
Irama bisikanmu mengantarkanku hingga ke tempat dimana aku melihat cahaya matamu! 

Bell berbunyi kencang, membuatku tersentak dalam lamunan. Sudah pukul 3 sore, teman-teman mulai 

berhamburan meninggalkan kelas. Entah bagiku rasanya sangat begitu malas untuk berdiri dari tempat 

duduk ini yang hampir seharian ku tempati. Aku kembali mengecek jam di dinding hanya untuk 

memastikan. Namun seketika aku jadi ingat bahwa aku harus mengembalikan buku-buku 

perpustakaan yang telah ku pinjam. Oh tidak, aku akan telat!. 

"Luxy, apakah kau akan ikut dengan ku?" Luna menginterupsi diriku yang sedang 

membereskan bukuku ke dalam tas kecuali buku milik perpustakaan, karena aku berniat akan 

mengembalikannya sekarang. Luna adalah temanku, kami saling mengenal semenjak di bangku smp. 

Dia adalah gadis cantik yang memiliki rambut berwarna hitam dengan mata berwarna cokelat. 

"Aku tak yakin" jawabku sambil memperlihatkan buku-buku perpustakaan kepadanya.  

 "Tapi acara ini akan sangat mengagumkan. Kau tahu, ini adalah pertandingan terakhir yang 

dipersembahkan oleh kakak senior kita" Luna menjelaskan. Ia selalu menginginkanku untuk 

bergabung dengan teman-teman lainnya yang kerap menghabiskan waktu bermain di luar jam 

sekolah. Luna selalu bilang bahwa aku terlalu sibuk dengan buku sehingga aku kurang berinteraksi 

dengan yang lain.  

 "Baik, hanya jika kau mau menungguku untuk mengembalikan buku ini" jawabku. 

Setidaknya, kali ini aku menuruti apa keinginan dirinya dan kamipun akhirnya saling bertukar 

senyuman.  

Saat kami berjalan keluar kelas, tiba-tiba sebuah buku kecil berwarna merah terjatuh tepat di kakiku, 

aku mengambilnya dengan heran, karena tak pernah melihat sebelumnya. Buku bersampul merah 

polos dengan kertas berwarna kuning, kusam dan lusuh. Tepatnya ini adalah buku catatan tak pernah 

digunakan sebelumnya.  

 "Luna, apakah ini milikmu?" tanyaku.  

Ia menggelengkan kepalanya "Tentu bukan. Buku jelek seperti ini sudah pasti akan ku buang ke 

tempat sampah jika memang itu milikku" jawabnya meremehkan. Jika bukan miliknya, aku mulai 

berfikir apakah mungkin buku ini berasal dari perpustakaan? tanyaku pada diri sendiri.  

Pintu perpustakaan hampir tertutup, aku berlari dan mulai panik, cemas jika tak dapat 

mengembalikannya hari ini. Bersyukurnya penjaga perpustakaan selalu mengerti dengan keadaan 

murid-murid sekolah ini, kemudian ia mengizinkanku masuk ke perpustakaan walaupun ini sudah 

lewat dari jam semestinya. Lorong perpustakaan yang panjang dan gelap membuatku kesulitan untuk 

menyimpan buku-buku ke tempat asalnya, namun sebelum itu sebuah pikiran terlintas dalam benakku. 

Bagaimana jika bermain permainan dengan diri sendiri? Aku menyeringai,  Langkahku terhenti dan 

mulai mengambil sebuah pena di dalam tas kemudian aku menulis sesuatu pada buku merah kecil ini. 

You have the audacity to ask why I bleed 

Bibirku tersenyum dan begitu semangat menutup buku ini, menyimpannya diantara beribu-ribu buku 

lainnya yang menyulitkan seseorang untuk menemukan. Aku menyebutnya sebagai permainan karena 

aku hanya ingin tahu apakah ada seseorang yang akan menjawab? Apakah ada seseorang yang 

mampu menemukan? Entah harus membutuhkan waktu berapa lama. Well, setidaknya aku senang 



bermain dengan pikiranku sendiri.  

*** 

Tempat pertandingan basket ini begitu ramai, penuh sesak yang membuatku kehilangan tenaga untuk 

bertahan di sini, jika bukan karena Luna, aku pasti sudah kabur. Aku lupa kapan terakhir kaliku kesini 

kecuali pada saat aku mengikuti MOS sekolah, sekitar 1 tahun yang lalu.  

Tiba-tiba mataku menangkap sesosok laki-laki dari salah satu pemain basket sekolahku pada saat 

waktu istirahat mereka. Aku dapat mengetahuinya karena seragam yang ia pakai. Asumsiku adalah ia 

seorang kapten tim basket karena sepanjang pertandingan timnya sangat bergantung pada dirinya. 

