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BAGIAN 1
"Aku pikir harimau adalah pemburu terbesar
di dalam hutan,
tetapi ternyata pemburu terbesar pun
dapat juga diburu."
Bender
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1

PETAK-UMPET
'Bender, tolong jaga Xan baik-baik ya?' tanya Zia khawatir.
'Ya Ma, tentu saja!' Kusentuhkan kepalaku pada kaki depannya,
memastikan segalanya akan baik-baik saja.
'Jangan kabur lagi ya?' Mama memandangku dengan serius.
'Kakak selalu menjagamu. Sekarang kau harus menjaga adikmu
dengan baik juga.'
Aku melirik ke arah Joy. Ia mirip dengan Mama, kepalanya tegak,
bulunya yang berwarna oranye mengkilap di bawah sinar matahari.
'Ya Mama.'
'Bagus. Ayo Joy, kita berburu bersama?'
Joy lebih tua dariku. Ia sudah boleh ikut berburu.
'Ya, tentu saja.' Dengan kepala tegak dan bangga ia berjalan di
belakang Zia. Aku kecewa ditinggalkan. Aku juga ingin ikut belajar
berburu.
'Hai Bender, ini aku!' Xan muncul di belakangku, adik kecilku. Ia
menguap lebar.
'Enak tidurmu?' aku bertanya.
'Ppppprrr, yaa, ennaaaak!' geram Xan. Ia tersenyum dengan
senangnya padaku. Aku tertawa, memberinya senyum harimau yang
sok dewasa.
'Apa yang akan kita kerjakan?'
'Tak tahu.' Sebetulnya aku sedang tak ingin bermain dengannya.
'Cakar-cakaran?'
'Terlalu sering.'
'Aku tangkap ekormu, kau tangkap ekorku?'
'Bossaaaan!'
'Ah, kalau begitu apa idemu?!' Xan memandangku tersinggung.
Itu semua adalah permainan kesukaannya.
Kusebut permainan yang disukainya, 'Bagaimana kalau...
tangkap-daun!'
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'Dilarang mama, terakhir kali kau menggigit ekorku!'
'Kalau... permainan mengintai-merangkak-menggigit-memakan
bagaimana?'
'Itu juga dilarang.'
'Pppfff, semuanya dilarang.' Kulihat tanaman di sekelilingku.
Kami tinggal di bagian yang cantik di dalam hutan. Sebuah tempat
yang aman, begitu selalu kata mama. Asalkan kami tidak berada jauh
dari pohon tumbang kami. 'Aku punya ide!'
'Oya?!' Xan melompat.
'Ini permainan baru!' Aku berbisik di telinganya supaya seru.
'Keren!' Xan balas berbisik.
'Tentu saja! Namanya... petak-umpet.'
'Ooohhh!' Xan adalah penggemar terbesarku. Sementara itu
menurut Joy aku kekanak-kanakan dan mama selalu
mengkhawatirkan aku. Tapi menurut Xan aku keren.
'Permainannya begini, kau harus .. uhm .. memilih-milih ranting
sesuai ukurannya. Ranting-ranting itu kau deretkan ke samping, dari
yang terbesar sampai yang paling kecil. Sementara itu aku pergi
bersembunyi. Begitu kau selesai dengan ranting-ranting itu kau
harus mencariku!' Aku belum pernah memikirkan permainan
seasyik ini!
'Aha...' kata Xan. Ia tidak paham. Kau bisa melihatnya karena ia
memiringkan kepalanya dan moncongnya sedikit terbuka. 'O ya ya,
aku mengerti! Eeh .. aku pikir aku mengerti!'
Aku tertawa. 'Mari kita mulai saja ya, oke?!'
'Baiklah..' Xan berjalan ke arah ranting-ranting yang kutunjuk.
'Uhm, yang itu kecil...'
Aku berlari cepat-cepat ke pinggirlapangan kami yang terbuka.
'Lebih kecil dari ranting yang itu..'
Aku melesat diantara semak yang berlapis-lapis.
'Oh.. yang satu itu yang paling besar..'
Aku terus berlari sedikit lebih jauh lagi.
'Dan setelahnya yang itu..'
Kulihat ada pohon besar dengan lekukan di kulit batangnya.
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'Yang ini harusnya di mana.. ya?'
Kutancapkan cakarku di kulit kayu itu dan mulai memanjat.
'Aku masih punya dua!'
Lebih tinggi.
'Masih ada satu!'
Lebih tinggi lagi.
'Tapi.. di mana ya yang terakhir?'
Istirahat sebentar.
'Akuu..'
Aku melihat ke bawah.
'Selessaaii!!'
Oops.. setinggi ini? Aku terkejut. Tanah terlihat begitu jauhnya.
Bagaimana kalau aku jatuh? Apakah aku akan menjadi seonggok
Bender-penyet? Apa yang harus kulakukan? Jangan sampai Xan tahu
kalau aku takut.
'Bender! Bender! Di mana kau?'
Aku diam. Akankah Xan paham kalau dia harus mencariku?
Tempat ini luar biasa. Dia tak akan pernah menemukanku di sini.
'Bender, aku tak melihatmu di mana-mana!'
Aku mulai tak nyaman duduk. Dengan hati-hati aku bergeser
sedikit. Kraak! Kupeluk batang pohon kuat-kuat.
'Bender! Aku mendengar sesuatu, kau di mana sih? Ini tidak seru
lagi!'
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POHON
Aku tak berani bergerak. Bodohnya aku memanjat setinggi
ini,dan aku seharusnya menjaga adikku.
'Hei, Xan. Jangan takut. Aku di sini. Tempat ini sangat bagus untuk
bersembunyi, tapi aku akan menolongmu. Aku duduk di atas pohon,
persis di luar lapangan kita!'
Semoga saja Xan tidak tahu kalau aku tidak berani turun dari
pohon.
Terdengar gemerisik di antara pepohonan. Itu pastilah Xan, yang
mencoba mengendap-endap di antara semak-semak. Dia masih
belum cakap dan membuat banyak suara berisik. Itu dia di bawahku.
Ia mengibas-ngibaskan ekornya.
'Bender, aku takut, kita tak boleh meninggalkan lapangan kecil
kita. Yuk kita kembali?'
'Nggak-lah! Aku duduk enak-enak di sini dan pemandangannya
indah .' Tentu saja aku berbohong, aku kan tidak mungkin
memberitahu Xan kalau aku juga takut?
'Bagaimana kalau aku ceritakan sebuah kisah? Kau tiduran saja
sambil kulihat-lihat apakah mama atau Joy sudah kembali.' Bercerita
adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan dengan baik dan satu
lagi, membuat masalah.
'Ya! Bisa nggak ceritakan lagi kisah Matahari dan Malam?'
'Oke, dengarkan baik-baik ya!'
Matahari dan Malam menciptakan dunia.
Pohon-pohon tumbuh,
Bunga-bunga bermekaran,
Tanaman bermunculan.

Kemudian mereka melahirkan para Satwa,
Dan saat itu semua menjadi kacau,
Terlalu banyak Satwa di hutan!
Seluruh yang hijau mereka makan.
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Matahari dan Malam turun tangan,
Mereka mencipta Satwa yang cantik,
Pandai , cantik dan sangat perkasa!
Satwa itu adalah harimau.
Matahari memberinya warna jingga.
Malam memberinya garis-garis hitam yang cantik.
Sang Harimau langsung turun tangan
Dan menyelamatkan seisi hutan.
Matahari dan Malam kemudian tak henti-hentinya bertengkar,
Malam ingin sang Harimau lebih hitam,
Tetapi menurut Matahari hitam adalah warna yang kejam dan
gelap,
Dan ia ingin warna jingga yang menyala-nyala
Matahari dan Malam terus berselisih.
Mereka tak mau lagi bertemu.
Dan sejak itulah ada terang dan gelap,
Dua belas jam siang dan dua belas jam malam.

Aku hampir lupa bahwa aku duduk di atas pohon yang tinggi.
Begitu menariknya ceritaku sendiri. Xan berteriak dari bawahku,
'Satu cerita lagi, dong? Iya, satu lagi!'
'Kau mau satu lagi?' tanyaku. Aku senang, aku tak harus turun
dari pohon. 'Kau mau cerita yang lama atau yang baru?'
'Baru!'
'Oke, sebentar aku pikirkan dulu.' Untungnya aku tak
memerlukan waktu lama untuk mengarang cerita baru.
Dulu ada seekor burung,
Yang berpendapat dirinya paling cantik.
Ia punya banyak warna; merah, kuning dan hijau
Dan memiliki dandanan bulu yang cantik.
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Menurutnya ia adalah juara!
Suatu hari ia melihat burung betina,
Tentu saja ia ingin pamer di hadapannya,
Dengan sombong burung betina itu membuka paruhnya.
'Tunjukkan rasa cintamu!' begitu teriaknya.
'Bawakan aku kumis seekor harimau!'
Burung jantan yang cantik itu tersinggung,
Tetapi cinta membuatnya terdiam...
Dia ingin melakukan segalanya untuk si betina,
Ia mencoba dengan segala upaya
Mengabulkan permintaan si betina.
Ia melihat seekor harimau,
Ia terbang turun dan berbicara;
'Tuan Harimau, tolong minta satu helai kumismu..'
Ia terbang turun dari dahan pohonnya
Dan tak lagi berpikir tentang bahaya.
Ketika ia hampir dapat mengambil satu helai,
Harimau itu membuka moncongnya...
Si burung mencoba menghindar,
Dengan cepat ia mengepakkan sayapnya,
Tapi sungguh sayang, ia tak dapat mengelak...
Aku melihat ke bawah. Apakah Xan masih bawah pohon? Ya,
untunglah. Ia berjalan mondar-mandir. Aku tertawa. Xan kecil
sedang menirukan si harimau besar dan aku mendengarnya
berteriak, 'Aku-lah yang paling cantik, yang terbaik... dan kau, kau
rasanya enak!'. Adik kecilku melompat dan menyambar seekor
kumbang yang gemuk.
'Astaga, Xan, kumbang itu kotor, sebentar lagi mama kembali
membawa daging betulan!'
Xan terlihat malu dan ia melepaskan serangga itu dengan cepat.
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'Xan? Bender?'
Ooo.. itu Mama. Mudah-mudahan ia tak marah padaku karena aku
duduk di atas pohon.
Xan dengan cepat menyahut, 'Aku di sini!' dan ia menghilang di
antara semak-semak.
' Dimana Bender?' teriak mama.
Aku mengkerut, dengan suara pelan aku meyahut, 'Disini.'
Mula-mula tak ada suara. Kulihat beberapa daun semak di
bawahku bergerak-gerak. Tapi aku tak mendengar apa-apa. Mama
memang pandai menyelinap diam-diam di antara semak-semak.
'Bender, kau sedang apa di atas pohon?' Zia bertanya dengan
terkejut.
Aku menelan ludah. 'Kami tadi main petak-umpet.'
'Apa? Kau kan tahu, kalau kalian tak boleh keluar dari lapangan
kecil kita? Turun sekarang!'
Aku gemetaran dan memandangnya minta belas kasihan.
Mama menghela napas panjang dan bertanya, 'Kau tidak berani
turun ya?'
Aku menggelengkan kepala dan menggigit-gigit kumisku. Mama
kemudian berdiri meluruskan tubuhnya. Betapa besarnya ia!
Diletakkan kedua kaki depannya pada batang pohon dan dengan
giginya ia meraih tengkukku. Dengan mudah diambilnya aku dari
atas pohon.
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Ilustrasi
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Uff. Betapa senangnya aku kembali diatas tanah lagi.
'Ayo ikut, nak,' kata mama, sekarang dengan nada yang lebih
lunak. Aku berlari-lari kecil dibelakangnya menuju lapangan kami.
Sebetulnya lapangan ini tidak benar-benar terbuka, ada beberapa
tanaman dan semak-semak tetapi tidak ada pohon. Kecuali batang
pohon besar yang sudah tumbang, terletak ditengah lapangan.
Batang pohon tumbang ini adalah tempat yang menarik untuk
bermain, bersembunyi di bawahnya, dan untuk tempat tidur.
'Ini dia si Bender,' kata mama.
Joy melihatku sambil menyelidik. 'Bender, kau kemana tadi?'
'Eeh.. di atas pohon.'
Joy mendengus dan berputar menghadap mama. 'Ma, kita tidak
bisa lagi meninggalkan Xan berdua saja dengan Bender. Bender tidak
punya rasa tanggung jawab. Ini tidak bisa dibiarkan!'
Aku merengek memandang mama.
'Joy, terima kasih ya usulnya, tapi menurutku Bender bisa kok
mengasuh Xan. Ayo, kita makan sekarang.'
Xan melompat-lompat mendatangi mama. Aku tidak tahu apa
yang harus kulakukan. Aku merasa bodoh dan bersalah. Mama dan
Joy mulai makan. Mama mengoyak sepotong daging untuk Xan. Aku
mengamati dari jauh. Kemudian mama melemparkan potongan
besar ke arahku. Aku menyerah. Aku sangat lapar. Rasanya lezat.
Setelah makan,mama mulai tiduran. Joy berjalan pergi meninggalkan
kami. Aku melihat dengan cemburu pada Xan yang meringkuk
nyaman bersama mama. Terkadang ia masih menyusu. Aku tentu
saja sudah tidak lagi, aku sudah terlalu besar untuk melakukan hal
itu.
Mama kemudian tiba-tiba melihat ke arahku. 'Bender, kau masih
kecil, tapi tolonglah membantu menjaga Xan. Hutan, Satwa-Satwa,
dan semuanya itu berbahaya! Xan sangat menghormatimu,
menurutnya, kau hebat, jadi kau harus memberinya contoh yang
baik. Kalau kau terus-terusan melakukan petualangan yang
sembarangan, suatu hari nanti , bisa saja kau celaka. Aku tidak mau
kehilanganmu dan Xan. Kau paham, Bender?
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'Ya mam,' gumamku.
'Nah, mama memang sudah cukup galak padamu. Sekarang
tidurlah.'
Zia memang masih memandangku dengan alis terangkat, tapi sesaat
kemudian pandangannya melembut dan ia mulai menjilati kepalaku.
'Tidur yang nyenyak ya, Ben-der-niet *.'
Mama kadang-kadang memanggilku begitu karena aku seringkali
tidak ada ketika dicari. 'Selamat tidur mama.'

*Ben-der-niet berasal dari Bahasa Belanda. Kalimat ini lengkapnya, Ik ben er niet, yang
dilafalkan ik-ben-der-nit dan berarti, "Aku tidak ada".
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ANCAMAN
'Bennie, bangun!' teriak Xan di telingaku. Ia menggigit-gigit
dengan gigi-gigi harimau kecilnya dan mulai menarik-narik
telingaku.
'Hei, ada apa?' jawabku bingung. Kubuka mataku dan melihat ke
sekeliling. Sudah benar-benar terang.
'Mama dan Joy sudah pergi berburu. Aku harus membiarkanmu
tidur, kata mama. Kemudian semuanya jadi membosankan. Mengapa
kau masih berbaring, Bennie, ayo bangun!'
Aku menjilat-jilat kaki depanku dan mengendusnya dengan
hidungku. 'Aku bermimpi buruk.'
'Apakah mimpi buruk rasanya enak?' tanya Xan.
Kuputar bola mataku. 'Nggak dong, gila. Kau kan tahu mimpi itu
apa?' Xan mengangguk. 'Nah, mimpi buruk juga sama seperti itu, tapi
sangat menakutkan. Aku bermimpi aku berada di sebuah pulau,
benar-benar sendirian. Kalian semua tidak ada. Dimana-mana
didalam air hanya ada ikan-ikan yang menakutkan dan sepanjang
waktu mereka mengawasiku. Aku terperangkap oleh tatapan
mereka. Aku tak bisa pergi kemana-mana. Aku sangat takut dan
kehilangan kalian.' Kujilat-jilat kepala adikku. 'Untunglah kau
membangunkanku.'
'Oh, tapi aku akan melindungimu dari ikan-ikan itu, lho!' katanya
dengan berani.
Aku tertawa dan bertanya, 'Apa yang bisa kau lakukan?'
'Oh.. hmm..' Xan mencoba memikirkan sesuatu yang heroik. 'Aku
akan menarik telinga mereka semua sampai keluar dari air dan
memakannya!'
Kutahan tawaku karenaikan tidak punya telinga.
'Wah hebatnya!' kataku seolah terkesan.
'Iya kan! Sekarang kita bermain?' Xan mengibas-ngibaskan
ekornya dan menatapku penuh harap. Hampir saja aku bilang petakumpet, tapi untunglah aku langsung ingat peringatan dari mama .
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'Bagaimana kalau... tarik-tarikan kaki?'
Xan memang sudah merasa gembira sebelumnya, tapi sekarang
air mukanya berubah dari gembira menjadi super-gembira, lebih
gembira lagi sepertinya hampir tidak mungkin.
'YAAAAAA!!!' dan ia langsung merunduk, menyasar kakiku. Aku
terlambat paham. Ia sudah menarik kakiku dan aku jatuh telak
dengan moncongku menghantam tanah.
Ilustrasi

'Kau nakal!' dan aku berlari mengejarnya. Tentu saja aku lebih
cepat dan sekarang ia-lah yang terbaring di tanah. Kami berteriakteriak dengan ribut. Aku lupa betapa menyenangkannya permainan
ini. Xan berdiri dengan cepat dan segera membidik kakiku. Aku
melompat tinggi dan ia meluncur di bawahku. Kami kembali
berteriak-teriak.
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Tiba-tiba Joy dan Zia kembali. Mama langsung berbaring lelah.
'Mam, ada apa? Mana makanannya?'
'Nak, perburuan gagal. Kami mengamati sekelompok rusa untuk
melihat apakah ada yang lemah di antara mereka. Kami menyelinap
perlahan-lahan dan mendekat. Tapi Joy terlalu cepat bertindak dan
semua rusa melarikan diri. Jadi hari ini tidak ada makanan.'
Kulihat Joy menundukkan kepala.
Dengan cepat aku bilang, 'Nggak apa-apa kok. Xan dan aku sudah
cukup senang bermain.'
Joy bangkit dan bertanya dengan galak, 'Ya, ya, kalian main apa
saja?'
'Tarik-tarikan kaki! Seru sekali!'
'Dan kau menjaga Xan sepanjang waktu?'
'Ya!'
'Bagus deh.' Joy berbaring membelakangiku.
Mama mengangguk setuju padaku. Dengan senang aku mendekat
dan rebah di sampingnya. Xan juga meringkuk dengan senang
bersama kami. Ia lelah karena bermain. Aku teringat mimpi burukku.
Untunglah aku tidak sendiri, aku punya mama bersamaku! Bulunya
mengelus pipiku. Matahari senja berwarna merah. Betapa senangnya
di sini, walaupun tak ada makanan.
'Pssst!' Joy mengendus-endus dengan hidungnya di udara.
Mama juga ikut dan sepertinya ia mendengar sesuatu.
'Cepatlah Bender, Xan!' bisik Joy. Ia menunjuk pada lubang kecil
di bawah batang pohon yang hanya terlihat jika kau memang tahu
lubang itu ada di sana. Xan dan aku berlari ke arahnya dan Joy ikut
meringkuk bersama kami. Lubang itu persis cukup untuk kami
bertiga. Tepat waktu!
'Rox, ada apa kau datang?' kudengar suara mama. Rox adalah
harimau jantan yang juga tinggal dekat tempat kami. Mama pernah
bercerita tentangnya tapi aku belum pernah melihatnya.
'Aku datang mengunjungimu. Bagaimana di sini?' tanyanya
dengan suara geraman yang dalam.
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'Anak-anakku masih kecil, aku tak punya waktu untukmu. Aku
harus mencari makan, aku sibuk.'
'Anak-anak, kau punya berapa?' tanya Rox dengan nada tak suka.
'Dua betina dan yang paling kecil jantan.'
Hei, aku kan bukan betina! 'Mengapa mama berbohong?' tanyaku
pada Joy.
'Rox tidak suka ada harimau jantan yang lain di sekitarnya, tapi
harimau betina buatnya tidak mengganggu. Dan anak harimau jantan
bukan masalah buatnya, tapi harimau besar akan diburunya. Kalau
dia tahu kau jantan, mungkin ia akan menyakitimu,' bisik Joy.
Bulu kudukku berdiri dan aku meringkuk semakin dalam di
lubang kami.
'Benarkah? Aku ingin melihat mereka!' Rox meraung.
'Rox, kau tidak berpikir aku bohong kan?' jawab mama dengan
nada yang menenangkan. 'Pergilah sekarang dan datanglah setahun
lagi. Aku akan punya waktu untukmu.'
'Aku ingin melihat anak-anakmu!'
'Oke, kau boleh lihat yang paling tua. Yang lainnya masih terlalu
kecil. Joy, datanglah kemari.' kata Zia.
Joy melangkah gemetaran keluar dari lubang.
'Halo Bapak, saya Joy.'
'Mmm. Bagus, nak. Kau sudah bisa berburu?' tanya Rox.
'Iya pak. Tapi belum begitu pandai. Mama membantuku.'
'Sekarang aku ingin lihat yang dua lainnya!' pinta Rox
mengancam.
Aku gemetar. Kupikir ini adalah akhir hidupku.
'Eh..' Mama ragu-ragu. Tolonglah ma, cepat, pikirkan sesuatu!
'Maksudmu Eva dan Xan?' jawab Joy dengan cepat.
'Itu nama mereka? Panggil mereka!'
Aku harus memikirkan sesuatu. Xan gemetaran sama hebatnya
seperti aku. Apa yang bisa kulakukan? Biasanya aku mahir dalam hal
ini. AKU ... HARUS ...
'Mama,' kataku dengan suara setinggi mungkin. 'Mama, Xan
sangat takut. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian.'
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'Nah, aku sudah mendengarnya,' kata Rox, 'Itu suara anak
harimau betina. Anak yang penakut. Zia, setahun lagi aku akan
datang. Untukmu dan anak-anakmu!'
'Ya Rox, aku paham.'
Kemudian semuanya selesai, Rox sudah pergi. Aku bernapas
dengan lega. Uff, betapa menegangkan tadi!
'Oh, anak-anak, aku begitu takut akan kehilangan kalian!' kata
mama dan ia menciumi kami semua. 'Sebelum Rox kembali kita akan
pindah rumah. Sehingga ia tak bisa menemukan kita. Jangan
khawatir.'
Ini semua membingungkan bagi Xan.
'Mama, Eva itu siapa? Aku tidak mengerti.'
'Nggak apa-apa Xan, semua sekarang baik-baik saja.'
Berhimpit-himpitan kami tertidur. Untunglah hal ini berakhir
dengan baik!
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4

