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Let Hydeholic say something...

Sebagai author saia benar-benar ingin bilang “conglaturation to me!”. Fic ini karya 

berchapter kedua setelah Coffe Prince yang bisa berakhir selesai bukannya berdebu 

ditumpukan folder.  Setelah teronggok karena Larco lama di hack dan skripsi akhirnya saia

bisa setia dengan ide cerita awal, benar-benar sesuatu banget buatku yang gampang 

menyelingkuhi ide. Semua itu tidak terlepas dari my beloved-kohai Hyva/Silver Rainbow for 

the critic and suggestion. Dialah yang mengembalikan cerita ini ke track yang benar. Ini jadi 

fic dengan proses editing paling banyak. Saia mengeditnya secara acak dan tahu-tahu saja 

lebih dari separuh cerita terpapar proses editing. Baru kali ini juga saia mengerjakan fic yang 

endingnya bikin pusing dan setelah beberapa minggu tidak sreg dengan endingnya saia 

menemukan pencerahan di detik terakhir.

So....minna-san please enjoy it!

YM : brilliant_grin/T @utakutik/Multi : utakutik/LJ : uti3x



slide 1

Aku memandang ruangan kecil warna putih yang membentengiku sekarang ini. Sangat luas. 
Mungkin karena penghuninya berkurang satu. Sudah nyaris sehari penuh sejak Tetsu menenteng 
ranselnya yang menggembung keluar dari pintu. Dia serius kali ini dan aku tidak menyangka itu. Aku 
sendiri terduduk santai diatas ranjang dengan rokokku dan sibuk memainkan asapnya. Kapan lagi aku 
bisa merokok di dalam ruangan sebebas ini kan? Biasanya Tetsu akan sibuk berteriak sambil 
menyemprotkan freshener-nya yang beraroma mint itu setelah sebelumnya membuka jendelanya 
lebar-lebar, bahkan hingga tirainya menampar mukaku lebih dulu.

Terdengar seperti orang frustasi?

Ya aku memang sedang frustasi.

Selama dua tahun aku tinggal bersamanya belum pernah setelah kami bertengkar dia pergi lebih 
dari setengah hari. Dihubungi juga tidak bisa. Sebenarnya aku tahu dia ada dimana tapi katakan 
saja…aku menunggunya pulang. Seperti biasanya. Semua orang yang mengenal kami berdua pasti tak 
pernah menyangka Tetsu adalah tukang ngambek. Jika diluar dia selalu terlihat kuat, dominan dan 
dewasa terutama saat mengurusi band. Tapi saat hanya berdua denganku dialah yang seperti anak 
kecil. Saat sedih akan mengunci diri, saat marah akan mengomel, saat suntuk akan merengut dan saat 
senang akan terbahak-bahak. Aku sudah hafal jika dia merasa kalah saat bertengkar denganku…pergi 
tanpa pesan. Seperti saat ini hanya saja tak pernah selama ini.

Aku melirik majalah di sebelah bantalku. Majalah properti.

Mungkin memang saatnya untuk hidup sendiri-sendiri lagi.

Feeling-ku jarang meleset apalagi soal seperti ini. Cukup lama aku memikirkan untuk pisah 
tempat tinggal lagi. Selain kondisi keuangan yang sudah mendukung, berkat penjualan album 
Heavenly yang bagus, juga akhir-akhir ini kami jadi sering bertengkar. Karena seringnya aku sampai 
tidak pernah ingat awal mula pertengkaran kami bahkan untuk hari ini juga, seingatku tadi aku 
mengobrol biasa tentang masalah batas akhir kontrak sewa…sungguh hanya itu.

Overall, menurut kesimpulanku pribadi penyebab utama semua ini karena aku dan Tetsu terlalu 
sering bertemu, nyaris 24 jam penuh. Apartemen dan pekerjaan yang sama. Pekerjaan yang semakin 
banyak tuntutan jelas menimbulkan banyak tekanan, jadi aku dan Tetsu mengalami hal yang sama, 
lalu saat pulang yang ditemui adalah orang yang sama dengan permasalahan yang sama. 
Profesionalitas dan karakter diri saja tak cukup untuk menghindari crash. Semua sama-sama sudah 
pusing, sama-sama butuh pertolongan.

Aku memukul-mukulkan belakang kepalaku ke dinding. Mungkin dengan begitu otakku bisa 
lebih encer untuk memikirkan cara membujuk Tetsu. Tapi bujukan apa? Bujukan memaafkan 
ucapanku (lagi) dan tetap tinggal bersama? Aku sendiri tidak yakin aku bisa bertahan jika masih harus 
berbagi living space dengannya lebih lama lagi, sama tidak yakinnya bahwa dengan begitu maka 
hubungan kami masih bisa dipertahankan. Hubungan dalam dua arti sebenarnya. Sebagai teman satu 
band dan sebagai pasangan yang saling mencintai.

……..

……..



Jika begitu aku harus membujuknya untuk merelakanku mencari flat baru. 

…demi kedua hal itu tadi.

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

Aku dan Tetsu pertama kali bertemu di salah satu live house di Osaka. Sejak itu dia mengejarku 
tanpa lelah, membujukku untuk masuk band-nya yang bahkan bernama saja belum, dan karena aku 
adalah tipikal orang yang gampang luluh oleh bujukan intens maka aku menerima tawarannya. 
Kutinggalkan begitu saja teman-teman sekolahku demi pemuda kurus aneh yang yakin akan kaya raya 
lewat band-nya ini nanti. Aku jadi ingat saat aku bertanya padanya kenapa harus aku. Dia hanya 
menjawab “Kalau bukan kamu band-ku ini tidak akan meraup banyak uang”. Oke, aku anggap itu 
pujian.

Itulah awal dari sikap Tetsu yang membuatku senang di dekatnya. Dia pandai membesarkan 
hati, bahasanya selalu enak didengarkan walau mungkin kontennya tentang hal yang tidak 
menyenangkan. Dia bisa memuji-muji tanpa terkesan menjilat, mengobrol tanpa menunjukkan 
tendensi negatif walaupun lawan bicaranya tidak menyenangkan. Di kamusnya tak ada yang namanya 
orang asing dan musuh. Pantas saja temannya banyak, tidak seperti diriku. Jika bukan jadi bassis 
mungkin dia akan jadi marketing atau diplomat. 

Singkatnya band kami dari live house kecil di Osaka akhirnya bisa pergi ke hingar bingar 
industri rekaman di Tokyo walau kami harus tetap bekerja keras. Salah satunya menghemat 
pengeluaran karena manajemen tidak menanggung seluruh biaya yang akan band kami keluarkan 
nanti. Katakanlah, semi swadana. Langkah bijak pertama untuk menghemat adalah urusan tempat 
tinggal, agar uangnya bisa dialokasikan untuk makan dengan gizi yang memadai mengingat makan 
layak di Tokyo itu mahal. Ken tinggal di tempat temannya, Sakura tinggal di rumah saudaranya lalu 
aku dan Tetsu berbagi flat sederhana ini. Flat yang hanya diisi dua futon, kipas angin, satu lemari 
pakaian untuk berdua, satu meja rendah yang selalu berakhir menjadi tempat tumpukan kertas dan 
benda-benda aneh, dan ada dinding warna pucat yang disandari satu gitar dan satu bass. Tidak ada 
TV, hanya radio baterai demi memangkas biaya listrik. Jika sedang libur maka kami akan berbagi 
tugas untuk belanja dan memasak. 

Hanya itu saja. 

…awalnya. 

Seingat ingatanku yang payah ini aku dan Tetsu mengalami masa tinggal bersama secara 
normal itu hanya tiga bulan. Selama itu kami berdua memperlakukan flat itu sebagai tempat singgah 
mandi dan tidur saja. Hampir tak ada interaksi antara aku dan Tetsu selain hari libur itupun jika tidak 
pulang ke rumah masing-masing di Osaka. Selain itu aku sudah lebih dulu lelah berinteraksi dengan 
Tetsu dalam lingkup band. Lelah dengan sikap keras kepalany yang tidak tertolong.

Riwayat ketidak normalan itu bermula saat Tetsu menjemur futonnya di musim panas lalu tiba-
tiba turun hujan dan karena kami semua sedang rekaman maka futon itu tidak terselamatkan. Aku 
ingat seharian itu Tetsu merengut, hal yang jarang dilakukannya. Sebagai teman sekamar yang baik 
maka aku menawarkan untuk tidur bersama di futonku. Aku tidak mau merelakan futonku, tentu saja 
karena badanku akan sakit semua saat tidur di tatami. Entah kenapa di malam itu aku dan Tetsu 
mengalami pembicaraan panjang yang menyenangkan, aku saja heran dengan betapa lancarnya 



otakku merespon obrolan ringan seperti itu. Sebelumnya aku tak pernah menceritakan detil diriku 
pada siapapun termasuk Tetsu dan malam itu aku menguliti diriku habis-habisan. Mungkin karena itu 
obrolan dapat bertahan lama. Banyak hal yang kami bicarakan mulai dari hal-hal sepele hingga yang 
bersifat pribadi. Seperti tentang kissu, termasuk first kiss. Untuk pembicaraan itu ingatanku sangat 
bagus. Saat itu gelap karena kami mematikan lampu saat tidur.

“Hontou ni? First kiss-mu dengan anak cowok?” aku merasa reaksiku berlebihan dengan 
meninggikan nada bicaraku saat itu tapi aku tak tahu bagaimana tanggapan Tetsu.

“Un. Habis dia kawaii sekali.”

“Apa dia tidak menghajarmu?”

“Hahaha…seperti kamu menghajarku saja.” Kalimat itu membuatku terdiam, aku tahu 
maksudnya karena itu aku mengelak.

“Itu kan berbeda. Kamu menciumku karena tuntutan dan bukan di bibir.”

“Kamu yakin hanya karena tuntutan? Tuntutan dari mana?” Tetsu sudah menatapku tajam saat 
itu seperti menggodaku untuk terus mengelak atau menyerah. 

“Uum…etto…” aku pasti terlihat bodoh saat itu.

“Kita sama-sama tahu tidak ada yang menuntut.”

Aku merasakan jelas tendensi dibalik ucapan itu. Karena kita sama-sama tahu. Ya, bukan 
salahmu bila kemudian bibirmu melekat kuat di bibirku saat itu. Bukan salahmu juga jika aku tidak 
kuasa menolaknya, malah membuatmu semakin ketagihan…asal kamu tahu, im good kisser. Tak ada 
yang tidak takluk saat kucium. 

Kupikir saat itu kita saling mendominasi, saling menaklukkan dan saling mengalahkan. Karena 
kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama menginginkan ini semua walau aku tidak tahu caranya, 
hanya dengan insting aku menerima tubuhmu. Kamulah yang mengajariku atau mungkin kita sama-
sama belajar waktu itu? Mempelajarinya secara otodidak sama seperti saat aku pertama mengenal 
gitar. Perlahan penuh kesabaran, terus-menerus, tidak ragu bertanya dan, sekali lagi, menggunakan 
instingku. Lambat laun aku mulai terbiasa sehingga instingku melemah. Tapi aku merasa tidak 
masalah karena ada yang kemudian mendominasiku saat itu. 

Hati.

Kupikir aku melakukannya karena ingin tahu yang kemudian menjadi rasa nyaman. Aku sama 
sekali tidak menyangka nyaman itu menjebakku hingga jauh ke sela-sela ruang hatiku. Ya, hatiku 
kemudian benar-benar menginginkan Tetsu dan aku tahu ini tidak benar.

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



Lamunan nostalgia masa laluku buyar saat pintu flat berderit terbuka. Tetsu masuk dengan 
wajah dinginnya. Aku tahu dia masih marah hanya dengan sekali lihat, maka aku memilih 
mengucapkan kalimat aman.

“Okaeri.”

“…tadaima.” Tetsu menjawab malas-malasan sambil menata gulungan futon, aku jadi 
terkenang masa lalu lagi. Tadinya itu futonku dan tahu-tahu saja itu sudah jadi miliknya. Itu karena 
sejak futon-nya kehujanan dia tidak mau benar-benar mengeringkannya ataupun membeli yang baru. 
Aku tahu itu hanya trik agar Tetsu bisa selalu tidur denganku. Baguslah, setidaknya dia masih mau 
tidur disini walaupun tidak seranjang denganku. Aku memilih beringsut pergi ke lemari pakaianku, 
mencari piyamaku yang masih bersih.

“Besok kita mulai latihan.” Akhirnya Tetsu memecah kebekuan ruang.

“Bukannya masih dua hari lagi?” aku tetap masuk ke dalam kamar mandi untuk ganti.

“Aku ajukan karena kurasa banyak lagu kita yang belum fix.”

Sebenarnya aku agak terganggu dengan kata “kurasa” tapi lebih baik aku diam saja daripada 
menyulut sumbu kedua. Besok latihan untuk rekaman jadi lebih bijak sekarang ini menyimpan mood 
dan tenaga, apalagi aku sangat membutuhkan mood prima untuk besok. Sekembalinya aku dari kamar 
mandi mengganti piyama kulihat Tetsu sudah bergelung di balik selimut futon. Aku berjingkat 
melewatinya menuju ranjang dan menghempaskan badan sehati-hati mungkin. Kutatap langit-langit 
yang remang dalam perasaan hampa. 

Sudahlah…lebih baik begini. 

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

Esoknya, esoknya lagi kemudian esoknya lagi, lagi dan lagi kejadian itu terjadi seperti film 
yang terus memutar slidenya. Aku sampai kehabisan cara untuk memancing perhatiannya padaku. 
Tentu saja karena setiap pulang kami berdua pasti langsung pingsan di kamar karena kelelahan 
bekerja. Latihan untuk rekaman malah semakin memperparah keadaan karena aku tahu saat seperti itu 
Tetsu akan sangat-sangat fokus hingga tak seekor nyamukpun bisa mengganggu dunianya. Namun 
mungkin aku harus berterima kasih pada Ken. Saat kami mendapat libur jeda rekaman sehari malam 
sebelumnya Ken mengundang kami ke flat barunya. Perayaan kecil-kecilan. 

