
Namaku Emi, suatu hari aku pergi ke desa tempat tinggal nenek. Sesampainya di rumah nenek, nenek 
langsung bertanya. “Kamu ke sini sendiri?” Aku hanya mengangguk. Nenek menyuruhku masuk dan 
duduk di kursi. Aku duduk dan minum teh buatan nenek.  
Nenek berkata kepadaku “Nenek tau kamu ada masalah dengan ibu dan bapakmu”. Aku memeluk 
nenek sambil berkata “Nenek, mengapa nenek bisa tau?”. Nenek melepas pelukanku dan menjawab 
“Sewaktu ibumu seusiamu ibumu selalu pergi ke rumah neneknya apabila sedang ngambek dengan 
orangtuanya, Nenek tau buah jatuh tidak jauh dari phonnya”.  
Nenek hanya tersenyum dan tertawa “Ibumu sayang padamu. Setiap hari ibumu menelfonku untuk 
menanyakan kabarku dan bercerita tentang Tiwi dan Emi. Ibumu bercerita kamu adalah anak yag 
rajin dan Tiwi adalah anak yang pintar.”  
 
Aku menatap nenek dan berkata “Ibu dan bapak nggak peduli jika akum au ngomong soal nilai. Ibu 
hanya bilang kamu jangan pernah puas dengan nilaimu, kakakmu saja selalu juara kela. Kamu 
sudah membanggakan kami, tapi kaka lebih membanggakan. Kalau kamu mau membanggakan kami 
melebihi kakakmu, maka rajiinlah belajar. Mereka bangga sama kakak nek.”  
Nenek menatapku sambil tertawa. “Kamu tau mereka terus membanggakanmu ketika kamu juara 1 
lomba membaca Al-qur’an sekabupaten. Mereka tak ingin kamu puas begitu saja dan mereka ingin 
kamu mencontoh kakakmu yang mendapat juara kelas. Mereka tak bermaksud merendahkanmu, 
hanya ingin kamu menjadi lebih baik.” Aku tersenyum dan menatap nenek.  
 
Nenek berkata “Kalau kamu kabur, kamu tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, akan 
menambah rumit suatu masalah. Nenek ingin kamu tau sebenarnya kamu hampir saja membuat 
dirimu celaka karena kamu masih kecil dan nekat pergi sendiri. Nenek tak bangga sama 
perbuatanmu.” 
Tiba-tiba telfon rumah nenek berdering. Ternyata itu ibu. Nenek mengangkat telefon dan langsung 
berkata “Anakmu di rumahku. Kamu besok kemari, jemput dia. Biarkan dia menginap satu malam di 
sisni.” Nenek langsung menutup telefonn dan menyuruhku mandi, lalu sholat.  
Nenek memang orang yang taat ibadah seperti orangtuaku. Setelah sholat, nenek menyuruhku 
makan dan memberikan aku dua buah selimut rajutannya.  “Buatmu dan kakakmu.” 
 

 


