik lagu.

“HEY!  KALIAN!!!”  sebuah  suara  yang  begitu  heboh  mengguncang  seisi  kelas.  Aku  pun 

terpaku bagaikan paku. Memangnya macam apa lagi?

 Dengan tatapan penuh ketakutan, aku mendapati pengawas melototiku dengan tatapan mata 

yang penuh kebuasan.  Seolah-olah ingin memakanku.  Aku hanya bisa cengengesan dengan ingus 

yang berjuntai ke bawah. Sambil kuayun-ayunkan dengan penuh irama.

Seolah  tidak  menggubris  apa  yang kulakukan,  sang pengawas menunjukku dengan telunjuk 

kirinya lalu mengarahkan ke arah lehernya. Mengancam akan membunuhku maksudnya.

“Enak, lu!” sanggah temanku.

“Siaaaal...!” seruku dalam hati.

Dialah temanku..., temanku yang seorang gadis imut, penuh oleh aktivitas yang menyenangkan 

namun menantang, perlengkapan tempurnya siap sedia di tasnya yang mungil. Dengan kaca mata  

indah menempel di atas hidungnya.

Oh  iya!  Dengan  pandangan  hidup  yang  berbeda  denganku,  serta  kewibawaannya  dalam  

menjalani  kesehariannya.  Membuat  diriku  sedikit  segan  dengannya.  Ya,  hanya  sedikit.  Karena  

sebenarnya diri ini..., menyimpan sebuah perasaan khusus kepadanya.

Yaitu..., ...., PERSAINGAN SAMPAI MATI!

Aku keluar dari kelasku dengan santai. Telah kulalui sebuah ujian maha dahsyat dalam hidupku. 

Ulangan  harian  penentu  bidang  studi  IPA.  Untung  saja  kesemuanya  bisa  kulalui  dengan  mudah 

walaupun mata pelajaran Fisika membuatku sedikit kewalahan.

Ya..., aku tak bisa melupakan lucunya tingkah Satria ketika mengerjakan soal Fisika minggu 

lalu.  Kepalanya  mengeluarkan asap  putih  yang pekat.  Maklum saja,  dia  harus  mendapatkan  nilai 

Bagus  untuk  mapel  yang  satu  ini.  Kalau  tidak  ia  harus  bersiap-siap  untuk  “dihajar”  Bapaknya. 

Biasanya sih Satria mendapatkan nilai Kurang untuk Fisika.
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Kalau aku? Dapat nilai Cukup sudah anugerah terbesarku.

“Hoy! Enak ya keluar duluan!” tepuk seorang gadis dengan senyum simpul di bibirnya. Tak lupa 

ia  menghajar  bahu kananku terlebih dahulu dengan penggaris  besi  punyaku yang selalui  ia  bawa 

kemana saja. Alhasil, aku hanya bisa meringis sambil tersenyum setengah hati.

“Bisakah Kamu nggak bersikap seperti ini terus, hah?” tanyaku dengan setitik air mata berlinang 

di sudut mataku.

“Oh, maaf deh! Maafin aku ya...., Cin!” katanya dengan senyum menggoda.

“BAH!” langsung saja  dadaku berdegup  kencang  bak  ditiup  angin  naga  yang dihembuskan 

dengan kuatnya dari dalam gua hantu yang isinya dedemit semua. Senyumannya yang penuh dengan 

maksud tersembunyi itu dan nada suaranya yang dimodifikasi begitu menggoda dan membuat hasrat 

hati langsung meledak.

Sontak aku berjongkok lemah dengan wajah merah redam dan kepala mengeluarkan asap obat 

nyamuk yang kepulannya bikin kabut asap satu kabupaten.

Hmm..., salah satu sifat uniknya adalah bersikap agak kasar kepada lelaki lain. Kecuali dengan  

kekasih hatinya. Yach, walaupun tidak terlalu kasar seperti pegulat profesional, tapi khusus untukku  

dan temanku yang satu lagi, Dade, dia sungguh seperti ingin membunuhku.

“Eh, kamu kenapa lagi?” tanyanya sambil menepukkan penggaris besi itu kekepalaku.

“Ah nggak apa-apa,” jawabku menyembunyikan perasaanku.

“Ya udah. Kamu mau gak nemenin aku ke kantin?”

“Kalau kamu mau mentraktirku? Oke!”

