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I-Nini-lah Ceritaku: 
Phoenix-ku Mencium Anjing

Oleh: DeDainix Nini Hirawling 
(Jabatan: Tukang Kebun Kerajaan)

“Aduh… telat aku. Jam piro iki?”

Saus tartar, aku ketiduran! Aku bangun sekitar 
pukul enam lebih dua puluh menit. Aku bingung bukan 
kepalang. Aku linglung sambil ngumpulin nyawa yang 
berceceran di kasur. Sesaat setelah nyawa terkumpul, 
aku buru-buru mandi, tapi bukan mandi wajib, lho. 
Rencananya sih tadi sehabis mandi, aku mau belajar. Tapi 
berhubung aku ketiduran kayak anaconda abis makan 
ayam dan bangun kesiangan, jadi nggak ada waktu buat 
belajar. 

Aku mengeluarkan kekuatanku yang mirip Flash. 
Jadi, cukup sepuluh menit aku ganti baju, pakai kerudung 
(tapi lupa pakai celana) dan memasukkan buku ke tas 
dalam kecepatan hypersonic. Aku langsung nyomot 
sepeda ontel kebanggaanku. Lalu dengan sepeda ontel 
itu, aku terbang ke angkasa kayak naik burung phoenix. 
Kalah deh elang raksasa yang biasa muncul di sinetron 
laga Indosiar. Tapi itu hanya terjadi dalam fantasi liarku!



2  ~ Haris Firmansyah & Hirawling Kindom

“Hooaaaaaaah. Udah nggak ada temennya,” 
rengekku dalam udel. Aku genjot kuat-kuat sepedaku. 
Berhubung badanku bongsor, aku harus mengayuh 
sepadaku extra ngeden.

Melihat jalanan sepi kayak perpusatakaan, 
jantungku berdag-dig-dug melebihi kencengnya suara 
perut Ade Namnung ketika lapar. Eh, nggak taunya 
aku masih ketemu sama Joko Cahyono. Mantan pacar 
sobatku ini emang selalu berangkat kesiangan. Tanpa 
menunggu perut Ade Namnung kempes, aku langsung 
ngekor si Joko. Tapi Joko nggak tau kalau ternyata aku 
mengekor di belakangnya. Maklum, Joko kan ekornya di 
depan.

Ketika melewati kompleks perkampungan yang 
banyak anjingnya, aku kayuh sepeda dengan hati-hati. 
Takutnya nabrak anjing lewat. Nah, ternyata beneran 
ada anjing segede bagong lewat searah denganku. Beliau 
lari dengan kencang kayak lagi dikejar maling. Kok ini 
malah anjingnya yang dikejar maling, bukannya anjing 
yang biasa ngejar maling ya?

“Weleh, nih asu mau nyebrang apa kagak? Moga-
moga nggak nyebrang mendadak,” kataku ketika beliau 
hanya pelanga-pelongo di jalan.

Dengan semangat 69, aku mulai mengayuh sepada 
sekencang-kencangnya dan….

Ciiiiiitt tt t … BUOOKK… GEDEBUK … CROOOOT!

Anjing o’on itu nyebrang tiba-tiba. Alhasil, beliau 
sukses keserempet ban depan si Phoenix. Saya hanya 
bisa prihatin melihat beliau jatuh tengkurep, eh, jatuh 
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telentang ding. Dadanya kembang-kempis nggak 
karuan. Sepertinya beliau lebih shock dari aku, buktinya 
napasnya udah mirip orang bengek ketiban bokong 
Prett y Asmara.

Beliau menatapku dengan mata berkaca-kaca 
seakan memohon pertolonganku, “Neng, kasianin aye! 
Tolongin aye! Ibu aye sakit keras!” Pokoknya, melas 
banget. Tapi nggak mungkin aku langsung membopong 
beliau lari ke rumah sakit terdekat atau ke klinik bidan 
Sundari untuk disuntik KB. Ya udah, aku tinggal kabur 
aja, yang penting saya prihatin.

Seandainya beliau adalah cowok ganteng, dari 
tadi aku udah ajak kenalan dan tukeran alamat surat. 
Besoknya, kita jadian kayak di sinetron-sinetron gitu. 
Berawal dari tabrakan, berlanjut ke pelaminan. Naasnya, 
beliau hanyalah secuil guk-guk kampung kurapan.

Semoga aku nggak dapat hukum karma gara-gara 
udah nyerempet anjing orang tanpa permisi. Eh, tapi 
itu bukan salahku! Siapa suruh jadi anjing kok sembrono 
main nyebrang-nyebrang aja? Kalau mau sembrono 
jangan jadi anjing, jadi Andra and the Backbone aja.

Herannya, kenapa Joko nggak denger ya waktu aku 
nabrak anjing malang itu? Padahal jarak kami cukup 
dekat. Jangan-jangan dia kena penyakit sindrom tapir 
gila budek dikit?

Untungnya, aku nyampe sekolah dengan selamat 
sentosa tanpa kehilangan satu daun telinga pun. Jadi, 
aku dapat belajar dengan tenang sampai bel pulang 
menjerit. Pulangnya, aku nggak sendirian karena ada 
Susi Semelekete Weleh-weleh. Biasanya, aku pulang 