Aku berencana untuk minum banyak sake hingga mabuk. Dengan begitu pertama, aku punya 
alasan untuk tidur di tempat Ken dan melupakan wajah dingin Tetsu. Kedua, jika Tetsu benar-benar 
care denganku dia akan membawaku pulang sehingga esoknya aku punya alasan mengajaknya bicara. 
Maka sesuai rencana malamnya aku datang dengan sekantong penuh botol sake hingga Ken mengeluh 
protes, mungkin dia tahu betapa repotnya mengurusi tamu rumahnya yang mabuk. Tapi Ken terpaksa 
menurut karena Sakura dan Tetsu malah kegirangan.

Flat baru Ken lumayan bagus daripada punyaku dan Tetsu, lebih luas dengan ventilasi lebar 
namun penuh dengan barang. Setelah aku tanyakan ternyata Ken memang sudah mengangkut barang 
pribadinya di rumah kesini, tampaknya dia resmi diusir dari rumah. Tiba-tiba saja aku jadi rindu 



bersantai di rumah. Apalagi melihat Ken yang sedang berbicara di telepon barunya dengan sepupunya 
yang selalu mendukungnya itu.

Kemudian aku tersadar. Tinggal aku dan Tetsu di ruang ini, Sakura barusan keluar membeli 
tambahan makanan di family mart berjarak lima rumah dari sini. Sayup-sayup kudengar Ken 
berbicara dan hanya keheningan kami berdua. 

“Tempat ini bagus juga ya?” aku berusaha mengajak Tetsu bicara.

“Kamu pasti ingin memilih yang mirip seperti ini kan?” ternyata tema yang kuanggap netral 
malah membuahkan petaka. Aku memilih sibuk dengan merapikan beberapa barang berserak agar 
kami bisa duduk lega nanti.

“Bagaimana menurutmu?” kini aku memandangnya, kali ini aku jujur bertanya.

“Aku juga akan mencari yang seperti ini tapi yang sedikit lebih luas.”

“Untuk koleksi Gundam-mu kan?”

“Begitulah.” Akhirnya Tetsu tersenyum juga padaku walau hanya seulas tipis. Saat melihatnya 
aku ingin sekali memeluknya erat dan bertanya, apakah sudah tak marah lagi padaku, tapi aku tidak 
ingin membuat Ken atau Sakura kaget jadi aku hanya membalas dengan senyuman.

“Yosh! Teman-temanku…” Sakura sudah diambang pintu melepas sandal sambil mengapit 
majalah dan menggenggam plastik berisi snack. “Lihat apa yang kudapatkan.”

“Diskon?”

“Bonus?”

“Bonus agak tepat tapi aku tidak tahu kalian menganggap ini apa.” Sakura membentangkan 
majalah itu di depan wajahku, aku memekik tertahan. Ada liputan Larc~en~Ciel sepanjang tiga 
halaman di majalah entertainment indie terkemuka, yang kami impikan untuk masuk disana. Mereka 
menuliskan Larc~en~Ciel sebagai kuda hitam baru ranah musik Jepang padahal kami masih berjalan 
tertatih-tatih.

“Ken!! Kochi-kochi! Kamu harus melihat ini!”  Tetsu berteriak penuh keceriaan memanggil 
Ken. Sudah pasti setelah itu keadaan makin riuh rendah, rasanya alasan untuk berpesta malam ini 
lengkap sudah. Entah apa saja joke aneh yang terlontar dan apa saja yang masuk ke dalam perut kami, 
yang pasti aku sudah minum terlalu banyak. Kepalaku seperti berada di merry-go-round dengan 
kecepatan maksimal. Suara-suara semakin berdegung kemudian menghilang di dalam otakku. Lalu 
akulah yang menghilang dari kebisingan semua ini.

Dalam keadaan tidak sadar sepertinya otakku meminta untuk terjaga sebentar, sepertinya 
badanku memprotes caraku tidur. Aku pun menggerakkan badanku yang rasanya seperti tertindih 
drumset Sakura ini dan merasakan sesuatu yang janggal. Aku mengerjap sekuat tenaga dan melihat 
selimut menutupi badanku, aku berada di ruangan tadi terkapar begitu saja disamping meja, tak ada 
siapa-siapa. Sakura pasti sudah pulang dan Ken pindah ke kamarnya. Berarti salah satu tujuanku 
tercapai. 

Lalu aku memalingkan wajahku…disana ada Tetsu yang tertidur nyaman tepat disebelahku, 
satu selimut denganku. Karena kagetnya aku sampai pada tahap setengah sadar. Ini pertama kalinya 
sejak nyaris dua minggu ini aku nyaris mengira Tetsu berubah jadi batu.



Tiba-tiba Tetsu melingkarkan tangan kirinya ke punggungku dan merengsek maju. Aku tak 
merespon apa-apa, takut dia sadar lalu menjauhiku, bagaimanapun aku merindukan momen ini. Kini 
kepala Tetsu sudah bersarang nyaman dilekuk bahuku, nafasnya yang konstan dan hangat membuatku 
mengantuk kembali.

“Gomen nee…” 

Aku merasa kalimat itu bergaung lembut di otakku, seperti mimpi yang indah. Tapi ternyata itu 
bukan mimpi saat Tetsu mengetatkan lingkar lengannya di punggungku dan mengucapkannya sekali 
lagi. Aku benar-benar sadar saat itu walau hanya sedetik.

“Doiha…gomen nee…” 

***********



slide 2

Dengan segenap tenaga aku mendorong daun jendela hingga terbuka, hampir saja aku lupa 
jendela ini agak susah dibuka, dan seketika terhampar pemandangan rumit kabel listrik, atap-atap 
rumah, papan nama dan jejeran sepeda menjadi satu. Harmoni hidup kelas bawah yang akan segera 
kurindukan setelah ini.

“Sudah kuduga ini yang akan membuatmu lama.” Suara Tetsu membuatku menoleh, dia sudah 
berkacak pinggang diambang pintu. “Mau sampai kapan?”

“Chotto matte nee…tetchan?” aku mengeluarkan ekspresi merajuk dan tampaknya dia 
menyerah. Nyatanya dalam diam dia duduk di tengah ruangan kosong ini sambil mengedarkan 
pandangan, mungkin bernostalgia sebelum benar-benar meninggalkan flat kami ini. Walaupun aku 
tahu Tetsu bukan jenis makhluk melankolis tapi aku yakin dia merasakan perasaan sedih apalagi 
setelah ini kami akan jauh. Aku pun kembali menikmati pemandangan dari lantai dua ini.

“etto…Doiha?” 

“…” aku mengalihkan pandangan kearah Tetsu, kulihat matanya yang lesu.

“…betsuni.” Potongnya ragu. Aku mengerti maksudnya jadi aku memilih untuk meraih 
tangannya dan mengajaknya berdiri. Seharusnya aku sudah tahu hal ini akan terjadi bagaimanapun 
Tetsu tidak siap walaupun dialah yang pertama kali mengosongkan flat dari barang-barangnya.

“Aku sudah selesai. Ayo kita pergi.” Kemudian kurasakan jemari Tetsu menggenggamku erat, 
suatu hal yg jarang terjadi, maka aku membalasnya. Sepanjang perjalanan koridor sepi mantan flat 
kami ini hingga di dalam mobil jemari kami tertaut erat seperti saling menguatkan, bahkan di dalam 
mobil kami juga tidak berbicara. Tetsu sibuk menyetir dan aku membuang pandangan ke jalanan yang 
tiba-tiba mataku terpaut pada kaca spion dalam mobil.

“Kenapa terus memandangi jok belakang?” Tanya Tetsu akhirnya. Aku hanya tertawa pelan dan 
memandangi Tetsu dg antusias. Tiba-tiba saja aku tertarik memandangi rambut Tetsu yang panjang 
dan coklat.

“Ingat waktu itu?” tanyaku dengan muka usil. Lalu meledaklah tawa Tetsu yang membuatku 
lega. Untung aku berhasil memancing keceriaannya lagi. “Kamu tidak ingin mengulanginya lagi 
kan?”

“One~gai…tentu saja…tidak! Benar-benar parah…hahaha!” jawab Tetsu tersendat oleh 
tawanya sambil menyibakkan rambutnya yg mulai dipermainkan angin Tokyo.

Kenangan jok belakang mobil Tetsu ini adalah saat aku dan si empu mobil jalan-jalan berdua ke 
gunung saat mendapat jatah libur rekaman. Saat dalam perjalanan pulang mendadak turun kabut tebal. 
Tadinya kami mengira kabut itu hanya sesaat namun setelah cukup lama menelusuri garis jalan yang 
semakin hilang ditelan kabut kami putus asa lalu memilih menunggu. Berdua di dalam mobil, jalanan 
sepi total, tak ada suara dan hanya ada warna putih yang pekat tentu saja membuat kami bosan. 
Mulanya kami membunuh bosan dengan bercanda yang dengan cepat topiknya bergeser menjadi 
hentai. Dari situ kami iseng berbagi ciuman tapi siapa sanggup berhenti jika keadaan mendukung 
kan…lalu dari jok depan kami pindah ke jok belakang yang lebih leluasa. Tapi sekali lagi, ini sedan 
keluaran jepang dg space yang tak seberapa maka mobil ini tak sanggup mengimbangi kegiatan kami.



“Aku sedang membayangkannya sekarang.” Aku bergumam keras sambil menggigiti kukuku. 
Saat ini pasti wajahku sedang dihiasi cengiran mengerikan. “Coba saat itu ada penduduk yang lewat, 
mendengar suara-suara kita lalu…”

“Stop-pu! Dasar hentai…” Tetsu benar-benar tidak tahan hingga melemparkan botol Kirin 
kosong kearahku agar aku berhenti.

“Hei! Kan kamu yang mengajariku!” ganti kulempar Tetsu dengan kaleng Coca Cola yang 
ternyata masih ada isi beberapa tetes.

“Hei…kaosku! Kurang ajar, kamu mengotorinya!”

“Tetchan! Belok kanan!” aku malah mengagetkan Tetsu yg semakin panik antara mengurusi 
noda di kaosnya atau fokus dg jalan di depannya. “Yaaah~ seharusnya kita belok sini. Terpaksa 
berputar deh.”

Seketika itu wajah Tetsu merengut, merasa kalah lagi, berbeda denganku yang semakin 
memperlebar senyuman. Oh Tetchan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kami pun mengambil 
jalan berputar hingga sampailah di apartemen berlantai tiga yang sederhana sehingga terlihat 
eksklusif. Itu flat baruku.

“Wow…dugaanku meleset.” Itu kalimat pertama yg muncul saat Tetsu melihat flatku yang 
luasnya empat kali lipat dari yang lama. Flatku ini berdinding coklat pastel dengan isi perabotan 
warna putih yang berkesan simpel. 

“Mirip flatku.” Lanjut Tetsu dengan nada yang aku sadari maknanya. Aku sendiri hanya bisa 
mencoba berkelit dari kenyataan bahwa aku tak bisa secepat itu berpisah darinya. “Aku menyewa 
dengan isinya jadi tidak bisa menggantinya. Nanti kalau aku punya rumah sendiri baru….” 

“Oh ya? Kita buktikan saja nanti.”

Aku berkelit dari tatapan Tetsu yang mengintimidasi pertahananku. Untung Tetsu tidak 
menggubrisku dan memilih menjelajah seluruh ruangan, membiarkanku menata sisa barang yang tadi 
diangkut dengan mobilnya. Barangku hanya sedikit jadi aku memilih memanfaatkan mobil Tetsu yang 
baru saja tiga hari datang dari Osaka daripada menyewa jasa pindah rumah.

“Hei Doiha! Kamu tidak punya kaos longgar yang keren ya?” dari arah suaranya aku tahu Tetsu 
sedang ada dimana dan berbuat apa. Benar saja, dia sedang membungkuk membuka lemari bajuku 
dalam keadaan topless. Kupandangi onggokan beberapa kaos di bed, kaosku yg selesai dia coba.

“Kalau yang pink jelas tidak ada.” Aku langsung menyelinap di depan Tetsu untuk mengaduk-
aduk isi lemariku dan akhirnya aku menemukan kaos longgar berwarna merah. Longgar versiku.

“Kore…” tanganku yang menyodorkan kaos terhenti di udara. Entah kenapa mataku terpaku 
pada rambut panjang Tetsu yang tergerai menutupi dadanya, tak pernah aku merasa setertarik ini pada 
rambut Tetsu, malah nyaris melupakannya. Mendadak ada rasa sedih menyelinap di hatiku. Maka 
tahu-tahu saja aku sudah berada direngkuhan Tetsu, membiarkan dia membuang kaos merahku dan 
menenggelamkanku di ranjang baruku. Memperawaninya bersamaku. Aku sudah tahu ini akan terjadi, 
dia pasti ingin menetapkan kuasanya atas diriku, menunjukkan pada setiap jengkal dinding dan lantai 
bahwa dia juga “hidup” disini. Walaupun ini areaku namun dirinya tetap harus dihitung. Karena kami 
hanya berpisah rumah bukan jiwa.

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



“Tetchan…apa yang terjadi?”

“Nani?”

“…rambutmu?” Ini sudah seminggu sejak aku pindah jadi seminggu pula Tetsu bersikap agak 
dingin padaku lalu tiba-tiba dia muncul di studio dengan rambut sangat pendek. Dia memotong 
rambut yg sangat dibanggakannya, aku tahu bagaimana dia memuja rambutnya itu, dan bagiku ini hal 
yang mustahil terjadi.

“Benar kata orang. Memulai hidup baru dengan rambut baru ternyata menyenangkan!” 

Aku tahu kata-katanya sangat ngawur dan aku khawatir. Lebih tepatnya khawatir dengan diriku 
sendiri. “Hidup baru apa?!”