“Boleh deh...,”

Dengan senyum mengembang, aku mengikuti langkahnya ke kantin yang jauhnya nggak jauh-

jauh  amat.  Ya.  Dapat  makan  gratis  adalah  sebuah  rutinitas  ku.  Aku  selalu  berusaha  mengirit 

pengeluaranku. Bahkan kalau bisa makan gratis. Baik itu ditraktir sampai menghabiskan makanan sisa 

yang masih bagus di kantin. Hahahaha...!!!

Oh iya...,  satu lagi.  Sifatnya yang baik adalah suka mentraktir  teman-temannya. Tapi untuk  
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beberapa orang saja.  Orangnya suka makan,  bahkan di dalam kelas  waktu pelajaran juga suka.  

Apalagi kalau waktu guru yang cuek dan yang sudah terbiasa dengan sifat Kami. Dengan santainya 

dia akan mengunyah mengisi  waktu pelajaran.  Tak lupa aku mendapat  bagian sebagai penghuni 

bangku sebelahnya.

***

“Kenyang?” tanyanya dengan wajah tersenyum puas.

“Hey, aku beri tahu kau satu hal. Bagaimana aku bisa kenyang hanya dengan sebutir permen?” 

tanyaku sambil memperlihatkan bungkus permen yang ukurannya tidak terlalu besar dengan sebutir 

biji jagung. Wah, memangnya ada?

“Maaf deh. Soalnya kami sekelas sudah sepakat untuk menghukummu karena pelit jawaban,” 

katanya sambil berjalan keluar kantin.

“Eh, sejak kapan?” tanyaku meminta penjelasan.

“Baru saja,”

Secepat kilat seisi penghuni kelas datang dan mengelilingiku.

“Eh, mau apa kalian?” tanyaku kebingungan.

“Pengkhianat!” seru seorang temanku.

“Eh, apa maksudnya nih?” tanyaku.

“Tak bertanggung jawab!” timpal yang lainnya.

“Tak setia kawan!”

“Pelit,”

“Raja Tega!”

“Penjajah!”

“Pembunuuuh!!!”

Begitu banyak hujatan dan pelampiasan kekecawaan yang ditujukan kepadaku. Ternyata mereka 

masih dendam atas kejadian ulangan barusan.

Telingaku  terasa  panas  sekali.  Tapi  aku  harus  bisa  bertahan.  Sambil  tersenyum  penuh 

kemenangan aku berucap “Salah sendiri! Kenapa nggak nanya?”

Semua teman-temanku yang mengerubungiku terdiam.
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“Sudah, ah! Aku mau pergi dulu! Cari duit!” sahutku lalu meninggalkan mereka yang terpaku 

bagai patung dalam comberan.

“Iya ya!” ucap mereka.

***

Hari itu..., hari Jumat. Hari di mana anggota Pramuka berkumpul di sekolahku. Mengadakan  

kegiatan ekstrakurikuler program mingguan mereka.

Dia...,  adalah  salah  satu  anggota  Pramuka.  Prestasinya  cukup  bagus  dan  berkembang  di  

organisasi  itu.  Telah banyak  prestasi  yang dia  ukir  bersama teman-teman seperjuangannya.  Dan 

aku..., entah kenapa hari itu setelah selesai sholat jumat mendatangi sekolah. Ya, kegiatan mereka  

dimulai beberapa menit setelah sholat jumat selesai dilaksanakan.

“Hoy! Ngapain datang kemari?” tanya Met, salah seorang anggota Pramuka. Kini dia sudah 

mendapatkan gelar Saka Bahari. Tubuhnya sedikit jangkung dan memiliki wajah seperti orang tua. 

Tapi dia satu angkatan denganku.

“Hm..., kayaknya aku cuma nyasar deh. Hehehe...,” jawabku sambil tersenyum.

“Hah, nyasar? Bawa peta gak sih lo?” tanya Met lagi.

“Nggak! Kalau GPS ada,” jawabku.

“Apaan tuh GPS?” tanya Met.

“Gelang Perawan Sakti!” jawabku.

“Huahahahaa...!!!”  Met  tertawa  dengan  lantangnya  sambil  membuka  mulutnya  lebar-lebar. 

“Well, kamu kemari mau meliput latihan rutin Kami, ya?”

“Eh, nggak!” jawabku.

Ya..., biasanya aku paling suka mendokumentasikan berbagai macam kegiatan yang berlangsung 

di sekolah maupun atas nama sekolah. Soalnya aku berada di seksi Mading OSIS. Sifat bak reporter 

pun sepertinya cukup melekat di tubuhku walaupun seluruh keluargaku bukanlah keturunan wartawan.

