
 “Bagaimana kabar sepeda kecilku?” 
 Sembilan tahun mengubah banyak hal diri Langit 
—gadis periang itu, kini termutasi menjadi gadis yang 
murung. Tampak pucat, seperti cahaya lampu merkuri yang 
perlahan-lahan redup terkena cipratan hujan yang tem-
pias. Bagaimana aku bisa mempercayai kedatangannya 
kalau saja dia tak meyakinkan diri padaku? Dulu itu, Langit 
harus pindah ke Singapura mengikuti Ayah yang dialih 
tugaskan pemerintah. Saat itu kami terpaksa berpisah. 
Ayah dan Mama bercerai, dan putusan hakim membuat 
kami rela menjalani keluarga tak utuh. Aku hidup tanpa 
Ayah. Sedang dia hidup tanpa Mama. 
 Dan sekarang kami bertemu. Tiba-tiba dia sudah 
berdiri di ruang tengah, memunggungi kepulanganku dari 
sekolah.   
 “Singapura?” keterkejutanku dahulu. Langit 
membisu. Semburat mendung menodai matanya. Lalu 
hujan menderas di kedua sudut matanya. Justru Ayah yang 
menyerobot untuk  menjawab keterkejutanku. 
 “Tapi tak usah khawatir, kalian masih bisa berkirim 
kabar lewat telepon” yakin Ayah padaku. 
 Nyatanya Mama tak membolehkan aku berkirim 
kabar pada Langit. Rentang waktu selama itu pun tak 
pernah kuterima telepon dari Singapura. Mungkin Ayah 
sengaja melarang Langit, seperti yang diajarkan Mama 

kepadaku. Jadilah kerinduanku bertumpuk-tumpuk. Karena 
begitu banyaknya, sampai aku lupa yang namanya rindu. 
Mungkinkah Langit merasakan hal yang sama? 
 “Hei … aku Langit! Ingat?”— potongan- 
potongan gambar menenggelamkan memori otakku, 
segenap kesadaranku seperti terhanyut dalam kerinduan 
yang tak lagi bisa kubendung. Kehadiran samar sosoknya 
beserta segenap kenangan masa kecil  kami secara tiba- 
tiba seperti ini, terang saja sangat mengejutkan. Serentak 
kami berpelukan. Ada sebersit haru dan kasihan melihat 
keadaan tubuhnya yang lemah. Tak seriang Langit kecil 
dahulu. 
  “Langit, benar ini kau sekarang?” tanyaku tak 
percaya.  
 “Setiap hari pulang sore seperti ini?” tanyanya 
mengalihkan perhatian. Ada getar ketaksukaan dalam 
suaranya. Emosinya sedikit tersinggung. 
 “Maklum, sebentar lagi ada ujian negara” jawabku 
merasa bersalah. Kenapa tadi aku menanyakan hal itu pada 
Langit? 
    * 
 Aku dengan mudah menceritakan satu-satu 
perjalanan hidup kami saat aku berhasil memeluknya. 
Meski Langit juga tidak bertanya kabar kami, seolah itu 
bukan tujuannya kembali ke Indonesia. Padahal hampir 
sepuluh tahun  sejak dia meninggalkan tanah kelahirannya, 
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tak pernah ada taut bertukar kabar. Langit sudah menghi- 
lang begitu saja dari kehidupan kami. Kurasa, perubahan- 
perubahan dalam hidup kami pun tak ia ketahui  
sebagaimana kami tidak mengetahui perubahan hidupnya. 
 Harusnya Langit menanyakan kehidupan kami. 
Karenanya aku bercerita tentang aku dan Mama. Prestasi- 
prestasiku yang gemilang meski di atas keterbatasan  
finansial yang Mama miliki. 
 “Bagaimana kabar...” tanyanya lagi, kini mulai 
terdengar mendesak.  
 “Sepeda hijau itu?” 
 “Ya. Tapi, sepertinya sekarang semuanya berubah. 
Aku yakin, pasti terjadi sesuatu dengan sepedaku” 
 “Bagaimana bisa kamu seyakin itu, Langit?” 
 Roman muka Langit koyak. Mulutnya meng- 
gumamkan kalimat sesal. Meski dulu kami sering ber- 
tengkar berebut sepeda itu, setelah dewasa kami bisa 
memahami itu hanya kenakalan masa kanak-kanak. 
Padahal aku sendiri sudah dibelikan sepeda berwarna biru. 
Warna yang diam-diam disukai Langit. Tapi aku tahu dia 
selalu tak mengakuinya.  
 Dia pernah bilang, bahwa terlahir kembar itu tak 
harus memiliki kesukaan yang sama. Meski sejatinya dalam 
hati terkecil menginginkan kesamaan. Berbeda, jauh lebih 
baik. Agar sekitar tahu jika setiap individu itu unik. Meski 
terkadang untuk menjadi berbeda perlu dipaksa, dan  
akhirnya menjadi indah. 
 “Dimana benda itu sekarang?” 