Laki-laki tersebut memiliki tubuh yang tinggi dengan rambutnya yang basah berwarna hitam yang 

sulit diatur dan matanya yang intens yang kini menyorot tajam padaku. Sial, aku menelan ludahku 

dengan begitu sulit. Dia benar-benar menarik. Tidak, tidak! senyumnya bukan untukku. 

“Siapakah dirinya, Laki-laki yang sedang minum air di sudut lapangan itu?” aku bertanya 

kepada Luna.  

Ia tertawa “Kau tidak tahu dirinya? Well, tanya saja langsung kepadanya!” Dengan refleks aku 

mencubit pahanya.  

 “Baik, aku akan pulang jika begitu” aku mengancam. 

              “Oh, jangan!” ia memohon. “Dia adalah kapten tim basket sekolah kita. Namanya adalah Ali 

Clamor, ia merupakan murid pindahan 6 bulan lalu. Tidakkah kau pernah melihat dirinya di sekolah?”  

Aku menggelengkan kepalaku “Tidak” aku tidak peduli kepada siapapun selain keluargaku dan Luna 

dan sayangnya akupun bukan gadis yang suka bergosip. Itu sebabnya aku tak pernah tertarik 

mengetahui apapun dari sekolah.  

Tiba-tiba Luna terkesiap, kedua tangannya berada di wajahnya “Ya Tuhan! Lihatlah! Ali tersenyum 

kepadamu” kemudian ia tertawa “Ah... Kau  kini resmi menjadi musuh bagi para seluruh gadis di 

sekolah.” Luna menggoda.  

Aku melihat kearah Ali sekali lagi dan Luna benar, ia sedang tersenyum. Aku gugup, perasaan aneh 

yang tak ku kenali bermunculan. Namun aku mencoba untuk tidak terganggu dengan dirinya, saat ini.  

Keesokan harinya, aku berdiri agak gemetar mencoba untuk menekan gugupku untuk mencari buku 

merah tersebut. Bukan karena aku senang jika ada seseorang yang menjawab, namun aku tak percaya 

jika hal tersebut memang akan terjadi, well jika ada yang berhasil mengetahui buku ini.  Ku rasa 

akhir-akhir ini aku mudah gugup.  

-Because  you are maybe always on your period?- 

Butuh beberapa saat aku untuk menemukan suaraku entah harus tertawa atau berteriak sebagai 

reaksiku karena buku ini, tidak percaya bahkan tubuhku semakin bergemetar hebat. Merasa puas atas 

apa yang baru saja aku mainkan dan seseorangpun ikut dalam permainanku ini. Akupun harus 

melanjutkannya! Jikalaupun seseorang yang telah menulis ini bukan manusia, aku sama sekali tak 

peduli.  

Ups, try another one! 

Semuanya tejadi begitu saja, tanpa disadari permainan ini berjalan dengan mudah. Setiap pulang jam 

sekolah aku selalu mengecek apakah orang tersebut masih menulis dalam buku tersebut atau tidak. 

Rasa penasaran sekaligus senang melahap diriku sendiri hingga aku tak lagi peduli dengan segala hal 

disekelilingku kecuali menunggu hari sore dengan perasaan yang membara setiap detiknya.  



-You cut yourself?- 

*hari berikutnya. 

Umm, Well, it’s about the girl who gets easily hurt because of loving someone but I thought everyone 

has their own preceptions. 

-Ohh, huh I apologize because of my stupidity, but thank you.- 

How could you find this old note? 

-A Whisper, I could hear it from nowhere and lead me here- Aku tersenyum saat membacanya. 

Will you still follow the whisper even though it isn’t from here? From me? 

-Oh, only you have that kind of rhythm that people will gets struggle of denying it. What are you going 

to do when the sun goes down?- 

I’m going to sleep. 

-Ok, Good night, sweet dreams. And did you have a good night sleep?- 

Hatiku mengembang, entah mengapa ucapan selamat malam darinya begitu terasa berbeda. Bahkan 

walau aku tak tahu siapakah gerangan seseorang yang menulis ini, aku merasa bahwa aku sudah 

mengenalnya sejak lama. Aku telah terhipnotis oleh dunia permainan ini, terhipnotis dengan kata-kata 

yang berasal dari buku ini, terhipnotis dengan waktu yang seolah-olah hanya untuk diriku saja.  

 

Yeah I did, it because of your whisper around my mind. 

Beberapa hari kemudian, saat aku menunggu sang senja, aku menemukan diriku kecewa, sedih dan 

segala sesuatu hal berasal dari diriku terasa tak berdaya melihat buku tersebut tak lagi ada tulisan 

baru. Seseorang tidak datang dan tidak menjawab tulisanku. Hal ini begitu terasa aneh bagiku, 

mengapa ia tak kembali dan menulis lagi?  

