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Krishna = Titisan Dewa Krishna = Titisan Dewa 
Wishnu?Wishnu?

Ortu saya sering banget nasihatin buat selalu rukun sama 
adik. Seperti yang kita ketahui, kita ‘gak boleh ngebantah 
kata orang tua, bisa kualat katanya. Dan saat itu, saya cuman 
manggut-manggut aja ngrasa terharu. Tapi terharu itu ‘gak 
berlangsung lama, seperti biasa, pagi hari saya lupa diri lagi. 
Terjadilah keributan rutin di pagi hari, apalagi 
kalo bukan perang sodara, dari mulai rebutan 
kaus kaki sampe buku yang disembunyiin.
“Ayuuu, Adek..., sekalian aja nih sapu!! Pake 
pukul-pukulan!” Bapak gua nyodorin dua sapu.

Barulah gua diem. Adik gua juga diem.
Menurut sejarah yang diceritain ibu, dulu 

adik tuh maunya dinamain WISHNU, Kalo 
menurut orang Bali, Dewa Wishnu merupakan 
Dewa Kebaikan dan Kedamaian, tapi kayanya terlalu 
sempurna kalo WISHNU, jadi akhirnya dinamain 
KRISHNA, yang merupakan titisan Dewa WISHNU, 
alasannya lebih membumi. Lebih bersifat manusiawi, 
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punya sifat kebaikan tapi juga punya sifat sebagai manusia biasa.
Tapi kenapa, ya, saya kok  ngerasa adik saya lebih cocok jadi titisan 
ALIEN? Sebagai deskripsinya sifatnya nih:

1. Arogan, kalo ada pilihan, pasti dia duluan yang milih. 
Mulai dari oleh-oleh yang sering dibawa ibu sampe kamar tidur, 
rebutan kipas angin sampe kalo posisi tidur kalo pas bareng sama 
ibu.

2. Sadis, kalo udah kepepet kalah berantem sama saya, adik 
punya senjata pamungkas yaitu ngejambak rambut saya dan itu 
salah satu kelemahan saya yang punya rambut panjang, saya cuma 
bisa ngehindar lari menjauh, tapi rambut saya tetep aja bisa diraih.

3. Dangerous head, ortu saya yang ngejulukin adik gua 
begitu, ‘coz dia hobi banget nyundulin kepalanya kalo lagi marah, 
nyeruduk-nyeruduk kaya kebo gitu... jadi kita orang yang di 
sekitarnya pada lari ketakutan.

Terlahir sebagai cowok, adik gua emang punya sifat cowok 
tulen, PLAY BOY CAP JEMPOL KAKI BERI-BERI. Pacarnya 
ada dua, namanya Gek Putri, tetangga sebelah terus yang satu lagi, 
Nissa, cewek berambut kribo temen sekolahnya.

Buat pacar-pacarnya (katanya sih) adik saya hobi banget nulis 
surat cinta, dan sekali lagi, korbannya siapa lagi kalo bukan buku 
saya yang bagus dia robekin tiap hari buat bikin surat cintanya 
yang cemen. Pernah sekali saya baca surat cintanya, alhasil saya 
tertawa ngakak… maunya sih nulis I LOVE U, dengan bahasa 
Inggris grammar Bali dia tulis ALA BIYU yang artinya dalam 
bahasa Bali = KAYA PISANG... hua-ha-ha.

Selain itu, adik gua hobi banget menggambar, sekali lagi, 
korbannya buku tulisku. Di kamarnya penuh gambar Naruto 
bikinannya, tapi kok saya ngelihatnya lebih mirip kaya gambar 
“babi”. Pernah adik bilang kalo mau gambar Bapak dan Ibu, tapi 
hasilnya lebih mirip gambar dua botol air mineral, jadi kalo minta 
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digambarin dia, bilang aja gambar kucing, Dek...? Hasilnya malah 
lebih mirip, deh! 

Mungkin karena ngeliatin saya suka nulis, adik juga ikut-
ikutan suka nulis, tapi yang dia tulis sih kebanyakan cerita horor. 
Dia tulis tentang hantu di sekolahnya, yang katanya nakut-nakutin 
seisi kelas, terus diusir oleh pak gurunya dan akhirnya berubah 
jadi buah apel yang dibagiin ke temen-temen sekolah (masuk akal 
‘gak sih ceritanya?)

Pas saat dia tanya ke saya: 
“Kakak Ayu, serem ‘gak ceritanya, bagus ‘gak?”
He-he, serem ‘gak, ya? Kayanya dia salah nanya, deh? Saya 

cuman garuk-garuk kepala yang ‘gak gatel. ‘Gak mungkin banget 
dong kalo saya bilang tulisan itu jelek, ‘ntar dia bisa down. Tapi 
‘gak mungkin juga, ‘kan, kalo saya bilang, “Ya, ampun, Dek, 
cerita kamu bagus banget. Seremmmm, sampe kakak Ayu 
merinding disko... terus... terus gimana akhirnya?? KAKAK AYU 
PENASARAN BANGET!!!!”

Dan akhirnya sebagai kakak yang baik dengan (sok) bijak 
saya bilang sama dia, “Dek, kayanya lebih bagus kalo kamu jadiin 
gambar, deh!” Pesen dari Nenek, kalo kita mesti saling menyayangi, 
‘coz kita cuman berdua, kalo ‘gak sodara yang ngebela, yang 
ngelindungin kita, terus siapa lagi. Saya jadi bertanya dalam hati: 
Sayang ‘gak, ya, saya sama sodara semata wayang saya itu?

Dulu saya sering ngerasa iri banget sama adik, sebagai anak 
bontot dan cowok, apa-apa ibu selalu ngeduluin dia. Apa-apa yang 
diajak adik, apa-apa yang dikasih adik, dan saya sebagai kakak 
mesti harus ngalah. Kadang saya pikir, enak banget kaya dulu, pas 
saat belum punya adik, jadi anak tunggal, pokoknya segalanya buat 
saya, hanya buat saya.

Hingga suatu saat, pas pulang sekolah, adik badannya panas 
banget dan lesu, ‘gak kaya biasanya kalo digodain, “Dek, dari 
sekolah apa pulang dari sawah nih?” ejek saya tiap kali pulang 