Tetsu hanya menjawab dengan senyumnya, senyuman penuh makna.

“Aku serius. Katakan padaku! Apa?” Aku pasti terlihat sangat kalut. 

“…kamu tahu jawabannya, Ha-chan.” 

Rasanya jawaban itu memiliki kekuatan ribuan volt yang menyambarku…”Ha-chan”. Aku tahu 
panggilan itu. Selama tahunan aku mengenal Tetsu hanya dua kali aku mendengar panggilan itu. 
Pertama, saat dia mengatakan “aishiteru” dan kedua saat dia menyetujui berpisah tempat tinggal. 

Aku yakin ada yang aku tidak ketahui.

Saat itu aku merasa seperti akan kehilangan dia maka aku memutuskan untuk menguntitnya 
hingga ke flat barunya. Kata yg bagus…“menguntit”. Tentu saja karena Tetsu terlihat tidak berminat 
menjawab kepanikanku ini. Aku butuh semalaman untuk memaksanya mengatakan kebenaran yang 
akhirnya membuatku menderita. Haruskah menangis atau tertawa.

“Akhirnya aku bisa hidup 24 jam tanpa melihatmu.” 

Kalimat itu menggaung berisik di dalam otakku. Bagiku kalimat itu sama maknanya dengan 
“senang aku berpisah denganmu”, “ternyata menyenangkan tidak melihatmu setiap hari” dan 
sejenisnya yang sangat menyakitkan. Mungkin ini memang salahku karena nyatanya aku yang tidak 
siap, aku marah dan tidak terima. Karena itu semalaman aku bercinta dengannya berharap dia meralat 
kalimatnya tadi, tapi aku lupa hubunganku dengannya lebih dari sekedar fisik. Ini tentang jiwa dan 
hati. Maka aku tak berhasil menaklukkannya, malah dia yang mematahkanku. Sesaat aku ingin 
menyeretnya dan menguncinya di apartemenku tapi…itu sama dengan kalah dan hubungan kami akan 
kembali buruk seperti dulu, walau kali ini tidak ada jaminan akan menjadi bagus juga.

Sekarang aku bertaruh atas hidupku…hidup yang di dalamnya ada dirimu. 

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



slide 3

Sejak kepindahan kami berdua hubungan kami jadi berbeda…jelas tak sama lagi. Hidupku 
membaik dan tampaknya hidup Tetsu juga membaik. Aku tidak bisa mengatakan hal ini buruk atau 
baik, semua hal di dunia ini memiliki dua sisi, yang pasti aku sudah tidak pernah bertengkar 
dengannya dan selalu bertemu dalam mood yang bagus. Tidak ada lagi pertengkaran rumah tangga 
yang terbawa-bawa kedalam pekerjaan, semuanya menjadi begitu lancar. Namun lama-lama itu 
mengangguku. Ketenangan ini mengusikku.

Katakan saja aku gila atau mengigau yang tidak-tidak tapi otakku memang menyimpulkan ini 
semua sebagai sebuah kutukan. Rambut pendek Tetsu-lah yang mengutukku, seperti mangatai aku ini 
berotak udang. Menurutku sejak Tetsu membabat rambutnya sikapnya padaku secara pribadi mulai 
berubah…lebih dingin dan tertutup. Dia tetap tertawa dan melucu tapi aku tahu itu hanya sebatas 
kulitnya karena aku mengenal lebih dalam dari kulitnya. Kami dulu boleh berbagi kamar tapi 
sekarang aku dan dia sama-sama tidak membagi kunci bahkan untuk berkunjung pun harus membuat 
janji dulu. Tetsu sudah berkali-kali datang ke apartemenku tapi sekalipun aku belum ke 
apartemennya, bukan tak ingin tapi dia selalu menghindar dengan ratusan alasan. Konyolnya aku 
hanya bisa berbicara dengannya hanya untuk pekerjaan. Aku merasa dipermainkan olehnya. Jahatnya 
lagi entah mengapa aku merasa dia mendendam sesuatu padaku. Sepertinya aku tahu alasan itu tapi 
aku lebih suka bila itu salah.

“Aku ini siapamu sih?”

“…apa maksudmu?”

“Kamu tahu maksudku!”

“Kalau aku jawab vokalis bandku kamu pasti akan marah kan?” Tetsu tidak menutupi rasa 
jengahnya. “Ayolah Ha-chan…kamu tahu kan kita tidak perlu kisah cengeng seperti itu.”

Ha-chan…itu lagi! Aku merutuk dalam hati, kenapa panggilan itu selalu muncul saat tidak 
beres seperti ini. Panggilan itu adalah kutukan kedua dalam hidupku.

“Minimal sebagai vokalis bandmu aku punya hak untuk bertanya itu kan?”

“Dari dulu kamu tidak pernah berubah…selalu menuntut secara lisan, verbal. Apa kamu begitu 
susahnya percaya padaku? Aku saja percaya denganmu. Lalu kamu anggap apa persetujuanku soal 
berpisah tempat tinggal? Kamu yang membuat perubahan dan sekarang menolak resikonya. Jangan 
bersikap kekanak-kanakan.” Perkataan panjang penuh emosi Tetsu itu membuatku terdiam kalah. Aku 
sedih dan malu luar biasa. 

“Kalau aku berhubungan dengan wanita lain apa kamu juga tetap mempercayaiku?” aku jujur 
bertanya dan Tetsu tahu bahwa itu jujur. Kami seperti sedang bermain hide n seek perasaan.

“Aku hanya bisa mempercayaimu…tidak bisa lebih dari itu.”

Saat Tetsu mengatakan itu aku ingin memeluknya dan menciumnya tapi itu tidak mungkin 
karena sekarang kami ada di koridor kantor manajemen. Aku hanya bisa membenamkan wajahku di 
kedua lututku.

“Jadi aku ini siapamu?”



“Orang menyebalkan yang kupercayai.” Tetsu meninggalkan kalimat itu dalam desau angin 
kepergiannya. Tak ada sentuhan atau pelukan menenangkan tapi aku tetap tersenyum. Aku yakin 
dalam beberapa hal kisah kami akan jauh berbeda dari sebelumnya, selebihnya akan tetap sama. Tapi 
aku tidak yakin yang sama itu apa dan aku sudah tahu mana yang akan berbeda.

Ini begitu menyedihkan Tetchan….

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

Semenjak dialog itu hubunganku dengan Tetsu mencair, dapat kulihat ketulusan dimatanya 
(lagi) saat berbicara padaku. Ya, semuanya kembali ke normal. Akhirnya aku bebas berkunjung ke 
apartemennya bahkan aku sudah memegang kuncinya. Baru kusadari kemudian kenapa Tetsu 
bersikap dingin, karena dia tahu aku meragukannya dan seharusnya aku juga tahu sikap defensifnya 
saat orang meragukannya tapi sialnya aku lupa hal itu. Setelah dia memastikan aku sudah 
mempercayainya baru dia berani memberikan kuncinya padaku. Tapi sejak itu pula Tetsu jarang 
datang ke apartemenku…mungkin karena aku yang lebih sering kesana.

Kehidupanku menjadi penuh masalah, hal yang biasa saat kau jadi orang terkenal. Ada saat 
dimana aku muak sekali dengan apartemenku dan akan selalu berakhir di tempat Tetsu. Biasanya dia 
hanya diam atau menghiburku sebisanya, seperti malam ini. Barusan aku meninggalkan tumpukan 
deadline milikku pada Tetsu dan marah-marah pada seseorang di seberang telepon lalu berakhir 
dengan bergelung di sofa putih Tetsu.

“Jangan bilang aku sendirian akan menyelesaikan ini.” Tetsu mengibarkan tumpukan kertas itu 
di depan wajahku. Aku hanya melengos dan dia sudah hafal kelakuanku itu. Tidak ingin melakukan 
apapun. Sebenarnya ini tidak adil karena kemarahanku ini masalah rencana solo karirku nanti tapi 
tetap saja aku tidak mood.

“Masih ada Ken dan Yukki kok kalau kamu mau.”

“Kalau ini terjadi saat dulu pasti aku sudah menceramahimu dan memaksamu memegang gitar 
sampai kamu benar-benar meledak.”

“Untung kita berpisah…nee?” Tadinya aku menanggapinya sebagai kelakar ringan tapi kupikir 
kali ini aku salah. Kulihat Tetsu yang seperti terhenyak dan memandangku ganjil. 
“Etto…maksudku…”

“Wakatteru! Memang lebih baik begini. Kita akan tetap baik-baik saja. Seperti keinginanmu.” 
Kata terakhir itu lebih mirip sebuah desis sumbu dinamit yang mulai disulut. 

“Aku hanya butuh tidur 30 menit setelah itu aku bisa bekerja sampai pagi.” Kemudian aku 
tidur, ini lebih baik daripada terjaga dan malah bertengkar. Tetsu tidak tahu hanya tubuhku saja yang 
terlihat nyaman bergelung di sofa padahal pikiranku carut-marut. Ya, aku sedang melarikan diri. 
Sejak berpisah aku begitu mudahnya melarikan diri jika berhadapan dengan Tetsu.

Kita ini memang tidak cocok tinggal bersama.

“nee…Tetchan…”



“Hem…?”

“Aku baru saja mengajak seorang wanita tinggal bersamaku. Di apartemenku itu.” 

“…”

“Aku mengatakannya karena aku tidak ingin kamu mengetahuinya dari orang lain atau 
memergoki aku dengannya.” Mungkin aku pengecut karena mengatakan ini sambil memunggunginya. 
Aku tidak siap melihat matanya.

“…”

“Aku tidak ingin menyakitimu lebih dari ini.” 

Kemudian aku membalikkan badanku dan kulihat dia hanya terdiam sambil memandangi kertas 
lirik dariku yang dipegangnya. Sejurus itu dia tersenyum. Senyum yang tidak kuinginkan karena 
begitu indah dilihat.

“Berarti aku bisa menjawab perasaan perempuan itu tanpa ragu lagi.”

Aku benar-benar tidak tahu makna perkataanya itu apakah dia sekedar ingin balas dendam atau 
memang perasaannya padaku sudah berkurang banyak yang pasti hatiku sakit sekali mendengarnya. 
Aku tidak bercanda begitupun dengan dia. Aku memiliki wanita lain dan sudah sepantasnya dia juga.

Mungkin memang benar katanya…aku ini penuntut.

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

Tak pernah sekalipun aku membayangkan bahwa hidupku akan seperti ini. Menjadi populer 
tidak ada dalam kamus impian masa kecilku apalagi menjalin hubungan khusus dengan laki-laki yang 
kuanggap teman baikku. Segalanya tiba-tiba menjadi rumit dan aku berusaha menyederhanakannya. 
Padahal seharusnya aku tahu urusan perasaan tidak akan pernah jadi sederhana.

Tadinya aku tak memikirkan apapun, mungkin karena aku masih muda, tapi seiring perubahan 
umur dan kedewasaan aku menyadarinya dan aku yakin Tetsu juga karena dia lebih dewasa dibanding 
aku. Aku dan dia sama-sama punya sikap realistis jadi kami bersepakat dalam banyak hal termasuk 
membagi hati bahkan untuk urusan seks.

Sejak aku dan dia memiliki kekasih perempuan bisa dibilang prosentase seks kami menurun 
drastis dan itu bukan masalah. Aku lebih menikmatinya dengan perempuan tapi tak keberatan 
melakukannya dengan Tetsu-ku seperti dulu dan aku tak pernah membandingkan mereka berdua. 
Sejak itu aku merasa lebih nyaman dengan tertidur di pelukannya atau berdiam diri sambil mendekap 
punggungnya, paling jauh kami hanya french kiss untuk bersenang-senang. Just simple things but 
meaningfull.

Kini Tetsu seperti sebuah pelarian bagiku dimana keceriaan berada. Sepertinya memang tak adil 
tapi aku tidak mungkin mengingkari perasaan itu. Tapi aku yakin tetap mencintainya lebih dari 
apapun, percayalah hingga kini aku masih rela mati untuknya dan aku tidak akan bertanya sebaliknya. 
Aku tak peduli itu. 



Dulu aku tidak percaya bahwa love and sex adalah dua hal yang berbeda tapi kini aku percaya. 
Berpisah tempat tinggal yang mengajarkanku ini. Kesamaan kedua hal itu adalah : kesepakatan. 
Keduanya membutuhkan kesepakatan dan kerjasama, tanpa itu pasti tak akan berjalan. Cinta adalah 
kesepakatan hati dan seks kesepakatan fisik, perpaduan yang sempurna. Lalu aku penasaran jika salah 
satunya terganggu apa yang terjadi?

Jawaban itu kudapatkan sekarang.

Jika salah satu yang terganggu aku yakin tak masalah karena memang cinta tak mengenal kata 
lekang yang di saat bersamaan seks mengenal kata itu. Namun cinta mampu habis maupun hangus 
walaupun dilakukan bersamaan dengan seks. Love and sex is different but same. Tapi bila keduanya 
terganggu lalu apa yang akan tersisa?

Karena memang mulai terganggu

…karena cintaku padanya mulai membesar.

....pada wanita itu.

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



slide 4

“Kamu ini memang benar-benar brengsek!” Tetsu meneriakiku sambil melempar kunci 
apartemenku tepat ke wajahku. Dia sengaja dan berhasil mengenai pelipis kananku. Aku tak 
bergeming, kutahan denyut di pelipisku yang semburat merah.

“Dengarkan aku dulu…”

“Ini keterlaluan! Sebenarnya apa maumu?!”

“Ini kecelakaan. Aku juga tidak menduganya.” 

“Seminggu lalu kamu mengatakan dengan jelas kami-sudah-tidak-tinggal-bersama. Lalu tadi 
itu siapa? Kamu punya berapa banyak perempuan sih?!”

“Aku hanya punya dia.” Aku berusaha bersabar. “Dia tiba-tiba datang dan terjadilah.”