 

*2 hari kemudian* 

-hello, the girl from nowhere- 

Aku hampir tak dapat bernafas setelah apa yang ku baca. Dia kembali, dia telah datang ke tempat ini. 

Rasanya aku ingin berteriak dan menyatakan pada dunia bahwa dia kembali untuk permainan ini. Itu 

mengapa aku tak pernah menyerah untuk tetap datang setiap hari untuk mengecek karena aku selalu 

percaya akan hari esok. Meskipun ku akui, permainan ini sedikit menyiksa pikiranku sendiri. 

(Frown) I thought, you have forgotten about the whisper of its rhythm 

-Oh no, how can I forget such a lovely rhythm like you- 

(sigh) I’m not that lovely hatiku memprotes. 

-Oh yes you are- 

So where have you been?  

-I’ve been around, I went to shoot guns earlier and learned to fight with swords!- 

you’re so talented. Well, let me think! You are the prince from nowhere, right? 

-Yes I guess. Don’t you think I’m a frog or a beast?  

No, I just wish that you are the prince of the red old note. That’s why you could hear the rhythm of the 

whisper from this book. 

-Aw, you are so sweet- 

I’m not sweet at all.  

-Well, you are to me.-  



Lagi-lagi aku ingin berteriak kencang, aku ingin terbang melayang, sungguh kah ini kenyataan? 

Bagaimana, bagaimana aku bisa begitu merasa bahagia hanya dengan membaca sebuah kata-kata? 

Aku tak sadar sejak kapan aku begitu peduli dengan kata-katanya yang membuat emosiku begitu tak 

terkendali. Aku tak sadar sejak kapan ia berani datang ke dalam hidupku namun aku membiarkannya 

dan yang lebih parah lagi adalah bahwa aku akan begitu merasa tersiksa akibat rasa rindu yang datang 

tak pernah aku harapkan sebelumnya jika ia tak kembali datang. 

*** 

Hidup memang sangat mengagumkan ketika sesuatu datang tanpa disadari membawa kebahagiaan 

baru. Memikirkan seseorang itu membuatku tersenyum tak henti-hentinya sepanjang hari. 

Mungkinkah aku gila? Oh, tidak! Aku lebih dari sekedar gila. Ku harap. 

Luna menyenggolku dengan kasar sehingga menarik diriku dari lamunanku “Kau akhir-akhir ini 

berubah! Ada yang ada denganmu?” ia protes. Aku tidak mengatakan apapun tentang permainanku 

dengan seseorang yang misterius kepadanya. Aku hanya menjawabnya dengan senyumku dan kini 

wajahnya berubah merah, kesal akibat sikapku.  

               “Aku hanya sedang memikirkan sesuatu hal”  

               “Apakah itu tentang Ali?” aku tersendak, tak menyangka ia mengatakan hal itu.  

               “Tentu bukan” nada suaraku agak lebih tinggi. Terganggu apa yang telah ia katakan. 

               “Luxy, mengakulah! Semenjak kau bertemu dengannya, kau terlihat lebih banyak tersenyum 

dan agak sedikit... well, gila” ia mengaku. Aku hampir saja ingin mencubit pipinya yang merah, tentu 

saja yang ia katakan tidak benar tapi sebelum itu, seseorang datang kepada kami dan menyapa kami.  

               “Selamat siang, ladies” Sial, dia adalah Ali! Ini pertama kaliku mendengar suaranya, serak, 

berat, dan seksi. Paru-paruku terasa sesak.  

               “Hai Ali! Selamat siang juga!” Luna menjawab. Namun diriku, diam membisu tak tahu 

harus menjawab apa.  

               “Langit sedang cerah semoga membawa kehangatan untuk kalian!” Ali memberikan 

senyumannya yang paling manis yang pernah ku lihat yang membuat nafasku tak karuan dan susah 

menghirup udara saat ini. “Luxy, pita merah milikmu selalu mengaggumkan!” dan iapun berlalu dari 

kami. Aku menganga mendengarnya, membawa tanganku ketasa kepalaku untuk meraba pita milikku. 

Yah, aku selalu menggunakan pita untuk menjadi alternatif rambutku yang susah diatur. Tapi 

bagaimana bisa ia tahu namaku?  

             “Luxy, dia menyukaimu. Tidak diragukan lagi!” Luna berkomentar. 

 “Tidak mungkin” Jawabku masih terkesima atas perkataan Ali.  

 “Ia pernah mengatakan, bahwa ia menyukai seorang gadis berpita di kepalanya. Ah, tidak 

salah lagi kau adalah orangnya! Perlu kau tahu dia adalah laki-laki istimewa dan semua gadis 

menyukainya. Well, aku sedikit iri padamu sekarang. Dia pintar, baik dan sangat mahir bermain 

basket dan juga ia pintar bermain musik” Walaupun dia pintar dalam bermain bola basket, aku ragu 

ia bisa bertarung dengan pedang atau menembak dengan pistol kataku dalam hati. Aku jadi teringat 

dengan seseorang, aku jadi rindu buku merah itu yang menyimpan banyak rahasia. 