 “Sepeda kita ditaruh Mama di loteng, di atas 
kamar kita dulu.” 
 Beberapa saat kami terdiam. Kuharap Langit 
bertanya tentang kami. Kehidupan kami, tapi ternyata 
tidak. Setelah melepas erat pelukanku—sempat kudengar 
lirih dia menggumamkan kekecewaan—Langit kembali ber- 
tanya: “Hei, kau bisa mengantarkanku ke loteng?” 
    * 
 Sebuah pertemuan pertama sejak rentang waktu 
memisahkan, semestinya meluncur tanya tentang kabar  
aku dan Mama, teman, dan kampung halaman. Tapi bukan 
itu yang dia tanyakan. Yang dia tanyakan berulang-ulang 
justru sepeda kecil miliknya. 
 Dan taman  kecil belakang rumah tempat kami ber-
main? Tidakkah dia ingin tahu betapa berbedanya taman 
kecil itu dulu dan kini? Taman kecil kami tempat kami 
melihat bulan di setiap malam tanggal lima belas? Atau 
terkadang melihat pelangi usai hujan? Tidakkah dia me- 
rindukan semua itu? 
 “Kau ingat Pak  Landung?” tanyaku sejenak me- 
ngalihkan perhatiannya.Bukan apa-apa, hanya semata- 
mata ingin mengingatkan satu-dua hal tentang ingatan 
masa kecilnya.Supaya dia lupa pada sepeda kecilnya itu. 
Bukan aku tak mau menceritakan tentang sepedanya, atau 
mengantarkannya ke loteng untuk memperlihatkan sepeda 
itu dengan mata kepalanya sendiri, tapi aku hanya tak mau 
buat hatinya semakin tenggelam.  
 Karena, aku yakin jika Langit masih mempercayai 
seloroh konyol masa kecil kami dahulu. Dan bodohnya aku 

membiarkan semua itu terjadi. Andai aku tahu jika dia akan 
pulang hari ini, mungkin sudah dari kemarin-kemarin aku 
mengubah sepeda kecilnya menjadi berbeda. Sebagus 
dulu. 
 “Tukang Kebun kita itu?” 
 “Ya. Dia sudah meninggal dunia.” 
 Roman muka Langit beriak. Mulutnya  
menggumamkan kalimat duka. Meski dulu Langit mem- 
bencinya karena Pak Landung sering bau keringat, kini  
Langit sangat merasa kehilangan. 
 “Kenapa?” 
 “Jatuh dari pohon. Dia suka memangkasi ranting 
pohon-pohon buah  yang menjulang itu, memang. Selalu 
menolak jika ditegur. Tapi kejadian itu justru ketika  Pak 
Landung sedang memanjat pohon jambu air yang hanya 
berketinggian tak sampai dua meter itu.” Tunjukku ke 
deretan pepohonan yang terlihat menyembul dari jendela 
ruang tengah. Kulihat matanya terarah pada telunjukku 
yang mengarah ke luar jendela. 
 Beberapa saat kami terdiam lagi. Kuharap Langit 
terlupa akan pertanyaan konyolnya itu, tapi ternyata tidak. 
Setelah dia kembali duduk di sofa—sempat kudengar lirih 
dia menggumamkan sesuatu—Langit kembali bertanya: 
“Hei, kau belum menceritakan bagaimana kabar sepeda 
kecilku. Ayo, antarkan aku ke loteng….” 
 Bertemu dengan Langit membuat kepalaku  
berdenyut-denyut dalam keanehan.Aku sudah berusaha 
mengalihkan perhatiannya. Toh itu tidak membuatnya 
terlupa akan pertanyaan paling menteror bagiku. Per-
tanyaan yang awalnya dia tanyakan dengan mata berbinar 
seakan hendak mengajakku bernostalgia. Dan setelah per- 
bincangan tadi dia kembali mengulangi tanya itu. 
Memaksaku untuk menuntaskan keinginannya bertemu 
dengan permainan masa kecilnya.  
 “Lalu, Tenggara, bagaimana dengan sepeda  
kecilku? Kapan kau akan mengantarku ke loteng. Kau tahu 
sendiri, aku paling trauma masuk ke sana sendirian. Di 
sana pasti masih banyak kecoak dan tikus!” Aku merasakan 
kecemasannya menyekap. Aku tahu, kecemasannya bukan 
bermuara pada dua nama binatang yang disebutkan itu. 
Tapi, jelaslah kecemasan pada sepeda kecil miliknya. Aku 
tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika nanti dia 
bertanya kenapa sepeda kecilnya sangat jauh berbeda 
dengan milikku. 
    * 
 Sepeda kecil itu dibelikan Ayah sebagai hadiah 
ulang tahun kami yang keenam. Tidak terlalu bagus, pun 
tidak terlalu buruk dibandingkan sepeda milik teman 
sebaya kami yang kebanyakan anak pejabat tinggi kenega-
raan.  