Tetsu kini menatapku tajam, lebih tepatnya menyudutkanku secara eksplisit. Biasanya aku 
selalu menantang matanya tapi kali ini tidak…lebih baik jangan. Dapat kudengar nafasnya yang 
tersengal jelek. Kemudian hening menyergap kami beberapa detik. Lalu Tetsu menghela nafas 
panjang. 

“Gomen…”

Aku mengernyit antara kaget dan bingung. “Seharusnya aku yang minta maaf. Gara-gara aku 
memberikan kunciku.”

“Tidak. Sebenarnya itu salahku yang tiba-tiba masuk. Itu rumahmu dan hakmu untuk 
melakukan apapun disitu. Gomen nee…” Kemarahan itu lenyap berganti nada dingin. Aku malah 
tertawa miris. Tampaknya aku mulai frustasi oleh sikapnya yang sok itu. Sok pengertian.

“Jadi sekarang kamu bersikap sebagai orang tidak penting? Bukan siapa-siapa bagiku?”

“Kenyataannya memang begitu kan?”

“Kamu sudah tahu itu akan terjadi. Kamu juga akan melakukannya dengan wanita itu kan? 
Hanya sialnya kamu melihatnya dan aku tidak.” Aku tahu Tetsu pasti mengira aku sengaja 
memamerkan padanya karena memang dia datang atas undanganku tapi itu murni kecelakaan. Dia 
datang di saat yang tidak tepat atau…aku melakukannya di saat yang tidak tepat. Entahlah apa kata 
takdir.

“Aku juga tidak ingin kamu melihatnya karena aku tidak mau kamu merasakan sakit yang 
sesakit ini.”

……….

….

Aku kaget atas kalimat itu. Kupikir Tetsu akan meledak dengan pancinganku…ternyata tidak. 
Kepalanya semakin dalam menunduk, mungkin ada tetesan air mata disitu yang tak ingin dilihat 
olehku. Aku hanya bisa menubruknya, memeluk kepalanya kedalam rengkuhanku dan mengucapkan 



ribuan maaf. Untuk kesekian kali aku menyakitinya dan deretan rasa bersalah selalu mengikutinya 
kemudian. Memang aku ini brengsek dan si brengsek ini akan selalu mengakhirinya dengan ciuman 
penuh permohonan.

Tapi aku yakin ini bukan karena rasa bersalah tapi karena memang aku benar-benar 
mencintainya. Penerimaan dan ketulusannya tiada duanya bagiku. Sekarang aku terlalu 
menginginkannya maka aku menciuminya seperti orang yang menyambut kekasihnya pulang dari 
medan perang. Walaupun semula Tetsu menolakku tapi dia tak sanggup, aku tahu dia 
menginginkannya. Dia pun membalas seperti itu bahkan membuatku susah bernafas. Sanggup 
kurasakan lelehan air mata itu di kulitnya…dan kulitku, lalu aku yang meleleh di dalamnya. Aku 
mengarungi malam ini bersamanya, melakukan kerjasama alami yang telah lama kami lupakan. 
Segala hal kecil tentang dirinya berkelebat di memoriku. Bagaimana sentuhan yang membuatnya 
melayang, bagaimana ciuman yang membuatnya bergetar, bagaimana pelukan yang membuatnya 
damai atau kata-kata apa yang membuatnya tersenyum begitu indah. Dan aku berhasil mengingatnya. 
Dan dia berhasil melakukannya juga padaku. Akhirnya setelah sekian lama kami bisa tersenyum 
bahagia. Kebahagiaan ini menjadi luar biasa penting karena…

Ternyata Tetsu masih sangat mencintaiku.

Ternyata aku juga masih terlampau mencintainya. 

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

Seperti slide film yang habis lalu kembali lagi memutar dari awal dan seperti itulah hubungan 
kami. Setelah perang dingin yang diselesaikan dengan cara panas akhirnya tetap berjalan dengan 
hangat. Benar-benar hangat hingga membuatku merasa secure. Kehidupanku menjadi semakin aneh 
tapi itu menyenangkan. Aku tak mungkin melepaskan Tetsu dan tiba-tiba aku merasa tak peduli 
apakah dia juga berpikir begitu. Aku hanya ingin menjalani ini selama yang aku mampu. 

Kami akhirnya bersepakat mengembalikan kunci, sadar ada hak dan privacy yang tak mungkin 
kami lewati. Hal ini meneguhkan keyakinanku bahwa keputusan kami berpisah rumah adalah benar. 
Aku bangga akan itu.

Tapi sebenarnya itu tak sepenuhnya benar karena mendadak aku dan Tetsu menjadikan 
apartemenku yang dekat dengan studio sebagai rumah kedua kami. Seharusnya apartemen itu 
kugunakan hanya untuk bekerja dan bekerja, awalnya pun kusewa karena aku terlalu sering pulang 
dengan beban pekerjaan yang berakibat jelek pada kualitas tidurku. Tadinya aku merasa begitu 
membuang-buang uang tapi sejak Tetsu sering menyambanginya aku merasa bersyukur. Kami bebas 
melakukan apapun disitu tanpa perlu khawatir, benar-benar seperti memiliki rumah bersama. Tapi 
tetap hanya aku yang memegang kunci.

Keadaan pun kembali seperti masa kami tinggal satu atap, menyenangkan, mungkin karena 
kami tak pernah menyentuh urusan wanita. Kami tetap memiliki wanita yang kami cintai dan tak ada 
yang keberatan. Tapi tampaknya kehidupan cintaku lebih baik dari pada dia. Aku pun melangkah 
lebih dulu ke jenjang pernikahan, bahkan dengan ringannya aku menceritakan niat itu pada Tetsu.

“Aku tetap tidak percaya pernikahan.” Tetsu mengatakan padaku sambil membersihkan bass-
nya, sama sekali tak memandangku.



“Dulu aku juga berkata seperti itu.” 

“Cinta tidak bisa diukur dengan selembar kertas ataupun sepasang cincin.”

“Itu memang bukan ukuran, hanya formalitas. Jadi kenapa harus takut?”

“Aku tidak takut.”

“Dulu aku juga berkata seperti itu.” Pengulangan jawaban adalah hal yang dibenci Tetsu maka 
dia melengos meninggalkanku.

“Aku tidak akan membandingkan kita dengan kami.” Lanjutku kemudian yang sempat 
menghentikan langkahnya. Aku merasa istilah “kita” dengan “kami” terlalu kasar tapi aku terlambat 
menyadarinya. Tetsu sempat memandangiku, ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian urung 
dilakukannya.

Aku tahu dia ingin mengatakan apa.

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

Tetsu sama sekali tidak mengatakan apa-apa karena itu aku tidak mengiriminya undangan
pernikahanku. Kupikir aku akan mengundangnya bila dia mau mengeluarkan sepatah kata saja tentang 
pernikahanku ini tapi nyatanya tidak. Agar tidak mencurigakan aku memutuskan tidak mengundang 
Ken dan Yukki, jelas mereka tidak akan datang tanpa sang leader, tapi aku memberitahukan 
pernikahanku dan mereka memberiku selamat dan… 

Tetsu tetap bungkam.

Seminggu menjelang pernikahanku Tetsu sama sekali tak menggubrisku, kalau bukan karena 
pekerjaan aku mungkin tidak bisa menemuinya. Dia tak ke tempatku walau kuberitahu calon istriku di 
rumah ibunya hingga hari pernikahan nanti, tak membalas telepon dan emailku, menghindari duduk 
berduaan denganku, bahkan tidak menyapaku saat berada di lingkungan intern, intinya aku lost 
contact dengannya. Untungnya setelah jutaan kali akhirnya malam ini dia mau menjawab emailku.

“aku hanya tidak ingin merusak mood-mu.”

Aku tersenyum dan mengetik balasannya.

“seharusnya kamu katakan sejak awal agar aku tidak gelisah begini. Aku benar-benar 
mengkhawatirkanmu.”

“enak saja…tidak ada kata gratis dariku, hanya diskon.”

…dan meledaklah tawaku saat membacanya. Tetsu tetaplah dia yang kukenal, tak akan 
membiarkan hidupku setenang air danau, tetap harus ada riak kecil yang mewarnainya.

Aku tahu dia pasti cemburu

….atau malah diam-diam merencanakan hal buruk padaku?



Aku merasakan cintaku sedang dipertaruhkan sekarang. Jujur aku tak menyalahkannya karena 
aku sadar aku telah menusukkan besi menyala ke jantungnya entah untuk keberapa ratus kali padahal 
seingatku Tetsu tak pernah melakukan itu padaku. Entah kenapa aku begitu ingin 
menyakitinya…menikmati kesakitannya terhadapku. Melupakan bahwa suatu hari nanti dia akan 
membalas padaku, seperti dulu.

Lalu detik ini aku tersadar, sepertinya aku dan Tetsu hanya saling balas. 

Kata orang jika disakiti tak usah membalasnya karena hanya akan menciptakan lingkaran setan 
tapi kalau aku tak membalasnya rasanya akan ada yang hilang dariku dan aku tak mau. Aku akan 
tetap bertahan walau semenyakitkan apapun itu…sama sepertinya. Mencoba memalsukan memori, 
menambal yang buruk dengan keindahan palsu.

Aku pun akhirnya melangkah ke altar dengan perasaan bahagia.

**************
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Lima tahun….akhirnya di tahun ini aku akan merayakan wedding anniversarry. Aku sudah 
memesan tempat di restaurant hotel mahal. Selama ini aku tidak pernah benar-benar merayakannya 
dan istriku itu tidak keberatan karena tahu aku bukan pria seromantis lirik buatanku, dia tidak tahu 
dengan siapa aku merayakannya. Setahunya aku lembur semalaman mengerjakan sesuatu dengan 
Tetsu dan memang aku mengerjakan sesuatu tapi bukan yang itu.

Pernikahanku bersamaan dengan dimulainya masa hiatus band sehingga dapat dikatakan aku 
punya masa honey moon lebih panjang di rumah, makanya aku memilih merelakan anniversarry kami 
untuk Tetsu. Itu namanya adil versiku. Tapi seperti biasa pula, Tetsu diam yang tak kutahu maknanya. 
Mungkin dia sudah kenyang bermain dengan Takanori dan menyebar berita tentang kedekatannya 
dengan salah satu perempuan vokalis group pop. Lupakan tentang perempuan itu, dia diluar daftarku. 
Mungkin aku akan cemburu terhadap Takanori tapi aku berpikir positif, mereka tak mungkin lebih 
dari teman, sama sepertiku dan Sakura. 

Lebih tepatnya aku yang memaksakan pikiran itu.

Menjalani kisah yang membuatmu ingin menelan obat tidur lebih banyak lagi seperti ini maka 
cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanya dengan be positive. Aku adalah tipikal orang yang 
sangat berhati-hati dan itu jauh dari sifat positif thinking tapi kini aku lebih positif, katakanlah itu 
berkat Tetsu. Dia mengajarkan banyak hal yang berguna dan aku tak tahu apa aku juga begitu 
terhadapnya. Saat aku bertanya dia hanya tertawa, cukup keras dan lama hingga memegangi perutnya. 

“Aku jadi dua kali lipat lebih sabar dan lima kali lipat lebih pengertian terhadap orang lain.”

Mendadak aku merasa pongah “yang seperti ini sudah berkali-kali lipat? Mereka semua harus 
berterima kasih padaku.”

“Arigatou nee haido-san.” Jawab Tetsu lemah yang tenaganya belum pulih dari tawa. Badannya 
bersandar santai di sofa dengan kaki menekuk dan bergerak bebas, hanya di rumahnya dia bisa 
berpose sesantai itu. 

“Aku serius.” Tawa itu sudah lenyap dan mata Tetsu menatapku lemah penuh arti. Aku sendiri 
tidak terlalu menggubrisnya tadi dan kini jadi memikirkannya. Kutelusupkan rambutku dibalik telinga 
dan menopang dagu dg tangan kananku, ada secangkir kopi disebelahku.

“Sejak awal aku tidak yakin kita bisa berjalan sejauh ini. Sesuai dugaanku kita berdua 
menanggung terlalu banyak luka dan aku senang masih ada hal baik diantara semua ini.”

“kata lain dari menyesal?” aku belum melakukan gerakan apapun dan dia sudah menggerakkan 
alisnya.

“Kemana istilah positif thinking tadi? Kenapa kamu menganggapnya penyesalan?Aku ini 
bersyukur.” Tetsu jelas marah tapi dia membungkusnya dengan rapi atau malah dengan kebosanan. 
Aku hanya menggigit bibir bawahku.

“Kamu tahu aku selalu takut…” maksudku adalah aku punya banyak ketakutan terhadap 
dirinya, takut dibenci, takut tidak dicintai lagi, takut didiamkan, takut sendiri. “aku tidak tahu 
kenapa…ini semua hanya berlaku untukmu.”



“Terima kasih…”

Dia tetap berterima kasih dan ini membuatku bingung.

“Terima kasih…sudah mencintaiku sebesar ini.” Senyum sangat manis terukir disana, seketika 
ruangan yang pucat ini langsung menghangat. Aku pun bersiap membalas senyuman itu namun segala 
kehangatan itu terserap kembali dengan begitu cepatnya.

“…padahal cintaku padamu saja tidak sebesar itu.”

………..

……

…dan dua tahun kemudian dia mengenalkan calon istrinya padaku.

Aku ingin sekali melupakan masa dua tahun itu.

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

“…padahal cintaku padamu saja tidak sebesar itu.”

Kata-kata itu terus mengikuti selama perjalananku pulang dari rumah Tetsu yang pucat dan 
terus menempel di setiap inci kulitku bahkan menggantungi nafasku. Hidupku jadi begitu berat, 
otakku tersendat dan fisikku mengalah. Aku terkapar di rumah sakit, tentu saja tanpa satupun media 
yang tahu, kelelahan akibat jadwal bertumpuk-tumpuk. Aku lebih senang kalau itu alasan satu-
satunya tapi nyatanya tidak….salah satunya adalah kata-kata itu. Betapa aku malu sekali, sedemikian 
lemahnya aku. Karena itu aku tidak mengijinkan Tetsu menjengukku walaupun dia meneror 
manajerku. Aku tidak peduli dia berpikir apa.