“Kalau  begitu,  baiknya  Kamu  ikut  latihan  juga  sama-sama.  Kebetulan  Kami  sedang 

mengadakan latihan  formasi  baris-berbaris  untuk  anak kelas  satu.  Kalau  kamu mau,  kamu boleh 

ikutan. Kalau ada salah gerakan, nanti aku bakalan memberikanmu “hadiah”! Mau gak?” tawar Met 
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sambil tersenyum.

“Ogah!” tolakku. “Aku ini gak pandai baris-berbaris. Apalagi kata “hadiah”-mu itu terdengar 

mencurigakan. Kau mau menindasku, ya?” tanyaku dengan alis kunaikkan.

“Huahahaha...,” Met kembali tertawa lepas.

“HEY KALIAN BERDUA!” suara  yang menggelegar  bak  halilintar  sontak menggoyangkan 

telinga Kami berdua.

Di hadapan Kami berdua terdapat sesosok cowok dengan badan tegap plus baju pramuka yang 

ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat begitu berotot.

“Kalian ini! Belum waktunya istirahat sudah ngobrol, ya?” tanya cowok itu.

“Maaf,  Kak!  Bukan  Saya  yang  punya  inisiatif  ngobrol,  Kak.  Tapi  dia!”  kata  Met  seraya 

menunjukku.

“Eh, enak aja lo!” protesku.

“Cukup! Kalian berdua! Ambil dua gerakan!” gertaknya.

Aku  dan  Met  terkaget  dan  langsung  mengambil  posisi  push-up.  Tanpa  menunggu  intruksi 

selanjutnya, Kami berdua langsung push-up bersamaan.

“Satu..., dua...,  empat...,  enam...,  delapan...,  sepuluh...,  dua puluh...,  tiga puluh...!” Kami lalu 

berdiri bersamaan. “Selesai! Thank you, Bro!” sahut Kami pula.

“Heh! Push-up apaan tuh?” tanya cowok itu dengan nada tambah garang. “Pake thank you bro 

segala lagi...,”

Met menjulurkan lidahnya. “Preeet...! Kampret lo!” ejek Met dengan santainya.

“Hah!  Sialan  lo!”  cowok  itu  dengan  sigap  mengunci  leher  Met  dengan  tangan  kanannya. 

“Rasakan ini! Jurus pitingan Narutooo...!!!” teriaknya dengan bersemangat.

“Ah...,  sialan!  Kalian  ini...!”  keluhku  melihat  polah  tingkah  kakak-kakak  senior  yang 

bercandanya kayak anak TK baru disunat.

Di kejauhan..., aku melihat dia dan kekasihnya sedang bersama-sama melatih sebuah pasukan  

baris berbaris. Begitu tegasnya ia melatih anak kelas satu tersebut. Tak segan-segan ia menghukum  

siswa yang salah. Ya..., wajar sih, kalau tidak begitu, bukan Pramuka namanya, hehehe.

Tapi pandangan penuh kasih sayang dan cinta yang dalam begitu terasa ketika sang kekasih  
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hati di dekatnya. Organisasi Pramuka adalah organisasi yang menyenangkan. Serius tapi santai. Saat  

mereka terlihat berdekatan, sontak para senior lainnya langsung meledek. Anak kelas satu pun ikut-

ikutan meledek, alhasil satu pasukan kena semuanya.

“Eh, kok kamu kemari sih?” tanya dia kepadaku ketika aku melihat dia sedang melatih.

“Eh, ah..., nggak! Cuma sedang bosen di rumah, jadinya mau melihat pemandangan indah di 

sini,” jawabku.

“Huuu..., kakak mata keranjang...!” sorak anak kelas satu yang dilatih oleh dia. “Tau aja ya, 

kalau kita-kita ini cantik-cantik,” sahut mereka lagi. Kebetulan, yang dia latih pasukannya semuanya 

cewek.

Aku hanya tersenyum sipu-sipu. Sambil menyunggingkan senyum mautku.

“Ya udah, kalau nggak ada apa-apa, jangan ganggu!” saran dia lalu beranjak meninggalkanku.

“Oke, Bos!”

Saat itu..., aku datang..., waktu istirahat sebentar lagi. Kali ini mereka beristirahat sejenak di  

koridor sekolah. Sambil duduk-duduk bersama, bercengkrama satu sama lainnya. Hm..., andai saja 

aku mengikuti organisasi ini. Namun, saat itu aku mengusir jauh-jauh pemikiran itu. Pengandaian 

seperti itu hanya akan membuat diriku sengsara.

Di kejauhan..., aku melihat dia..., duduk bersama dengan teman-temannya. Berdekatan dengan  

pujaan hatinya. Tersenyum bahagia, berbagi bersama.