PERTENGKARAN
Aku mendengar suara-suara dan membuka mataku. Itu Joy dan
mama. Mereka bertengkar. Aku memutuskan tetap berbaring.
'Kau belum cukup dewasa!'
'Sudah cukup!' Itu suara Joy, tentang apa hal ini?
'Kau belum kenal wilayah ini dengan baik, Satwa-Satwa lainnya,
bahayanya!'
'Aku selalu dibimbing olehmu. Aku bukan anak kecil lagi! Sudah
waktunya aku menentukan hidupku sendiri. Dan aku hanya ingin
berburu.' Jadi itu yang diinginkan Joy. Berburu sendiri.
'Oke, Joy. Aku tidak bisa melarangmu. Kau boleh pergi berburu
sendiri. Tapi kalau ada yang salah, kalau kau tersesat, terluka, atau
sesuatu yang lebih parah menimpamu, aku tidak bisa melakukan
apapun.'
'Tentu saja, tapi aku akan berhati-hati! Dan jika aku menangkap
sesuatu? Boleh kumakan sendiri tangkapanku? Aku kan tidak harus
berbagi?'
'Kalau kau berburu sendiri, kau boleh makan semua
tangkapanmu sendiri. Tapi kalau aku menangkap sesuatu, aku juga
tak akan berbagi lagi denganmu, hanya dengan Bender dan Xan.'
'Oke.' Mereka saling menatap dan kemudian Joy melangkah pergi,
memasuki semak-semak. Zia menghela napas dan berputar. Kututup
cepat mataku dan berpura-pura tertidur.
Kudengar langkah lembutnya dan kemudian kurasakan usapan
basah di wajahku.
'Ppfff, ma-aam! Kau baru saja memandikanku sampai bersih
beberapa hari yang lalu!' seruku.
'Nggak apa-apa, kau selalu kotor.'
'Gggrrr, aku sudah besar, aku tidak perlu lagi dijilat-jilat!'
'Ah kau juga begitu. Kau masih kecil,' kata Zia.
'Nggak ah...' sahutku bersungut-sungut.
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'Ppppprrr..' dengkur Xan mengantuk. Mama menjilat-jilatku
sebentar dan kemudian mulai membersihkan Xan.
'Maa-aam! Aku nggak kotor!' sekarang Xan juga bilang begitu.
'Nggak apa-apa, abangmu juga tadi tidak pakai mengeluh-ngeluh,
sekarang giliranmu.' Itu tentu saja tidak benar, tapi dadaku
membusung dengan bangga.
'Ya ampun..' gerutu Xan.
Aku menguap dan tertawa. Mama selesai. Bulu-bulu Xan tegak
semua dan ia terlihat jengkel sekaligus mengantuk, sangat
menggemaskan.
'Nah anak-anak sayang, aku mau pergi berburu', kata Zia.
'Joy di mana?' Xan memandang terkejut ke sekeliling. 'Kalian
tidak pergi berburu bersama?'
Mama mengeluh dan menggelengkan kepalanya. Ia kemudian
menghilang di antara semak-semak.
Xan memandangku bertanya-tanya.
'Apa yang akan kita lakukan hari ini?'
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5

RUMAH BARU
Kudengarkan cerita mama dengan tidak percaya. Mama
menemukan tempat baru. Tempat baru yang akan jadi tempat kami
tinggal.
Ia mencoba menjelaskan, 'Aku berjalan di hutan menuju sudut
terakhir wilayahku. Di sana mengalir sungai kecil, di samping
bebatuan besar tempat tumbuhnya tanaman pakis sejenis paku –
pakuan. Ada banyak hamparan lumut yang lunak dan pepohonan
kecil. Kalian bisa bermain dengan asyik disana!' Ia memandang kami
penuh harapan.
'Dan bagaimana dengan Joy?' tanyaku.
'Ia akan ikut juga. Kita sudah begitu lama tinggal disini dan
tempat ini juga sudah tak begitu bersih lagi. Disana tempatnya indah
dan kesempatan semacam ini tak mudah didapat.'
'Yaaah! Batu-batuan!' teriak Xan. 'Aku selalu ingin melihat batubatuan! Yang besar-besar! Itu kerreeeen!'
'Benarkah yang kudengar, tempat baru?' tiba-tiba terdengar
suara Joy, ia berjalan dengan anggun ke arah kami.
'Baguslah kau sudah kembali, Joy', kata Zia, 'Berhasil menangkap
sesuatu?'
'Tidak, tapi tadi itu pengalaman yang baik, untuk seterusnya aku
akan berburu sendiri kupikir.'
'Oh, oke', kata Zia perlahan. Ada sesuatu yang terjadi antara
mama dan Joy, sekarang mereka tak lagi bisa berteman dengan baik.
Dulu Joy adalah fans terbesar mama, ia selalu setuju dengan mama,
ia selalu mengikuti aturan mama. Sekarang mereka terlihat
bermusuhan. Aneh..
'Menurutmu bagaimana, tentang tempat baru?' tanya Zia.
'Mmmh.. boleh juga. Tapi kita harus melihat-lihat dulu,
menurutku.' Joy berjalan mengitariku dan kemudian duduk.
'Kalau begitu besok kita semua ke sana. Dan sekarang, makan!'
Mama menangkap makanan yang lezat !
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Mungkin ini adalah malam terakhir kami tidur di sini. Dalam
kepalaku aku sudah membayangkan tempat kami yang baru, sungai
kecil dengan air bergemericik, batu-batuan besar yang ditumbuhi
lapisan lumut berwarna-warni. Aku langsung bersemangat.
'Tetap rapat di belakangku, Xan, setelahnya Bender, dan
kemudian Joy, kau menutup barisan. Kau harus mengawasi adikadikmu berjalan di belakangku, oke?' Mama memandang kami
dengan tajam. Kami mengangguk. 'Bagus, kita berangkat.'
Kami berjalan beriringan menembus hutan. Aku tak bisa percaya,
aku boleh begitu saja melintasi lapangan terbuka! Menegangkan dan
luar biasa, disaat yang bersamaan. Dari Joy dan mama aku selalu
mendengar kisah-kisah tentang hutan yang lebat. Sekarang aku
berada didalamnya dan ini menyenangkan! Hutan ini hangat dan
lembab. Kaki-kakiku melesak kedalam lapisan dedaunan di tanah. Di
atasku pepohonan menjulang tinggi ke langit. Mereka begitu
besarnya, aku tak bisa melihat puncaknya. Tanaman rambat
bergelantungan di sepanjang jalan kami. Terkadang kami merangkak
di bawahnya dan kadang-kadang kami harus melompatinya.
Tiba-tiba Xan menjerit dan mengibaskan kakinya.
'Au, au, au!' rengeknya. Zia membalik badan dengan cepat,
mencari-cari bahaya.
'Ada apa Xan? Siapa yang menyakitimu?'
'Semut-semut, aku menginjak sarang semut', kata Xan mengiba.
Aku mendengus lega. Kupikir barusan benar-benar ada bahaya.
Zia terlihat lega. Ia menggesekkan kepalanya dan menjilat kaki Xan
dengan hati-hati.
'Nah, jadilah harimau besar, pura-pura saja kau tidak merasakan
apapun. Semut-semut merah itu memang ganas, tapi sakitnya akan
segera hilang. Ayo, kita teruskan.'
Xan berusaha sebaik mungkin, tapi terkadang masih sedikitsedikit mengaduh, 'au', dengan suara minta dikasihani. Sekarang aku
memperhatikan baik-baik ke mana kakiku melangkah, supaya tidak
menginjak Satwa-Satwa kecil yang ganas itu. Semut-semut berbaris
beriringan. Kalau kau berhati-hati, kau bisa dengan mudah
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menghindari mereka. Dan begitulah perjalanan bertualang harimauharimau kecil, menuju tempat tinggal baru!
Kakiku mulai sakit, kami sudah berjalan beberapa waktu. Xan
bersandar di punggung Mama, dia pasti juga lelah.
'Mam, boleh nggak kita berhenti sebentar?' tanyaku. 'Aku sangat
ingin mengunyah-ngunyah sepotong daging.'
'Ayolah, Bender, kita hampir sampai kok!' kata Zia.
Aku berjalan terus sambil terseok-seok dan menurunkan
kepalaku. Puuh, aku tak pernah berjalan sejauh ini. Mama
melakukannya dengan mudah. Setiap hari ia pergi lumayan jauh
untuk mencarikan kami makanan. Aku berniat untuk berlari
setidaknya sepuluh kali mengelilingi tempat kami yang baru, setiap
hari. Supaya aku jadi kekar dan menjadi harimau yang kuat seperti
mama.
'Lihat, ini tempatnya, Bender!' Mama menolehmemandang kami
dan tertawa. 'Bagaimana menurut kalian?'
Aku berjalan mengelilingi mama. Rumah baru kami. Sangat
indah... Ada sungai kecil dengan air yang bergemericik, di sebelahnya
ada setumpukbatu-batu besar. Di atasnya terdapat hamparan lumut
yang seolah-olah berkata: Aku sangat empuk, mari berbaring di sini!
Di atas bebatuan terdapat sebatang pohon kecil yang kurus. Oh, dan
di sana, di bawah ada sebuah lubang dan di atasnya masih ada satu
lagi!
'Benar-benar... LUAR BIASA!!' seruku.
Xan melompat dari sisi Mama dan berguling-guling. 'Ooh itu yang
namanya batu, mereka besaaaar!! Sebesar pohon! Lumutnya empuk
dan ada sebatang pohon kecil di atas batu yang besar, hahahaha!'

Joy berdiri diam, ia memandang ke sekeliling dengan kepala
ditegakkan. 'Ada terlalu banyak tanaman.'
'Kalau kita tinggal di sini nanti mereka hilang dengan sendirinya.
Bender dan Xan akan habis menginjak-nginjaknya ketika bermain
dan bergelut', jawab Zia dengan geraman kecil. Betapa tidak
ramahnya mereka satu sama lain. Mengapa sih Joy sangat
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menyebalkan? Dulu ia lebih menyenangkan dan selalu mau bermain
denganku. Sekarang ia tak mau lagi. Sungguh sayang!
'Kalian mau tinggal di sini?' pertanyaan mama membuatku
berhenti berpikir.
'YAAA!!' Xan langsung berseru. Aku sejenak berpikir, tapi dengan
cepat kuambil keputusan.
'Menurutku di sini lebih menyenangkan dari pada tempat kita
yang lama!'

Hanya Joy yang terlihat masih ragu. Atau ia tak mau mengakui
bahwa di sini menyenangkan?
'Kalian bisa tinggal di sini,' kata kakak perempuanku, 'tapi kupikir
aku akan mencari tempat untukku sendiri. Sudah waktunya aku
mendapatkan wilayahku sendiri.'
Napasku tercekat. Apakah Joy bermaksud ingin pergi?! Kakakku,
yang selalu bilang kepada Mama bahwa dia tak akan pernah
meninggalkan kami. Sepertinya hal itu sudah lewat berabad-abad
yang lalu. Mama biasanya akan tertawa dan mengatakan bahwa alam
akan mengatur semua, pada saatnya 'burung-burung kecilnya'
terbang pergi. Apakah bagi Joy sekarang ini waktunya? Aku... tak
mau ia pergi.

'Kalau begitu sejak saat ini, ini adalah tempat kita,' kata Zia. Ia
bahkan sama sekali tidak perduli apa yang baru saja dikatakan Joy!
'YIPPPIIEE!!' teriak Xan.
'Kalian pergilah melihat-lihat ke sekeliling dan mencari tempat
yang cocok untuk tidur,' kata Zia. 'Aku akan mencoba menangkap
makanan kecil dekat sini. Joy, kau ikut?'
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6

BERBURU
Saat ini kami sudah tinggal selama beberapa waktu di tempat
berbatu kami. Di sini sangat menyenangkan. Dan mama benar. Xan
dan aku sudah menginjak-rata sejumlah tanaman Pakis. Sekarang ini
sudah terlihat hampir seperti lapangan terbuka, tetapi dengan
banyak bebatuan, air dan lumut. Seharian mama pergi berburu.
Biasanya sendirian, karena Joy pergi menjelajah sendiri dan baru
kembali larut malam. Jika di malam hari aku tidak bisa tidur, kadangkadang kudengar Joy menyelinap ke tempatnya. Aku rindu padanya,
rindu dia yang dulu. Sekarang ini ia menganggap kami anak kecil dan
kekanak-kanakan. Tapi aku sudah besar! Dan kuat! Kata Mama besok
aku boleh ikut berburu!
Akhirnya aku boleh berburu! Ini keerreeeen! Tapi ini artinya Xan
akan tinggal sendirian. Mama menjelaskan panjang-lebar apa yang
boleh dan tidak ia lakukan.
'Aku sekarang juga adalah harimau bessaarr!' kata adikku. Ia
sangat lucu ketika suaranya terdengar begitu bersemangat.
Aku tak sabar menunggu esok. Tetapi sekarang aku masih harus
tetap menjaga Xan.
'Bender?'
'Ja, Xan-kecil?'
'Aku agak takut tentang besok. Mungkin aku sebetulnya belum
cukup besar.'
'Tentu saja tidak! Mau kuceritakan sebuah kisah nyata?'
'Bukannya semua hal itu benar-benar nyata?'
'Uhmm.. tidak.' Apa Xan bahkan percaya kisah tentang Penepuk
Lalat Lari-lari atau kisah tentang Roro Si Kaki Tujuh?
'Aku sekarang akan bercerita tentang pertama kalinya aku harus
menjagamu. Ketika Joy dulu boleh ikut mama berburu.'
'Yaaa! Apa waktu itu kau juga harus tinggal sendirian? Tapi.. aku
waktu itu ada di mana?'
'Kau belum lahir.'
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'Aku tidak ingat itu', kata Xan mengerenyit. Aku tertawa dan
mulai bercerita.
'Ketika kau belum ada, Joy yang selalu menjagaku. Seperti aku
sekarang menjagamu. Ia membuat berbagai macam permainan,
seperti tarik-tarikan kaki. Pada suatu hari Mama berpikir sudah
saatnya Joy ikut berburu. Joy sama sekali tidak mau. Ia lebih suka
tetap tinggal di tempat kita yang aman, bersamaku. Kami berdua
sangat takut. Tapi Mama tetap membawanya. Aku mulanya sangat
jengkel Joy tidak ada, tapi di batang pohon kita yang dulu itu
ternyata ada banyak hal yang bisa kau lakukan. Misalnya
mengumpulkan daun-daun dan mememilah menurut warna mereka.
Dan menderetkan ranting-ranting dari yang besar sampai yang kecil.
Tapi yang paling menyenangkan buatku adalah berbaring di bawah
hangatnya matahari dan bermimpi. Sebetulnya rasanya mama dan
Joy selalu pulang terlalu cepat. Kami khawatir tanpa alasan.'
'Oh, jadi nanti semuanya juga akan baik-baik saja denganku?'
tanya Xan dengan lega.
'Tentu saja! Matahari dan Malam akan menjagamu!'
'Yippiie!' Xan melompat dengan empat kakinya di udara. Saat itu
daun-daun bergemerisik di belakang kami dan kami berputar
dengan cepat. Mama berdiri di sana. Ia membawa tupai besar di
moncongnya.
'Mama!' Xan berlari menyongsong Zia dan merunduk di antara
kakinya. Mama tertawa dan berjalan dengan tenang ke tempat kami
yang berbatu. Xan mencoba tetap berada di bawah mama tapi itu
sangat sulit dengan adanya empat cakar besar yang sibuk
melangkah. Ia tertendang, tersandung dan jatuh. Aku terbahakbahak.
'Mama, dulu kau kan pernah kecil?' tanya Xan saat sedang makan.
Zia mengangguk dengan serius. 'Semua harimau pernah kecil.
Dan setiap harimau tumbuh menjadi besar kalau mereka
memperhatikan baik-baik bahaya yang ada di dalam hutan.'
'Bagaimana pengalaman berburumu yang pertama?' aku
bertanya penasaran.
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Mama tersenyum padaku. 'Itu bencana. Aku terlalu lamban,
terlalu berisik dan semua yang kulakukan salah. Tapi itu semua
bukan masalah.Untuk pertama kali pasti berantakan. Begitu juga
ketika Joy mengejar rusa yang salah dan menghantam saudara lakilakiku ke pohon!'
'Oh..' kuharap besok aku baik-baik saja.
'Saudaraku pada akhirnya menjadi pemburu yang sangat baik. Ia
lebih baik dari pada aku!' kata Zia. Ia berdiri, meregang dan
memanjangkan badannya dan mendorong Xan ke arah lubang kami.
Aku berjalan mengikutinya. Besok pastilah hari yang seru!
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7

MANGSA PERTAMAKU
'Ayo, Bender?' ajak mama.
Aku menjilat kepala Xan dan melangkah keluar dari lubang kami.
Sudah saatnya, aku boleh meninggalkan rumah, memasuki hutan
yang luas. Mama memberi contoh bagaimana ia bisa berjalan hampir
tanpa suara menembus hutan. Ia menekankan kakinya dalam-dalam
dan memanjangkan lehernya ke depan. Aku menirukanya. Dengan
kumisku aku bisa merasakan posisi ranting-ranting. Aku mencoba
untuk tidak menyentuh apapun, supaya aku tak menghasilkan suara.
'Bagus, Bender!' kata Mama. 'Aku hampir tak mendengar kau
berjalan di belakangku. Kita akan mulai dengan mangsa yang mudah.
Seekor tikusdi rimbunan bambu. Aku tahu jalan masuk sebuah
lubang. Kita akan pergi ke sana.' Zia menjelaskan maksudnya. 'Kalau
kita sudah sampai di sana, kita akan menunggu diam-diam. Kita
punya kesempatan besar untuk menangkap seekor, tapi kita harus
sabar.'
Aku mengangguk. Ini sangat menegangkan. Mama baru saja
memberitahu apa yang boleh dan tak boleh kulakukan. Aku mencoba
mengingat semuanya.
'Lihat, ini dia lubangnya.' Mama mengangguk ke arah sebuah
lubang di tanah. Tersembunyi dengan baik di bawah semak. 'Kau
paham kan apa yang harus kita lakukan sekarang?'
'Uhm.. ya.' Aku bersembunyi sekitar dua meter jauhnya dari
lubang itu. Ke mana mama pergi aku tak melihatnya. Kuharap aku
bisa melakukan ini dengan baik!
Aku duduk dalam diam.
Tak ada satu pun yang terjadi.
Kucoba untuk tak bergerak-gerak dan memandang ke arah
lubang itu.
Aku mengendus sebuah bau yang samar. Sangat berbeda dari
bau-bau yang kukenal. Pastilah ini bau sarang tikus.
Itu di sana!!
Apa itu?
Ada sesuatu yang bergerak!
Apa yang harus kulakukan?
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Mama bilang aku harus menunggu dulu. Jangan pernah terlalu
cepat menyergap. Biarkan ia mendekat dulu.
Haruskah aku sekarang..? Atau..
Dari semak-semak keluar seekor tikus yang gemuk. Aku hanya
sedikit lebih besar darinya. Ini bisa jadi mangsa yang luar biasa. Aku
mengerutkan tubuh. Haruskah kutangkap sekarang? Atau menunggu
lagi? Apa yang pernah mama bilang? 'Hanya ketika kau bisa
menangkapnya dalam sekali lompatan, barulah kau terkam!'
Ya, akan kulakukan!
Tiga, dua, satu...
Aku melompat ke depan dan menangkap pantat Satwa pengerat
itu.
Aku dapat!
Ia meronta-ronta dan ia menendang-nendang moncongku dengan
kaki belakangnya.
Tapi aku tak melepaskannya!
Au! Ia menendangku lagi.
'Bagus, Bender!' kata Zia. Tadi aku tak bisa melihatnya. Ia
berbaring begitu diamnya. Perhatianku teralihkan dan tiba-tiba tikus
itu melarikan diri. Ia berlari ke lubangnya.
'Tidak!' teriakku, tapi mama menggagalkannya dan melompat
tinggi ke atas Satwa itu. Tikus itu tak punya kesempatan.
'Kau menangkap mangsa pertamamu, Bender!' katanya.
'Wow, keren! Tapi kau yang menangkapnya, mama!'
'Tanpamu aku tak akan bisa melakukannya.' Mama
menggeserkan kepalanya ke kepalaku. Aku merasa hebat. Aku ingin
melakukan ini setiap hari!
'Kita coba mangsa yang lebih sulit?' tanya mama.
'Ya!' Aku pasti bisa. Seekor rusa, kera, babi hutan, tapir atau
mungkin saja seekor gajah!
'Tapi sekarang kita bawa dulu tikus bambu ini pulang,' kata Zia.
'Jadi kita juga bisa sekaligus mengecek apakah Xan baik-baik saja.'
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Mama membawa si tikus di moncongnya dan mulai berjalan. Aku
melompat-lompat kecil di belakangnya. Sudah bisa kulihat wajah Xan
di depan mataku saat nanti kuceritakan kalau aku menangkap
seekor tikus. Ini sungguh keren! Kami berjalan memasuki wilayah
tempat tinggal kami.
'Hei Xan! Kami sudah kembali!' seruku.
Di mana dia sekarang? Mama meletakkan tangkapan kami dan
memandang dengan khawatir ke sekeliling. Xan tidak mungkin
kabur, kan?
Zia merunduk dan mengendus. 'Tidak kucium adanya jejak
harimau lain ke sini.'
Aku menarik napas dengan lega dan sekali lagi berteriak dengan
keras, 'Xan!'
Setumpuk dedaunan bergerak perlahan. Aku menatap dengan
tajam. Dua telinga menyembul dari balik tumpukan. Itu sepertinya
Xan! Dengan hati-hati aku berjalan ke sana dan dengan kakiku
kugeser beberapa daun ke samping. Di sana Xan duduk, benar-benar
tersembunyi.
Mama sekarang juga melihatnya dan dengan cepat disapunya
semua daun-daun. 'Kenapa kau duduk di sini?'
'Aku bersembunyi dari ..' bisik Xan. 'Aku tadi mendengar..'
'Ah jangan begitu.' Mama menggigit kulit di tengkuk Xan dan
mengangkatnya tinggi ke atas batu. 'Ayolah, kau kan harimau yang
besar. Kau lebih kuat dari kebanyakan Satwa lainnya.'
'Tapi Rox kan jauh lebih kuat dariku!' Xan menggaruk-garuk
lumut di bawah telapaknya dengan gugup.
'Iya, tapi Rox tidak akan menemukan kita di sini', kata Mama
berkeras.
'Xan, aku menangkap sesuatu!' seruku untuk mengalihkan
perhatiannya.
'Ooh keren! Apa? Seekor rusa? Beruang?'
'O cuma tikus bambu. Tapi yang besar, lho!'
Mama meletakkan tangkapan kami di depan Xan. 'Ini, yang ini
untukmu. Makan yang cepat ya, supaya tidak ada Satwa buas lain
yang datang. Aku dan Bender masih akan mencari mangsa lagi. Kau
tidak akan takut lagi, kan?'
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'Nggak dong', kata Xan dengan sepotong besar daging di
mulutnya. 'Aku sangat lapar.' Ia sudah tidak lagi memperhatikan
kami.
Dengan gembira aku menyelinap lagi di belakang mama
menembus hutan.
'Apa yang akan kita tangkap sekarang?' tanyaku.
'Yaa.. Kita bisa mencoba melihat tapir. Tapi bisa jadi
menyebalkan. Mereka adalah Satwa malam dan di siang hari mereka
cuma berbaring-baring. Mereka mirip batu-batuan, jadi bisa sangat
sulit untuk menemukannya. Kita bisa mencari sekelompok rusa. Tapi
mungkin saja kita tak bisa menangkap apa-apa. Rusa itu sangat
cepat. Kita harus bekerja sama dengan baik.'
'Oh.'
'Ayo, mari kita coba saja.'
Kami berjalan selama beberapa waktu. Aku melihat-lihat setiap
batu karena mungkin saja itu adalah tapir. Tapi aku tak beruntung.
Mama tiba-tiba berdiri diam. Ia mengendus. Dengan kepalanya ia
memberiku kode untuk mendekat. Kemudian aku juga mencium
sesuatu. Mama menjelaskan bagaimana kau bisa menemukan jejakjejak rusa dan bagaimana dari mengendus baunya kau bisa tahu apa
jejak itu masih baru. Yang ini masih sangat baru! Dengan merapat
serendah mungkin ke tanah, kami terus maju mengendap-endap.
Mama tiba-tiba berhenti dan aku hampir saja menabraknya. Ia
berbisik ada rusadi dekat kami.
Aku semakin merendahkan tubuh dan mencoba mendekat.
Krrsskk, krrssk, kkrssk! Bunyi dedaunan di bawahku. Para rusa
langsung bersamaan mengangkat kepala. Karena kaget aku duduk
menegang. Jantungku berdebar-debar. Dari sini rusa-rusa terlihat
cukup besar. Apa mereka bisa melihatku?
Seekor rusa membungkuk dan kembali meneruskan makan
rumput. Yang lain kemudian mengikutinya. Aku mengangkat
kakiku...
Krrsskk, krrssk, kkrssk! Mengapa daun-daun ini
bergemerisik?! Rusa-rusa `kembali terkejut. Telinga mereka

38
39

bergerak-gerak ke segala arah untuk mencari asal bunyi yang
mereka dengar.
Haruskah aku menerkam mereka? Kan mereka sudah tahu aku
ada? Aku harus bergerak cepat. Tiga, dua, satu ...
Aku melesat, dedaunan bergesekan dan bergemerisik di bawah
kaki-kakiku. Rusa-rusa itu tak lagi menunggu dan mulai berlarian.
Aku mencoba mengejar, mengimbangi mereka, tetapi dengan kakikaki yang panjang mereka mampu berlari lebih cepat. Aku berdiri
dengan nafas terengah-engah. Rusa - rusa sudah menghilang di
dalam semak-semak yang rimbun.
'Lumayan. Kau harusnya merayap lebih dekat.'
Aku melompat terkejut dan membalik badan. Pfffff, ternyata
mama.
Dengan cepat aku menjawab, 'Tak ada yang bisa kulakukan.
Telinga mereka bisa mendengarku!'
'Menurutmu bagaimana? Rusa-rusa memang selalu waspada.
Caranya adalah dengan perlahan-lahan dan setenang mungkin
merayap mendekati mereka. Kau harus memperhatikan baik-baik
daun dan ranting mana yang ketika kau injak tidak menimbulkan
suara. Kau belum cukup cekatan dan cepat, Bender.'
Astaga, akukan cukup cepat, pikirku dengan marah. Tapi Mama
benar. Aku kurangtangkas.
'Tidak apa-apa membuat kesalahan. Dan latihan akan
membuatmu terampil. Joy awalnya juga tidak bisa. Nanti kalau kau
menjaga Xan, kau bisa latihan merayap bersamanya.' Zia tertawa
menyemangatiku. 'Ayo, kita kembali. Jalannya masih jauh. Sambil
kuajari beberapa trik. Sabar, kau pasti akan jadi pemburu yang hebat
seperti aku.'
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PENDATANG BARU
Di hari-hari berikutnya aku selalu boleh ikut mama berburu.
Hanya saja aku kurang beruntung seperti kali pertama. Kami hanya
menangkap Satwa-Satwa kecil atau bahkan tidak menangkap
apapun. Xan boleh menghabiskan tangkapan, karena dialah yang
masih harus tumbuh besar. Joy hampir tak pernah pulang ke rumah.
Dia melahap mangsanya di tempat yang lain. Kalau Xan bertanya di
mana kakak perempuan kami, mama hanya menghela napas dan
berkata bahwa Joy sekarang sudah besar. Menurutku ia mencoba
menyembunyikan kesedihannya dari kami.
'Bender, kau hari ini tinggal saja dengan adikmu. Aku akan pergi
berburu sendiri,' kata mama. Aku lega,perutku keroncongan karena
lapar. Jika kami pergi berburu, pastilah perutku berisik sekali
sehingga semua rusa langsung berlari pergi.
Setelah berhari-hari berjalan-jalan menembus hutan, sangatlah
menyenangkan bisa tinggal bersama Xan. Kami berendam, berbaring
bermalas-malasan di atas lumut dan bermain dengan ranting dan
dedaunan. Betapa nyamannya!

