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Rumah Barbie dan Sekotak Lego  

Oleh  

Maria Tarisa  

@miranda Ngeselin banget jadi orang! Ngajak berantem mulu. Ngerasa selalu bener, 

nggak pernah mau disalahin! 

Your tweet has been sent. 

Anda menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Ia mencoba mencari kedamaian sesaat 

dari hidupnya yang ricuh. Belum ada 5 menit ia merasakan kedamaian dalam dirinya, suara 

teriakan seorang laki-laki mengusiknya. 

“ ANDA!!! MAKSUD LO APA NGE-TWEET KAYAK GITU? LO NYINDIR GUE?”  

Rafka, kakaknya berdiri tepat diambang pintu kamarnya. Raut wajahnya 

menggambarkan betul perasaan hatinya saat itu. Kesal, marah bukan main. Anda yang 

melihat kehadiran Rafka di kamarnya, hanya menghela nafas.  

“ Please ya, Kak. Bisa nggak sehari aja lo nggak ngebentak gue? Cape tau nggak dengernya. 

Hampir budeg kuping gue. Lagian apaan sih lo, tiba-tiba dateng marah-marah. Nggak jelas 

banget.”  

Anda menatap sinis ke arah kakaknya. Sorot matanya jelas menunjukkan bahwa 

dirinya tidak menyukai kehadiran Rafka. Sementara itu, Rafka menatap adiknya geram. Ia 

mengepalkan tangannya, mengarahkannya ke arah Anda, hendak memukul adiknya itu. 

Namun diurungkannya.  

“ Lain kali kalo nge-tweet hati-hati. Nggak usah bikin tweet yang nyinggung perasaan orang. 

Remember that, Miranda Ardian!”  

Rafka menatap tajam ke arah adiknya, sebelum pergi meninggalkannya. Sementara 

Anda lagi-lagi menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya.  

“ There you go again, Rafka Ardian. It’s always about how you feel!” 

Anda menghempaskan tubuhnya di atas kasur, diputarnya lagu kesukaannya dari cd 

player usang kesayangannya. Anda bergumam, mengikuti irama lagu  Big Girls don’t Cry 



Top 5 Lomba Nulis Asyik yang diselenggarakan oleh Acer Indonesia 
 

milik penyanyi seksi Amerika, Fergie. Perlahan, gumaman Anda mulai samar-samar 

terdengar, ia terlelap dalam indahnya mimpi. Untuk sesaat Anda melupakan riuh dunia 

disekitarnya.  

*** 

Minggu pagi yang tenang, berubah gaduh ketika kakak-adik keluarga Ardian, lagi-lagi 

terlibat sebuah pertengkaran. Sebenarnya masalahnya sepele, Anda tidak sengaja menginjak 

kaki Rafka, ketika mereka bertemu di pintu kamar mandi. Rafka merasa Anda sengaja 

melakukan hal itu, karena kesal akibat ditegur soal tweet-nya tempo hari. Sementara Anda 

yang merasa tidak sengaja melakukan hal tersebut, balik marah pada Rafka. Anda merasa 

tidak terima, atas tuduhan Rafka. Seperti biasa, akhirnya mereka terlibat pertengkaran besar, 

sampai-sampai ibu mereka harus turun tangan melerai.  

“ BERHENTI!”   

Ibu Ani menyelinap masuk disela kedua anaknya yang sedang bersitegang. Wajahnya 

nampak kesal mendengar pertengkaran keduanya, yang tak pernah berakhir. Rafka dan Anda 

terdiam mendengar teriakan ibunya. Keduanya beradu pandang, seolah saling menyalahkan. 

Ibu Ani menghela nafas panjang, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya.  

“ Ibu nggak habis pikir sama kalian berdua. Kenapa sih setiap hari kalian harus ribut?” 

“ Itu Bu, Kak Rafka yang mulai duluan,” ujar Anda pada ibunya. 

“ Jangan dengerin, Bu. Anda aja yang cari gara-gara duluan.” Rafka nampak tidak terima 

dengan ucapan adiknya itu.  

“ CUKUP! Kalian ini memang sukanya ribut terus. Kenapa sih kalian nggak bisa seperti dulu, 

damai, baikan. Waktu kecil kalian nggak pernah berantem kayak gini. Ibu dan Ayah tuh 

pusing dengerin kalian ribut terus. Sekarang, sebagai hukumannya, kalian bantuiin Ayah 

beresin gudang.”  

Ibu Ani kemudian pergi meninggalkan kedua anaknya yang masih beradu pandang. 

Keduanya kemudian menghela nafas bersamaan, dan pergi meninggalkan tempat itu, hendak 

bersiap untuk melakukan operasi beres-beres gudang.  