“Luxy, lihatlah dirimu! Kau cantik, menarik dan hanya dirimulah satu-satunya gadis yang Ali sukai!” 

Luna terus berusaha untuk meyakinkanku. 

“Tidak, aku tidak.” Jawabku singkat dan menjauh darinya. 

*** 

Aku ingin bertanya siapa dirinya, aku benar-benar ingin tahu siapakah dia yang selalu menulis dalam 

buku ini? Tapi bagaimana jika sebenarnya ia telah mengetahuiku, jika ia tahu bahwa ini hanya 

permainan? Aku cemberut pada diriku sendiri. Jika memang begitu, permainanku benar-benar tidak 



akan sesuai dengan apa yang ku harapkan. Baik, aku akan bertanya siapa dirinya esok hari lalu aku 

menulis balasan untuknya;  

                                                  Will you come back tomorrow?. 

*Keesokan harinya 

-I’m going to sleep. Have a great day- 

Aku merasa ia kini berbeda. Ia tak menjawab pertanyaanku tapi ia masih tetap menulis untukku. 

Hasratku untuk bertanya siapa dirinya kini telah hilang. Mungkin jika aku bertanya lagi, ia tak akan 

mau menjawab. Tapi jika aku tak bertanya, hal ini benar-benar sangat mengangguku, benar-benar 

mengganggu karena berfikir dan selalu bertanya siapakah dia sesungguhnya.  

Mungkin, hari esok ia akan kembali seperti biasanya.  

                                                    Well, have a great day too 

*7 Hari kemudian 

Aku menanti dirinya dalam diamku, sudah lebih dari 7 hari ia tak kembali. Aku selalu merasa hari 

esok ia pasti akan kembali, aku berharap hari esok aku melihat tulisan dari buku ini, aku selalu 

berharap hari esok memberikanku sebuah harapan baru. Tapi, aku tak ingin berbohong bahwa aku 

benar-benar kecewa, setiap hari berganti aku hanya mendapati diriku semakin resah, resah menunggu 

dirinya, yang entah siapa dan dimana ia. Mungkin aku harus menunggu hari esok lagi, lebih sabar 

lagi.  

Aku duduk di kelas, mencoba untuk menenangkan kegelisahanku dengan berbagai cara yang dapat 

mengalihkan perhatianku.  

“Luxy” Tiba-tiba Luna memegang pundakku, wajahnya risau dan pucat, suaranya serak seakan-akan 

ada sesuatu hal yang telah mengganjal di tenggorokannya. “Seseorang telah mengirimkan ini 

untukmu” Wajahnya kali ini begitu terlihat sedih. Ia memberikan sebuah surat berwarna merah 

dengan pita merah. Dadaku sekejap berhenti, semakin gelisah dan nafasku tak karuan. Sebenarnya ada 

apa denganku?  

Aku mengambilnya dan mulai membaca isinya; 

Hidupku fana bagaikan sebuah lautan diantara horizon dan pesisir pantai. Tak pernah terjajah, tak pernah 

terlihat, namun satu hal yang ku tahu tentang dunia ini adalah aku dapat mencium wangi dirimu bagaikan 

aroma bumi setelah hujan, bersembunyi diantara bayang-bayang yang mampu membuatku ketakutan untuk 

menyentuhmu. Aku masih akan selalu ingat suara tawamu saat pertama kali kita bermain dalam 

permainanmu. Sampai berjumpa kembali di suatu saat nanti dengan irama bisikan yang lebih dahsyat dari 

hari kemarin! – Ali Clamor. 

Aku mengambil nafas cepat dengan rasa kaget. Tidak. Tidak, ini salah, sangat salah dan sangat 

mengganggu. Kepanikan menyelimuti diriku, lebih dari sekedar panik. Otot-otot tubuhku melemas, 

tapi aku masih punya tenaga untuk memegang surat di tanganku. 

“Dimanakah Ali?” lebih panik, air mata menusuk mataku, membuatku ingin menangis, kencang.  

“Ia telah di kebumikan kemarin. Maafkan aku baru memberitahukanmu hari ini” Luna memeluk 

diriku mencoba menenangkanku.   



Tubuhku seketika berteriak, kulit kepalaku terasa tertusuk-tusuk, tercekam. Rasanya dunia mulai 

runtuh berjatuhan disekitarku saat rasa kesedihan mencekik hatiku. Rasa kehilangan dan patah hati 

semuanya bergejolak di kalbuku, dan aku merasakan sebuah rasa putus asa yang begitu menohok.  

Namun aku masih berharap hari esok ia kembali dan tetap menulis dalam buku merah ini. 