“Ini dari Tetsu-san.” Istriku meletakkan lili putih berukuran besar di meja sebelahku. Untuk 
tersenyum sinis pun aku tak berselera. Berarti dia kesal sekali denganku sampai membelikanku lili 
putih, mendoakanku cepat mati.

“Dia ingin sekali bertemu denganmu. Sebaiknya bertemulah dengan teman-temanmu, beberapa 
senyuman akan baik untuk kesehatanmu.”

Betapa dia wanita yang baik, jika aku bungkam sendiri pasti pikiranku akan meliar ke pekerjaan 
yang nyata-nyata tertunda dan jelas itu membuatku stress. Kalau aku tidak sembuh-sembuh maka 
orang di sekitarku yang akan stress. Tapi jika pilihan yang disodorkan Tetsu maka semua itu tidak 
akan ada gunanya, aku akan semakin stress! Dengan kejamnya aku membiarkan Ken dan Yukki 
berlama-lama di kamar inapku tanpa memberi seinci pun ruang untuk Tetsu. Aku yakin mereka 
berdua tahu dan bertanya-tanya tapi tak berani mengatakannya. Mereka diam, aku diam dan dia diam. 

Ya, Tetsu berhenti bertanya padaku.

Maka dengan cepat aku sembuh, kata dokter sembilan hari adalah cepat untuk kasusku yang 
jumlah darah merahnya menurun drastis, dan dengan riang aku kembali ke kehidupanku. 
Membayangkan kembali sibuk dan melupakan Tetsu adalah hal yang kuharapkan saat ini. Tapi yang 



membuat kerianganku hilang adalah tak ada tumpukan pekerjaan tertunda menyambutku, semua staff-
ku berhasil menyelesaikannya untukku. Akhirnya aku terpaksa mentraktir mereka semua makan 
shabu-shabu sebagai tanda terima kasih.

Acara perayaan penuh kegembiraan itu berubah drastis saat manajerku memasuki rumah makan 
bersama dengan Tetsu. Praktis aku terjebak. Tak mungkin bagiku berkelit apalagi menolaknya, bisa 
gempar para staff dan paparazi di luar sana menjadikanku hidangan spesial di akhir bulan.

“Hisashiburi minna-san!!” Tetsu melempar senyum termanisnya dan seperti biasa sahutan 
heboh membahana. Pada dasarnya staffku adalah staff lama jadi mereka semua mengenal Tetsu, Ken 
dan Yukki dengan baik. Tapi aku tak tahu apakah mereka tahu hubungan dinginku dengan Tetsu.

“Hisashiburi Haido-san.” Tetsu menggunakan kalimat formal padaku dan aku tahu apa 
maknanya. 

Aku hanya menjawab dengan anggukan tapi agak dalam. Setelah aku menjawabnya demikian 
kupikir dia akan memojokkanku hingga aku terjepit pembicaraan empat mata dengannya tapi 
perkiraanku salah. Sepanjang acara dia membaur dengan para staff, mengobrol sana-sini dan hanya 
melempar beberapa joke padaku dan itupun bukan terkonsentrasi padaku.

Entah mengapa aku merasa semakin sakit hati. Melihat dia dengan sengaja melakukan ini 
padaku. Menganggapku “hanya teman biasa” bahkan orang luar yg tak perlu diramah tamahi. Demi 
mengendalikan emosi aku memilih untuk menyepi ke belakang. Tapi aku lupa bahwa itulah yang 
diinginkan Tetsu.

Dia memang terlalu mengenalku.

Nyatanya belum ada semenit aku menyandarkan punggung di dinding dia sudah menggenggam 
kuat pergelanganku dan belum ada 30 detik aku menyusun kalimat protes dia sudah meletakkan 
bibirnya diatas bibirku. Kontan aku terkesiap, tanganku yang bebas refleks mendorongnya. Ini tempat 
umum walaupun gelap oleh remang bagaimanapun ini tempat umum! Tapi diluar kendali otakku 
tanganku yang semula mendorong sekarang malah mencengkeram, mungkin karena itu dia menarikku 
ke sudut yang lebih dalam. Otakku benar-benar menolak melakukan apapun selain memasrahkan 
diriku didominasi olehnya. 

Sebenarnya aku masih sadar bahwa harga diriku sudah jatuh namun lagi-lagi aku 
membiarkannya. Merelakan mulutku dilumat habis, oksigenku yang berharga dijarah, membuat 
seluruh tubuhku memanas hanya karena lidahnya bercinta dengan lidahku. Cukup hanya dengan itu 
kesadaranku dijarah habis. Seperti saat ciuman itu berakhir dan kepalaku berada di rengkuhannya lalu 
dia berkata…

“Jangan mengulanginya lagi. Jangan lari lagi dariku…kamu tidak akan sanggup”.

…dan esoknya aku tidak terbangun di rumahku dimana anak lelakiku akan menindihku agar 
aku bangun tapi di bed king size yang kukenal selama bertahun-tahun selain bed di rumahku sendiri. 
Bed milik Tetsu yang tiba-tiba menjadi sangat berantakan oleh ulah kami berdua semalam.

**************
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Aku sudah tahu ujung cerita ini mulai dari pangkalnya. Sungguh.

Aku sudah menduga semua kisah yang kualami ini sejak pertama aku memulainya. Sejak 
pertama kali Tetsu menciumku di malam itu aku sudah tahu bagaimana kisah kami akan berlanjut, 
bahwa kisah cinta bahagia akan dikalahkan oleh kepahitan realita karena ini bukan negeri dongeng. 
Dan memang aku akhirnya lebih sering berakhir dalam kesedihan. Mencintai Tetsu begitu selalu 
membenamkanku dalam kesedihan…dalam perasaan insecure tanpa akhir.

Sedih mengapa aku tidak mampu mengukur rasa cintanya padaku. Sedih karena aku selalu 
meragukannya walau aku tahu dia sudah berkorban terlalu banyak. Sedih karena aku menduakannya. 
Sedih karena membiarkan jalan ini tanpa ujung.

Sejak dia mengatakan “…padahal cintaku padamu saja tidak sebesar itu.” Aku seperti kalap 
untuk membuktikan apakah hubungan kami masih memungkinkan dilanjutkan atau tidak. Kalaupun 
tidak aku juga tidak tahu bagaimana dengan nasib band ini, apakah aku kuat menyingkirkan egoku 
dan berjalan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Jujur aku takut untuk membuktikannya tapi aku harus 
melakukannya demi ketenangan hidupku sendiri.

Tapi semakin kuat usahaku untuk membuktikannya semakin kurasakan ketidak jelasan. 
Hubungan kami seperti “fake”, hubungan kami hanya seputar fisik itupun tanpa kata. Aku tidak bisa 
merasakan ketulusannya lagi dan aku yakin dia juga merasakan keraguanku namun entah kenapa dia 
diam saja walau aku tanpa lelah mempertanyakannya. Karena aku terlalu lelah maka kami, lebih 
tepatnya, aku menjauh.  

Dalam setahun itu begitu buruk bagiku dan setahun berikutnya sangat buruk bagi kami. Nasib 
kami sama dengan band yang kami usung.

Hiatus.

Terlupakan.

Suka atau tidak suka pada kenyataannya tidak hanya band yang hiatus namun juga hubungan 
kami mengalami hiatus panjang. Aku sibuk dengan duniaku, meliar bersama teman-teman baru dan 
dia entah sibuk melakukan apa. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan tanpaku tapi tidak dia 
perbolehkan. Sepertinya dia menghukum keegoisanku selama ini dan aku menerimanya, yang terjadi 
aku hanya bisa mendoakannya agar tak kesepian.

Sebenarnya itu juga doa untukku sendiri.

Untuk aku yang terlempar dari hingar bingar ciptaanku sendiri. Sejak awal aku menciptakannya 
untuk melupakan jejaknya sedikit demi sedikit namun sepertinya tidak berhasil. Katakanlah aku 
terlalu naif tapi aku hanya bisa seperti ini di hadapannya…….aku mengujinya. Seberapa kuat dia 
menginginkanku, meminta cintaku, dan mengharapkan keberadaanku. Membuktikan bahwa cintanya 
sebesar cintaku padanya. Lalu aku sadari hatiku mulai menuju kehancuran saat kamu menarikku 
masuk kembali.

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



“Ayo kita berkumpul lagi.” 

Setelah sekian lama kamu tidak menghubungiku hanya kalimat itu yang kamu berikan tapi toh 
aku tetap menyukainya, setidaknya kamu tidak mengubur rumah kita bersama. Bagiku band adalah 
segalanya, aku rela mempertaruhkan nyawa demi nama yang kita bangun bersama ini. 

[Jika terjadi sesuatu pada hubungan kita apa kamu tetap disini?]

[Tentu saja. Walau sesakit apapun aku akan bertahan.]

[Kamu bisa mengatakannya sekarang, coba jika itu terjadi…]

[Aku akan tetap bertahan dengannya.]

[Aku yakin kamu tidak akan tahan menipu diri lama-lama.]  

Mendadak pembicaraan yang sudah teramat tua itu terlintas kembali di otakku saat menunggu 
Tetsu datang. Sudah terlalu lama aku tidak bertemu dengannya dan ini membuatku gugup. Entah 
kenapa hari ini Tetsu datang yang terakhir….memang waktu sudah jauh berjalan dan mungkin 
berjalan jauh meninggalkanku.

“Konbanwa minna-san!!” sapaan ceria penuh percaya diri itu akhirnya muncul di depan pintu. 
Balutan jaket oranye pada tshirt putihnya dan paduan topi sport biru tua membuatnya terlihat fresh 
dan muda. Sesaat aku merasa seperti remaja yang jatuh cinta….lalu Tetsu memandangiku hingga 
badanku terasa membeku.

Tidakkah kau merasakannya juga? 

….mantraku itu hanya bisa membuatnya memalingkan muka. Aku menerimanya dengan 
senyuman getir. Yang kutahu aku ingin bertahan selama yang kumampu dan aku akan 
membuktikannya.

“Ayo kita mulai!” sahutku penuh semangat yang disambut antusiasme dari lainnya.  

Lalu kemudian waktu berlalu sangat cepat. Bekerja dengan Tetsu selalu menguras waktuku tapi 
aku menyukainya. Memandangi wajah seriusnya atau wajah malaikatnya saat tertidur di depan laptop 
kesayangannya karena kecapekan, saat dia bekerja sangat keras hingga melupakan semuanya atau saat 
dia selalu lupa makan jika aku tidak mengingatkannya dan saat semua yang ada dirinya. Hanya di 
sampingnya aku merasa menjadi manusia.

…sepertinya dulu sekali kamu pernah berkata kalau aku mungkin bukan manusia. You said if 
I’m too wonderfull to be true.

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

Dengan langkah ragu aku memasuki tempat karaoke high class ini. Bukan karena ini kali 
pertama kesini namun karena aku datang sendiri dan itu cukup membuatku canggung, untungnya 
sunglass yang kupakai sekarang berhasil menyamarkannya. Selama menyusuri lorongnya kupandangi 
tempat mewah ini, tempat yang amat terkenal di kalangan jetset karena fasilitas private room-nya 



hingga kelas VVIP yang tidak memiliki kamera pengawas. Membayangkan siapa saja yang pernah 
berada di ruangan-ruangan yang kini kulewati dan membagi rahasia penting di dalamnya membuatku 
sedikit bergidik. 

Sialnya ruangan yang dipesan Tetsu adalah VVIP. Entah dia menang tender apa rela membayar 
mahal tempat seperti ini demi berduaan denganku. Sungguh aku tidak tersentuh dan akan kumarahi 
dia nanti.

….dan aku semakin tidak suka saat memasuki ruangan tidak ada Tetsu disitu. Sepertinya dia 
sengaja datang terlambat karena dia pasti tahu aku tidak suka berada di tempat seperti ini. Dia selalu 
suka mempermainkanku. Dia tahu caranya!

“Kamu akan membayar mahal semua ini…” batinku sengit sambil mengeluarkan rokokku 
tanpa peduli ini ruangan bebas rokok atau bukan. Dia pasti akan marah jika datang nanti. Tapi baru 
saja aku menyelipkan sebatang rokok dari belakang muncul tangan yang menyitanya kemudian 
dengan lembut memasukkan ke kantong coat mahalnya.

“Kamu tahu peraturannya kan…”

Suara itu teramat dekat hingga hangat nafasnya terasa begitu telanjang di telingaku. Aku 
semakin membeku tanpa berani berpaling menatapnya. Kini tangan kirinya sudah melingkar di 
perutku dan aroma parfum rempah yang arogan itu membaur di badanku.

“Tidak kusangka kamu akan datang tanpa sedikitpun komplain.”

Aku tetap tidak bergeming walau kurasakan bibirnya melekat di belakang telingaku. Aku sudah 
dapat menebak langkahnya kemudian, bibir itu kini mengecup lembut kulit tengkukku. Seperti 
berpura-pura tak mengerti aku maju selangkah melepaskan diri.

“Ini sama sekali bukan style-mu.”  Akhirnya aku berani bersuara, menyuarakan kecurigaanku 
dan dapat kurasakan tarikan senyum di bibirnya.

“Aku hanya ingin bernostalgia. Mengenang saat pertama kali kita melakukannya.” Sungguh aku 
tidak tahu apa yang dia pikirkan, entah kenapa aku tidak merasa tersentuh sama sekali dengan 
ucapannya. 

“Melakukan apa?”

“..hmm…perlu kuperjelas?”

Aku mulai mengerti skenario yang tersembunyi di balik langit malam ini.  Sepertinya kekasihku 
ini ingin memperbaiki kenangan dengan mengganti lokasi dengan tempat yang bagus, bukan kamar 
apartemen murah yang sempit seperti belasan tahun lalu. Namun dengan arogan aku malah berjalan 
menjauh menuju hamparan kaca yang luas di depanku yang memisahkan kami dari dinginnya kota. 
Lampu-lampu Tokyo di malam hari berpendar dingin seperti mengejekku.