'Hei anak-anak!' terdengar suara mama. Betapa cepatnya ia
kembali. Pastilah ia menangkap sesuatu yang enak. Aku melihatnya
dengan tegang. Zia berdiri di sana, tapi ia tak punya mangsa di
moncongnya. Ia memandang kami sambil tertawa.
'Ada apa mama, kenapa kau sudah kembali?'

'Aku menemukan seseorang,' kata mama penuh rahasia dan
berjalan menghampiri kami.
'Siapa ma? Tentunya bukan Rox?' tanyaku.

'Bukan, untunglah aku tidak melihatnya.' Zia berdiri dan menatap
kami dengan gembira. 'Aku kan pernah bercerita pada kalian tentang
jenis macan lainnya?'

'Ya, yang ukurannya lebih kecil, punya mata besar dan bercakbercak yang juga besar, yang dinamakan seperti kita! Dan yang
besar, bertotol-totol, yang malas. Dan tentu saja juga harimau!' seru
Xan.
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'Benar, maksudmu adalah harimau Bengali dan macan tutul', kata
Zia. 'Bender, kau tahu yang lainnya?'
Aku terkejut menatap mama. Kenapa ia menanyakan hal ini?

'Uhm, ya tentu saja' dan aku mencoba merangkum apa saja yang
kukenal, 'Kucing hutan, macan tutul, kucing emas dan tentu saja
macan dahan .
'Persis, macan dahan. Hari ini aku bertemu satu. Masih anakanak. Benar-benar sendirian.'
'Ah, kasihan sekali!' keluh Xan penuh rasa kasihan.

'Ya, macan itu awalnya sangat takut padaku, tapi aku perlahanlahan membiarkannya membiasakan diri. Ia bercerita bahwa ibunya
tak kembali lagi untuk memberinya makan. Kalian memang lapar,
tapi anak ini sudah lama sekali tidak makan. Dia kurang lebih
umurnya sama denganmu, Xan.'
'Aduh, malangnya!' seru Xan. Betapa ia selalu dramatis, tapi aku
juga kasihan pada anak macan itu dan lupa pada rasa laparku
sendiri.
'Aku baru saja memberinya makan, untunglah aku baru saja
menangkap seekor babi hutan. Setelahnya aku memberitahu kalau
ibunya kemungkinan besar tak akan kembali lagi.'

'Dia boleh saja tinggal dengan kami di sini!' Xan melompat ke
depan. Ekornya mengibas-ngibas dengan gembira ke sana-ke mari.
'Ya, itu juga yang kukatakan padanya. Dan aku ingin mengenalkan
kalian padanya, Nevah!'
Dari balik semak-semak melangkah seekor macan dahan yang
cantik. Berwarna cokelat terang dengan bercak-bercak hitam, yang
seperti awan tersebar di seluruh bulunya yang mengkilat. Ia
memandangi kami dengan dua mata emasnya yang cantik.

'Ooooh', kata Xan. Moncongnya terbuka lebar dan dia melongo
seolah-olah sedang melihat harimau bersayap. 'Kau punya telinga
yang berbulu halus!'
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Ilustrasi

Nevah bergumam pelan. Aku tak bisa mendengarnya.
Dengan cepat aku berkata, 'Xan, kau juga punya telinga yang
berbulu halus, lho.'
Xan memandang terkejut dan mencoba meraba telinganya
dengan kaki-kaki depannya. Ia jatuh terguling ke depan. Kami semua
sampai tertawa. Aku melihat Nevah juga tertawa kecil. Xan tegak
dengan malu-malu, tapi ia juga ikut tertawa.
'Aku akan memperlihatkan tempat kami. Dan sekarang juga
menjadi rumahmu!' kataku. Nevah sungguh terlihat menggemaskan.
'Lihat, di sini kami biasanya makan. Kau bisa lihat kan, karena
tempatnya tidak begitu bersih. Ini tempat kami tidur. Benar-benar
empuk dan enak. Dan di atas sana, di batu-batu, tempat Joy tidur.'
'Joy itu siapa?' tanya Nevah yang sekarang mulai berani bicara.
'O ya, kau tentu saja belum mengenalnya. Joy adalah kakak
perempuan kami, dia sekarang sudah cukup dewasa dan pergi
sendiri berburu. Kau sudah tahu namaku?'
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'Uhm, dimulai dengan Ben..?'
'Ya, namaku BenDER.' Aku menghadiahinya senyuman harimau
besar yang sedang gembira. Aku menyukainya dan gara-gara itu aku
tersipu-sipu.
Aku melanjutkan turku dengan segera. 'Lihat, ini adalah sarang
semut. Kami sekarang meletakkan selembar daun di atasnya. Hatihati, jangan sampai menginjaknya. Dan pohon yang ini sangat cantik.
Lihatlah bagian bawahnya, seolah-olah ada sebuah wajah terukir di
kulitnya. Kami menamainya Pohon Opa.'
'Apa aku boleh memanjatnya?' tanya Nevah. Dia memandang
dengan rindu ke atas pohon.
'Ya tentu saja, tapi apakah kau kemudian berani turun lagi?' Aku
memandang dengan khawatir ke arah pohon. Pohon ini terlihat lebih
sulit dan lebih besar dari pada pohon yang pernah kupanjat.
'Tentu saja!' Nevah tertawa padaku seolah berkata percayalah
padaku. 'Mama selalu meninggalkanku di atas pohon, sehingga aku
aman. Aku sangat pandai memanjat.'
'Mungkin aku harus bertanya dulu pada Mama.' Tapi sebelum aku
selesai bicara, ia melesat ke atas pohon. Totol-totol di bulunya
membaur dengan corak pada kulit pohon Opa. Ia sangat cepat, mirip
dengan tupai!
'Hey Bender, Nevah di mana?' kudengar Mama memanggil.
'Di.. atas pohon..' kataku perlahan.
'Nevah?!' panggilnya ke atas.
Sebuah kepala muncul dengan cepat dari balik dedaunan.
'Ya bu?'
'Kau baik-baik saja?'
'Ya Bu, tentu saja. Sangat indah di atas sini. Ada sarang burung
yang sudah tua di cabang ini, aku bisa berbaring dengan enak di sini.'
'Kau mau tidur di atas sana malam ini atau di lubang bersama
Bender dan Xan?' tanya Mama.
'Seumur hidupku aku selalu tidur di atas pohon. Aku bisa
mengawasi wilayah ini dengan baik. Jadi..'
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'Baiklah, kalau begitu kau tidur di sana', kata mama. Nevah
mengangguk dengan gembira. Kemudian dengan anggun ia
melompat dari atas pohon seolah-olah itu hal yang sangat mudah.
Aku pasti tidak akan berani! Jaraknya pasti lebih dari lima kali
panjang ekornya .
'Apa kalian mau makan?' tanya Zia.
Sekarang aku kembali merasakan perutku yang keroncongan.
Betapa laparnya aku. Dengan girang aku berputar. Di sana ada
mangsa yang sudah ditangkap mama. Ketika aku sibuk memberikan
tur, mama menyeretnya kemari sendirian. Xan sudah sibuk
mengunyah-ngunyah. Dengan cepat aku duduk di sampingnya.
Sewaktu aku menengadah dengan mulut penuh daging, kulihat
Nevah dan mama duduk di samping kami. Sekarang terasa seperti
aku kembali punya saudara perempuan. Ya ampun, Joy! Bagaimana
reaksinya nanti ketika tahu Nevah akan tinggal bersama kami?
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PERPISAHAN
'Apa?! Kau memasukkan kucing dari keluarga kucing yang lain ke
dalam keluargamu sendiri?!'
Aku melompat dan kepalaku terbentur. Itu suara Joy. Di luar
mulai remang-remang.
'Ya, Satwa kecil itu kelaparan, aku kan tak bisa begitu saja
menelantarkannya?!'
Itu suara mama. Ia dan Joy kembali bertengkar. Tapi kali ini
tentang Nevah.
'Kita adalah harimau, mama! Kita ada di tingkatan tertinggi
keluarga kucing! Kau harus mengusir makhluk itu.'
Bulu kudukku berdiri tegak. Bagaimana mungkin ia seberani itu
bicara tentang Nevah! Sebelum kusadari aku sudah melompat keluar
dan berdiri menggeram-geram kepada kakak perempuanku.
'Nevah itu baik.'
'Oh kau juga ikut-ikutan. Apa dia pacarmu?' desis Joy.
Aku tetap menggeram-geram, tapi tak tahu harus menjawab apa.
Di belakangku kudengar Xan tersandung-sandung keluar dari
lubang.
Joy berteriak, 'Tempat ini jadi terlalu penuh. Kalau kalian
memang ingin begitu, maka aku akan pergi. Aku tak mau lebih lama
di sini.' Ia membalikkan badan dengan cepat dan melangkah ke tepi
tempat tinggal kami.
'Joy!' panggil Xan tiba-tiba dan ia berlari menyusul kakak
perempuan kami.
'Selamat tinggal, anak kecil.'
'Joy, jangan pergi!'
'Sorry Xan, tapi aku tak bisa tinggal.'
'Oh?' Adikku terduduk dengan sedih.
'Joy!' panggil Zia sekarang dan dengan beberapa lompatan ia
sampai di dekat Joy. 'Berhati-hatilah, Sayang dan.. aku akan
merindukanmu.'
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Mereka saling berpandangan untuk beberapa saat. Kemudian Joy
berjalan menembus hutan. Aku menatapnya sampai ia benar-benar
hilang dari pandangan. Bahkan ujung ekornya tak lagi dapat kulihat.
Aku merasakan secarik kesedihan. Bagaimanapun ia adalah kakakku.
Tak seorangpun mengatakan sesuatu. Di bawah kakiku beberapa
lembar daun bergemerisik. Sebuah pohon sebetulnya seperti sebuah
keluarga. Dedaunan satu-persatu berguguran. Pada akhirnya mereka
semua meninggalkan dahannya.
Apakah Nevah masih ada di sarang burung? Aku berdiri dan
berjalan menuju pohon Opa.
'Nevah?' seruku ke atas. Dalam keremangan aku hampir tak bisa
melihat kepalanya di antara dedaunan.
'Hai Bender', sahutnya. 'Maafkan aku yang menyebabkan
kakakmu pergi. Aku tak mau merepotkan kalian.'
'Tidak, tentu saja kau tidak merepotkan kami! Joy sudah besar.
Dan semua daun pasti akan lepas suatu saat dari pohonnya.'
Nevah melompat dengan luwes dari atas pohon.
'Aku tak mendengar apa yang kau katakan tadi dari balik
dedaunan, tapi itu salahku kakakmu pergi.'
Aku menggeleng dengan keras, tapi bagaimana aku dapat
menjelaskan hal ini padanya?
'Anak-anak, Nevah, sini duduk di dekatku.'
Untunglah mama memanggil kami. Mungkin ia bisa mengatakan
kepada Nevah kalau itu bukan salahnya.
Mama berbaring di batu-batu di atas kami dan kami memanjat ke
arahnya. Saat ini sudah hampir gelap dan aku melihat bintangbintang di atas kami. Ke manakah Joy akan pergi?
'Bender, apa kau masih ingat cerita tentang harimau besar,
Rakonash?'
Aku mengangguk, tentu saja aku ingat legenda itu. Mama begitu
sering menceritakannya ketika Joy dan aku masih kecil.
'Maukah kau menceritakan tentang Rakonash pada Xan dan
Nevah?'
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Dengan bangga aku duduk tegak dan dengan penuh wibawa aku
mulai bercerita.
Dahulu kala di dalam sebuah hutan
tinggallah seekor harimau yang rupawan, Rakonash namanya.
Ia mampu melakukan dua keajaiban,
ia adalah ksatria yang perkasa!
Ketika datang musim kemarau,
Rakonash menemukan sumber mata air minum
Ia memberi air bagi setiap Satwa,
Sehingga semua Satwa bisa bertahan hidup!
Ketika musim badai datang,
Rakonash menyelamatkan pepohonan,
Dengan ekornya ia menangkap kilat,
Sehingga hutan tak terbakar!
Dua kali sudah Rakonash menyelamatkan para Satwa.
Mereka semua sangat berterima kasih,
Mereka membawakannya mangsa-mangsa terbaik,
Dan semua siap membantunya!
Harimau yang rupawan itu bermalas-malasan
Dan menikmati semua hidangan lezat yang tersedia
Ia tak harus melakukan apapun lagi
Ia sudah lama melupakan perburuan...
Tiba-tiba datanglah bencana alam
Banjir bandang datang menuruni lereng bukit
Tapi Rakonash sudah menjadi gemuk dan malas,
Air menyeretnya tanpa susah payah...
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Korak Sang Anak melompat dengan marah,
dan dengan segera ia membangun tanggul
dengan bantuan semua harimau yang dipanggilnya
Sehingga air kembali menuruni bukit dengan aman.
Korak lama mencari-cari
Tetapi Rakonash telah hanyut dan hilang terbawa air
Karena perubahan tindakannya menjadi pemalas
Si harimau tua itu tenggelam untuk selamanya...
Aku memandang sekeliling. Xan dan Nevah berbaring menyandar
pada Zia. Tetapi mereka tak tidur.
'Bagus sekali, Bender', kata Zia. 'Jadi harimau-harimau kecil bisa
belajar untuk tidak menjadi malas. Kebanyakan cerita-cerita tentang
harimau mengisahkan betapa cantiknya, betapa luar biasa, dan
betapa kuatnya kita. Joy mungkin berpikir bahwa kita ini lebih baik
dari pada Satwa lainnya...' Mama terlihat sedih. 'Ia pasti sudah
mendapati betapa bodohnya berpikir demikian. Kita semua saling
memerlukan ..dan mendukung '
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KISAH LAINNYA DI BAWAH BINTANG-BINTANG
Mama menjilat-jilat Nevah. 'Jangan takut, anak kecil, kami akan
mengurusmu dengan baik.'
Nevah menengadah memandang Zia. Dengan suara pelan ia mulai
bicara. 'Ibuku juga pernah bercerita padaku. Tentang makhlukmakhluk pohon. Apakah kalian kenal mereka?'
Kami menggeleng-gelengkan kepala dan Nevah kemudian duduk
dengan tegak.
Pohon melindungi hutan
Pohon menawarkan keteduhan
Pohon menahan hujan
Pohon menyaring matahari
Tanpa mereka kita tak bisa bernapas

Jangan membuat mereka marah
Jangan mencungkil akar mereka
Jangan mematahkan dahan mereka
Jangan melukai mereka
Makhluk pohon akan berbalik membalasmu
Setinggi pohon yang menjulang
dengan kepala seekor macan
tak terlihat bagai udara
dan dengan kesaktian yang luar biasa
makhluk pohon akan selamanya menjaga
Wow, kisah semacam ini belum pernah kudengar. Makhluk
setinggi pohon dengan kepala seekor macan dahan. Aku harap aku
tak pernah bertemu dengan mereka!
'Anak-anak, sudah waktunya tidur!' Mama meregangkan
tubuhnya.
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'Ah, ayolah! Maukah kau menceritakan satu kisah lagi?' tanyaku.
'Ini sangat menyenangkan.' Aku hampir lupa mengapa kami duduk di
sini. Kami bersama-sama duduk di bawah bintang-bintang karena
Joy telah meninggalkan kami.
'Baiklah. Ayo, kalian merapatlah padaku. Yang berikut ini benarbenar menakutkan.'
Bertiga kami saling merapat kepada bulu-bulu mama yang
hangat. Aku mencium wangi tubuhnya dan merasakan tarikan
napasnya.
'Cerita berikut ini benar-benar terjadi. Aku menceritakannya
untuk memperingatkan kalian.'
Ayolah, aku kantak takut apapun. Dengan mama di dekatku.

'Aku adalah harimau betina muda. Baru saja beranjak
dewasa,mungkin sedikit lebih tua dari Joy. Aku harimau yang
gembira, ingin melihat dunia, tapi belum paham bahwa hidup
ini terkadang bisa saja kejam. Pada suatu hari, ketika aku
sedang menghabiskan mangsaku dengan tenang, aku
mencium bau yang asing di udara dan aku mendengar bunyibunyian yang aneh. Aku menjadi penasaran dan pergi
melihat. Dengan hati-hati aku menyelinap mengikuti
bau
tersebut. Aku masih ingat dengan baik apa yang ketika itu
kulihat, seolah-olah peristiwa ini baru saja kemarin terjadi.
Satwa ini terlihat sangat tidak biasa. Badan mereka tidak
berambut, kecuali di atas kepalanyamereka punya rambut.
Tubuh mereka diselimuti kulit yang aneh. Ada lebih dari tiga
jumlahnya. Mereka berjalan dengan kaki belakangnya dan
mereka kurus dan tinggi, lebih tinggi dariku ketika berdiri!
Kulit mereka berwarna merah muda. Aku penasaran, apakah
mereka rasanya enak, tapi aku baru saja menghabiskan
mangsaku dan sudah tak lapar lagi. Aku terus
memperhatikan sambil merapat rendah ke tanah. Tiba-tiba
makhluk-makhluk itu menunjuk ke arahku dan membuat
bunyi-bunyi yang aneh. Aku terkejut dan berlari pergi!
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Aku memang masih muda ketika itu dan tak lagi memikirkan
mahkluk-makhluk aneh tersebut. Aku jarang berhati-hati. Ketika
itu aku sering bernyanyi; Tra la la, aku hidup! Tra la la, aku hidup!
Aku berlarian dan melompat-lompat di dalam hutan. Aku menyesal
setelahnya. Karena tiba-tiba aku mencium bau yang sama lagi, dan
makhluk itu berdiri 5 meter jaraknya dariku. Ia memegang sebatang
tongkat yang besar yang diarahkannya kepadaku. Aku paham bahwa
ini berarti bahaya. Karena biasanya Satwa-Satwa takut ketika mereka
melihat harimau dan secepat mungkin berlari pergi. Bagiku ini sangat
menakutkan, makhluk ini tidak takut kepadaku. Aku tak berani
bergerak. Aku menggeram pelan, tapi ia tak juga pergi. Ia
mengarahkan tongkat aneh itu kepadaku. Ketika itu terdengar
ledakan keras DORR!!!'
Xan dan Nevah yang malang terlompat karena terkejut. Ini benarbenar kisah yang menyeramkan. Aku melihat ke mama. Apa yang
terjadi waktu itu?
Mama mendorong anak-anak itu untuk kembali duduk. 'Anakanak, kisah ini hampir selesai. Coba dengarkan.'

Aku mendengar ledakan. Sama seperti kalian, aku juga
terlompat. Gila, di dekatku di tanah terjadi sesuatu,
semacam... cakar yang tak terlihat melubangi tanah tepat di
tempatku berdiri beberapa waktu yang lalu. Aku berlari
pergi. Secepat yang aku bisa. Untunglah aku tak pernah lagi
melihat ataupun membaui makhluk-makhluk itu lagi.'

Di batu-batuan tempat kami duduk sangat sunyi. Hanya
gemericik sungai yang kudengar. Moncongku sedikit terbuka. Kisah
ini menurutku sungguh menegangkan!
'Mama, ini betul-betul terjadi?' tanyaku tergagap.
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Ia mengangguk serius. 'Jadi anak-anak muda, kalau kalian melihat
makhluk seperti mereka, berlarilah, secepat kau bisa! Mereka sangat
berbahaya, jadi berhati-hatilah.'
Mama pastilah tidak akan memperingatkan kami begitu rupa
kalau hal itu tak benar. Sungguhlah ide yang menyeramkan bahwa
makhluk menakutkan semacam itu ada. Aku meringkuk lebih dekat
ke Mama, adikku dan Nevah. Hari ini memanglah hari yang aneh.
Mula-mula mama datang bersama Nevah, kemudian Joy pergi
meninggalkan kami, dan sekarang kisah yang menyeramkan ini.
Tiba-tiba kudengar dengkuran. Itu Xan, ia jatuh tertidur. Kulihat
Nevah juga sudah menutup matanya. Betapa cantiknya dia!
Mama bertanya dengan lembut, 'Malam ini kita tidur saja
bersama-sama berempat di sini, ya?'
'Yuppiie, menyenangkan!' bisikku dan kurebahkan kepala di atas
kaki-kakiku. Di tempat ini aku merasa bahagia. Kuharap aku tak akan
pernah bertemu dengan makhluk-makhluk yang diceritakan mama.