“ Lo sih, Kak. Gue jadi mesti beres-beres gudang gini kan,” ujar Anda kesal ke arah 

kakaknya. Rafka tidak menggubris ucapan adiknya. Rafka asyik membereskan mainan-
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mainan masa kecilnya, sembari membayangkan kembali masa-masa kecilnya dulu. Rafka 

tersenyum sendiri, ketika memori masa kecilnya berputar-putar di otaknya. Sementara Anda 

yang melihat kakaknya senyum-senyum sendiri, merasa seram. Ia takut kalau-kalau kakaknya 

kesurupan. Oleh akrena itu, ia memilih ambil langkah seribu, menjauh dari kakaknya itu.  

Satu jam berlalu, Rafka dan Anda sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Keduanya 

tidak berbicara satu sama lain. Suasana begitu hening, hanya ada suara kardus digeser, dan 

plastik disobek. Rafka yang sedang sibuk memindahkan buku cerita miliknya dan Anda ke 

dalam sebuah kardus, tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Ia melangkah mendekati sebuah 

rumah-rumahan yang terletak dipojok ruangan. Rumah-rumahan bernuansa eropa dengan cat 

warna merah muda dan ungu itu menarik perhatiannya. Untuk sesaat Rafka tersihir keindahan 

rumah itu.  

“Anda,” panggil Rafka. Anda menghentikan pekerjaannya, menoleh ke arah Rafka, kemudian 

menghampirinya.  

“ Wah, rumah barbie  gue,” ujar Anda riang ketika melihat rumah barbie miliknya sewaktu 

kecil masih tersimpan rapi di gudang.  

“ Dulu kita sering banget main keluarga-keluargaan pake rumah barbie ini. Abis itu kita main 

lego, bikin mobil-mobilan, atau gedung pencakar langit,” ujar Anda kepada kakaknya. Seulas 

senyuman terpancar pada wajah Rafka dan Anda.  

“ Iya, gue inget. Sekarang kotak lego gue kemana ya, Nda?” tanya Rafka pada adiknya itu. 

Anda terdiam sejenak. Ia menundukkan kepalanya. Samar-samar terdengar suara isak tangis. 

Rafka terdiam. Ia menoleh ke arah Anda, yang tangisnya semakin gencar.  

“ Nda, lo kenapa?” tanya Rafka sembari memeluk adiknya itu. Anda tidak menjawab. Ia 

malah semakin kencang menangis. Rafka yang bingung harus berbuat apa, memeluk Anda 

semakin erat, dan mengusap kepala adiknya. 

“ Legonya...Legonya gue ilangin. Waktu lo nginep di rumah Tante, legonya gue bawa ke 

rumah Jojo. Di jalan pulang, gue dikejar anjing. Legonya lepas dari tangan gue. Pas gue sama 

Ibu nyari, legonya udah nggak ada. Waktu ibu bilang kalo legonya ilang, lo marah. Lo bentak 

gue. Sejak saat itu, kita gak pernah main bareng lagi, sampe sekarang.”  

Rafka terdiam mendengar penjelasan adiknya itu. Perlahan ia melepas pelukannya. Anda 

menatap kakaknya dengan tatapan nanar. Terlihat jelas gurat penyesalan di wajah Anda.  
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“ Maafin gue ya, Kak,” ujar Anda perlahan. Rafka masih terdiam. Matanya menatap tajam ke 

arah Anda. Perlahan seulas senyum terpancar di wajahnya.  

“ Nggak papa kok, De,” ujar Rafka, sambil menghapus air mata di wajah Anda. Anda 

terhenyak mendengar ucapan kakaknya. “De.” Sudah lama sekali Rafka tidak pernah 

memanggilnya begitu. Sejak kejadian itu, Rafka selalu memanggilnya “Anda”, tidak pernah 

sekalipun Rafka memanggilnya dengan sebutan “De.” Mendengar ucapan itu, Anda tak kuasa 

menahan kebahagiaannya. Ia memeluk Rafka erat.  

“ Makasih ya Kak, lo udah mau maafin gue,” ujar Anda.  

“ Sama-sama, De. Maafin gue juga ya. Mulai sekarang, kita lupain aja ya masalah yang dulu. 

Lagian kita udah gede juga, masa masih berantem gara-gara masalah begituan,” ujar Rafka.  

Anda menatap Rafka, lalu tersenyum ke arahnya. Begitupula dengan Rafka. Keduanya 

tersenyum, lalu tertawa. Sekali lagi, mereka berpelukan.  

“ Gue kangen kak sama lo!”  

“ Gue juga kangen sama lo, De!”  

Hari itu, pertengkaran Rafka dan Anda berakhir sudah. Kakak-adik yang terjebak dalam 

memori masa kecilnya itu, berhasil keluar dari belenggu kenangan masa lalu yang 

menyakitkan. Keduanya berani untuk saling mengakui kesalahannya, memaafkan satu 

dengan yang lain. Sebuah rumah barbie dan kotak lego, menjadi jurang pemisah bagi mereka, 

tetapi juga menjadi jembatan penghubung dari rasa rindu yang dirasakan keduanya. Rafka 

dan Anda, menemukan kembali damainya hidup yang sempat terlupakan.  

~Selesai~ 

 