“Sepertinya aku tahu arah pembicaraan ini.” Kini aku menghadap Tetsu dan baru kusadari 
pandangan matanya yang lembut. “Sepertinya sebuah kabar yang sangat buruk.”

Dia hanya tersenyum, melepas coat-nya dan menghampiriku dengan kearoganan yang terbalut 
lembut senyumnya. Itulah yang selalu membuatku bertekuk lutut bahkan hingga detik ini. Maka aku 
tak menolak tubuhnya yang mulai merapat ke tubuhku. Memenjaraku.



“Aku bisa lihat kamu menyukainya. Perempuan itu.” Aku memperjelasnya. Perempuan muda 
yang kemarin datang di backstage saat konser. Perempuan yang aku berani bertaruh atas nama karir 
soloku punya hubungan special dengan Tetsu.

“Sudah lama hubungan kita dingin kan?” dia seperti mencari pembenaran sepihak tapi 
sayangnya itu memang benar. Maka aku hanya tersenyum pahit.

“Demo nee…bahkan aku tidak memutuskan hubungan kita saat aku menikah.”

“Bukannya itu lebih kejam? Untungnya aku laki-laki,huh?”

Jelas terasa kesunyian menyergap kami seketika. Jarak tubuh kami tak ada 10 senti namun 
kurasakan kami terpisah ribuan kilometer. Dia berusaha menguasai dirinya dengan susah payah dan 
dapat kulihat jelas itu.

“Apa maksudmu?” 

“Jadi selama ini kamu terpaksa?” aku hanya mengangkat alisku dan semuanya menjadi semakin 
buruk bahkan aku tidak tahu kapan akan meledak. Gigiku gemeletuk dan urat lehernya menegang. 
We’re same now…trapped in spider web. Lalu aku mendorong tubuhnya, berjalan kemudian duduk di 
sofa dan menenggak minumanku. Dingin menusuk otakku.

Kurasakan tubuhku sedikit lebih dingin sekarang dan kurasa Tetsu juga demikian. Dia kini 
menatapku dengan senyumnya yg kukenal. Begitu manis tapi menusuk. Aku tidak berminat untuk 
mengulang pembicaraan yang tak terjawab tadi karena aku tahu itu tidak ada gunanya. Kubiarkan 
skenario dia berjalan apa adanya. 

Mendadak Tetsu menyodorkan mike padaku.

“Aku lama tidak melihatmu menyanyi di hadapanku.”

Oh…jadi ini private show.

“Ingin request apa?” tanyaku dengan nada kesal yang tertahan.

“Semua lagu Laruku.” tanpa perasaan Tetsu menjawab ringan.

Oh…jadi ini maksudmu?

Dia membebaskanku jadi aku tidak mau disalahkan bila memilih lagu seperti anata, niji, fate, 
forbidden lover, time slip, ibara no namida ataupun pieces. Malam ini nikmatilah keegoisanku. 
Keegoisanku yang tidak mau tahu terhadap semua permainanmu. Aku sadar ini semua perangkap 
yang kamu siapkan entah untuk apa aku tak tahu tapi yang pasti aku dengan sadar memasukinya.

I’m a marrionatte and you’re my master.

Tali-tali bening yang memasungku itu membuatku bergerak atas perintah masterku tanpa bisa 
melawan…ya, sepertiku di hadapanmu. Tidak berdaya dan lemah sepenuhnya bahkan menikmati 
setiap senyuman manismu saat membelengguku, memainkanku sesuka hati dan menyakitiku. Maka 
wajar kan jika sekarang aku membalik keadaan…menjebakmu dengan perangkapmu sendiri.

Seperti dugaanku kamu terjatuh



…kamu menggodaku terus menerus.

Aku duduk dan kamu menempel. Aku berdiri dan kamu berusaha merangkulku. Aku 
menyodorkan mike-ku untuk berdua dan kamu ingin mencium bibirku. Aku memintamu berteriak di 
telingaku dan kamu ingin mengecup leherku. Aku berbicara dan matamu tak pernah lepas dari 
bibirku. Tak ada satupun yang mendarat karena aku selalu menarik diriku di detik terakhir antara 
lapisan kulit kita. Sebenarnya kita ini memang saling menggoda namun siapakah yang akan jatuh 
lebih dulu? Kamu atau aku? Karena kali ini tidak ada kata “bersama”.  

Lalu keluarlah jawabannya. Dengan cepat dan tepat kamu melakukannya. Mencurinya dengan 
sempurna karena aku terlambat satu detik untuk memalingkan wajah. Damn!

Bibirmu berhasil menemukan bibirku.

Sepersekian detik aku mematung karena merasakan keterasingan. Jika ditanya tentang bibirmu 
aku bisa menjawabnya dengan detil karena aku mengenali setiap sudutnya namun kali ini tidak. Aku 
tiba-tiba merasa asing oleh perasaan yang asing ini. Begitu asing hingga mataku tak mau tertutup. 
Bukan ketakutan yang menyergapku namun sebuah keraguan tiada batas. Mendadak aku tak 
mengenalimu. Kemudian kalimat sialan itu berdenging kembali.

“…padahal cintaku padamu saja tidak sebesar itu.”

Denging itu menutup paksa mataku. Mataku tertutup namun dahiku berkerut bahkan alisku 
bertaut ngilu. Dadaku pun terasa sakit. Lalu kupaksakan untuk membalas ciuman itu seperti biasanya 
dan tetap saja terasa asing. Akhirnya aku memilih untuk diam mengatupkan bibirku. Dapat kurasakan 
kemudian bibirnya yang menyerah pada pertahananku dan beralih menelusuri leherku. Sejengkal 
demi sejengkal hingga membuatku semakin pusing. Sepertinya otakku benar-benar konslet. Kedua 
tanganku memegang kaku kedua lengannya, melakukan gerakan penolakan.

“Yameteyo….”

Tetsu tidak mau berhenti dan tetap menelusuri pertahanan akhirku, telinga.

“Tet…chan…Yame…te..” 

Tetsu melumat habis telingaku dengan lidah basahnya hingga membuat darahku tersedot ke 
ubun-ubun hanya dalam sedetik.

“Yamero!” kini aku benar-benar mendorong Tetsu hingga terhempas ke sisi sofa. Mataku 
menatapnya nyalang. “Aku sudah bilang berhenti!”

“Demo…doushitano?”

“Yang kenapa itu kamu! Kenapa kamu tidak berhenti padahal aku sudah bilang berhenti?!” 
nadaku benar-benar frustasi sekarang dan dapat kulihat gurat khawatir dalam pandangan matanya 
yang dengan cepat berubah menjadi amarah.

“Memangnya kamu mau memperkosaku?!”

..........

PLAK!



Dalam sedetik kepalaku terasa kosong, seluruh detik waktuku menguap sesaat entah kemana. 
Pipiku pasti kini sudah memerah namun panasnya tidak dapat kurasakan malah dingin menusuk 
langsung menyergapku. Kukerjapkan mataku namun aku tidak mau meluruskan pandanganku. Cukup 
dari sini aku dapat merasakan hawa mengerikan itu dan tidak ingin memastikannya. Mata nyalang 
melotot yang kini pasti sudah digenangi air mata dan sengalan nafas menahan amarah itu terlalu 
menakutkanku sekarang.

Waktu berhenti bernafas dan kita sama-sama mengembalikan nyawa kita ke tempatnya semula. 
Menisiknya perlahan kedalam raga yang mulai ringkih ini. Tidak ada kata yang terlontar diantara kita 
karena kita sama-sama tahu itu hanya akan memperparah keadaan. Toh aku yakin kita hanya akan 
saling menyalahkan lebih jauh lagi.

Aku tidak sanggup memandangnya lebih lama lagi maka langsung kusambar jaketku dan pergi 
begitu saja dalam keadaan menggigil hebat. Meninggalkan Tetsu yang termangu dalam 
kemarahannya. Sudah cukup sampai disini saja. Marrionatte sudah berubah menjadi manusia dan 
master tak akan mampu mengendalikannya lagi. Tali-tali itu putus dan kini menjerat sang master.

Rusak.

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

“Haido-san, kore wa…” salah seorang staff menyodorkan tas hitamku yang tak seberapa besar 
itu. “Tadi ada yang mengantarkan ini. Katanya titipan dari Tetsu-san”.

“Arigatou”. Aku menggangguk dan tersenyum tanpa minat. Memandangi benda itu seperti 
memutar kembali mimpi buruk. Semalam karena emosi aku melupakan tasku itu, untung Tetsu segera 
mengembalikannya karena hari ini aku membutuhkan notesku yang ada di dalamnya. Seperti biasa 
karena malas mencari aku langsung menumpahkan begitu saja seluruh isi tasku yang tak seberapa 
banyak itu. 

Notes, handphone, rokok, pemantik, pensil, sunglass…dan satu benda asing berbentuk tipis 
terbungkus dalam plastik. Seketika dahiku berkerut, kuangkat bungkus itu dan kupandangi dengan 
seksama. Aku yakin benda ini bukan milikku. Lalu milik siapa? Tetsu?

Sebenarnya aku ragu menanyakannya karena ini hanya sebuah benda sepele namun kini 
nilainya begitu penting bagiku apalagi jika benar ini milik Tetsu. Berkali-kali aku mengetik message 
di handphone flip-ku namun tidak juga kukirimkan, untungnya kemudian nama Tetsu menyala di 
layar handphone-ku.

“Moshi-moshi…” aku menjawab pelan antara senang dan ragu.

“Haido…?”

“nee…”

“Gomen…” tanpa pernah kusangka Tetsu langsung meminta maaf dan itu  menandakan 
masalah semalam benar-benar serius baginya. Sebenarnya juga sangat serius bagiku, bagaimana 
mungkin aku mengatakan hal seperti itu! Aku benar-benar menyesalinya.



“Aku yang seharusnya minta maaf. Tidak seharusnya aku mengatakan hal seperti itu. Semalam 
aku…”

“Daijoubu. Itu salahku yang memaksamu. Mestinya aku lebih memahami perasaanmu. 
Walaupun itu privat tapi bagaimanapun itu tetap ruang publik. Seharusnya aku meminta 
persetujuanmu dulu.” Penyesalan jelas terdengar dari suara Tetsu dan itu membuatku semakin 
terdiam. Terdiam memikirkan hal lain. Aku masih menimbang untuk bertanya atau tidak.

“Aku memaafkanmu….hontou ni gomen nee.”

“Arigatou.”

Kali ini suasana benar-benar terasa ganjil, jauh lebih ganjil daripada bertengkar dan entah sudah 
berapa lama kesunyian menyergap kami berdua hingga akhirnya aku memutuskan sesuatu.

“Etto…sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu tapi lebih baik besok saja saat kita bertemu.” 
Akhirnya aku mengambil keputusan yang tepat, dengan bertemu muka aku akan bisa tahu apakah dia 
berbohong atau tidak.

“Souka….” Kemudian Tetsu berhenti sesaat seperti menungguku “Baiklah…sampai jumpa 
besok.” Pembicaraan terputus dan meninggalkanku dalam keraguan membuncah. Tetsu sama sekali 
tidak curiga, entah karena memang bukan dia atau dia sama sekali lupa.

Hari esok terasa begitu menakutkan.

...tiba-tiba aku ingin berlari jauh sejauh-jauhnya.

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

Esoknya hari begitu cerah bahkan udarapun terasa segar, sepertinya mendukung mereka 
berempat berkumpul kembali untuk persiapan come back. Baguslah…karena suasana hatiku sedang 
tidak mendukung. Benda itu mencuri konsentrasiku semalaman. Sejak datang aku sudah menduga 
Tetsu akan datang terlambat demi menghindari rasa canggung denganku dan tebakan itu benar. Tetsu 
terlambat 10 menit dengan alasan tadi stuck terlalu lama dengan temannya di telepon.

Uso…

Tapi aku tidak mempermasalahkannya, karena seperti itulah cara kamu bertahan. Apapun yang 
terjadi berpura-puralah tidak terjadi apapun. Maka dengan cepat kami berempat menyesuaikan diri 
dengan ritme pekerjaan layaknya di neraka yang telah lama mereka kenal hingga aku melupakan 
keinginanku untuk bertanya pada Tetsu. Semua terlalu sibuk berlatih dan mengikuti rapat-rapat 
sepanjang hari hingga malam menjelang. 

“Otsukaresama.” Ken sudah menenteng ranselnya dan sibuk membungkuk pada semua staff 
yang dia temui. Di belakangnya menyusul Yukki dengan topi yang menutupi wajah lelahnya. 

“Otsukaresama.” Sesaat Yukki terhenti dan berbalik melihat kedua temannya yang tersisa di 
belakang yaitu aku dan Tetsu “kalian juga cepatlah pulang.”



“Wakatta.” Aku dan Tetsu menyahut berbarengan yang disambut rasa kaget dari kami sendiri. 
Yukki hanya tersenyum simpul namun penuh makna yang hanya kusambut senyuman kecil 
menenangkannya. Dengan begitu Yukki merasa tenang meninggalkan ruangan ini, setidaknya untuk 
malam ini.  

“Oh ya, aku hampir lupa. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu.” Setelah Yukki pergi aku 
baru berani mengutarakan niatku. Aku mengeluarkan notes dan mengambil benda kecil terbungkus 
plastik hitam dari  dalamnya. Mengacungkannya tepat di depan mata Tetsu.

“Ini milikmu?”

Tetsu terdiam cukup lama tanpa bisa kuartikan maknanya. 

“Ini ada di dalam tasku saat kamu kembalikan padahal aku yakin aku tidak memilikinya. 
Seratus persen bukan milikku.” Tegasku mencoba mengintimidasinya.