Ilustrasi
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BAHAYA
'Au! Berhenti!' Dengan marah kugelengkan kepalaku. Hah, aku
memimpikan hal buruk yang sama lagi, semua orang menatapku di
pulau itu dan aku sendirian. Apa yang menarik-narik telingaku? Aku
mengedip-ngedip dan... memandang tepat ke mata Nevah yang
bercahaya keemasan.
'Oh, halo', kataku terkejut.
'Apa kau selalu bangun tidur dengan marah? Aku cuma menarik
pelan-pelan lho, karena aku ingin kau bermain bersamaku.' Ia
memiringkan sedikit kepalanya.
'Aku tidak marah kepadamu, kok', kataku dengan cepat. 'Aku
bermimpi buruk. Pasti karena cerita mama yang seram.' Aku
meregangkan tubuh dan melihat Xan berada di tepi sungai
memandang ke arah kami.
'Kalian akan turun?' panggilnya.
Aku tertawa pada Nevah. Tentu saja aku mau bermain bersama
dan aku melompat turun dari batu. Hampir saja kuinjak mama. Ia
sedang berbaring bermalas-malasanditempat yang teduh.
'Selamat pagi, Bender, tidurmu enak?'
'Iya', gumamku. 'Aku sekarang mau bermain bersama Nevah dan
Xan, boleh?'
'Tentu saja. Aku masih lelah karena kemarin. Siang ini kau mau
ikut lagi berburu? Kau harus tetap terus berlatih, kalau tidak kau
tidak akan pernah belajar menangkap rusa.'
'Baik. Siang ini aku ikut.' Aku berjalan dengan cepat. Splaassh!
Xan berdiri tertawa-tawa. Diakah yang meyiramku sampai basah?
Atau Nevah yang berdiri di sampingnya? Aku tak tahu. Aku melesat.
Dengan satu lompatan besar aku mendarat di antara kedua pelaku
yang mencurigakan ini. Air bercipratan ke mana-mana. Sekarang
kami bertiga basah. Segar, kami bermain-main beberapa saat di tepi
sungai. Kami mencoba menangkap ikan, memandangi ranting-
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ranting yang mengapung dan bermain tarik-tarikan kaki di bagian
yang dangkal. Supermenyenangkan, Nevah ikut serta.
'Bender!' Itu suara mama. 'Ayo, nak, kita pergi berburu.'
Sudah siangkah sekarang? Aku melihat ke arah matahari. Ya, ia
sudah tinggi. Karena air aku tak merasa ini adalah waktu paling
panas. Xan dan Nevah mencari tempat teduh untuk beristirahat. Aku
melihat dengan cemburu sesaat. Kemudian aku berlari di belakang
mama memasuki hutan.
Aku berlari-lari kecil, setidaknya, lebih terlihat seperti
tersandung-sandung. Rusa di moncongku sangat berat dan aku
tersandung-sandung kakiku sendiri. Sebetulnya rusa ini kecil. Tapi
ini adalah rusa pertama tangkapanku sendiri! Mama membantuku. Ia
mengupayakan agar rusa tak bisa melarikan diri. Aku menerkam
dari belakang. Sangat keren sebetulnya. Nevah pastilah berpikir aku
sangat tangguh. Aku ingin menyeret mangsaku sendiri ke rumah
kami. Xan pasti tak bisa mempercayai matanya. Tiba-tiba mama
berhenti dan berdiri mematung.
'Letakkan', ujarnya tegas. Hah? Mangsaku?
'Apa?' Aku memandangnya sambil melongo dan karena itu rusa
jatuh dengan sendirinya ke tanah.
'Tiarap.'
'Mengapa?'
'Tiarap dan mengenduslah!' Suaranya tidak bisa dibantah. Aku
merendahkan kakiku dan mengendus-endus. Dedaunan, rusa, mama
dan ... dan ... apa sih bau yang aneh dan menjijikkan ini? Baunya
sedikit seperti batang pohon tua yang berjamur.
'Apa ini?' Aku mencoba mengingat-ingat di mana aku pernah
menciumnya ... Ketika sedang berburu? Bukan .. Di mana kalau
begitu? 'Tunggu, apakah ini..?'
'Ya!' potong Zia.
Aku menelan ludah. Tidak! Apakah Rox menemukan kami? Apa
yang akan dilakukannya kalau dia melihatku? Dan ... bagaimana
dengan Xan dan Nevah? Semuanya berkecamuk di dalam kepalaku.
'Bender, kau tinggal di sini. Aku akan melihat Rox ada di mana.'
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'Dan Nevah dan Xan bagaimana?' tanyaku penuh rasa takut.
'Kuharap mereka masih ada ..' Dalam suaranya kudengar sesuatu
yang tak pernah kudengar sebelumnya. Rasa takut, kemarahan?
'Aku ikut!' Aku berdiri. Zia membalikkan badan dengan tiba-tiba.
'Tidak.'
'Tapi ...'
'Tidak, kataku!' Mama memotong kata-kataku. Terkejut aku
mundur selangkah.
Dengan tegas ia bicara padaku, 'Penting sekali kau harus diamdiam duduk di sini. Aku tak mau kehilanganmu, mengerti?!'
Gemetaran aku menekuk kakiku. Mama menyelinap pergi dan
menghilang di antara semak-semak.
Aku menunggu ...
Di sampingku tergeletak si rusa, tapi tiba-tiba ia tak lagi penting.
Aku menunggu ...
Dan menunggu ...
Sesuatu dalam diriku mengatakan aku seharusnya berlari atau
berkelahi. Tapi aku tetap di tempatku.
Sangat sunyi.
Terlalu sunyi.
Aku tak bisa lagi. Aku harruuss tahu apa yang terjadi. Dengan
hati-hati aku berdiri... kriss, krass! Aargh! Daun-daun sangat h
menjengkelkan! Tapi aku sekarang adalah pemburu betulan dan aku
mengendap-endap hampir tanpa suara menuju rumah kami.
Jantungku berdebar-debar kencang sampai bisa kudengar di telinga.
Seluruh otot-ototku menegang. Dengan kumisku kucoba mencari
jalan di antara semak-semak. Hanya kepalaku kutegakkan di
antaranya. Kutajamkan telingaku. Apa itu? Kedengaran seperti suara
tangisan.
'Aku tak berani .. aku betul-betuk tidak berani!'
Itu Xan! Tapi dari mana datangnya suaranya? Aku memasuki area
tempat tinggal kami. Perlahan aku berjalan ke arah kiri, kemudian ke
kanan. Suara rengekan terdengar lebih keras.
'Nevah, aku takut!'
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'Xan!! Xan!!!' panggilku. Kemudian kulihat Nevah. Ia berdiri di
bawah pohon Opa dan melihat ke atas. Aku mengikuti
pandangannya. Xan berdiri di sebuah cabang. Dia mencengkeram
erat-erat dengan putus asa. Tapi ia tidak terluka!
Aku memanjangkan badanku dan meletakkan kaki depanku
setinggi mungkin di batang pohon. Kuregangkan badanku, tapi aku
tak bisa mencapainya.
'Xan, dengar. Kalau kau melepaskan cengkeramanmu, aku bisa
meraihmu.'
'Aku takut!' teriaknya terengah-engah.
Nevah melesat di sampingku ke atas pohon. Sekarang ia duduk di
samping adikku di ranting yang sama. Ia menjilat-jilat Xan dan
berkata perlahan. 'Ayolah, aku bersamamu.'
Krrrrsss, kuku-kuku Xan menggores kulit pohon, tapi ia
melepaskan cengkeramannya! Aku meraihnya dengan moncongku
dan meletakkannya dengan aman di tanah.
Nevah melompat ke samping kami dan mulai mencerocos, 'Kami
sedang berbaring di atas lumut dan tiba-tiba semua burung
beterbangan. Kami mencium bahaya dan ...'
'Tunggu dulu, Nevah, aku juga ingin mendengarnya!' Mama
berjalan menuju kami. Pfff, Mama juga aman!
'Sampai di mana aku tadi?' tanya Nevah.
'Kau bilang kau mencium bahaya!'
'Oya, kami tidak tahu itu apa, tapi kubilang Xan harus memanjat
pohon. Karena pohon adalah tempat bersembunyi yang paling baik.'
Ya, aku tahu itu dengan baik. Aku masih ingat ketika aku duduk di
cabang yang tinggi di atas pohon dan tak berani lagi turun.
'Jadi, ketika kami sedang duduk diam-diam di atas pohon, kami
melihat seekor harimau besar di kejauhan. Dia sangat besar. Kami
tak berani bergerak.'
'Itu Rox, aku tahu pasti,' Xan berkata dengan suara kecil.
'Dan kemudian?' tanyaku.
'Kami menunggu di atas pohon Opa cukup lama. Tapi harimau itu
tidak memperlihatkan dirinya lagi. Dan kemudian kau datang!' kata
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Nevah dengan senyuman berseri-seri ke arahku. Aku tertawa dengan
senang kepadanya.
'Nevah, terima kasih', kata mama. 'Kau sudah menyelamatkan
Xan!' Ia sedikit membungkukkan badan di depan si macan dahan.
'Aku sudah melihat-lihat berkeliling dan membuntuti jejak Rox.
Menurutku ia sempat berada dekat dengan tempat kita, tetapi
kemudian berlalu pergi. Ia tidak melihat kalian, karena kalian berada
sangat tinggi!'
Tiba-tiba aku ingat rusaku. Yang masih tergeletak di suatu tempat
di dalam hutan.
'Aku punya kejutan buat kalian!' Aku berlari ke tempat di mana
beberapa waktu yang lalu aku menunggu dengan penuh rasa takut.
Aku menyeret mangsaku di belakangku. Aku tadinya sangat bangga
dengan yang kutangkap, tapi sekarang aku sudah cukup bahagia
semua orang selamat.
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BAHAYA LAINNYA
Sekarang ini Nevah sudah tinggal beberapa waktu dengan kami.
Sepertinya memang selalu sudah seperti itu. Ketika Mama dan aku
pergi berburu, Xan punya teman bermain yang menyenangkan
bersama Nevah. Kadang-kadang aku iri pada Xan, karena menurutku
bermain bersama Nevah juga menyenangkan.
Perburuan berjalan semakin baik. Mama dan aku bisa bekerja
sama dengan sangat baik. Biasanya aku boleh melakukan
penyergapan. Terkadang aku menerkam terlalu cepat dan si mangsa
berlari pergi karenanya. Tapi kami punya cukup makanan. Suatu kali
kami melihat Joy di kejauhan. Ia terlihat cantik. Sudah menjadi
seekor harimau betina dewasa dengan leher yang langsing dan bulu
yang mengkilat. Mama berser-seri bangga. Tapi Joy tidak
memperhatikan dan sama sekali tidak melihat kami.
'Lihat, di sana ada sekelompok besar rusa. Mengendap-endaplah
ke arah mereka', kata mama. Kami selalu mengupayakan berdiri
menentang angin. Maka Satwa-Satwa itu tidak bisa membaui kami
dan tidak mencemaskan adanya bahaya. Sementara itu aku sudah
sangat tahu di mana aku harus tiarap dan apa yang harus kulakukan.
Selangkah demi selangkah aku merayap ke depan. Dedaunan hampir
tak lagi menimbulkan suara. Aku menajamkan mataku ke arah
seekor rusa betina tua. Kawanan itu tetap merumput. Mereka tak
mendengarku. Aku sangat bangga karenanya.
'DORR!!!'
Sebuah ledakan sangat besar dari sisi lain para rusa
mengejutkanku. Dan bukan hanya aku yang terkejut, semua rusa
mulai berlarian. Ke arahku! Aku harus pergi dari sini!
Puluhan kuku-kuku tajam berderap ke arahku, bam, bam, bam,
bam, bam! Tanah bergetar karenanya. Aku harus lari! Tubuhku
menolak, aku seperti lumpuh. Mengapa? Aku harus PERGI!
Seolah-olah aku mendengar lebih banyak dentaman. Mereka akan
menghantamku sampai rata!
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Akhirnya tubuhku kembali bekerja dan aku berlari cepat dari
sana. Aku adalah harimau yang cukup atletis, tapi rusa-rusa dengan
kuku-kuku besi itu benar-benar banyak jumlahnya dan mereka lebih
cepat!
Lari, Bender, lari! Kusemangati diriku sendiri. Lebih cepat, lebih
cepat! Kudengar gemuruh suara para rusa di belakangku, tanah
berdentam seolah-olah makhluk pohon sedang menghentakhentakkan kaki dengan marah! Aku berlari secepat kumampu, apa
lagi yang bisa kulakukan?
Di sana! Sebuah batang pohon yang berlubang, aku bisa masuk!
Aku melompat, kuku-kuku rusa yang paling depan menyentuh
ekorku. Denyut rasa sakit kurasakan di tubuhku, tapi aku di dalam
pohon, aman. Ekorku teriris. Untunglah hanya itu saja, karena aku
bisa saja mati. Kurasakan tanah masih bergetar dan melalui celah
bisa kulihat kuku-kuku melesat berlalu.
'Pffuuh!!' aku menghela napas. Akhirnya semua rusa berlalu. Aku
selalu berpikir bahwa harimaulah pemburu terhebat di hutan, tetapi
pemburu yang paling hebat pun bisa juga diburu. Dengan hati-hati
kukeluarkan kepalaku dari dalam batang pohon. Tak terlihat satu
rusa pun. Bagus.
Aku melangkah keluar dari lubang perlindunganku dan melihat
ke arah jejak-jejak kaki. Jika aku mengikutinya.. aku memandang ke
tanah, mengendus bau rusa dan ... bau... sesuatu yang sangat
berbeda. Aku tak bisa mengingat-ingat bau apa itu. Aku mendongak
...
O, tidak!
O, tidak!!
Aku melihat si makhluk itu, makhluk yang ITU. Ia berjalan di atas
kaki belakangnya, tubuhnya panjang dan tak berambut, kecuali di
atas kepalanya! Ia tak takut padaku. Untuk pertama kalinya aku
merasa kecil. Di salah satu kaki depannya ia memegang sebuah
tongkat, tongkat yang ITU. Tongkat yang bisa menembak dengan
cakar tak terlihat dan yang lebih kuat dari mama.
Mama!
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Mama pernah bilang, 'Jadi anak-anak,
kalau kalian melihat makhluk semacam
itu, lari, sekencang kau mampu!' Aku
membalik badan, tapi terasa ada yang
salah. Jika makhluk itu menembakku
dengan tongkat bercakarnya, maka aku
tak bisa melihatnya!
Walaupun begitu aku harus lari,
karena mama bilang begitu. Aku
mengangkat kakiku. Dengan
takut kulihat apa yang sedang
dilakukan makhluk itu.
KLANG!
Sesuatu menjatuhiku.
Seperti jalinan akar-akar
gantung. Aku tak bisa
lepas. Aku mendorong,
menarik dan menggigit
benda tersebut.
Makhluk itu kembali
memegang tongkatnya
dan
memasukkan
seuntai
bulu berwarna merah
jambu ke dalamnya.
Apa itu?
Ia membidikku.
Aku harus lari, lari, lari! Aku menggigit dan mengunyah tali-tali
itu. Aku harus berusaha keluar, aku harus berusaha sampai kepada
mama!
'MAMA!! AKU DI SINI! TOLONG! TOLONG!
Makhluk itu menatapku di samping tongkatnya.
PWIEEW! Cakar berbulu merah jambu itu melesat di udara. Ke
arahku.
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PRIK! Sebelum kusadari cakar itu menempel dalam di kulitku.
Kulihat bulu merah jambu itu di antara bulu-buluku. Kucoba
menggoyang-goyang melepasnya. Ia harus lepas. Aku bergoyanggoyang tetapi tidak berhasil. Aku lelah. Aku jatuh ke tanah. Tapi aku
ingin bangkit! Aku HARUS bangkit!
Semuanya menjadi kabur. Sebuah bayangan besar membungkuk
di atasku.
Aku harus ...
Kemudian semua menjadi gelap.
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BAGIAN 2
"Tinggalkan rumahmu
untuk mencari pengalaman dan berpetualangan
Tapi pastikan kau akan pulang
untuk menceritakannya."
Saia
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HARIMAU
'Hei, kau harus lihat! Ada apa di sana?' Aku menarik-narik lengan
baju Jason.
'Saia, tenanglah!' Tapi ia berjalan di belakangku di antara orangorang ke arah semacam panggung. Aku melihat seorang perempuan
barat berdiri di sana. Seorang laki-laki memotretnya. Aku mengenali
anak muda dengan rambut acak-acakan yang berdiri di samping
perempuan itu.
'Jason, itu Kamir yang tadi pagi kuceritakan. Aku sempat ngobrol
dengannya di lapangan di samping hotel kita.' Aku lihat ia
memberikan sebotol susu kepada perempuan itu, sebuah botol susu
bayi besar dengan dotnya. Kemudian barulah kulihat dengan jelas
apa yang berada di atas meja di sampingnya dan aku terkejut. Seekor
harimau! Perempuan itu mencoba memberinya sebotol susu. Tetapi
si harimau terlihat bingung dan tidak bereaksi. Aku mencengkeram
bahu Jason.
'Ayo, kita harus memanggil papa!' Kami kembali menyeruak di
antara orang-orang menuju ke arah toko suvenir tempat ayahku tadi
masuk. Ia ingin membeli hadiah untuk keponakannya di Belanda.
Kami melihatnya berdiri di belakang toko, di dekat kaos-kaos dengan
gambar satwa –satwa Sumatera.
'Pa, ikut yuk. Ada seekor harimau!
'Hah, apa katamu? Ada sesuatu yang bagus dengan gambar
harimau?'
'Bukan, seekor harimau betulan!'
'Apa maksudmu? Kita ini ada di kota besar. Di hutan mungkin ada
harimau, tapi di sini tidak.'
Jason memotong perkataan ayahku, 'Wilco, ikutlah. Saia benar.
Merekamengizinkan turis membuat foto dengan seekor harimau.'
Ayahku mengerutkan keningnya dan mengikuti kami dengan
cepat keluar.
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Perempuan itu baru saja selesai berpose di samping harimau.
Sekarang ayahku juga melihatnya. Satwa yang malang itu lehernya
dirantai dan terlihat sedih. Seorang anak muda melangkah ke atas
panggung dan menggantikan tempat Kamir.
'Siapa, o, siapa yang ingin berfoto dengan harimau yang cantik
ini? Hanya satu dolar. Kesempatan ini tak akan datang dua kali!'
Dengan segera para turis melangkah naik. Kali ini sekeluarga.
Aku marah terhadap Kamir. Tadi pagi kudapati ia sangat ramah.
Kami mengobrol dengan seru. Tapi sekarang ia menjadi penyiksa
binatang yang kejam.
'Pa, kau harus menghentikannya! Harimau yang malang ini
harusnya tidak di sini!'
'Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak tahu apa-apa di
sini. Kepada siapa kita bisa mengadukan ini? Marilah kita kembali ke
hotel. Aku akan menelepon ibumu untuk berdiskusi.'
Tapi aku sama sekali tak ingin menunggu. Aku berbalik dan
berjalan dengan marah ke arah panggung. Aku melihat ke
sekelilingku. Kemudian kulihat Kamir. Ia duduk berteduh sambil
makan sebuah pisang. Ia melihatku dengan gembira. Kulihat ada
bulu-bulu harimau di bajunya.
'Hei, Saia, senangnya bertemu kembali! Kau juga mau berfoto
dengan harimau?'
Hal itu membuatku semakin marah. Ia bertanya apakah aku juga
mau difoto! Pasti dipikirnya hal ini menyenangkan karena tadi
kuceritakan padanya betapa aku menyukai binatang.
'Tidak!'
Ia memandangku dengan terkejut.
'Kau benar-benar keterlaluan! Kau menyiksa seekor harimau!
Kau menahan Satwa yang malang itu! Betapa teganya!'
Tiba-tiba kurasakan tangan di bahuku.
'Jangan begitu kasarnya kepada anak yang malang ini.' Papa
berdiri di sampingku mencoba menenangkan.
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Ilustrasi

'Anak yang malang? Harimau itu yang malang. Bagaimana bisa
kau memihak Kamir?' Aku memandang ayahku dengan marah.
'Saia, dengan marah-marah kau tidak mengubah apapun. Kau
mungkin benar, tapi mari kita tanya dulu anak ini bagaimana
ceritanya.'
'Oke, baiklah.' Aku mengangkat bahu dan ayahku beralih ke
Kamir.
'Siapa namamu dan bagaimana bisa kau mendapatkan harimau
ini?'
'Namaku Kamir. Harimau ini milik abang-abangku. Mereka
menangkapnya dan menghasilkan uang darinya. Para turis
membayar dengan baik. Mereka menyukainya!'
Aku tak sanggup mendengarnya. 'Tidak seorangpun bisa menjadi
pemilik harimau! Ia bukan milik siapapun!'
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Ayah merangkulku dan bertanya pada Kamir, 'Apa kau tahu
bahwa menangkap harimau itu dilarang? Bahwa harimau adalah
Satwa yang dilindungi?'
Kamir memandangnya terkejut. 'Abang-abangku pulang ke
rumah bulan lalu dengan harimau ini. Mereka bilang pada orang
tuaku bahwa sekarang mereka bisa mendapat uang yang banyak. Hal
ini sangat penting, karena ayahku sudah beberapa waktu tidak
bekerja dan ibukulah yang bekerja sepanjang hari, tetapi ia hanya
menghasilkan sangat sedikit uang. Sepanjang hari ia berdiri di
pinggir jalan menjual buah nanas. Orang tuaku gembira ketika
akhirnya abang-abangku mendapatkan uang, karena biasanya
mereka hanya keluyuran di jalan. Dan abang-abangku berjanji, kalau
aku membantu mereka aku boleh kembali bersekolah.'
Aku melihat ke arah Kamir. Tadi pagi ia bercerita kalau citacitanya adalah menjadi dokter, tetapi ia tidak bilang kalau ia tidak
diijinkan bersekolah. Sekarang aku merasa iba padanya. Ia memang
mengurung seekor harimau tetapi ia melakukannya supaya ia
kembali bisa bersekolah. Buatku segalanya lebih mudah, ibuku
adalah dokter Satwa berkebangsaan Indonesia, ayahku yang orang
Belanda membangun sebuah pusat penyelamatan satwa untuknya
dan aku tumbuh besar di sana, sekolahku, sekolah internasional.
Aku sedikit malu telah memaki-maki Kamir.
Ayahku bertanya, 'Tapi apa yang akan dilakukan abang-abangmu
nanti kalau si harimau tumbuh terlalu besar untuk bisa dipajang di
atas meja buat para turis?'
Kamir mengkerut. Ia terlihat sama menyedihkannya seperti si
harimau yang di rantai.
'Abang-abangku berkata mereka akan menjual si harimau dengan
harga yang baik karena bulu dan tulang-tulangnya bisa
mendatangkan banyak uang.' Kata Kamir sambil menatap tanah.
Semua orang terdiam.
Tiba-tiba Jason bicara, 'Bukankah lebih baik kita memanggil
polisi?'
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Kamir melompat. 'Jangan! Tolonglah, jangan! Aku tak tahu hal ini
sama sekali tidak diijinkan! Dan abang-abangku pastilah akan sangat
marah, mungkin mereka harus dipenjara karenanya!'
'Tenanglah, Nak.' Ayah melepas rangkulan di bahuku dan
melangkah mendekati Kamir. 'Kita belum akan memanggil polisi.
Tetapi menahan seeokor harimau, benar-benar dilarang dan kita
harus memikirkan apa yang akan kita lakukan. Jika kau berjanji tidak
bilang kepada orang tua dan abang-abangmu kau telah bertemu
kami, maka aku berjanji tidak akan memberi tahu polisi. Jadi aku
bisa memikirkan bagaimana caranya kita bisa memecahkan masalah
ini.'
Kamir menatap ayahku dengan lega. 'Aku berjanji menutup
mulutku! Sungguh!'
Ayahku mengulurkan tangannya, 'Oke, aku percaya padamu', dan
Kamir meraih tangan itu dengan penuh terima kasih.
Kuharap Kamir memegang janjinya. Kalau tidak, mereka bisa saja
memindahkan harimau itu ke tempat lain. Tapi ayahku sepertinya
mempercayainya.
'Kamir, kami sekarang akan pulang ke hotel. Istriku adalah dokter
Satwa dan aku perlu bicara dengannya. Apakah menurutmu ide yang
baik kalau besok pagi kita bertemu lagi?'
'Aku tahu di mana', kataku dengan cepat. 'Di lapangan tempatku
tadi pagi bertemu Kamir.'
'Itu ide yang baik, Saia. Ayo, kita pergi. Kita bertemu jam sembilan
pagi?'
Kamir mengangguk. Ia menjabat tangan ayahku dan Jason dan
kemudian melambai kepadaku.
'Aku tidak akan bilang apapun dan akan mengurus si harimau
dengan baik', janjinya sambil mengangguk kepadaku.
Kami pergi lewat jalan yang lain, tidak lagi melintas di dekat
panggung. Aku masih melihat Kamir berjalan menuju saudarasaudaranya.
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14

KAMIR

Aku makan sup yang kupesan untuk makan malam dengan diam.
Jason juga tak bersuara. Di depannya ia punya sepiring nasi dengan
ayam. Kami mencoba menangkap apa yang dikatakan ayah pada
ibuku lewat telepon.
'Ya, itu benar.'
bagaimana?'