Aku berjalan pulang dengan memasukkan tanganku ke saku celanaku dengan pandangan ke  

bawah. Entah apa yang aku rasakan. Mungkin..., iri.

***

Hari itu..., pada hari sabtu. Pagi itu..., merupakan awal dari semua peristiwa yang tidak akan  

aku lupakan..., hingga saat ini....

“Hey, nak! Tunggu!” seorang pria sekitar tiga puluhan mencegatku ketika aku hendak memasuki 

sebuah gang yang menuju sekolahku.
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Aku  yang  menggunakan  sepeda  kumbang  andalanku  langsung  menarik  tuas  rem belakang. 

Karena  aku  menggunakan  sepeda  agak  laju,  Aku  pun  ngepot  bak  pembalap  profesional.  Syukur 

“sengat” sepedaku tidak menyengat pria tadi.

“Wah! Hebat! Aku dari dulu tidak pernah bisa melakukan itu!” seru pria itu dengan ekspresi 

kegirangan.

“Eh he..., kalau mau, aku bisa mengajari Bapak,” sahutku dengan senyum tersipu.

“Beneran?”

“Yaps! Ongkosnya seratus ribu per minggu!” sahutku dengan penuh semangat.

Pria itu terdiam. “Hm..., kembali ke topik utama!” potongnya pula. “Kamu..., anak SMA sini 

kan?” tanyanya.

“Anak SMA sini? Bukan! Saya bukan anak SMA Sini, tapi anak SMA Kakap!” sahutku.

Pria itu mengerenyitkan dahinya. “Iya! Maksudku kamu anak SMA Kakap, SMA Sini...,” jelas 

pria itu.

“Iya, hehehe! Intermezzo,” kataku.

“Ya,  sudah!  Ini,  aku  membawa surat  untuk  anak  Pramuka  SMA Kakap.  Undangan  Lomba 

Tahunan yang diadakan oleh perusahaan swasta  di  Kabupaten Ujung Belek,”  kata  pria  itu  seraya 

menyodorkan sebuah amplop kuning mengkilat bak emas berkarat.

“Ooh...,” aku lalu mengambil amplop yang ia sodorkan. “Kenapa gak masuk aja, Pak?” tanyaku 

sambil memasukkan amplop itu ke tasku.

“Hah? Serius lo? Guekan udah sarjana,  masa mau masuk sekolah lagi,  huahaha...!” pria  itu 

dengan gaya anak muda meninggalkanku dengan deru motor ninja-nya yang segede bakwan. Plus 

suara knalpotnya kayak orang sakit perut kentut berturut-turut.

Aku terpaku melihat kepergian pria itu. “Hah! Kena deh, gue!”

***

“Wah! Gila bener!” seru Dade sambil memegang surat undangan yang aku berikan.

“Apanya yang gila?” tanyaku penasaran.

“Hadiah lombanya itu lho!” seru Dade kembali seraya mengacungkan kertas yang ia pegangkan 
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ke arahku dan teman-teman organisasi pramuka lainnya.

“Waw! Sepuluh juta!” seru semua. “Jarang-jarang ada kegitan perkemahan hadiahnya segitu,” 

timpal Met.

“Eh..., jangan nak seneng dulu!” sanggah seorang wanita paruh baya dengan jilbab hijau tua 

menghiasi  kepalanya.  “Teliti  dulu!  Jangan-jangan itu  penipuan,”  katanya  dengan nada suara yang 

tinggi.

Telingaku sedikit berdesing mendengar ucapannya. Met dan Dade pun kayaknya telinganya ikut 

berdesing hebat.

“Kok bisa begitu, sih?” tanya seorang gadis mungil dengan rambut sebahu, Virna.

“Siapa tahu aja, kan? Akhir-akhir ini banyak perlombaan dengan hadiah jutaan ternyata sebuah 

penipuan,”  jelas  wanita  itu.  Beliau adalah  pembina  Pramuka SMA kami  waktu itu.  Namanya Bu 

Herty.

Kami semua lantas angguk-angguk kepala.

Selang beberapa menit, suara gemuruh terdengar dari kejauhan dan mendekati ke arah Kami.  

Begitu terasa guncangannya. Kami kebingungan, apa yang terjadi.

Seluruh mata memandangi ujung koridor sekolah yang merupakan pintu masuk sekolah Kami.  

Astaga! Sebuah kumpalan debu berterbangan dengan suara yang menggelegar datang mendekat.  