“Yakin?” kini Tetsu malah memasang ekspresi yang paling kubenci. Berkelit dengan wajah tak 
bersalah. His another personality who nobody knows that.

“Aku tidak pernah memakai barang seperti ini. Buat apa…”

“Oh ya?”

“Kamu tahu sendiri kan….kita tidak pernah memakainya.” Haido akhirnya terpancing umpan 
yang dipasang Tetsu.

“Itu kan kamu denganku tapi…” 

Kesabaranku benar-benar habis sekarang. Apa tidak cukup kemarin dia kutuduh akan 
memperkosaku?!

“Cukup!” aku menggebrak meja hingga Tetsu terlonjak kaget. Kelelahan fisik dan mental 
membuatku tidak mampu bertahan lebih lama lagi di permainan ini. “Berarti ini milikmu. Titik.”

Tetsu masih terdiam dengan tuduhanku. Aku menunggu pembelaannya lagi namun sungguh 
luar biasa….dia langsung menyerah! Helaan nafasnya dengan tepat kuartikan sebagai jawaban iya.  

“Kenapa? Kenapa Tetchan?” Aku sekali lagi mulai disergap frustasi, suaraku kini pasti mulai 
tidak terkontrol. “Kamu sengaja menyiapkannya untuk kita?”

Tetsu mengangguk pelan dan itu langsung menghancurkan duniaku.

“Asal kamu tau Tetchan…tak pernah sekalipun aku ada keinginan memakainya.”

“Mengertilah. Keadaan kita sudah berubah. Kamu punya Megu dan sebentar lagi aku memiliki 
Ayana. Ini demi keamanan kita semua.”

“…keamanan?” tiba-tiba aku merasa bodoh.

Kemudian aku hanya menunduk gelisah dan terus berpikir. Di satu sisi alasan itu sangat logis 
namun di sisi lain harga diriku terluka. Lebih tepatnya perasaanku dikhianati lagi setelah kejadian 
kemarin malam. Okey, call me stupid. 



“Kita ini sudah dewasa kan. Ini bukan masalah yang besar…”

“…bagimu.” Sahutku ketus.

“Itu bukan ukuran untuk hubungan kita kan? Anggap saja itu hal baru diantara kita. Tidak ada 
jeleknya juga.”

Aku tetap terdiam karena sibuk menata emosi. Aku tidak peduli bagaimana perasaan Tetsu saat 
ini. Tiba-tiba saja dia memelukku, aku tidak membalas maupun menghindar. Sebentar lagi dia pasti 
akan membujukku tapi rasanya darahku mulai mendidih hingga jantungku terasa sakit.

“Bagaimana kalau jangan bersikap kekanakan seperti itu?”

“Kamu lupa siapa aku?”

Tetsu memandangku bingung tanpa bisa membaca kemana arah pertanyaanku. “Aku ini 
manusia! cuma di hadapanmu aku benar-benar manusia biasa. Aku punya hati dan perasaan.”

“Wakatta.” Tetsu menyandarkan kepalanya di kepalaku dan menciumnya lembut. Menyalurkan 
seluruh kehangatan dan kepercayaan yang dia punya yang sayangnya tidak dapat kurasakan. Bahkan 
aku tidak yakin aku masih memijak tanah bumi ini.

“Apakah aku salah jika punya perasaan seperti itu? Aku masih boleh memilih kan? Lalu aku 
harus bagaimana?” kurasa aku mulai menceracau seperti orang mabuk sehingga Tetsu mempererat 
pelukannya padaku.

“Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Aku akan tetap berada disini, selamanya 
denganmu. Lupakan saja benda itu. Anggap tak pernah ada.”

Kata-kata manis itu hanya mengambang pilu di udara. 

Kamu tahu itu mustahil Tetchan.

“Gomen nee Tetchan…jika aku punya perasaan seperti itu dan kamu benar-benar tidak bisa 
menerimanya.” Terangku sejelas-jelasnya dan aku yakin Tetsu memahami kalimatku ini. Kemudian 
aku berhenti beberapa saat untuk mengambil nafas dan keberanian “…berhenti.”

“….nani?”

“….selesai.”  

Tetsu seperti berusaha mengumpulkan dunianya yang kuhancurkan.

“Aku capek.”

“Uso,uso,uso…uso! Kamu hanya terlalu emosi. Kamu sama sekali tidak serius. Aku yakin 
kamu tidak serius.” Tetsu pasti tidak tahu lagi harus merasa panik atau sedih karena kalimatku. Aku 
tahu ini terlalu kejam tapi aku sudah benar-benar menyerah. Bersamanya membuat hidupku 
berantakan dan aku tidak ingin lebih berantakan dari ini.

“Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk bersamamu. Kamu sudah tidak lagi percaya padaku.”

Aku tahu apa yang dipikirkan Tetsu saat ini…



Alasan?

…hanya karena sebuah kondom?

You must be kidding?!

Aku bertaruh atas hidupku untuk kalimat itu.

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



slide 7

Aku tidak akan, bahkan tidak ingin,mengatakan tebaklah apa yang terjadi dalam dua tahun masa 
kritis kami terhitung sejak kejadian kondom sialan itu.  Tentu saja satu kata...berantakan. honestly, we 
can’t handle it. Aku merasa dilecehkan untuk kedua kalinya dan Tetsu tahu benar apa artinya 
mengusik harga diri lelaki yaitu jalan buntu.

Tetsu sendiri terus-menerus tanpa lelah bertanya, memohon dan bahkan memaksaku untuk 
merubah pikiranku untuk meninggalkannya. Sebenarnya pun aku hanya meminta “break” dan bukan 
benar-benar meninggalkannya karena aku juga tidak yakin bisa berpisah darinya namun dia 
menerjemahkannya sebagai “selamanya”. Seingatku selama ini aku selalu kembali padanya, apapun 
yang terjadi dan bagaimanapun sikapnya padaku. Selalu begitu, tak berkesudahan dan begitu 
melelahkan. Konyol sekonyol alasan kekisruhan semua ini.

Kami menyadari sama-sama sudah lelah namun tetap berusaha untuk bertahan,seperti orang 
munafik memang tapi kami tak peduli. Aku dan dia mencoba berbagai cara untuk duduk dan 
berbicara namun setiap kali kami mencoba berbicara selalu tak ada titik temu hingga akhirnya kami 
memilih berdiam diri tanpa titik terang. Lalu kami akan sibuk dengan interpretasi kami masing-
masing yang belum tentu kebenarannya. Mungkin inilah wujud lingkaran setan itu.

Lelah dengan segala carut marut itu akhirnya tanpa sadar kami bersepakat untuk melupakannya. 
Lebih tepatnya kesepakatan tanpa kata. Maka kami sibuk dengan kehidupan pribadi kami selama dua 
tahun itu, apalagi aku punya Vampz yang menyita seluruh energiku. Dia pun memiliki karir solo dan 
bisnis apartemennya yang berkembang. Jangan lupa juga kami berdua sudah memiliki keluarga 
hangat yang sempurna. Dengan begitu kupikir hidupku dan hidupnya cukup berhenti sampai disini 
saja.

Pada titik ini hidupku pun sempurna, tenang, damai dan bahagia. Tapi kemudian aku jadi 
menyadari kata “bahagia” itu. Kebahagiaan itu ada dua. Bahagia atas apa yang kita miliki dan 
satunya,atas apa yang tidak kita miliki. Semula aku menikmatinya tapi lambat laun aku 
mempertanyakannya. Tiba-tiba aku merasa saat ini begitu bahagia.....mungkin karena saat ini aku 
tidak memiliki Tetsu?

Pertanyaan itu benar-benar menggangguku. Benarkah? Semudah itu kah? Sebenarnya aku 
hanya ingin memastikan, benarkah rasa itu benar-benar lenyap tak berbekas atau hanya terselip oleh 
waktu? Dan aku bertekad untuk benar-benar menanyakannya langsung, yang itu berarti memanggil 
kembali hal yang menyebalkan dalam hidupku.

Dengan pertimbangan yang matang aku memanggil kembali rasa yang hilang itu di suatu petang 
yang sunyi. Di sebuah kafe luas di pinggiran Tokyo yang tak terlalu ramai pengunjung. Kami 
mengambil meja di atap outdoor ditemani secangkir black coffe dan hot chocolate.

Tetsu datang dengan pakaian khasnya kala senggang, setelan coat warna gelap dengan tshirt 
warna oranye luntur serta jeans belel dan sepatu sneaker hitam. Aku sendiri karena pulang dari 
recording maka jaket tebal agak kebesaran dan jeans serta sepatu boots yang menemaniku,bahkan aku 
masih membawa sunglass yang sempat ditertawakan Tetsu. Kami tiba bersamaan, duduk  dan saling 
memperhatikan dari ujung kaki hingga ujung kepala. 

...........................

..................



..........

Namun tetap tak suara diantara kami.

“Kita duduk disini sekian lama bukan untuk bertanya kenapa rambut kita ganti warna kan?” 
akhirnya Tetsu gatal untuk bertanya. 

“Sebenarnya aku hanya ingin minta maaf untuk kejadian itu”.

“...itu?”

Aku tetap terdiam sambil meneguk kopiku dan dia tertawa sinis kemudian.

“Tidak usah membahasnya. Dibahas juga tidak ada artinya.” Kalimat dingin itu aku maklumi 
karena perjuangannya selama ini meminta maaf tidak kugubris. Mungkin saat ini dia merasa 
kupermainkan.

“Tapi aku...” 

“Aku tahu kamu melakukannya karena sebentar lagi kita akan comeback kan? Jangan sampai 
ada hawa aneh diantara kita atau semua fans kita akan ribut.”

Sesaat aku cukup kaget dengan pernyataan yang sama sekali tidak terlintas di otakku itu. 
“Silahkan menilai apapun tapi hari ini aku tulus meminta maaf. Saat itu memang aku sedang stress.”

“Kamu tidak punya alasan lain ya?...atau karena kamu ingin kita kembali?” entah Tetsu tidak 
mendengarku atau dia sengaja ingin balas dendam tapi dari awal semua kalimatnya menyerangku. 
Dan dia tiba-tiba tertawa geli melihat ekspresiku yang membeku.

“Jadi aku selama ini salah mengira rupanya. Kupikir kita sudah berakhir pada malam itu.” 
Kemudian dia meneguk gelasnya yang berisi coklat panas dan melempar kembali pisau kasat mata itu 
tepat di jantungku “Lihatlah....kamu bahagia dengan hidupmu yang tanpa aku dan akupun demikian. 
Jadi masih perlukah kita kembali bersama?”

Belum selesai aku memikirkan jawabannya mendadak Tetsu berdiri dari kursinya, meraih 
daguku dan mencium bibirku. Refleks tidak perlu sampai satu detik aku langsung mendorongnya 
hingga jatuh di kursinya lagi. Bunyinya menarik perhatian pengunjung lainnya namun untung saja 
sedang sepi dan adegan sialan itu sudah selesai.

“Apa yang kamu lakukan?!” Desisku marah. Aku tidak berani berteriak.

“Kamu lihat sendiri kan? Bahkan hal sesimpel itu tidak bisa kita lakukan di public area seperti 
ini. Bahkan badanmu sudah secara otomatis menolakku di muka umum . Lalu apa yang kamu 
harapkan?”

Aku kalah telak. Pembelaan yang kusiapkan dari rumah benar-benar tidak berarti di hadapannya 
dan selalu seperti itu sejak dulu. Lalu rasa lelah luar biasa itu kembali menyergap diantara kami.

“Sejak awal kita tahu hubungan ini tidak akan berakhir dimana-mana. We are walking in the 
road that leading us to nowhere, but i want to keep you in my life.” Aku berusaha bertahan dari 
tatapannya yang dingin. Pasti pernyataanku tadi sangat egois dan dapat kulihat ekspresinya yang 
seperti ingin menamparku.



“Just keep me then but don’t force me to keep walking in your way.” Lalu harga mati itu 
meluncur dari mulut Tetsu sebelum akhirnya dia berdiri dengan kasar dan pergi meninggalkan cangkir 
coklatnya yang belum habis.

Aku termenung dalam kehampaan menyadari tidak mungkin bagiku menentang haknya. Semua 
ini memang salahku dan aku tahu di dunia ini ada kata “terlambat”. Akulah yang terlambat 
menangkap tali itu sebelum terjatuh ke dasar jurang. Kemudian dadaku terasa sesak dan mataku pedih 
tapi kutahan itu semua. Walau menahannya membuatku semakin sakit.

Rasa sakit itu kembali datang, berarti rasa yang lama hilang itu telah pulang.

Damn...!

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

Lalu malam itu berlalu tumpang tindih dengan malam-malam berikutnya.

Kejadian malam itu seakan-akan tidak pernah terjadi diantara kami dan aku juga berusaha 
melupakannya. Kami tidak ada kontak sama sekali bahkan jadwal first meeting band aku dapat dari 
manajerku, bukan Tetsu seperti biasanya. Bahkan kami bertegur sapa seperti biasa di meeting besar 
hari ini. Benar-benar biasa saja seperti kawan lama yang bertemu kembali. Lalu semuanya bergulir 
seperti biasa. Latihan, diskusi, rekaman, meeting, photoshoot, shooting begitu seterusnya.

Suatu pola template yang biasa aku jalani tapi entah kenapa aku tidak bisa mengatur moodku. 
Ada kerusakan dalam self control-ku yang tidak kutahu pasti di bagian yang mana. Selama diskusi 
aku terus-terusan bersikap keras kepala, saat latihan aku juga sering marah-marah, rekaman pun aku 
lalui dengan menyulitkan para staff. Walau mereka tidak mengeluh di depanku tapi aku tahu 
sebenarnya mereka protes sekaligus bertanya-tanya dengan perubahan sikapku itu.

“Bersikaplah profesional.” Ujar Tetsu sambil menaruh bass pink-nya di sofa setelah kembali 
dari mengecek mastering bass di studio sebelah ruang latihan ini. “Itu sama sekali bukan style-mu. 
Biasanya yang membuat sakit kepala semua orang itu aku, bukan kamu Ha-chan.” 