Ayahku

berjalan

mondar-mandir.

Andaikan saja aku bisa mendengar apa yang dikatakan ibu!

'Tapi

'Mungkin kita bisa mengancam .. '
'....'

'Menurutku itu satu-satunya kemungkinan.'
'...'

'Ya, tapi ..'
'...'

'Aku bertanya-tanya apakah ...'
'...'

'Oke, baiklah ...'
'...'

'Ya, akan kulakukan. Sampaikan salam untuk Owen dan Nao.'
Owen dan Nao adalah para sukarelawan di pusat penampungan
Satwa seperti Jason, yang sekarang bersama kami. Jason sudah
tinggal selama setahun bersama kami dan buatku ia seperti seorang
abang.
'Dah, Sayang!' Akhirnya ayah selesai dan berjalan menuju meja
kami.
'Dan? Apa yang akan kita lakukan?' tanya Jason.

'Menurut Udara, kita harus menyelamatkan harimau itu ...'

Aku melompat. 'Ya tepat! Kubilang juga apa, ayah ! Selamatkan si
harimau!'

'Ya, kau persis seperti ibumu', ayahku tertawa dan ia menarik
kepangan rambutku. Kemudian wajahnya serius. 'Tapi hal ini tidak
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mudah, bagaimana kita bisa mendapatkan harimau itu? Kita tidak
bisa begitu saja merampasnya! Jika kita memberi mereka uang maka
abang-abang Kamir mendapatkan upahnya dan mereka akan
mencoba menangkap Satwa-Satwa langka lagi. Kita harus
mengancam keluarga itu melalui polisi dan berharap mereka akan
menyerahkan harimau itu.'

'Kamir tidak akan suka hal ini!' protesku. 'Apa kita tak bisa
memikirkan hal yang lain? Semacam pertukaran? Kalau mereka
menyerahkan harimau itu pada kita, maka kita akan memberi
mereka ...' Aku berpikir keras. 'Sebuah masa depan yang baik untuk
Kamir!'
Jason memandangku terkejut. 'Saia, kau jenius! Ide yang sangat
baik!'

'Kita bisa mengusahakan Kamir bersekolah. Dan mungkin
nantinya ia bisa menjadi seorang dokter!' Aku melihat ayah,
bagaimana pendapatnya?
'Mmm, sangat pintar. Tapi aku harus berunding dengan ibumu
dulu. Sekarang kita makan.' Ia meraih sendoknya dan mulai
menyuap. 'Aaah, sudah dingin!'

Aku tersandung-sandung menunjukkan jalan kecil menuju
lapangan, kepada ayah dan Jason. Tidurku tak nyenyak. Semoga saja
Kamir ada di sana! Kalau tidak, kami pasti tidak bisa menemukan dia
dan si harimau di kota sebesar ini. Kami berjalan melalui sebuah
gang sempit di samping hotel. Berderet ke belakang, gang itu begitu
sempit. Cuacanya panas dan lembab, selalu seperti ini di Sumatera.
Tapi di sini terasa lebih parah. Mungkin karena banyaknya sepeda
motor dan mobil yang membuat udara terasa lebih berat. Di hutan
tropis selalu lebih bersih rasanya. Aku suka ketenangan yang ada di
pusat penyelamatan satwa. Di sana tak pernah sunyi, tetapi
bebunyian yang ada sangat berbeda dengan berisiknya kota. Kau
bisa mendengar suara berbagai macam Satwa dan gemerisik
dedaunan dan gemericik air. Dan kau mencium wangi ribuan bunga!
Kurang lebih dua kali setahun kami pergi ke kota untuk berbelanja.
Buatku itu selalu seperti sebuah liburan, karena aku tak perlu
mengerjakan PR. Tapi lebih menyenangkan berada di alam. Apa yang
dirasakan harimau yang malang itu? Terperangkap di tengah kota.
Kami harus menyelamatkannya.
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Aku melangkah keluar dari gang panas yang gelap menuju ke
sinar matahari pagi yang terik. Hanya ada sedikit orang di lapangan
dan dengan cepat kutemukan anak laki-laki itu. Aku menarik napas
lega. Ia terlihat persis sama seperti kali pertama aku melihatnya.
Duduk di sandaran sebuah bangku dengan kaki di atas dudukannya,
memandang ke arah anak-anak yang sedang bermain, rambutnya
berdiri ke segala arah. Apa yang kira-kira sedang dipikirkannya?
Ketika kami sudah dekat barulah ia terkejut.

'Oh hei!' Ia meremas-remas tangannya, meletakkannya di
pangkuan, memasukkannya ke dalam saku dan kemudian dengan
segera mengeluarkannya kembali dan menggosokkannya di
celananya.
'Hai!' kataku dan segera duduk di sampingnya. 'Bagus sekali kau
ada di sini! Apa yang tadi sedang kaupikirkan?'

Mukanya memerah dan ia terbata-bata, 'Tentang ... semuanya...
Tentang bagaimana selanjutnya dan apa yang akan kalian lakukan.'

'Selamat pagi, Kamir'. Jason memandangnya dengan tatapan khas
Jason, yang menyiratkan kau tak perlu khawatir. Ia tahu bagaimana
menenangkan orang-orang dan duduk di samping kami. Ayah tidak
mendapat tempat dan ia tetap berdiri.

Ayahku berdehem melancarkan bicaranya. 'Aku langsung saja
bicara ..' Ayahku tidak begitu luwes seperti Jason dan terdengar
terlalu kaku. 'Harimau itu harus mendapatkan kebebasannya
kembali, tetapi ia harus dirawat dulu oleh istriku. Kami ingin
membawanya ke suaka kami. Aku paham saudara-saudaramu tidak
akan begitu saja mau menyerahkan harimau itu kepada kami. Maka
dari itu, aku ingin mengusulkan sesuatu.' Aku menahan napas. Aku
tahu semalam ia sekali lagi menelepon ibuku, tapi ayah tidak mau
bilang apa saja yang mereka bicarakan.
Ayahku melanjutkan, 'Aku ingin membicarakan hal ini denganmu
dan dengan orang tuamu, tanpa kehadiran abang-abangmu. Bisa
tidak?' Sekarang aku jadi tak tahu lagi apa rencananya.
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Ilustrasi
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Kamir menatap ayahku dengan tak yakin.
Jason merangkulnya. 'Wilco hanya ingin bicara dengan orang
tuamu. Itu bisa kan?'
'Semua pasti akan baik-baik saja', kataku pelan.
'Oke,' jawab Kamir, 'kupikir orang tuaku masih di rumah. Abangabangku sudah berangkat bersama si harimau ke pasar.'
'Siapa nama abang-abangmu?' tanya Jason bersahabat.
'Aswin dan Ari. Mereka lebih tua, karena ... Mereka lebih tua.'
Kamir menelan kata-katanya. Menurutku ia masih ingin mengatakan
sesuatu, tetapi ayahku tidak memperhatikan.
'Ayo kita berangkat?'
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SEBUAH USULAN
'Hati-hati, tanahnya agak becek ', kata Kamir. Kami berjalan di
belakangnya melalui jalan kecil yang sempit dan berlumpur di
sepanjang rumah-rumah yang reyot. Lebih terlihat seperti gudang
dari pada rumah. Di tanah berceceran sampah dan kami harus
membungkuk-bungkuk supaya tidak terhalang jemuran yang
bergantungan di atas jalan.
'Lihat, ini dia.' Rumah itu kecil. Sebagian dibangun dengan bata,
tetapi selebihnya tersusun atas lembaran tripleks dan papan-papan
kayu. Kamir mengangkat sebuah panel kayu dan menguaknya
seolah-olah itu sebuah pintu, tetapi lembaran kayu itu tidak terpaku
ke dinding rumah.
'Ama!' panggil Kamir sambil melangkah masuk. 'Ama!' Terdengar
jawaban yang samar-samar. Kami tetap menunggu di luar dan
mendengar pembicaraan dengan suara yang pelan. Kemudian Kamir
mengundang kami untuk masuk. Lantainya terbuat dari tanah yang
dipadatkan. Seorang perempuan berusia sekitar lima puluh tahun
berdiri di samping Kamir dan menjulurkan tangannya ke arah ayah .
'Halo, saya ibunya Kamir.' Ia tersenyum bersahabat. Ia agak
gemuk dan rambutnya bergelung terikat.
'Halo, Ibu. Saya Wilco. Ini Jason dan ini putri saya, Saia.'
'Saya tidak tahu persisnya untuk apa kalian datang, tapi silakan
duduk. Teman-teman Kamir selalu disambut di sini. Suami saya
sedang pergi sebentar ke rumah tetangga, ia akan segera kembali.'
Kami duduk di bangku-bangku plastik dan aku melihat ke
sekeliling. Ada sebuah tempat tidur gantung dan perempuan itu
berjalan ke sebuah dapur di pojokan untuk membuat teh.
'Kamir bilang kalian mengatakan sesuatu tentang harimau itu,
tapi mungkin lebih baik kalian sendiri yang menjelaskan.' Ia
tersenyum pada kami.
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'Bukankah sebaiknya kita menunggu bapak ?' tanya Kamir.
Ibunya mengusap rambut Kamir yang acak-acakan. Ia harus segera
potong rambut, menurutku.
'Ya, mungkin itu lebih baik.'
Kami mendapat secangkir teh panas. Di cangkirku berenangrenang beberapa dedaunan kecil. Dengan hati-hati aku meneguk
tehku.
Saat itu pintu kayu berderak membuka.
'Aku kembali!' seru seorang laki-laki. Ibu Kamir bergegas menuju
pintu. Kami mendengar percakapan yang seru. Mereka masuk ke
dalam rumah bersama. Laki-laki itu berjanggut tipis yang berusia
beberapa hari.
'Halo Bapak... uhm,' kata ayah dan ia berdiri untuk menjabat
tangan bapak Kamir.
'Panggil saja saya Pak Kamir', katanya dan cepat ia menjabat
tangan kami semua. 'Kalian datang untuk apa? Kamir tidak bikin
masalah, kan? Ia biasanya tidak begitu.'
'Tidak, sama sekali tidak', kata Papa. 'Ini sebetulnya mengenai
harimau itu, yang digunakan oleh anak-anak anda yang lebih besar
untuk mendapatkan uang.'
'Ya, Satwa yang cantik, ya!'
'Benar, memang Satwa yang cantik, tetapi itu melanggar hukum
untuk memelihara harimau. Saya, bersama istri dan putri saya juga
beberapa sukarelawan tinggal di sebuah suaka marga satwa. Istri
saya orang Sumatera dan ia dokter Satwa. Ia menampung satwa –
satwa liar dan jika memungkinkan ia mengupayakan satwa –satwa
tersebut bisa kembali hidup bebas. Kami kemarin sedang berada di
kota untuk berbelanja dan sangat terkejut ketika melihat harimau
itu. Putri saya sudah bertemu dengan Kamir pagi sebelumnya di
dekat hotel kami dan kami juga sudah sempat bicara dengannya.
Saya mengerti kalau anak-anak anda berusaha mendapatkanuang,
tetapi seharusnya tidak dengan mengorbankan seekor harimau yang
tidak berdaya. Sebetulnya kami ingin melapor ke polisi, tetapi Kamir
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meminta kami untuk tidak melakukannya.' Ayahku melihat sekilas
ke arah Kamir, yang bergerak-gerak tak nyaman.
Pak Kamir melihat ke putranya dan kemudian ke ayahku. Ia jelas
tidak tahu harus melakukan apa. 'Putra saya anak yang baik. Putra
saya yang lainnya yang menemukan harimau itu dan kemudian
memeliharanya. Sungguh, mereka berjanji akan melepaskannya
kalau mereka sudah mendapatkan cukup uang.'
'Pa, aku sudah menceritakan semuanya kepada mereka. Juga apa
yang akan dilakukan ketika harimau itu menjadi besar. Aku sudah
bicara pada Saia dan sebetulnya aku keberatan kalau harimau itu
dibunuh. Ia menceritakan kalau saat ini harimau hanya tersisa
sedikit sekali jumlahnya dan mungkin mereka bisa punah. Itu
tentunya tidak boleh karena kesalahan kita, kan?'
'Dengar, Bapak', kata ayahku. 'Kemarin saya sudah bicara lama di
telepon dengan istri saya dan saya ingin mengajukan sebuah usul.'
Aku melihat dengan tegang keayahku . Apakah sekarang ia akan
menyampaikan ideku atau ia akan mengatakan hal yang lain?
'Istri saya bisa merawat harimau itu di penampungan. Kami ingin
membawa harimau itu tanpa harus melibatkan polisi. Anak-anak
anda bisa mencari pekerjaan lain dan tidak akan dihukum. Anda
harus berjanji mereka tidak akan lagi menangkap Satwa-Satwa yang
dilindungi. Saya masih ingin menawarkan sesuatu kepada anda.
Kamir bisa ikut bersama kami. Ia bisa bekerja pada kami dan bisa
pergi bersekolah. Jadi ia bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan
bisa belajar Bahasa Inggris. Ia bilang ia ingin menjadi dokter dan
dengan cara itu cita-citanya bisa tercapai. Bagaimana menurut anda,
ide ini? Dia bisa mencobanya untuk beberapa waktu dulu, tentu saja
kalau ia juga menginginkannya.'
'Oh', kata Ibu Kamir. 'Ya... Itu tentu saja hal yang baik untuk
Kamir kami, tetapi ...'
'Saya paham', kata Ayah. 'Saya mengejutkan anda dengan cara
seperti ini. Ini pastilah keputusan yang sulit dan tidak mudah untuk
melepaskannya pergi.'
'Saya juga tidak ingin kehilangan putra saya!'
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'Apa maksud anda?' Jason melibatkan diri dalam percakapan.
'Begini, Kamir sebetulnya adalah anak kami yang keempat, yang
paling bungsu. Aswin dan Ari adalah dua anak tertua. Dan setelah
mereka kami punya seorang putri, Anisa. Ia begitu cantik, kami
semua sayang padanya. Tetapi pada suatu hari ia demam tinggi dan
terus muntah-muntah berkepanjangan. Kami ingin membawanya ke
rumah sakit, tetapi ia begitu lemah... Jika saja kami tak tinggal di
tempat kumuh ini, tetapi lebih dekat ke rumah sakit. Mungkin saja
masih sempat. Ia batuk-batuk seperti sebuah motor yang rusak.
Sesampainya di ruang gawat darurat ia hampir tak bisa bernapas.
Dan ketika itu jantungnya menyerah. Anisa tak pernah pulih sejak
saat itu. Saya mencoba mengurus putra-putra saya dengan baik,
tetapi saya terlalu sedih. Dan kemudian saya mengandung Kamir. Ia
membawa kebahagiaan kembali. Dua putra saya yang lebih tua
mengalami masa yang sulit. Mungkin karena itu mereka melakukan
hal-hal yang bodoh. Saya tak ingin kehilangan Kamir, tetapi
kesempatan ini sangat luar biasa untuknya. Sangat egois kalau saya
menahannya di sini.'
Semua orang terdiam karena kisah itu. Pak Kamir meletakkan
tangan di bahu istrinya. Sang anak menatap ayahnya dengan tegang.
'Kau benar ini adalah tawaran yang luar biasa untuk Kamir. Dan
pak Wilco itu benar. Aswin dan Ari harus mencari pekerjaan yang
benar. Aku terlalu lunak pada mereka.'
'Dan bagaimana menurutmu, Kamir?' Aku tak bisa lebih lama lagi
menahan mulutku. 'Sangat luar biasa kalau kau bisa ikut dengan
kami. Tempat kami benar-benar menyenangkan! Dan kami juga
cukup sering pergi ke kota, jadi kau bisa mengunjungi orang tuamu.'
'Saia, biarkan Kamir memutuskannya sendiri.'
'Ya, tentu saja, maaf.' Aku memandang Kamir dengan tegang.
Semua orang sekarang melihat ke arahnya.
'Aku? Aku tak tahu. Aku pasti akan merindukan orang tuaku,' ia
terbata-bata, 'tetapi menurutku sangatlah fantastis untuk bisa
melihat tempat penampungan dan ...'
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'Apanya yang menurutmu fantastis?' tiba-tiba seorang berkata
dari arah belakang kami. Kami semua memutar badan. Dua anak
muda berdiri di pintu masuk . Aku menelan ludah, aku kenal yang
satu. Dia kemarin berdiri di atas panggung, mereka pastilah abangabangnya Kamir.
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RENCANA YANG GAGAL
'Nak, ini teman-temannya Kamir. Mereka pecinta binatang dan ...'
cetus Ibu dari anak-anak ini.
'Mau apa mereka di sini?'
Ayah berdiri dan ingin bersalaman dengan mereka.
'Halo Aswin dan Ari, saya Wilco dan kami sudah bicara dengan
orang tua kalian.'
Anak-anak itu tidak bereaksi terhadap tangan yang terulur.
Ayahku mencoba mengabaikannya dan menceritakan keseluruhan
kisah sekali lagi.
'Ho, tunggu dulu!' kata Ari. 'Kalian semua begitu saja datang dan
berpikir bisa mengatur apa yang harus kami lakukan. Kami bisa
mengurus diri kami sendiri. Semuanya baik-baik saja.'
'Ya, tapi tidak dengan harimaunya!' Aku berdiri dengan marah
menghampiri mereka.
Aswin menaikkan alis matanya.
'Kebetulan para petani senang-senang saja harimau itu tidak
melahap ternak mereka dan para turis membayar harga yang baik.
Kenapa kau ikut campur?' balasnya dengan sengit.
'Kebetulan apa yang kalian lakukan itu dilarang!'
'O, betapa takutnya kami sekarang. Dia bilang hal itu dilarang.'
Katanya sambil tertawa-tawa dengan memalukan.
'Aswin, Ari, coba dengarkan dulu,' Ibu mereka mencoba, 'Kamir
akan mendapatkan masa depan yang baik karena hal ini!'
'Hanya Kamir, ya! Dan bagaimana kami bisa hidup? Tentu saja
tidak. Kalian pergi saja. Kamir akan menunjukkan jalan keluar.'
Kedua orang itu menepi, mata mereka memancarkan kemarahan.
'Mungkin kalian lebih baik pergi', kata Pak Kamir. 'Kami akan
mempertimbangkannya. Saya akan bicara dengan anak-anak saya.'
Kamir berdiri dengan kepala menunduk. Kutatap Aswin masih
dengan penuh kemarahan. Aku benar-benar berpikir ini akan
berhasil. Sekarang tiba-tiba saja semua berubah. Ayah meraih
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tanganku dan menarikku pergi. Aku melihat sekilas ke arah Kamir
dan mengikuti di belakang ayah. Hanya Jason yang masih tertinggal
untuk berterima kasih atas tehnya. Ia menjabat tangan Kamir dan
bapaknya. Kulihat Jason masih bicara sebentar dengan Kamir dan
menggenggam tangannya. Air mataku menggenang. Semua rencana
kami berantakan.
'Hei, kenapa terlihat begitu sedih?' kata Jason dengan ceria,
sambil merangkul bahuku. 'Ini belum selesai, lho! Kita kan tidak akan
begitu mudahnya menyerah?'
'Apa maksudmu?' tanyaku. Kami berjalan tetapi sekarang tanpa
Kamir. Untunglah ayah masih tahu jalan.
'Ketika kulihat dua anak itu, aku langsung tahu mereka tak akan
mau mendengarkan kita. Jadi aku sudah memikirkan sesuatu!'
Jason tersenyum penuh rahasia. 'Aku kan bersalaman dengan
Kamir? Nah, diam-diam aku memberinya sebuah surat! Dengan
cepat aku menuliskan sesuatu, bunyinya Coba pikirkan lagi.
Datanglah malam nanti dengan orang tuamu ke lapangan!' Jason
menatap kami penuh kemenangan. 'Aku yakin menurut orang tuanya
ini adalah ide yang bagus, tetapi mereka tidak berani menentang dua
anak itu. Pasti nanti malam mereka datang! Jadi... ini belum selesai!'
Aku melompat memeluk Jason.
'Kau luar biasa! Kuharap mereka datang!'
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PENCULIKAN
Kami sudah mengepak barang-barang dan duduk bersama di
dalam mobil. Sudah tengah malam, tetapi masih tetap panas. Aku
merasa keringat menetes dari punggungku dan aku seolah
menempel pada Jason dan Kamir yang duduk rapat di sampingku,
tapi mungkin ini karena aku merasa sangat tegang. Kami akan
menjalankan rencana kami sekarang. Setelah makan, kami duduk di
bangku menunggu Kamir dan orang tuanya datang. Dan mereka
datang. Surat Jason cukup manjur ! Mereka tampak jelas berpakaian
dengan rapi untuk pertemuan ini. Bahkan rambut Kamir disisir. Pak
Kamir mengatakan bahwa ia mau melakukan apapun untuk
menolong kami dan untuk memberikan masa depan yang baik bagi
anaknya. Kamir berseri-seri. Aku sangat bahagia! Tapi kemudian ia
mengatakan bahwa harimau itu dikurung di suatu tempat di luar
kota. Dan selalu ada satu putranya yang tinggal untuk menjaga si
harimau. Pak Kamir bilang ia tidak tahu caranya meyakinkan Aswin
dan
Ari
untuk
melepaskan
si
harimau.
Ayahku
memutuskan,bagaimanapun juga ia harus mencoba. Bersama-sama
dengan Pak Kamir ia membuat rencana dan sekarang kami duduk
dengan Kamir dan ayahnya di dalam mobil pick-up kami. Kamir
bilang ia tahu lokasinya. Tetapi sekarang ini kami sudah berkendara
selama beberapa waktu, agak sedikit di luar kota. Hari benar-benar
gelap. Kamir menatap keluar melalui jendela. Ia mencari-cari
semacam gudang. Ia sudah pernah satu kali ke sana. Ketika itu ia
dibonceng Ari naik sepeda motor dan tidak benar-benar
memperhatikan.
Tiba-tiba Kamir meminta ayah menghentikan mobil. Ia ingin
keluar untuk memastikan apakah ia kenal daerah ini. Ia turun dan
menjauhi mobil. Ayah melihat Pak Kamir yang duduk di sebelahnya.
Ia mengangkat bahu. Kami menunggu.
Aku menunjuk, itu dia kembali. Aku turun. Kata Kamir dengan
pelan, bukan di sini tempatnya, tapi ia kenal daerah ini. Masih lebih
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jauh lagi. Kami masuk dan berkendara pelan ke arah Selatan,
menjauhi kota. Tidak ada rumah-rumah lagi. Berabad-abad rasanya.
Kemudian Kamir menggamit bahuayah dan ia menunjuk ke arah
kanan. Di sana dalam kegelapan tampak siluet sebuah bangunan.
'Kau pikir ini tempatnya?' tanya ayah .
Kamir mengangguk bersemangat. Ayahku melaju sedikit lebih
jauh dan memarkir mobil. Dia tidak mau menimbulkan suara di
sekitar gudang. Kami keluar. Hanya ayah yang tinggal.
'Hati-hati', katanya. Aku menciumnya.
'Sampai nanti, semoga bersama si harimau!'
Berempat kami berjalan menuju gudang itu. Aku melihatnya lebih
jelas sekarang. Terlihat seperti kandang sapi. Beberapa ayam
berkeliaran. Baunya seperti telur busuk. Aku menyemangati diriku.
Aku berjalan di antara Kamir dan bapaknya. Jason berjalan sedikit di
belakang kami. Aku berhati-hati menempatkan kakiku. Krisp, krasp,
knarp! Mengapa dedaunan ini bergemerisik?! Kudengar juga langkah
kaki Jason dengan jelas.
'Ssssst!'
'Aku tak bisa berjalan dengan pelan', bisik Jason.
Pak Kamir berdiri diam, ia memandang kami. Dia meletakkan jari
di bibirnya dan berjalan menuju pintu. Diletakkannya tangannya di
pegangan pintu. Aku menahan napas.
KKKKKKRRRRRRRIIIIIII!!!
Kami terkejut. Jantungku berdebar begitu kencang sehingga
kupikir seluruh dunia pasti bisa mendengarnya. Kamir
memandangku dan kulihat ia berpikir sama sepertiku, SEMOGA INI
BERHASIL!
Kami menyelinap satu persatu melewati pintu. Di dalam sangat
gelap dan mataku harus membiasakan diri dengan kegelapan.
Kemudian aku mulai melihat bentuk-bentuknya. Bangunan ini lebih
besar dari pada yang terlihat dari luar. Benar memang sebuah
kandang. Ada dinding-dinding rendah yang membatasi tempat sapi.
Tak ada harimau terlihat.
'Bagaimana ini?' bisikku.
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Kamir menyahut pelan sepertiku, 'Cari,diam.'
Kami menyebar. Aku melihat di antara celah-celah.
Tak ada ...
Tak ada ...
Tak ada apapun ...
Aku membatu. Itu di sana. Aswin, yang paling tua. Ia tidur, tetapi
tangannya berada di atas senjata. Di sampingnya ada sebuah
kurungan. Dua mata bercahaya menatapku. Sang Harimau!