Pembuat gaduh itu berjalan cepat kemari dan langsung mengerem mendadak di depan Kami.

“Huaaaa...,” Kami semua langsung terpelanting ke berbagai arah.

“Ada apa ini?” tanya Bu Herty kebingungan.

“Selamat pagi menjelang siang, Bu!” salam si pembuat gaduh itu.

“Eh, kamu kan...?” Bu Herty menunjuk si pembuat gaduh itu. Seolah-olah mengenalnya.

“Eh, Bapak kan yang di depan...? Yang nganterin surat!” seruku ketika melihat wajahnya yang 

imut-imut bak marmut yang diparut pakai sikut.

“Hehehe...!!! Sorry...!!!” serunya.

Pria itu ternyata adalah kenalan Bu Herty. Alhasil, dugaan Bu Herty tentang undangan itu pun  
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sirna. Pasalnya, pria itu bekerja di pemerintahan dan merupakan orang terpercaya oleh Gubernur.  

So, kata Bu Herty, kalau ini penipuan, Kita bisa menuntut pak Gubernur untuk memecat pria itu.

Kami semua tertawa, sedangkan pria itu mengeluarkan air mata.

***

Semenjak itu..., seluruh anggota Pramuka sibuk berlatih. Pasalnya kegiatan itu juga diikuti dari  

negara tetangga dan perwakilan dari provinsi lainnya. Wajar saja kalau mereka ingin menampilkan  

yang terbaik untuk sekolah.

Sekali lagi..., aku iri. Tidak bisa melakukan apa-apa....

“Bletaaaaak!” sebuah tinjuan maut tepat mengenai pantatku yang seksi. Aku menjerit histeris 

sambil mengusap-usap pantatku yang merah merana.

“SIAPAAA, SIIIH...!!! MAU MATI, YAAAA???” dengan wajah bak setan kehilangan motor 

kesayangan, aku menoleh ke belakang dengan kepalan tinju siap meluncur.

“Sorry..., ya! Cin..., aku nggak sengaja..., soalnya kamu maniiis..., deh!” suara yang lembut bak 

sutra menggetarkan hasrat lelakiku. Sentuhan tangan yang lembut meluncur melintasi daguku.

“DHUUUAAAR...!!!”  kali  ini  tak  tertahankan  lagi.  Hatiku  rasanya  tak  sanggup  menerima 

godaan itu.

Dengan senyum penuh kemenangan, dia menghajarku kembali dengan penggaris besi milikku 

ke kepalaku lagi.

***

“Hey..., kenapa kamu akhir-akhir ini sering murung?” tanya dia kepadaku.

“Hm? Emangnya begitu ya?” kata bertanya balik.

“Kayaknya  sih  gitu.  Soalnya,  hampir  di  setiap  kegiatan  yang  kami  lakukan...,  kamu selalu 

murung sambil menonton Kami,” jawabnya.
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“Oh? Bukannya ekspresi tiap orang lagi nonton emang gitu,” jawabku.

“Hm..., kayaknya sih nggak..., deh,” katanya menolak.

“Lalu?”

“Hey! Jangan-jangan Kamu naksir aku, ya?” tanya dia dengan suara lantang.

Bagaikan disambar listrik PLN, aku menoleh kearahnya dan langsung mengeluarkan pernyatan 

resmi yang dibuat-buat.

“Eh, nggak mungkin..., itu...,” baru saja aku ingin melanjutkan ucapanku, dia menyambungnya 

kembali.

“Hah..., ternyata susah ya..., kalau jadi orang terkenal. Udah manis, pinter, hebat, berprestasi..., 

ah..., aduh-aduh. Kenapa aku harus diperebutkan oleh laki-laki..., Tuhan? Apakah aku bisa menahan 

godaan dari laki-laki lain yang selalu menggodaku? Padalah aku sudah ada yang punya..., bagaimana 

ini Tuhan?” ucapnya dengan penghayatan yang hebat.

Entah  kenapa  rasa  malu  menyeruak  tubuhku.  Wajahku  merah  redam.  Tak  tahan  lagi,  aku 

keluarkan isi hatiku saat itu juga.

“AAAH...!!! BERISIIIK!!! PEDE LO KETINGGIIIAAAAN...!!!” teriakku sekuat tenaga.

***

(Apakah  yang  akan  terjadi  setelah  itu?  Tunggu  saja  kelanjutan  kisahnya  di  Flashback  of  

Visionary) ^-^

By: endytatsuke@yahoo.co.id (Endy Maulidi) 13

mailto:endytatsuka@yahoo.co.id