Aku yang sedari tadi sibuk mengurutkan music sheet-ku masih bersikap acuh. Tidak ada 
pertanda aku mendengarkan kalimat itu sehingga Tetsu jengkel lalu kemudian meraih lenganku dan 
menyentaknya.

“Hei dengarkan aku!”

Aku membalasnya dengan pandangan tajam lurus ke matanya.

“Tetchan.....ini juga bukan style-mu. Kupikir kamu masih ingat kalau aku sering mendengar 
tanpa respon.”

Tepat sesuai dugaanku, Tetsu terdiam mendengarnya.

“Kita ini sama saja sebenarnya. Kita sama-sama berubah karena situasi konyol ini hanya saja 
kamu tidak mau mengakuinya.” Dengan teganya aku masih sibuk merapikan lembaran music sheet 
dan mengacuhkan Tetsu yang sekarang pasti sibuk berpikir. 



“Hachan.....tidak bisakah kita berdamai? Sebentar saja setidaknya untuk saat ini.” Tetsu 
memaksaku melihat matanya.

“Kalau begitu kembalilah padaku.” Aku balas menatapnya tajam dan dia langsung melengos 
jengah.

“Please.....itu sudah tidak mungkin Hachan. Buat apa? Sudahlah jangan menipu diri lagi. Kamu 
sendiri yang bilang kan kita tidak ada jalan untuk bersama. Apa kakimu belum terbakar setelah sekian 
lama berjalan di atas api?”

“Aku malah sudah tidak punya kaki dan penyebabnya itu kamu. Jadi kamu harus bertanggung 
jawab.”

“Apa kamu lupa kamu juga harus bertanggung jawab atas semua ini? Siapa yang menolakku? 
Jika sekarang aku capek dan ingin berhenti itu hakku. Sama seperti hakmu terus-terusan menolakku.” 
Tetsu menjawab ketus dan kemudian pergi dari ruangan sambil membanting pintu. Aku terlonjak 
kaget oleh responnya yang di luar perkiraanku. Memang dia sudah berubah sama sepertiku.

Tanpa sengaja mataku yang semula mengekor kepergian Tetsu kini terpaku pada bass pink 
kesayangannya yang tergeletak di sofa. Kecintaannya terhadap pink belum juga berubah seperti posisi 
warna hitam di  hidupku. Hal itu menyadarkanku bahwa kita akan tetap berbeda. Jika dulu kita bisa 
bersama dalam perbedaan ini mengapa sekarang tidak mungkin?

Semua orang pernah melakukan kesalahan, kita pun demikian. Bahkan selama ini kita berjalan 
bersama untuk menemukan kesalahan itu dan memperbaikinya. Tapi itu tetap tidak menjamin bekas 
luka akan hilang, luka yang tertoreh di hati akan selamanya mengendap di situ. Kabar yang sangat 
buruk untuk kami yang terlalu sering saling menyakiti.

Kini aku benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi.

Aroma kehancuran itu tercium jelas.

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

Bagi sebuah band ternama apalagi yang menunggu jika bukan sebuah tour sepanjang tahun 
apalagi setelah lama rehat dan itulah yang kami akan jalani. Seperti yang sudah direncanakan Laruku 
telah mengantongi list sekian banyak kota dalam beberapa bulan ini dan kami bekerja ekstra keras 
mempersiapkan live ini karena kami semua tidak ingin mempermalukan nama Laruku. Konsekuensi 
dari persiapan yang menggila itu adalah tidak boleh ada yang lebih utama dari profesionalisme. Jadi 
jangan tanya bagaimana hubungan kami. Dingin sedingin musim salju bulan desember.  Untungnya 
tidak ada yang mencurigai kami, mungkin karena memang biasanya pun kami seperti ini juga saat 
menjelang tour.

Tapi dari tour ini yang menarik bukanlah hal itu, terutama bagi kami saat ini, yaitu pembagian 
kamar. Jika bukan overseas biasanya kami berempat akan menginap di kamar dengan sistem 2:2 yang 
biasanya terbagi dalam komposisi Ken sekamar dengan Yukki yang kadang bertukar kamar dengan 
manajer atau staff, sedangkan aku se-la-lu dengan Tetsu. Alasan sebenarnya karena Yukki maupun 
Ken tidak tahan dengan dengkuran dan higienitas berlebih Tetsu sedangkan staff cukup segan untuk 
sekamar dengan Tetsu sehingga aku tidak punya pilihan lain selain menemaninya.  



Itu akan jadi hal yang biasa saja bila keadaan kami berdua damai tapi masalahnya sekarang 
tidak. Aku mencoba tidak memikirkan hal yang aneh-aneh atau apapun yang negatif dan untungnya 
sepertinya Tetsu juga tidak memikirkan masalah ini. Semua berjalan baik-baik saja sepanjang tour. 
Kami satu kamar, satu kamar mandi dan satu tempat tidur namun tidak ada sedikitpun pembicaraan. 
Aku malas berbicara dengannya begitu pun dia. Setiap kami masuk kamar itu artinya kami akan 
langsung tidur. Titik.

Rutinitas seperti itu kami berdua jalani lebih dari separuh jadwal. Setelah selesai kami biasanya 
akan masuk kamar, mandi lalu langsung tidur karena kecapekan. Namun tidak malam ini.

Setelah keluar kamar mandi yang kulakukan tidak langsung menyentuh tempat tidur tapi berdiri 
di depan jendela. Entah kenapa aku ingin melihat lampu perkotaan malam hari, mungkin karena 
hatiku sedang kosong. Live selalu menguras emosiku dan selalu membuatku terpekur sendirian di 
depan cermin fitting room tapi tidak untuk malam ini, mungkin karena itu aku ingin menyendiri 
dengan cara lain.

Kubuka penuh tirai jendela itu hingga terbuka semua dan mendadak aku terkesima dengan 
pemandangan yang terhampar di depanku. Baru kali ini kusadari keindahan dari lampu perkotaan di 
malam hari diantara tetesan rintik hujan. Bahkan keindahan itu semakin sempurna dengan pantulan 
lampu-lampu itu di kaca yang basah oleh buliran air hujan.

Tanpa sadar mataku membulat penuh, tanganku menyentuh kaca itu dengan ragu dan hilang 
semua isi otakku. Hanya ada aku dan pendaran lampu kota, tersedot ke dalamnya dan bahkan aku 
samar-samar seperti mampu mendengar suara kehidupan perkotaannya yang ramai. Entah berapa 
lama aku berdiri di situ seperti anak kecil yang melihat mainan impian terpajang di etalase, setidaknya 
cukup lama karena Tetsu sudah selesai mandi dan berdiri di sampingku.

Aku terkesiap tapi tak menggubrisnya namun suasana ini terlalu mendukung untuk bersikap 
tidak perduli. Aku merasa terjebak oleh kalimat masa lalu yang dengan kurang ajarnya melintas.

[Jika terjadi sesuatu pada hubungan kita apa kamu tetap disini?]

[Tentu saja. Walau sesakit apapun aku akan bertahan.]

[Kamu bisa mengatakannya sekarang, coba jika itu terjadi…]

[Aku akan tetap bertahan dengannya.]

[Aku yakin kamu tidak akan tahan menipu diri lama-lama.]  

....toh nyatanya aku tetap bertahan kan Tetchan, karena itu semua bukan tipuan. Nyatanya aku 
memang mencintaimu walaupun itu tidak adil untukmu. Itulah kenyataannya.

Tak ingin larut dalam kekonyolan kemudian aku berbalik dan merebahkan diri di single chair 
yang sudah kuputar menghadap ke jendela. Seketika aku merasa rileks,beban di badanku dan 
kepalaku merasa menemukan tempatnya bersandar. Waktuku seperti berhenti dan tetap berada di titik 
ini. Titik dimana hanya ada aku, dunia luas menakutkan dan Tetsu.

Ya...nama itu akan terus mengikutiku hingga hela nafas terakhirku.

Nafasku semakin konstan dan berirama melepaskan penat yang mengundang mataku untuk 
segera terpejam. Tetapi konsentrasiku tercuri oleh Tetsu yang kini ikut merebahkan diri di kursi 



sebelahku. Kepalaku hingga berputar untuk memandangnya melewati meja diantara kami dan 
kutemukan wajah rileks yang lama tak kulihat itu.. 

Kemudian matanya menatapku lembut. 

Aku terpana.

Mengapa aku tidak pernah mendapatkan sorot mata itu? Kenapa baru sekarang saat semuanya 
sudah serba terlanjur. Haruskah kita seperti ini dulu baru kudapatkan sorot matamu itu?

Kemudian aku merasa lelah menyelimuti seluruh tulang-tulangku dan membuatku memejamkan 
mata, sekaligus menyimpan sorot mata itu kedalam memoriku agar tak terbang maupun tercecer.

“Gomen nee....”

“Sshh....” mataku tetap terpejam namun kulanjutkan kalimatku “Jangan meminta maaf ataupun 
berterima kasih. Cukup kita memahaminya saja.”

Lalu kudengar nafas Tetsu yang menghembus berat dan aku tetap tak bersuara. Kami berdua 
menikmati keheningan ini, keheningan yang damai bukan sepi menyiksa seperti yang lalu-lalu. 

“Tetchan.....”

“Hmm?”

“Pernahkah kamu tahu kenapa kita tak bisa lepas?”

“Hmm....aku selalu memikirkannya tapi tak pernah dapat jawabannya.” 

“Sebenarnya kamu sudah tahu tapi tidak menyangka kalau itu jawabannya.”

“Karena kita memilih untuk menikah dengan wanita lain.”

“Aku tidak merasa begitu.”

“Aku memang tidak tahu apa yang kamu rasakan dan pikirkan tapi aku merasakan kamu 
memahami itu karena kamu sendiri yang mengatakannya.” Kuhentikan kalimatku yang mengundang 
tanya dalam dirinya. “Bahwa ikatan kertas dan cincin bukan jaminan suatu hubungan yang real. 
Kubuktikan itu pada kita.” 

Tetsu kini memalingkan kepalanya menolak memandangiku lagi sebelum dia membalas 
kalimatku itu. Aku merasa dia mencoba untuk menolak memahami kalimatku.

“Kita yang memulai, memeliharanya dan harus mengakhirinya juga.” Putusnya dingin tapi aku 
tidak sakit hati olehnya, karena aku sudah mengambil keputusan.

“Jika begitu akhiri saja dan akan terlihat bagaimana ikatan itu bekerja.” Aku tersenyum apa 
adanya pada langit hitam yang luas disana. Ya memang pikiranku sudah berubah, sebenarnya cukup 
lama namun aku bertahan pada egoku yang kini mulai terkalahkan. Bukan kalah namun bersikap lebih 
memahami. Sebelum kepercayaan itu habis lebih baik berhenti saat ini saja dimana kepercayaan itu 
masih tersisa tapi aku tidak akan memperjuangkannya, biarlah berjalan sendiri.

“Jadi kamu setuju?” ada nada ketertarikan pada kalimat Tetsu itu.



“Uhm...tentu saja, karena itu tak akan ada bedanya buatku. Aku akan tetap mencintaimu apapun 
alasannya  dan keadaannya.”

“Sepertinya sungguh sial jadi diriku ya.” Tetsu terkekeh pelan mendengar pengakuanku yang 
absurd itu. Suasana memang terlalu mendukung untuk munculnya romantisme lama yang 
menyakitkan itu.

“Juga jadi diriku.”  Aku menambahkan sambil tersenyum geli sendiri. Geli mengingat 
perjalananku selama ini saat berhubungan dengan Tetsu. Menyakitkan, melelahkan namun juga 
membahagiakan. Terlalu banyak rasa disana.

“Sebenarnya aku tak peduli alasan apapun, perasaan ini juga bukan aku yang minta. Datang 
dengan sendirinya dan tetap bertahan walau tidak kupelihara.”

“........”

Sepertinya itulah tangan takdir yang mempermainkan kami. Segala carut marut hubungan kami 
selama ini akan terselesaikan malam ini. Sebagai Hyde aku akan menerimanya kali ini karena aku 
tahu apa yang bersemayam dalam hatiku tidak akan berubah, apapun alasan dan kondisinya. Melebihi 
semua alasan-alasan itu yang terpenting adalah aku harus membahagiakan Tetsu. Selama ini aku 
sudah menjadi neraka dalam hidupnya. Jadi sekarang aku harus menerima kenyataan jika 
kebahagiaannya adalah jauh dariku. 

Suka tidak suka.

“Entah kenapa aku tidak tahu harus sedih atau senang.”

“Tidak usah dipikirkan...lebih baik kita tidur saja. Aku benar-benar mengantuk.” Aku 
mengakhiri pembicaraan kami sebelum Tetsu berubah pikiran dan juga diriku tentunya. Mungkin aku 
akan menyesali keputusanku malam ini tapi aku berusaha  untuk menutup mata. Seorang Hyde 
haruslah kuat.

“Etto...kamu tidak tidur di bed?” ada nada canggung dalam suara Tetsu dan hatiku sakit 
mendengarnya. Betapa satu kalimatku merubah segalanya, bahkan untuk kalimat sesimpel itu.

Aku tetap diam dan berpura-pura tidur hingga kurasakan Tetsu beranjak dari kursi dan 
merebahkan diri di bed baru kemudian aku berani membuka mata. Entah kenapa rasanya aku seperti 
bangun dari pingsan yang panjang. Seperti ada dunia baru yang menyambutku.

Yes, a new world....world without you.

Mencintaimu adalah sebuah kebiasaan bagiku dan kini aku harus melepas kebiasaan itu. Kamu 
tahu itu bukan hal yang mudah dan bahkan tak mungkin bagiku, karena apa kau tahu? Karena tak 
akan ada yang bisa merubahnya walau selama bertahun-tahun aku mati-matian merubahnya. 

Lalu bagaimana denganmu Tetchan?

.........the end.........