Ilustrasi
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Aku mencoba menarik perhatian yang lain tanpa membuat suara.
Aku melambai, tetapi mereka tidak melihatku.
KKKKKKKRRRRRIIIIIII!!!!
Suara pintu?! Dengan cepat aku bersembunyi di kandang di
samping Aswin. Aku mendengarnya melompat bangkit.
Aku bisa melihat kepala dan bahunya menjulur di atas sekatsekat. Kalau saja saat ini ia membalik badannya... dan melihat ke
bawah...
Ia meninggalkan tempat tidur dan si harimau. Jika saja sekarang
ia menuju ke arahku...
Tenggorokanku terasa kering karena takut. Aku menahan
napasku.
Aswin berjalan ke arah pintu dan aku menghembuskan napas
dengan lega.
'Bagaimana pintu ini bisa terbuka?' kudengar ia berkata dengan
gusar. 'Aku bersumpah telah menutupnya dengan rapat! Pastilah
karena salah satu dari kucing-kucing bodoh yang berkeliaran di sini.'
Dia membanting pintu dengan keras sampai tertutup. Aku
mendengar suara langkah-langkah kaki kembali. Aku membuat
diriku sekecil mungkin, tapi Aswin terus berjalan ke tikarnya. Ia
sama sekali tidak tahu bahwa ada orang lain di dalam! Semuanya
sunyi untuk waktu yang cukup lama. Lututku terasa sakit karena
berjongkok. Serasa berabad-abad kemudian barulah kudengar suara
mendengkur. Dengan hati-hati aku berdiri dan melihat Kamir,
ayahnya dan Jason di seberang ruangan. Aku menunjuk ke arah
kandang tempat Aswin tidur. Mereka mendatangiku. Kami saling
berpandangan. Bagaimana caranya kami bisa mencuri harimau itu
tanpa Aswin tahu?!
Kami mendengar suara gumaman dan melihat anak laki-laki itu
membalik badan dalam tidurnya. Ia sekarang meringkuk seperti bayi
dan memeluk senjatanya seolah-olah itu adalah boneka beruang
kesayangan. Ia memunggungi kandang si harimau.
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Ini kesempatan kami! Kamir juga berpikir sama. Ia menyelinap
melewati abangnya dengan hati-hati membungkuk di atasnya. Ia
mencengkeram pegangan pintu kandang erat-erat.
Aku bersorak dalam hati dan di dalam kepalaku aku menari
kegirangan.
Pada saat itu Aswin mengerang dan berbaring terlentang. Ia
menggaruk-garuk kepalanya dan menjatuhkan kembali lengannya.
Di atas kaki Kamir. Kami berpandangan ketakutan. Kamir mencoba
untuk tidak terpengaruh dan mengangkat kandang itu dengan dua
tangannya. Kandang itu sebetulnya terlalu kecil untuk si harimau, ia
dibuat untuk memuat beberapa ekor ayam.
Kamir memberikan kandang itu kepada Jason dan mencoba
dengan sangat hati-hati menarik kakinya dari bawah lengan si abang.
Detik-detik berlalu, tetapi rasanya seperti berjam-jam. Aswin
mengecap-ngecap dan kembali membalik badannya. Kamir bebas.
'Cepat! Ayo kita pergi!' bisiknya. Kami menyelinap ke pintu. Pintu
itu tertutup...
Bapak Kamir memutar pegangan pintu ke bawah.
'Gggggrrrriiiggkkk!!' Pegangan pintu ini harus diminyaki. Aku
menoleh ke belakang. Tidak kulihat Aswin. Ayahnya menarik pintu,
tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Apa Aswin tadi menguncinya?
Aku mendengar suara-suara datang dari arah tempat tidur.
Aku membantu si bapak dan bersama-sama kami menarik pintu
itu. Tiba-tiba pintu membuka. Aku terhuyung-huyung ke belakang.
Kakiku tersandung dan ... Au! Bahuku membentur dinding dan
sebuah tang besi jatuh menimbulkan suara di lantai. Dengan cepat
aku menangkapnya
'Hah? Apa? Apa itu? Di mana binatang itu?! Siapa di sana?'
kudengar Aswin berteriak. Jantungku berdegup kencang. Aku HARUS
berlari! Aku terpaku di lantai karena takutnya.
'Ayo, Saia!' kata Kamir dan ia meraih pergelangan tanganku dan
membebaskanku dari rasa terkejut. 'Ayahku akan mengalihkan
perhatian Aswin.' Kami berlari membuntuti Jason ke arah jalan.
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'Di mana dia?!' kami mendengar teriakan dari luar gudang itu.
Langkah kaki berdentam-dentam, 'DI MANA MEREKA?!!!'
Kami hampir mencapai jalan. Aku mendengar pintu berderak.
Apa Aswin mengejar kami?
Aku melihat pick-up kami. AYAH !! Aku sangat gembira
melihatnya! Jason mendorong kandang ke bak belakang dan
melompat ke sampingnya. Kamir dan aku juga bergegas-gegas
masuk dan Ayah langsung menginjak gas dalam-dalam. Aku menoleh
ke belakang. Aswin berdiri di sana dengan senjata di tangannya. Si
ayah berdiri di sisinya dan meletakkan satu tangan di atas bahunya.
Senjata itu diturunkan.
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PUSAT PENAMPUNGAN SATWA LIBRA SUMATERA
'UU-AA-AAHH!!!'

Aku membalik badan di tempat tidur. Tempat tidurku sendiri, di
rumah!
'UU-AAA-UUHHH!!!'

Semua orang menjadi bangun karena jam weker. Aku terbangun
karena seruan para kera. Yang paling menyebalkan adalah bahwa
mereka selalu mulai berteriak-teriak saat matahari terbit, dan
begitupula di akhir pekan.

Si harimau! Kamir! Tiba-tiba aku ingat lagi semuanya. Aku
melompat bangkit dan dengan cepat mengenakan celana jins dan
kemeja. Rambutku yang hitam mengkilat masih terjalin dari
kemarin. Aku melangkah keluar dari kamar tidurku, dan benarbenar langsung berada di luar ruangan, semua kamar memang
menghadap ke galeri yang terbuka. Aku menghirup udara rumahan
yang sedap.
Di sampingku sebuah pintu berderit. Tanpa melihat aku tahu itu
siapa.
'Selamat pagi Jason.' Ia senang belajar Bahasa Indonesia. Karena
itulah aku selalu menyapanya dalam Bahasa Indonesia. Ia sudah
lumayan bisa. Dengan sukarelawan yang lain aku biasanya bicara
dalam Bahasa Inggris.

'Selamat pagi juga, Saia!' Ia menguap dan mengusap rambut
dengan jari-jarinya. 'Kemarin itu benar-benar sebuah petualangan,
ya? Dan ayahmu berkendara hampir sepanjang malam pulang ke
rumah.'
'Ayo kita lihat harimaunya?
keadaannya sekarang!'

Aku

penasaran

'Mari kita sarapan dulu dan bertanya pada ibumu.'

bagaimana

Aku mengangguk. Ibu dan Nao pasti sudah menyiapkan sarapan
yang lezat.
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Kami berjalan ke dapur. Dari sana kau bisa melihat ke semua
arah. Di satu sisi terdapat kandang-kandang tempat Satwa-Satwa
yang cedera ditempatkan. Si harimau sekarang juga ada di sana. Di
sisi lainnya terdapat sebuah galeri dengan kamar-kamar tidur.
Bagian tempat memasak dinaungi atap. Terdapat juga sebuah meja
panjang dan ada beberapa tempat tidur gantung. Itu adalah tempat
yang kami tuju ketika kami ingin makan atau sekedar ingin
beristirahat.
Aku mendengar suara pisau ibu di atas papan irisan.
'Hai ibu !' panggilku.

'Hai, Sayang! Bisa tidur enak semalam?'
'Selamat pagi, Udara' kata Jason juga.

Aku duduk di tempat tidur gantung dan berayun-ayun.

Ilustrasi

'Bu, nanti aku boleh melihat si harimau?'
'Mungkin nanti siang. Semua serba baru baginya dan ia butuh
istirahat. Tapi mula-mula aku ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi.
Kalian mengalami begitu banyak hal di hari-hari terakhir ini dan
semalam kalian pulang ke rumah dengan seekor harimau. Satwa
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yang malang itu kondisinya tidak begitu baik. Nao dan aku sibuk
mengurusnya semalaman. Ceritakan apa saja yang telah terjadi.'
'Pff, ini akan jadi cerita yang panjang. Owen dan Nao sebetulnya
ada di mana? Mereka juga harus mendengarkan!'
Ibuku mengangguk. 'Ya, itu benar. Kalau begitu kita tunggu
sebentar. Nao sedang melihat paratupaia *. Aku tidak tahu Owen ada
di mana.'
Aku tertawa, Nao selalu saja ingin bersama para tupaia. Tupaia
ini adalah jenis tupai yang tampak seperti hasil persilangan antara
tikus dan seekor tupai. Mereka adalah Satwa kesayangan Nao.
'Dan kau juga harus bercerita tentang Kamir.'
'Teman-teman sukarelawan yang lain tentunya harus hadir juga,
dong?' kata Jason dan ia mengedip padaku. Aku tertawa.
'Selamat pagi, semua!' seru sebuah suara yang keras. Owen
berjalan ke arah kami. 'Aku menemukan domba yang tersesat!'
Di belakang Owen berjalanlah Kamir. Ia terlihat bingung. Ini
adalah hari pertamanya di sini dan tentunya sangat menegangkan
baginya.
'Hai', katanya pelan.
'Kamir bukanlah seekor domba,' kataku menyemangatinya, 'ia
adalah seekor harimau!'
Ia memandangku penuh terima kasih. Ibukumenghampirinya.
'Halo, Kamir. Selamat datang di Pusat Penampungan Satwa Libra
Sumatera.' Ia juga melihat Kamir yang merasa tak nyaman dan
mencoba untuk menenangkannya. 'Kudengar kau menyelamatkan si
harimau?'
Itu yang Ayah dan aku ceritakan setibanya di rumah.
'Ia membantu membebaskan harimau dan ia adalah pahlawan!'
kataku dari tempat tidur gantung.
Dibaca tu-pa-ya. Dalam Bahasa Belanda ditulis toepaja dan dalam Bahasa Latin
ditulis tupaia. Mereka adalah sejenis mamalia pemakan serangga yang terdapat di
hutan tropis Asia Tenggara. Bentuknya menyerupai tupai, kata Melayu tupai berasal
dari istilah ini. Mereka memiliki ekor panjang, moncong runcing dan gigi yang tajam.

*
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'Terima kasih.' Ia menunduk memandang sandalnya. Aku hanya
bisa melihat rambutnya yang hitam.
'Ayo, kita sarapan.' Ibu kembali ke dapur dan mengambil
mangkuk-mangkuk berisi yoghurt dan potongan buah. Aku merosot
turun dari tempat tidur gantung dan duduk di meja di samping
Kamir.
'Oh Nao! Tepat waktu! Kami baru saja akan makan!' kata Owen
dan dia mengerling ke arah Nao. Nao mengangguk ke arah kami
memberi salam. Ia tidak pernah bicara banyak, tetapi ia selalu jujur
dan selalu siap membantu. Tepat di belakang Nao, Ginny berjalan
terpincang-pincang. Ginny bukan orang, tetapi seekor kambing
gunung. Sejenis kambing gunung yang berwarna coklat. Salah satu
kakinya dibungkus gips. Ia tidak mau lepas dari sisi Nao.
'Jadi Saia, ceritakan dong! Kami sudah hadir semua, kecuali
ayahmu. Ia tidur lebih lama, tapi kan ia sudah tahu ceritanya.' Ibu
juga ikut duduk.
'Oke, baiklah. Kau tentunya sudah tahu apa yang ayah ceritakan
lewat telepon, tetapi tidak tentang apa yang terjadi setelahnya.' Aku
menceritakan seluruhnya. Ibu, Owen dan Nao mendengarkan dengan
terheran-heran.
'Ya ampun, itu sangat berbahaya. Kalau saja aku tahu anak itu
punya senjata, pasti aku tidak akan memberi izin. Tapi untunglah
semua berakhir baik.' Ibu memandangku sekarang dengan khawatir.
Kamir duduk terdiam.
'Yah, tidak apa-apa kok', jawabku cepat sambil meliriknya.
Jason juga paham dan berkata, 'Tapi sekarang kita punya tenaga
tambahan. Kamir!' Dia menatap Kamir. 'Ada cukup pekerjaan di sini.
Di tempat Wilco dan Udara ini kau tidak akan sempat beristirahat,
mengurus Satwa-Satwa, bekerja di kebun dan membangun tempat
menampung Satwa. Dan di malam hari waktunya bersenang-senang,
dengan permainan.'
'Dan sekarang aku tak perlu lagi mengerjakan PR-ku sendirian.
Bisa kulakukan bersama Kamir', aku menambahkan.
Perlahan-lahan mulai muncul senyuman di wajahnya.
'Ayo,kita berkeliling?'
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BANYAK SATWA
Nao bangkit.
'Mau melihat tupai ?'
'Ya, ayo kita mulai dari sana!' Aku tertawa. Selama sarapan Ginny
si kambing menunggu dengan sabar di bawah teduhan, tapi sekarang
begitu ia melihat Nao beranjak, ia mengikutinya. Ginny tidak sengaja
ditabrak oleh turis. Orang-orang itu sangat panik dan membawanya
ke Ibu . Mama bersama-sama Nao melakukan operasi pada Ginny
yang pingsan dan membungkus kakinya yang luka dengan gips. Sejak
operasi itu Ginny tak pernah meninggalkan Nao.
KLUNG!
Bunyi itu datang dari atap.
'Astaga, apa itu?' gumamku dan berjalan sedikit mundur sehingga
aku bisa melihat ke atap. Ternyata seekor monyet jantan besar,
seekor makaka – monyet yang memiliki ekor panjang
'Ia pasti ingin sepotong buah.' Nao melempar sebutir apel yang
sudah digerogoti kepadaku. Monyet itu masih duduk di atap dan
menggaruk-garuk punggungnya. Ayahku pernah bercerita kalau dulu
sewaktu di Belanda ia selalu memberi makan burung dengan remahremah roti. Hahaha, memberi makan monyet lebih menyenangkan.
Aku melempar apel itu ke si monyet. Ia mencari-cari dan kemudian
mengambilnya.
'Mmmhh, pasti menurutmu enak ya?' kataku. 'Nao, kau masih
punya sesuatu?'
'Aku punya kulit nanas. Tapi Saia, mungkin lebih gampang kalau
kau menaruhnya di luar. Monyet bisa berbahaya lho.' Nao
menyodorkan piring padaku. Aku jadi teringat cerita Ibu, bahwa
memberi makan satwaliar seperti monyet, meski tampak asyik di
awal, namun dapat menyebabkan masalah besar di kemudian hari.
Masalah yang biasa timbul antara lain adalah ketergantungan
kelompok monyet dengan manusia, dan akhirnya menjadi hama atau
pengganggu yang sulit dikendalikan, hal ini membuat aku berpikir
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ulang untuk memberi makan, makaka liar yang tinggal dihutan dekat
penampungan satwa. Aku berjalan ke tempat tempat kami
meletakkan sisa makanan dan menyingkirkan sisa-sisa kulit dari
piring. Si monyet pasti bisa menemukannya sendiri.
'Ayo Kamir, ikut ke tempat tupaia?'
Ia juga sudah berdiri dan melihat malu-malu ke arah ibuku. Ibu
mengangguk setuju kepadanya.
'Sana, pergilah.'
'Ini Oki, Pal dan Tat', kata Nao dengan bangga. Kami berdiri dekat
kandang. Kamir melihat ke arah pepohonan di belakang jendela. Aku
menunjuk ke atas.
'Lihat, di sana ada satu. Kami punya tiga, tapi yang dua kurasa
bersembunyi. Tupaia ini semacam tupai yang mirip tikus, yang
banyak ditemukan di dalam hutan.'
Dengan hati-hati Nao membuka kandang. Tidaklah bijaksana
membiarkan pintu kandang benar-benar terbuka, karena tupaia bisa
melihat kesempatan untuk kabur. Ia menyelinap masuk.
'Oh, tunggu sebentar! Pal ada di dekat pintu. Ayo Pal, mau wortel
yang enak? Ya, anak pintar! Kalian sekarang bisa masuk', kata Nao.
Tempat tinggal mereka tidak besar. Ada tiga batang pohon kecil yang
ditanam di dalam pot, di plafon tergantung beberapa dahan pohon
yang gundul dan ada lima bak makanan tersebar di dalam ruangan.
Tupaia sangat suka memanjat, jadi harus ada ruang untuk itu. Nao
meletakkan beberapa wortel di tempat-tempat yang sulit dicapai.
Oki melompat ke atas kepala Nao dan melihat dengan nakal ke
sekeliling melalui mata hitamnya yang besar.
'Ah, mereka sangat sayang padamu', aku berkata pelan.
'Yang mana yang ada di kepalaku?' Nao bergerak hati-hati supaya
Satwa kecil itu tidak terjatuh.
'Oki.' Aku bisa membedakan mereka satu dengan yang lainnya
karena mereka punya cacat tubuh. Oki tidak punya kuku, maka dari
itu ia tidak begitu pandai memanjat. Di lantai disebar jerami, kalaukalau ia jatuh. Itu juga dibutuhkan Pal. Ia kehilangan sebagian besar
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ekornya yang berbulu lebat, yang sangat penting untuk menjaga
keseimbangan.
'Ah, si Okidoki yang mungil. Kamir, bisa kau bantu aku
menggantung dahan yang ini?' Nao mengambil seutas tali. Ia berhatihati menjaga kepalanya tetap tegak untuk Oki. 'Kalau kau
mengangkatnya tinggi-tinggi aku bisa mengikatnya di plafon.' Kamir
melakukan persis yang diminta. Nao membuat simpul yang erat
dengan tali dan menguatkannya ke dinding.
'Bagus, sudah tergantung. Lebih mudah melakukannya berdua.'
Oki melihat ke atas dan mengendus-endus dahan pohon itu. Ia
melompat dari atas kepala Nao dan menyeimbangkan diri di atas
sepotong kayu itu menuju bak makanan.
'Oki juga senang kelihatannya', aku tertawa. 'Si Tat di mana ya?'
'Tat pastilah tinggal di luar.' Nao mengambil kantong berisi
makanan dan mengisi bak-bak makanan. Aku menunjukkan pada
Kamir sebuah lubang di dinding, cahaya menembus lubang itu.
Semua Satwa punya tempat tinggal di dalam dan di luar.
Ilustrasi
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'Tat adalah yang paling sehat di antara mereka. Kakinya sudah
hampir sembuh. Ia juga sudah tak pernah lagi jatuh', kujelaskan
padanya. 'Sudah hampir waktunya melepaskan dia kembali ke hutan
Libra.' Beberapa butir makanan bergelindingan di lantai.
'Ia memang kuat, tapi belum cukup kuat untuk kembali ke hutan',
kata Nao dengan cepat.
'Tidak dalam waktu dekat tentunya.' Aku tahu Nao tidak suka
berpisah dengan para tupainya -nya. 'Tapi ia sudah bisa berlatih. Kita
bisa menyembunyikan makanannya dengan lebih baik dan
membiarkannya memanjat lebih tinggi.'
Nao menangkap Pal, yang baru saja jatuh dari dahan. Pal
mendengkur senang dan merangkak ke dalam lengan baju Nao.
'Ya, kau benar. Nanti aku akan bicara dengan ayahmu kalau Tat
sudah bisa dipindah ke tempat di mana dia bisa lebih banyak
mengurus dirinya.'
Di gang terdengar nyanyian pelan.
'Ibu ?' Aku melihat dari balik jendela ke arah jalan di tengah.
Tempat ini terlihat seperti kandang kuda dengan kandang-kandang
kecil di sisi-sisi pinggirnya. Hanya saja di sini tidak ada kuda.
'Oh kalian masih di tempat tupai. Aku membawa beberapa dahan
pohon baru untuk mereka. Sekarang aku akan melihat ke tempat
Jack. Si monyet bandel itu membuat tempat tinggalnya berantakan
lagi.' Udara tersenyum. 'Nao, bisa kau ambil dahan-dahan itu? Saia
dan Kamir, kalian bisa mengecek apakah ayam-ayam bertelur? Dan
berhati-hatilah dengan yang hitam. Ia diserang oleh burung
pemangsa. Ia tidak terluka parah, tapi kupikir dia pasti masih trauma
.'
Aku tahu persis ayam yang mana yang disebut ibuku. Aku melihat
sendiri bagaimana Satwa yang malang itu dicengkeram seekor elang.
Untunglah ia bisa membebaskan diri dari cakar-cakar elang.
'Akan kulakukan. Kau ikut, Kamir?' Kami berhati-hati membuka
pintu dan melangkah di gang. Aku mencium pipi Ibu. Aku sudah lebih
tinggi darinya. Ini kuwarisi dari ayahku yang tingginya hampir dua
meter.
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Kamir berjalan di belakangku menuju keluar. Ia masih saja belum
bicara. Tentu saja semua berbeda dari apa yang ia tahu.
'O astaga!' Kulihat ada seekor biawak berjalan-jalan dekat
kandang ayam. Hal ini sering kali terjadi, biawak suka telur segar.
'Kamir, cepat, kita harus mengusir biawak itu dari sini!' Kulihat
biawak itu menggigit sebutir telur dan kuning telur menetes dari
moncongnya. Ia cukup besar, kurang-lebih satu meter panjangnya.
Seekor biawak bisa menggigit dengan keras. Kalau kau
menangkapnya kau harus berhati-hati dan menjauhi moncongnya.
'Oke, aku akan menangkap kepalanya dan kau bagian kaki dan
buntutnya. Siap?' Kulihat Kamir sedikit takut, tapi ia mengangguk.
'Tiga, dua, satu ..'
Aku merangsak maju. Si biawak terkejut untuk melakukan
sesuatu. Ia meronta-ronta, tapi aku memegangnya dengan erat. Aku
mungkin terlihat seperti anak perempuan yang manis, tapi aku
sangat tangguh! Ekor biawak itu menyapu-nyapu, tapi Kamir dengan
cepat menangkapnya dan menekankan ekor itu kuat-kuat ke
badannya. Bersama-sama kami mengangkatnya. Kami berjalan
menjauhi tempat penampungan dan melepaskannya.
Si biawak terkejut melihat ke sekelilingnya dan kemudian
dengan cepat melesat pergi.
'Kuharap ia tidak kembali lagi untuk mencuri telur-telur kita', aku
tertawa pada Kamir. Ia juga tertawa.
'Benar-benar Satwa yang keren!' katanya. 'Aku tak pernah
mengangkat seekor biawak. Kulitnya terasa sangat kasar.'
'Tahu nggak, setelah dari tempat ayam kita akan melihat Frida.'
'Siapa lagi itu?'
'Biasanya kami tidak memberi Satwa-Satwa itu nama. Tapi Nao
taksanggup. Ia menamai si kambing Ginny dan ketiga tupaia itu juga
mendapat nama. Ibuku tidak mau kami terlalu terikat pada SatwaSatwa itu, karena kami mencoba secepat mungkin membebaskan
mereka kembali. Tapi Frida tidak akan bisa kembali lagi ke alam
bebas. Ia seekor trenggiling. Trenggiling adalah Satwa mamalian
yang keberadaannya sangat terancam oleh perburuan. Mereka
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bernilai tinggi maka dari itu , banyak orang mencoba menangkapnya.
Frida kehilangan salah satu kaki depannya. Sepertinya ia pernah
diserang harimau atau macan pohon. Tanpa kaki depan ia tak akan
bisa bertahan di alam bebas. Jadi ia tinggal bersama kami. Kau pasti
akan menganggapnya Satwa yang luar biasa!'
Ilustrasi