Seingatku, dulu dibelikannya sebelum Ayah diterima  
menjadi Kedubbes RI di Singapura. Dan tentu saja saat 
hubungan Ayah dan Mama baik-baik saja. 
 Sepeda Langit ada boncengan dan keranjangnya di 
atas ban depan. Dengan kenyataan seperti itu dia selalu 
menggerutu saat Mama menyuruh kami membeli sayuran 
di minimarket tak jauh dari kompleks perumahan kami. 



Terang saja dia akan keberatan membawa barang belan-
jaan yang ditaruh di keranjang dan boncengan belakang. 
Sering dia mengakaliku untuk bertukar sepeda. Sebagai 
seorang gadis, seharusnya dia suka dengan tugas itu. 
Bukankah meski dulu dikenal sebagai anak perempuan 
tomboi, sebagai perempuan biasanya mempunyai  
kepekaan berlebihan terhadap sesuatu yang berbau tugas 
perempuan?  
 Dan bukankah memang sepeda kecil itulah tempat 
gemar kami bermain? Ayah bahkan sering mengajak kami 
bersepeda mengelilingi taman kota. Lalu kami akan  
berlomba. Siapa tercepat, Ayah akan menaikkan uang saku 
sekolah. Anehnya, aku sebagai cowok sekaligus kakak dari 
Langit paling sering terkalahkan. Dengan kebanggaan 
Langit sering memamerkan uangnya saat di sekolah, meski-
pun ujung-ujungnya dia mau berbagi makanan yang 
dibelinya.  
 Sepeda itulah yang Langit sebut sebagai ‘sepada 
kecil’. Yang dia ingin ketahui kabarnya baik-baik saja. Yang 
dia tanyakan dengan penuh kerinduan pada awalnya dan 
bersit kecemasan pada akhirnya. Yang tidak juga bisa aku 
jawab karena takut membuatnya kian tenggelam akan 
nostalgia konyol masa kecil kami mengenai seloroh itu. 
Seloroh nakal masa kecil kami yang seharusnya tak perlu 
diungkit-ungkit. Tak perlu diingat pun dipercayai sampai 
sekarang. Tapi, demikianlah hati perempuan. Terkadang 
sulit memisahkan mana yang harus dipikirkan dan  
sebaliknya. 
 Aku yakin dia sebenarnya tahu bahwa sepeda kecil 
miliknya itu telah berbeda dari bayangan masa kecil kami 
dahulu. Sepeda miliknya yang kini catnya mengelupas. 
Korosi di sana-sini, jauh dari punyaku yang masih dalam 
kondisi bagus. Bahkan mengkilap jika dibersihkan debunya. 
Entah kenapa semua ini bisa terjadi. Aku juga bingung. 
Menyeruakkan sendu menusuk hati. Aku menyesal kami 
dulu sempat jadikan seloroh, “Jika nanti sepeda kita paling 
awet,  itu artinya...” 
 Sepasang mata Langit meluruh dalam luka, saat 
mata kami memandang sepeda kami masing-masing di 
loteng. Menggedorkan kesadaran ada miliknya yang hilang 
tanpa pernah aku pedulikan sebelumnya. Padahal, jelas-
jelas aku telah mengetahui keadaan tersebut jauh hari. 
 “Tapi sebentar lagi warna dan korosi itu akan 
hilang, Langit. Kau tenang saja, nanti aku akan melapisinya 
dengan cat. Kamu mau tetap berwarna hijau seperti dulu, 
atau warna lain? Biru mungkin?!” candaku, berharap bisa 
meredakan sesalnya. 
 “Kamu mau cat yang berwarna biru, kan? Aku 
tahu, sebenarnya dulu itu kamu ingin warna sepeda yang 
sama dengan punyaku...” cerocosku kemudian. Aku tak 
peduli biarpun dia cuek. Asal kamu tahu, Langit. Aku hanya 
tak mau kamu sedih. 
 Langit memandangiku agak lama. “Lalu …  
bagaimana dengan seloroh masa kecil kita? Kau lupa, 
bahwa kau pernah bilang jika salah satu sepeda kita 
kondisinya sangat buruk itu artinya....”

 “Langit, kau itu bicara apa? Lupakan seloroh konyol 
masa kecil kita itu. Kita sempat lahir dan besar bersama, 
aku yakin takdir kita sama. Tuhan akan memberi umur 
yang sama pada kita” 
 “Tak mungkin, Tenggara. Aku sedang menderita 
kanker. Tujuanku pulang ke sini, hanya memastikan apa 
benar sepeda kecilku juga bernasib sama denganku? Dan 
apa benar seloroh masa kecil kita yang kau anggap konyol 
itu akan menjadi kenyataan?” 
 Kali ini aku bukan hanya tergeragap. Kali ini aku 
sama sekali tak bisa menjawab. Hingga aku tak bisa ber- 
gerak melindungi Langit, saat tiba-tiba dia terjatuh di lantai 
dan menumpui sepeda kecilnya sendiri. ***