'Kalian punya bermacam-macam satwa . Ibumu bisa merawat
mereka semua?'
'Ya, kebanyakan bisa, tapi kadang-kadang ia meminta bantuan
dari dokter Satwa yang lain. Atau kami harus membawa Satwanya ke
pusat penampungan yang khusus, seperti bayi orangutan yang
sekarang kami rawat di sini karena satwa dilindungi adalah milik
negara dan tidak boleh dimiliki oleh seseorang.
Kami memunguti telur-telur yang belum diambil biawak tadi. Aku
melihat ayam hitam itu, tapi aku tak bisa bilang apakah keadaannya
sudah lebih baik. Ibu masih harus mengeceknya.
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'Kita bawa telur-telur ini ke dapur sambil mengambil beberapa
ranting baru untuk Frida.' Kamir mengikutiku dengan setia ke manamana. Kami mencabuti ranting-ranting dari sebuah semak.
Trenggiling tergila-gila dengan ranting yang berair. Kamir
mengamati Frida dengan penuh kekaguman. Ia sedang berbaring
tidur.
'Benar-benar Satwa yang perkasa, dengan sisik yang besar dan
kering di seluruh tubuhnya. Sangat berbeda dengan sisik ikan, yang
ini lebih mirip dengan buah cemara. Begitu keras dan kokoh.
Harimau atau macan tutul pastilah patah giginya ketika
menyerangnya.' Aku sampai tertawa. Aku senang melihat Kamir
begitu antusias. Kalau ia bersamaku, ia berani bicara.
'Mau ke tempat Apie sekarang? Si orangutan kecil. Dia benarbenar menggemaskan!'
'Setelah itu kita melihat harimau, ya? Aku penasaran tentang
keadaannya.'
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APIE DAN HARIMAU
'Ini Apie. Ia ditemukan di keluarga yang memeliharanya sebagai
binatang peliharaan di rumah, di dalam kandang yang terlalu kecil.
Aku menyayangkan ia harus pergi ke pusat penampungan yang lain.
Ia sangat lucu. Tapi hal itu penting, karena di sana semuanya hanya
orangutan. Di sana ia bisa belajar bagaimana ia menjadi kera dan
bagaimana ia bisa bertahan hidup di alam bebas.'
Si bayi itu duduk bermain-main dengan jerami. Kamir berjongkok
dan Apie menghampirinya. Mereka saling bertatapan melalui
jendela. Apie duduk dekat-dekat, tampaknya ia senang ditemani.
'Sebetulnya tidak baik kalau ia terbiasa dengan manusia', aku
menjelaskan. Aku sangat sayang padanya dan ingin memeluknya,
tapi ia harus menjadi satwa liar. Maka dari itu sekarang iapun ada di
kandang yang besar, supaya ia bisa mengambil jarak dari kita.'
'Apa ia tidak kesepian tanpa keluarganya?'

Aku memandang Kamir. Ia juga jauh dari orang tuanya. Apa ia
rindu mereka?
'Ayo kita cari ibu ? Jadi kita bisa bertanya kapan Apie bisa
bertemu teman-temannya dan apakah kita boleh melihat si harimau.'
Kamir terlihat tenggelam dalam pikirannya.
'Ada apa?' Aku berjongkok di sampingnya.

'Di sini semua orang ramah. Tapi aku tak kenal mereka.'

Aku paham ia belum begitu nyaman. Bagaimana aku bisa
membantunya?

'Kau pastilah rindu orang tuamu. Mungkin kau bisa mengirim
surat pada mereka dan menceritakan segala sesuatu di sini. Aku
senang kau ada. Kau pasti akan terbiasa dengan yang lain. Orang
tuaku sangat baik dan mereka sudah terbiasa dengan adanya orangorang baru yang tinggal di sini. Aku juga tak kenal semua orang
dengan baik. Para sukarelawan itu adalah anak-anak muda dari
berbagai negara. Biasanya mereka datang selama beberapa bulan
atau selama setengah tahun untuk membantu. Mereka melakukan itu
untuk keperluan studinya atau karena mereka memang senang
melakukannya. Jason asalnya dari Amerika dan dia sudah setahun di
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sini. Untungnya ia ingin tinggal lebih lama. Nao dari Turki dan Owen
dari Inggris. Aku memang selalu harus berpisah dari para satwa ,
tetapi juga dengan para sukarelawan lho. Menurutku itu tidak
mudah. Untunglah aku punya orang tuaku. Dan kuharap kau juga
akan lama tinggal bersama kami!'
Aku menyenggolnya main-main.

'Yuk, kita ke dapur. Untuk melihat apa mungkin kita bisa makan
sesuatu dan mungkin ibu ada di sana.'

Ibuku tak ada, tapi kulihat ayah sedang duduk di sana. Akhirnya
ia bangun dan minum kopi sambil masih memakai piyama biru muda
bergambar dombanya.
'Selamat pagi, Yah !' Aku menghempaskan diri di sampingnya.

'Hai, Sayang.' Ia menguap lebar-lebar dan mengacak-acak
rambutku. 'Dan ini pahlawan kita!'
Wajah Kamir bersemu merah dan ia tertawa malu-malu.

'Selamat pagi, Pak..'

'Ah, panggil aku Wilco saja, aku belum tua lho!' Ia juga mengacakacak rambut Kamir. Anak itu tak dapat bicara, tapi ayah menyeruput
kopinya dan mengedipkan mata. Aku tertawa.
'Pa, kami boleh melihat harimau?'

'Aku tidak tahu, itu urusan ibumu. O, lihat, itu dia.'

Aku menoleh ke belakang dan melihat ibuku datang dengan
gerobak dorong. Ia pasti baru saja membereskan sebuah kandang.

'Hei bu!' Aku berlari menghampirinya. 'Bolehkah kami sekarang
melihat si harimau?'

'Baiklah. Hanya sebentar dan harus dari jarak jauh. Semalam aku
memberinya obat tidur dan memeriksanya. Belakangan ini ia
sepertinya stres, bisa kurasakan dari tulang-tulang rusuknya. Ia
harimau jantan berusia kurang dari setahun. Anak seusia itu
biasanya masih tinggal bersama induknya. Mereka sudah tak lagi
menyusu, tapi ibunya mengajarkan mereka berburu sampai ia
mampu melakukannya sendiri. Harimau ini kurus dan terlalu lama
tinggal di kandang yang kecil. Saat ini ia tinggal di dalam, tapi aku
ingin ia mendapat kandang yang besar, supaya ia bisa melatih otot-
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ototnya. Coba kau tanya ayahmu apa dia bersama Owen dan Jason
bisa membuatkan sebuah kandang di dalam hutan Libra kita? Kalau
bisa tepat di titik yang benar-benar seperti hutan sesungguhnya dan
sebagian besar areanya dilingkari pepohonan.'
'Oke!' Aku berlari kembali ke ayah untuk menanyakannya.

'Aku juga ingin membantu!' Untuk pertama kalinya Kamir
mengatakan sesuatu.

'Sangat menyenangkan', kata ayah sambil tersenyum kepada
anak itu. Aku melihat mereka dengan gembira. Menurutku ayah dan
Kamir akan jadi teman yang baik.
'Yuk Kamir, akhirnya kita melihat si harimau!!' seruku.

Kami mengikuti ibu melalui jalan di tengah di antara kandangkandang. Di belakang ada ruang operasi dan ruang observasi. Ini
adalah tempat yang tenang untuk mengamati Satwa-Satwa yang
baru datang.

Dari balik sebuah dinding kami bisa memandang melalui sebuah
jendela. Harimau itu berjalan mondar-mandir, duduk, kembali
berdiri dan mulai lagi mondar-mandir. Efek obat tidurnya jelas
sudah habis.

'Satwa yang malang. Maafkan aku. Ini kesalahanku.' Kamir
memandang si harimau dengan rasa kasihan.
'Bukan dong! Kau tidak boleh bilang begitu, kau telah
menyelamatkannya.'

'Yaah..' Ia terdengar belum yakin. Untuk beberapa saat kami
masih memandangi si harimau, tapi ini membuatku sedih. Kepalanya
menggantung ke bawah dan ia sangat kurus. Kemudian ia tiba-tiba
melihat ke arahku. Aku terkejut, ada banyak rasa sakit di mata itu,
tapi juga sesuatu yang lain ... kemarahan mungkin? Aku tidak tahu
pasti.

Malamnya ketika berbaring di tempat tidur, aku tahu. Alam
bebas, kerinduannya terhadap alam bebas.
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PENAMPUNGAN ORANGUTAN
Hari-hari berikutnya suasana rumah terasa kembali normal.
Sarapan, memberi makan satwa , membereskan kandang dan
mengerjakan PR. Harimau itu sudah dipindahkan ke tempatnya yang
baru dan ibuku memastikan ia makan dengan cukup. Aku terbiasa
dengan adanya satwa –satwa yang baru, tapi dengan adanya Kamir
segala sesuatunya menjadi berbeda. Melalui matanya aku merasakan
seolah-olah pusat penampungan kami tempat yang baru. Ia penuh
rasa ingin tahu dan sangat senang membantu. Pertama kalinya aku
punya teman sebaya untuk melakukan sesuatu bersama-sama.
Sering kali orang dewasa tidak tertarik melakukan permainan, tapi ia
mau! Seperti bermain petak-umpet. Aku mencari tempat yang baik
untuk sembunyi. Kamir sedang menghitung sampai dua puluh.
'Saia! Kamir!' Itu suara ayah yang memanggil. Yah sayang, aku
baru saja menjejalkan diriku di belakang setumpukan kayu.
BUM-KLONTANG-BAM.
Beberapa balok kayu bergelindingan ketika aku berdiri.
'Ketemu!' teriak Kamir penuh kemenangan. Dengan gembira kami
berjalan ke arah dapur.
'Anak-anak, aku baru saja ditelepon oleh pusat orangutan, kita
bisa membawa Apie,' kata ayahku. Rasa riangku lenyap. Aku tidak
mau berpisah dengan anak orangutan.
'Ayo Saia, jangan sedih', kata ibu . Kau dan Kamir boleh ikut ayah.
Jadi nanti di sana kau bisa lihat bahwa itu tempat yang lebih baik
buat Apie. Siapa tahu ia bisa dapat ibu yang baik hati.'
'Kuharap ia sebaik dirimu.' Kupeluk ibu. 'Tapi tetap saja kupikir
sayang sekali.'
Beberapa saat kemudian kami duduk di pick-up, aku dan Kamir di
bak belakang. Kami memegangi peti besar berisikan Apie.
'Gila ya', teriakku, bicara biasa saja tidak cukup. Suara angin dan
mesin mobil mengalahkan semuanya.
'A...?' Aku tak bisa mendengar Kamir.
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'Apa katamu?'
'Ada apa?' jeritnya.
'Kali yang lalu Jason yang duduk di belakang bersama si harimau!'
'Iya!'
'Ia sudah jauh lebih baik!'
'Siapa?'
'Si harimau!'
'Iya!'
Lama kemudian kami diam.
'Lihat, ada sebuah papan!'
Mobil sekarang tidak lagi melaju terlalu cepat, jadi lebih mudah
untuk bisa mendengar. Wilco juga melihat papan yang sama dan
mengikuti arah anak panah.

TRE
ORANGUTAN CEN

Ilustrasi

Setelah beberapa papan kemudian kami sampai di area
kedatangan. Di sana terdapat pagar besi yang tinggi. Ayahku turun
dan menekan tombol di samping pintu masuk.
'Kenapa kita tidak bisa masuk begitu saja?' Kamir memandang
heran ke ayahku yang sedang bicara menghadap sebuah tiang.
'Itu untuk mencegah pemburu liar', aku menjelaskan. 'Tentunya
ada banyak bayi orangutan yang lucu dan orang-orang mau
membayar harga yang mahal untuk mendapatkan mereka. Jadi kau
harus menekan bel, kemudian ada yang menjawab, dan ia bertanya
untuk keperluan apa kau datang.'
'O iya', Kamir menjawab pelan. Ia pasti memikirkan abangabangnya. Papa berjalan kembali ke mobil dan masuk. Sesaat
kemudian pagar mengayun terbuka.
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Seorang perempuan berjalan menghampiri kami. Ia lumayan
sudah tua dan beruban. Wilco memarkir mobil di tempat yang
ditunjuknya dan turun.
'Halo, saya Wilco dari Pusat Penampungan Satwa Libra
Sumatera.'
'Hai, saya Bianca Sibral. Kulihat kau membawa dua orang
pembantu.' Ia melambai ke kami. 'Bagaimana kondisi si orangutan?'
'Baik. Keluarga yang pernah memeliharanya mengurusnya
dengan baik. Tapi ia berada di kandang yang terlalu kecil dan ketika
ia bertambah besar, ia menggigit salah satu anak mereka. Ketika
itulah mereka menelepon istriku', cerita ayahku.
'Ya hal itu sering terjadi. Mereka terlihat lucu, tapi mereka tidak
cocok sebagai Satwa peliharaan.'
Ayahku membuka bak belakang.
'Ini Saia dan Kamir.'
'Halo, saya Bianca. Kalian bisa mengangkat peti itu?'
Dengan bantuan ayah kami menggeser peti keluar dari bak
mobil. Apie bergerak dan menjerit kecil.
'Maaf ya Apie', bisikku. 'Nanti kau boleh melompat-lompat lagi.
Kau aman di sini dan mungkin nanti akan punya teman-teman baru.'
'Kami akan mengurusnya dengan baik', Bianca meyakinkan kami.
'Kami akan mencoba menempatkannya bersama induk orangutan
yang kehilangan anaknya. Kalau induk ini menerimanya, itu berarti
hal yang baik, karena ia bisa belajar banyak dari si induk. Ia bisa
mengajar jauh lebih baik dari pada kami.'
'Boleh kami ikut melihat?' Aku ingin menunda perpisahan dengan
Apie.
'Tentu saja. Kami punya dokter Satwa di sini dan ada alat
pembius, kalau-kalau keadaan menjadi kacau. Sepertinya semua
sudah siap.' Bianca menyapu beberapa helai rambut yang putih dari
wajahnya. Kau bisa melihat kalau dulunya ia pastilah cantik.
'Yupiie, Kamir! Kuharap ini berhasil.'
Kamir tersenyum padaku. Ia sedikit lebih tenang dibanding aku
tapi aku yakin ia penasaran tentang hal ini.
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MUNTAHAN
Bianca berjalan mendahului kami ke sebuah kandang terbuka
yang besar dan berterali. Ia meletakkan jari di bibirnya. Aku melihat
seekor kera besar duduk. Ia sedang mengunyah-ngunyah sesuatu.

'Kita harus tenang, supaya si induk kera tidak terganggu. Kalian
boleh meletakkan peti itu di dekat pintu. Seorang pengurus nanti
akan mengeluarkan si kecil.'

Tiba-tiba seorang laki-laki dengat alat bius berdiri tepat di depan
kami.

'Hahaha.. kalian tadi tidak bisa melihatku ya?' katanya perlahan.
Ia menunjuk ke sebuah pondok yang disamarkan di samping
kandang. 'Aku duduk bersembunyi di sana. Aku bisa melihat ke
seluruh sisi kandang tanpa terlihat oleh kera –kera itu.'
Bianca mengenalkan kami. Laki-laki itu adalah dokter Satwa dan
yang dia pegang adalah alat –bius berupa pistol . Ia menghilang lagi
ke dalam pondoknya. 'Mari, kita duduk di balik semak-semak di sini',
kata Bianca. Aku menatap dengan tegang. Seorang pengurus berjalan
ke arah peti. Si induk melihat dengan penasaran, tapi tetap terus
mengunyah-ngunyah. Ia mengenal si pengurus dengan baik.
Pengurus itu membuka peti dan pintu kandang. Ia berjongkok. Untuk
sesaat tidak ada yang terjadi.
'Lihat, Apie!' Aku mencengkeram Kamir kuat-kuat. Kera kecil itu
muncul. Orangutan besar menoleh. Aku menahan napasku. Ia berdiri.
Ia sangat besar dibanding si kera kecil. Ia berjalan perlahan
menghampiri Apie. Waktu seolah-olah berhenti. Kuharap si dokter
Satwa menyiapkan senjatanya. Si induk berhenti di dekat Apie. Ia
menjulurkan tangan. Apie duduk tak bergerak. Perlahan-lahan si
induk menyentuh Apie. Apie meloncat pergi dan memanjat seutas
tali. Si induk mengikuti.
'Apa ini hal yang baik?' bisikku.
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Ilustrasi

'Aku tak tahu. Tunggulah sebentar. Oh lihat!' kata Bianca. Si induk
datang mendekat dengan hati-hati. Ia masih mengunyah-ngunyah. Ia
meludahkan isi mulutnya dan menjulurkan muntahan itu. Si kecil
mengambilnya dengan cepat.
'Ih, ya ampun.' Aku menunjukkan wajah jijik.

'Ini tanda yang baik. Semua induk melakukannya', bisik Bianca
bersemangat.
Apie memakan muntahan itu dan merapatkan tubuh ke si induk.

'Sempurna, ini sempurna!' Bianca lega. 'Semoga ini bertahan
sepanjang minggu. Kami akan mengawasinya, tapi ini adalah awal
yang sangat baik.'
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Sekarang barulah aku berani melepaskan Kamir. Ia
memandangku tertawa. Kami masih tinggal beberapa saat
mengamati, sampai akhirnya ayah bilang kami benar-benar harus
pulang.
Kepanganku lepas dan rambutku melambai-lambai di seputar
kepalaku. Aku menutup mata dan menikmati angin sejuk di wajahku.
Kami hampir sampai di penampungan.
'Stop!' seru Kamir tiba-tiba. Aku membuka mata. Ia memberi
tanda pada ayahku kalau mobil harus berhenti.
'Ada apa?' tanya ayahku menjulurkan kepala keluar dari jendela.
'Lihat di sana!'

Aku melihat ekor belang mengibas-ngibas di bawah sebatang
pohon. Dua mata berwarna keemasan menatap kami.
'Wow...' kataku. 'Harimau!'

Ia menghilang di antara semak-semak.

'Oh, keren!' kata ayahku. 'Bagus, kalian berdua!'

Aku tersenyum pada Kamir.

'Itu hal terindah yang pernah kulihat!' kataku. 'Seekor harimau di
alam bebas!'
Ayah kembali menyalakan mobil dan kami berkendaraan pulang.
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DI RUMAH
'Ibu ! bu !' Aku berlari memasuki dapur.
'Hai, Sayang, dari wajahmu kelihatannya tadi menyenangkan?'
katanya dan ia memberiku biji mangga untuk dikunyah-kunyah.
'Ya! Apie sekarang bahkan punya ibu! Ia tinggal bersamanya di
dalam kandang. Sangat menegangkan, karena kalau si induk
menerimanya, para pengurus tidak harus mengajarkan Apie
semuanya,' ocehku. 'Dan ia memberi Apie muntahan dan sekarang
mereka jadi keluarga yang bahagia.'
'Luar biasa!' Mama juga memberi Kamir mangga.
'Tapi di perjalanan pulang ada lagi yang terjadi!' Aku
membiarkan sunyi sesaat untuk mengambil napas dan untuk
membuat suasana semakin tegang.
'Ada apa..?'
'Kami melihat harimau liar!'
'Benar? Wow!' Ibu memandangku terkejut. 'Mereka sangat
langka. Kalian sungguh beruntung!'
Aku berseri-seri dan menggigit sisa-sisa mangga dari bijinya
dengan gigiku.
'Aku punya surat untukmu.' Ibu memberikannya pada Kamir.
'Untukku?' katanya. Ia mengelap tangan di celananya dan dengan
hati-hati mengambil surat itu. Ia membukanya. Kulihat wajahnya
berubah. Dari terkejut, menjadi lega, senang dan kemudian sangat
gembira.
'Apa isinya?' tanyaku.
'Baca deh.' Ia menyerahkan kertas itu ke tanganku. Aku kesulitan
membacanya. Surat itu penuh dengan tulisan cakar ayam dan salah
ejaan.
'Kamir sayang', aku membaca keras-keras. 'Kami harap kau baikbaik saja bersama keluarga Libra. Kabar kami baik. Aswin dan Ari
mendapat pekerjaan! Pak Wilco yang mengusahakannya. Di hotel di
samping lapangan. Pak Wilco merekomendasikan mereka dan
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sekarang mereka bekerja di sana. Aswin dan Ari sangat menyesal.
Mereka berjanji pada ama dan bapak untuk melakukan yang terbaik.
Kami merindukanmu. Ama dan Bapak.'
'Bagus ya!' kata Kamir. 'Abang-abangku mendapat pekerjaan!
Yang benar!'
'Ya ampun, bagus sekali!'ibuku mengacungkan jempol pada ayah.
Aku sama sekali tidak tahu ia merencanakan sesuatu di hotel kami!
'Terima kasih! Aku akan membalas suratnya.' Kamir berlari pergi,
hampir melompat-lompat.
Aku melingkarkan tangan di leher ayahku dan berbisik di
telinganya.
'Kau ayah terbaik di dunia.'
Kudapati diriku juga meloncat-loncat ketika berjalan pergi. Aku
akan ke tempat ayam-ayam untuk melihat apakah ada telur.
Mungkin aku harus mengusir seekor biawak.
'Saia! Awas!' kudengar suara di atasku. Itu Owen, ia ada di atas
pohon.
'Au!' kuraih bahuku. Apa itu?
'Maaf! Sepatuku lepas! Baik-baik sajakah?' tanya Owen. Sepatu
birunya tergeletak di rumput di sampingku.
'Iya. Apa yang kau lakukan di atas pohon?'
'Brommer memanjat dan tidak berani turun. Kucing yang malang
ini mengeong-ngeong seolah-olah dunia akan berakhir.' Owen
menunjuk ke kucing kami yang tak punya buntut, yang sedang duduk
di cabang di atasnya.
'Saia?' Jason berdiri di sampingku. 'Kau tahu Owen ada di mana?'
'Nih, di sini!'
'Ya ampun, Owen, aku benar-benar kaget!' Jason memandang
dengan gusar ke atas.
'Maaf!' Owen tertawa. 'Ayo Brommer. Ayo sini!' katanya kepada si
kucing, tapi kucing itu memanjat lebih tinggi. 'Oh binatang bodoh,
ayo dong! Kau perlu apa dariku, Jason?'
'Tat hari ini akan pindah ke tempat yang lain.'
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'Oh, sungguh?' Owen akhirnya berhasil memegang Brommer dan
mulai turun.
'Kaki tupai kecil yang patah itu akhirnya sembuh.'
'Baguslah, tapi Nao pasti akan sedih...' keluh Owen. Ia melompat
turun dari pohon pada akhirnya.
'Kan dia punya kau untuk menghiburnya?' kataku nakal. Dia
memandangku terkejut. Jason dan aku sampai tertawa.
'Bukan, dong, bukan aku. Jason, kan?!' sekarang Owen juga
tertawa.
'Dasar gila!' kataku dan berjalan ke tempat ayam. Hari ini panas
tapi udara sejuk berhembus. Di belakangku masih kudengar suara
tawa. Di dalam hutan Libra seekor burung berkicau dan seekor
monyet menjerit. Rumah, ini rumahku. Sekali setahun aku pergi
mengunjungi keluarga ayahku di Belanda. Semuanya datar dan
dingin di sana, langit abu-abu, bunga-bunga berwarna pucat. Dan
hanya ada sedikit binatang. Betapa bahagianya aku tinggal di sini.
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TENGAH MALAM
'Pssstt! Saia!'
Kubuka mataku. Gelap remang-remang. Apa yang kudengar?
'Pssstt! Saia!'
Kulihat sebuah sosok di pintu.
'Kamir, itu kau?'
'Ya, ini aku. Ayo, aku ingin memperlihatkan sesuatu.'
Aku menarik napas lega.
'Tapi ini kan masih gelap? Ada apa?'
'Bangunlah, pakai bajumu dan ikuti aku. Cepat!' Kamir
mengguncang bahuku.
'Iya iya, aku bangun...' Aku melompat bangkit dari tempat tidur,
memakai celana pendek di bawah baju piyamaku. Kulihat jam. Jam
tiga lewat seperempat?! Seolah-olah ada segumpal kapas di dalam
kepalaku, aku merasa gamang. Memangnya ada apa?
'Aku tahu ini masih gelap. Tapi ayo ikut!' Kamir menarikku
keluar. 'Diam-diam. Kita harus ke tempat harimau.'
Mau apa kita malam-malam begini di tempat harimau?! Aku
hampir tersandung sesuatu. Untunglah masih ada cahaya bulan.
'Kamir, ada apa dengan harimaunya?!'
'Ayo! Kau tidak akan percaya!'
Aku membiarkan diriku diseret ke hutan Libra. Kemudian ia
berhenti.
'Sekarang kau harus benar-benar diam!'
Kami terus mengendap-endap. Napasku tercekat. Ini tak bisa
dipercaya. Apa ini benar terjadi? Kamir masih memegang erat
tanganku. Tidak, aku tidak lagi tidur. Aku berdiri di tepi hutan,
tengah malam.
Apa itu ... tak bisa kupercaya!
Aku meraih telepon genggamku yang terdapat di kantong celana
pendek. Kubuat beberapa foto. Di luar pagar duduk seekor harimau
liar menempel dekat pada jaring. Harimau kecil kami menggeser
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kepalanya ke pagar. Aku kenal gerakan itu, kucing kami juga selalu
melakukannya, ia memberi salam. Rupanya harimau juga
melakukannya. Apakah itu mungkin induknya?!
Harimau liar itu menengadah. Tunggu sebentar. Satwa itu sangat
besar! Betapa tajam sorot matanya. Aku senang ia berada di luar
pagar.
Satwa yang cantik itu berdiri perlahan-lahan, membalik
badannya dan menghilang di semak-semak. Harimau kecil itu
melolong dan berdiri tegak dengan kakinya di pagar.
'Ayo, kita harus memanggil ibuku. Kita harus menceritakan hal ini
padanya!'
'Ibu,ayah, bangun! Ada harimau liar di tepi hutan Libra dan
harimau kita memberinya salam!' Aku berdiri di samping tempat
tidur orang tuaku. Kamir berdiri di luar, ia tidak berani masuk. Ia
saat ini sudah tinggal beberapa waktu bersama kami, tetapi
memasuki kamar tidur orang tuaku menurutnya kurang pantas. Aku
memperlihatkan telepon genggamku pada ayah, fotonya tidak begitu
jelas, tapi bisa terlihat dua sosok harimau.
'Kamir membangunkan aku dan membawaku ke sana!'
Ibu sekarang duduk tegak di tempat tidur.
'Seekor harimau liar, tepat di luar pagar kita?'
'Iya, aku benar-benar melihatnya. Dia bersandar ke jaring-jaring,
dekat dengan harimau kita. Apa mungkin itu induknya?'
'Bisa jadi itu hanya kebetulan saja, sayang. Tapi tampaknya itu
harimau perempuan, harimau jantan tidak akan melakukan hal itu.
Ia justru akan menyerang si harimau muda. Ini sungguh luar biasa.'
Sesaat sunyi. Ibu memasukkan kakinya ke sandal.
'Mmmm. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan.'
'Bagaimana, kesempatan untuk apa?' ayahku mengerang dari
bantalnya.
Ibu melempar t-shirt ke ayah.
'Ayo Wilco, kita akan membebaskan harimau!'
Sama seperti Kamir yang menyeretku, ibuku sekarang menyeret
ayah .
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'Udara, aku tidak mengerti ...' ia bergumam. Kamir dan aku
membuntuti mereka dengan rapat.
'Kita harus bergegas! Ayo Wilco, kita harus membebaskan si
harimau sekarang. Kalau ia tetap bersama kita, sudah pasti kita
harus mengurungnya selama setahun sampai ia cukup besar untuk
bisa bertahan. Tapi sepertinya harimau betina yang berjalan di
sekitar hutan Libra tertarik padanya. Kalau kita membebaskannya, si
betina mungkin mau mengurusnya dan mengajarkannya berburu.
Tentu saja ini sebuah resiko, tapi buat si harimau ini adalah
kesempatan terbaik untuk secepat mungkin kembali ke alam bebas.'
'Udara, kau genius.' ayahku memeluknya. Udara tertawa padanya.
Duh betapa romantisnya mereka, haaloo... kita harus buru-buru!
Langit sudah kemerahan, sebentar lagi matahari terbit.
'Ayo, kita ke sana,' kata ibu.
'Sebentar, kuambil tang, jadi kita bisa menggunting pagarnya
supaya terbuka.' Ayah berlari ke arah kandang-kandang.
'Kalian betul-betul akan membebaskannya?' tanya Kamir. Ia
terlihat agak bingung.
'Kau pasti akan merindukannya, ya?' Aku sudah terbiasa
membebaskan Satwa-Satwa tapi bagi Kamir perpisahan ini pasti
akan sulit. Benar-benar gila, kami begitu spontan akan
melakukannya. Jason, Owen dan Nao masih tidur. Mereka bahkan
tidak bisa mengucapkan perpisahan.
Kami menempuh jarak terakhir dalam diam. Aku penasaran
apakah si betina itu kembali. Tidak, tak kulihat dia.
'Lihat, tadi dia duduk di sana', kataku pada ibu dan kutunjuk
tempatnya.
'Ya, kulihat jejaknya. Ia pasti mencium bau kalian dan berlari
pergi. Tapi bisa jadi ia mengawasi harimau muda itu dari kejauhan.'
Kupandang ke sekelilingku. Tak kulihat mata yang berwarna
keemasan di dalam hutan. Juga tak kulihat harimau kecil kami. Ia
pastilah bersembunyi di sisi lain dari kandang.
KNNNRRRTT KKNNRRTTT.
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Ayahku membuat sebuah lubang di jaring-jaring dengan tang
yang besar. Suaranya berisik sekali di pagi yang sunyi. Ini pasti bisa
mengusir semua binatang pergi. Kuharap si betina tidak menghilang,
karena kalau tidak si harimau kecil nanti pasti sendirian di dalam
hutan.
KNRRRTT KNRRRTT.
'Nah, ini pasti sudah cukup besar.' Ayah bangkit dan memandang
ibu.
'Sempurna, jadi ia bisa dengan mudah lolos.' Ibu mengangguk
setuju. 'Ayo, kita harus pergi. Kalau tidak harimau kita pasti tidak
berani keluar.'
Aku melihat kesedihan di mata Kamir.
'Kita tidak boleh tetap di sini?'
Ibu menggelengkan kepala.
'Lebih baik kita meninggalkan mereka.'
Kupasang wajahku yang paling manis. Ayahku sampai harus
tertawa.
'Akan kubantu kalian memanjat pohon yang di sana. Jadi kalian
bisa duduk di dahan dan melihat apa yang terjadi.'
'Iya ayah, ide yang sangat baik!'
Kamir juga kelihatannya sangat ingin.
'Ayolah, tapi kalau terlalu lama, kalian harus segera pulang. Dan
tetap bersama-sama ya!' Ibu mencium dahiku.
Pohon itu posisinya sedikit lebih jauh dari jalan yang tadi kami
tempuh. Ayah memberi kaki kami topangan dan Kamir dan aku
memanjat dengan mudah naik ke sebuah dahan yang kokoh. Duduk
di sini tidak betul-betul nyaman, tapi aku bisa bersandar ke batang
pohon. Kamir berpegangan erat pada dahan di atasnya. Kami
melambai pada orang tuaku, yang berangkulan berjalan menuju
rumah.
'Kau bisa melihat lubangnya?' bisik Kamir.
Aku membungkuk sedikit ke arahnya.
'Iya, sekarang bisa. Tapi tak terlihat Satwa apapun. Bahkan tidak
juga tikus ataupun burung.'
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'Kita sudah berhasil mengusir mereka semua.'
Kami duduk dalam diam. Perlahan-lahan pagi menjadi lebih
terang. Kudengar hutan menjadi hidup. Kicauan burung, gemerisik
dan juga sekali-kali teriakan monyet. Biasanya aku masih tidur.
Kamir menunjuk.
'Apa yang kau lihat?'
'Ssssttt!'
Aku membungkuk ke arah Kamir dan melihat dari balik
tangannya. Itu harimau kami. Ia berjalan dekat dengan lubang di
pagar. Ia berlari-lari kecil mondar-mandir. Dengan hati-hati ia
menjulurkan kepala melalui bukaan di pagar. Aku memandang
Kamir, air mata menggenang di matanya. Aku harus berpegangan
erat pada pohon, kalau tidak pasti sudah kurangkul dia.
Harimau itu merangkak melewati jaring-jaring. Ia berdiri diam
dan memandang ke sekelilingnya.
Kemudian ia berjalan ke arah semak-semak tempat si bentina
menghilang.
Ia merayap dekat dengan tanah memasuki semak – semak. Kau
bisa melihat dedaunan hampir tidak bergerak.
Akhirnya ekornya menghilang.
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Ilustrasi
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EPILOG
'Joy! Joy! Kau menyelamatkanku!' Aku melompat-lompat di
samping kakak perempuanku. Aku bebas! Akhirnya aku bebas dari
manusia –manusia itu.
'Bender, aku sangat bahagia aku menemukanmu!' Joy menjilatjilat moncongku. 'Ayo, kubawa kau pulang.'
'Rumah! Ke dalam hutan lebat yang memiliki air mengalir dan
bebatuan!' Aku tak sabar menunggu, aku ingin bertemu Mama, Xan
dan Nevah, membenamkan kepalaku pada bulu-bulu Mama yang
hangat dan wangi. Berburu kembali, bermain dengan Xan dan
tertawa-tawa bersama Nevah!
'Apa mereka baik-baik saja ataukah mereka juga tertangkap?'
Kutatap kakakku dengan khawatir.
'Kupikir semuanya baik-baik, tapi tempat mereka masih jauh.
Mereka sangat sedih waktu kau tak pulang. Aku mengunjungi
mereka beberapa kali, tapi aku kan juga punya urusanku sendiri.'
Kuikuti Joy memasuki hutan yang lebat. Ia kelihatannya
mengenal jalan dengan baik. Kuusahakan aku berjalan dekat di
belakangnya. Selama bersamanya, aku aman.
'Kau lapar?' Joy menoleh ke belakang.
'Nggak kok, aku punya cukup makanan. Aku bahkan tak harus
berburu. Manusia disana itu, selalu meletakkan mangsa yang sudah
mati begitu saja untukku.' Joy menaikkan alis matanya dan kembali
berjalan.
'Bender, kita sekarang memasuki wilayahku. Di sini aku punya
tempatku sendiri. Ayo ikut, aku punya kejutan untukmu!'
Joy merangkak melalui bukaan yang sempit di antara semak
berduri. Aku mengikutinya. Kemudian aku melangkah di bawah
cahaya, mataku berkedip-kedip. Matahari pagi bersinar terik di sini.
'Bender, ini dua anakku.' Joy berdiri di dekat lubang di antara
semak berduri. Anak-anak? Aku mendekat dan melihat dua makhluk
paling lucu sedunia. Mereka punya telinga yang berbulu halus, mata
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besar dan moncong mereka sedikit terbuka. Mereka masih sangat
kecil.
'Aaaaaahhh!!'
'Mereka cantik, ya?' Joy menjilat-jilat mereka berdua.
'Kau sudah jadi ibu!'
'Benar! Ini Ena, anak perempuanku yang tangguh.' Joy
menekankan hidungnya pada salah satu harimau kecil. 'Dan yang ini
Lumis, anak laki-lakiku yang kuat.'
Aku tak percaya. Aku sudah jadi paman!
'Hebat, Joy! Mereka cantik!' Aku berbaring di dekat harimauharimau kecil itu, supaya mereka bisa mengendus-endusku.
'Terima kasih, Ben-der-niet.'
Aku merasa terharu . Begitulah Mama selalu menyebutku.

Ilustrasi
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'Kita sekarang berangkat pulang? Aku benar-benar rindu!'
'Ya, tapi perjalanannya panjang. Aku tak bisa meninggalkan anakanakku begitu lama. Kau bisa mengangkat Lumis?' Kuangkat
keponakanku dengan mocong di kulit lehernya. Tak kuduga ia cukup
berat walaupun masih kecil.
Joy mengangkat Ena. Si kecil mendengking pada saudara lakilakinya dan Lumis menyahut.
'Mereka bicara dalam bahasa bayi', aku tertawa.
'Kau juga dulu melakukannya.'
'Sungguh?!' Aku sudah tak bisa ingat lagi.
Kami berjalan sepanjang hari. Sewaktu-waktu kami beristirahat,
supaya anak-anak bisa menyusu pada Joy. Aku senang dengan jeda
ini, karena aku sangat lelah berjalan. Tapi memanglah sangat
menyenangkan bisa bebas. Aku berjanji setibanya di rumah akan
berlatih berburu. Kupikir sekarang ini aku pasti belum bisa
menangkap tikus bambu. Ketika malam hampir tiba aku mencium
bau yang kukenal. Kulihat sekelilingku. Itu bau .. baunya Mama. Di
malam-malam pertama ketika aku sendirian, kujilat-jilat buluku
sendiri dan masih bisa kucicipi dirinya, tapi setelah beberapa waktu
aroma Mama pun menghilang dari bulu-buluku. Aku menghirup
napas dalam-dalam. Bau sedap itu ada di mana-mana!
Joy meletakkan Ena. Si kecil masih terhuyung-huyung di atas
kaki-kakinya. Lumis juga kuletakkan di tanah.
'Kita hampir sampai.' Joy memandangku tersenyum. 'Ayo kita
bikin kejutan ganda? Aku berjalan duluan dengan anak-anakku ke
arah Mama, kemudian setelah itu kau melangkah keluar dari balik
semak-semak. Oke?'
'Ya, itu menyenangkan!' Saat ini buatku semua menyenangkan.
Aku kembali ke rumah! Rumah, rumah rumaaah!!! Aku kenal
semuanya! Pepohonan, bunga-bunga, rumput!
'Tunggulah di sini.'
Joy menyelinap di antara sesemakan dengan anak-anak di antara
kaki-kakinya.
'Halo semuanya!'
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'Joy! Apa kabarmu?' Itu suara Mama! 'Kau punya anak-anak!'
'Hah, bagaimana bisa?' Itu pasti Xan. Ia tidak paham kalau Joy
sudah menjadi seorang ibu.
'Xan gila, nanti akan kujelaskan.' Nevah! Aku tak bisa menunggu
lebih lama lagi, kapan aku boleh keluar?
'Aku masih punya kejutan lain!' kata Joy.
'Apa itu, apa dong?' kudengar Xan berteriak-teriak.
'Aku baru saja melahirkan anak-anakku dan pergi berburu waktu
itu untuk mencari makan. Dan ketika itulah kutemukan anak yang
tersesat. Kalian pasti tidak percaya. Ini.... BENDER!!!!'
Ilustrasi
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PENUTUP
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Foto penulis

Pembaca yang budiman, para harimau, macan dahan, tupaia dan penghuni
bumi lainnya,

Buku pertamaku Misi Penyelamatan Para Satwadiawali dua tahun yang lalu
dengan harimau bernama Zia. Harimau betina muda ini bertemu dengan
manusia di wilayahnya, jenis yang baik dan yang buruk. Zia mendapatkan
tempat khusus di hatiku. Ketika kudengar World Wildlife Fund tahun ini
menyelenggarakan aksi untuk menyelamatkan harimau, aku mendapat ide
tentang sebuah keluarga harimau. Zia akan menjadi ibu dari tiga bayi
harimau. Dan begitulah Bender lahir; seekor harimau dan sebuah buku.

Di bagian pertama dari buku Bender kalian akan memandang hutan melalui
matanya. Ibunya, Zia, mengurus anak-anaknya dengan baik. Di alam bebas
tentu saja kenyataannya lebih keras. Para harimau hidup sendiri dan harus
berjuang untuk mendapatkan makanan mereka. Para betina berusaha keras
membesarkan bayi-bayi mereka. Dan segera setelah harimau muda cukup
usianya untuk meninggalkan induk mereka, mereka harus mencari makan
sendiri. Jika harimau-harimau muda ini kembali bertemu induk mereka di
alam bebas, mereka menjadi pesaing dan tidak akan lagi saling membantu.

Harimau-harimau di alam bebas mengalami hidup yang keras. Mereka harus
berburu, mempertahankan wilayah dan membesarkan anak-anak. Tapi
musuh terbesar mereka adalah manusia. Manusia yang membunuh harimau
untuk kulit dan bulunya dan tulang-tulangnya dan manusia yang merampas
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wilayah tempat tinggal mereka. Jumlah harimau yang hidup di alam bebas
semakin sedikit. Saat ini harimau hanya dikenal dua anak-jenis (subspecies)
harimau, yakni harimau daratan utama Asia (Panthera tigris tigris) dan
Harimau Sunda (Panthera tigris sondaica) yang saat ini di alam hanya dapat
ditemukan di Sumatera. Di abad yang lalu ada tiga jenis yang punah!
Alangkah sedihnya jika seluruh harimau punah.

World Wildlife Fundbertekat mendukung upaya negara-negara pemilik
harimau untuk menggandakan jumlah harimau di alam. Kalau setiap orang
membantu, pastilah upaya ini bisa berhasil. Aku menyumbangkan sebagian
keuntungan dari penjualan bukuku kepada World Wildlife Fund, sehingga
Satwa-Satwa yang terancam punah di seluruh dunia bisa dibantu. Kuharap
Bender menginspirasi kalian untuk mendukung pelestarian alam..

Di akhir kata aku ingin berterima kasih kepada beberapa orang, tanpa
mereka aku tak bisa mewujudkan buku ini. Rijnvis Cranenbroek dari
Penerbit KNNV telah membuatkan sebuah buku dari kisah-kisahku. Kirsten
Krijthe membuatkan ilustrasi yang indah. Ia menghidupkan Bender di
alamnya persis seperti yang kubayangkan di dalam kepalaku! Amal Indarto
memberikan informasi tentang kehidupan di Indonesia dan Marco Kunst
telah memberikan masukan yang berharga. Ketika aku mengalami
kebuntuan saat menulis kisah Saia, ia mengatakan bahwa aku bisa saja
memulai cerita dari sudut yang berbeda dan ia yang mengupayakan sajaksajak di dalam kisahku berirama lebih baik.

Dan Mama, terima kasih telah menyemangatiku untuk terus maju!
Semuanya, mari kita bantu para harimau!

Lian Kandelaar, Februari 2018

Catatan:

Bacalah juga Misi Penyelamatan Para Satwa dan Azul - Misi
Penyelamatan Hiu
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TAHUKAH kamu ...
Harimau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan
berbagai cara, selain suara juga dengan indra penglihatan dan lebih
khusus lagi indra penciuman dengan beragam aroma yang khas.
Harimau putih bukanlah jenis tersendiri, Fenomena ini terkadang
ditemukan pada harimau Bengal, yang terjadi akibat perkawinan
sedarah (in-breeding).
Harimau Sumatera adalah jenis harimau dengan ukuran tubuh yang
paling kecil, warna kulit yang paling gelap dan corak loreng yang
paling rapat , di alam hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis
Sumatera.
Harimau terlihat mencolok dan menarik bagi kita karena lorenglorengnya, tetapi di alam tempat tinggalnya. Pola loreng tersebut
merupakan bentuk adaptasi dan penyamaran yang sangat baik
di antara pepohonan dan batang-batang tanaman.
Harimau adalah jenis kucing dan merupakan predator yang
terbesar di darat yang masih hidup hingga kini. Ia tidak mengeong
seperti kucing-kucing yang kita miliki, tetapi bisa menggeram dan
mengaum.
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Foto ilustrator

PERKENALAN
Terima kasih banyak telah membaca buku ini, karena dengan
penghasilan dari buku ini Anda turut menyokong WWF dan Lian
dalam misi mereka menyelamatkan satwa yang terancam punah!

Manusia dan satwa dapat hidup berdampingan, hal ini memang tidak
mudah, seperti yang telah Anda baca. Subyek ini juga sering saya
gunakan dalam karya seni gambar dan lukis. Saya sungguh
beruntung ketika diminta mengerjakan ilustrasi untuk kisah milik
Lian! Sebuah harapan besar bagi saya ketika itu, untuk bisa kembali
mulai membuatkan ilustrasi.
Dalam karya saya lainnya, saya bermain-main dengan gambaran
manusia dan Satwa di berbagai situasi yang tak lazim. Karena hal itu
muncullah karya yang surealis dengan kisahnya masing-masing.
Kalau Anda ingin tahu, silakan melihat website saya.

Kirsten Krijthe

kirstenkrijthe.nl
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Ilustrasi

Harimau memang kuat dan perkasa. Tapi tahukah kalian bahwa
hanya tersisa 3900an harimau di alam bebas? Satwa-Satwa luar
biasa ini memiliki arti sangat penting bagi wilayah tinggal mereka.
Kalau kalian melindungi seekor harimau, kalian juga melindungi
hutan dan seluruh satwa liar yang tinggal di dalamnya. Ingin lebih
dekat mengenal tentang harimau? Kalian dapat mengunduh gratis
sebuah percakapan melalui RANGERS.WNF.NL/SPREEKBEURT.

World Wide Fund for Nature
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KISAH-KISAH SERU SATWA-SATWA LAINNYA

Ilustrasi buku
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