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Namaku Dinka. 
Hari ini umurku 6 tahun.

(9 Februari 2020)
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Ulang tahunku dirayakan di MCD. Ulang tahunku dirayakan di MCD. 
Banyak temanku yang datang dan membawa kado untukku.Banyak temanku yang datang dan membawa kado untukku.
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Sepupuku Raya menelpon Sepupuku Raya menelpon 
dari Singapura dan ikut dari Singapura dan ikut 

merayakan ulang tahunku merayakan ulang tahunku 
dari jauh.dari jauh.

Kata Bunda, nanti kami akan 
liburan ke Singapura! Yay!
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Tapi sekarang...aku tak bisa lagi ke sekolah. Aku tak bisa main. Tapi sekarang...aku tak bisa lagi ke sekolah. Aku tak bisa main. 
Tak bisa datang ke ulang tahun teman. Tak bisa ke mall. Tak bisa datang ke ulang tahun teman. Tak bisa ke mall. 

Tak bisa jalan-jalan, Tak bisa ke Singapura. Tak bisa jalan-jalan, Tak bisa ke Singapura. 

(Maret 2020)
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Katanya sedang banyak virus Covid. Katanya sedang banyak virus Covid. 
Harus cuci tangan...Harus cuci tangan...
Harus pakai masker... Harus pakai masker... 

Tak boleh keluar rumah...Tak boleh keluar rumah...
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 Setiap hari aku tetap harus memakai seragam sekolah.  Setiap hari aku tetap harus memakai seragam sekolah. 
Bunda membuka laptop agar aku tetap sekolah dari rumah. Bunda membuka laptop agar aku tetap sekolah dari rumah. 

Sekolah lewat Zoom. Sekolah lewat Zoom. 
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Zoom
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Arrghhh...
Aku bosan...!

10



Aku mau bertemu teman-temanku. Aku mau bertemu teman-temanku. 
Aku mau berenang. Aku mau bermain. Aku mau berenang. Aku mau bermain. 

Hiks... Hiks...Hiks... Hiks...
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Satu-satunya temanku adalah Fluffy.Satu-satunya temanku adalah Fluffy.
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“Fluffy, kamu di mana?”“Fluffy, kamu di mana?”
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“Fluffy hilang...!”
“Fluffy hilang...!”
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“Fluffy nggak hilang Dinka...”“Fluffy nggak hilang Dinka...”
“Fluffynya dititipin dulu...”“Fluffynya dititipin dulu...”

“Karena Dinka mau punya adik.” “Karena Dinka mau punya adik.” 
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“Bunda lagi hamil adik Dinka. “Bunda lagi hamil adik Dinka. 
Nggak boleh dekat kucing biar sehat.”Nggak boleh dekat kucing biar sehat.”
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“Haahh? terus aku main “Haahh? terus aku main 
sama siapa sekarang?”sama siapa sekarang?”



Huahhhh! Huahhhh! 
Aku sedih. Aku sedih. 
Aku bosan. Aku bosan. 
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Harusnya hari ini aku masuk SD. Harusnya hari ini aku masuk SD. 
Sekolahku besar. Temanku banyak. Sekolahku besar. Temanku banyak. 

Aku sudah bukan anak TK lagi.Aku sudah bukan anak TK lagi.

(Juli 2020)
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Tapi SD ku ternyata di Zoom!Tapi SD ku ternyata di Zoom!
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Guruku baru, Guruku baru, 
temanku baru, temanku baru, 

tapi semua hanya tapi semua hanya 
lewat Zoom.lewat Zoom.
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Huahhh...!Huahhh...!
Aku bosan...Aku bosan...
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Pagi ini Bunda dan Papa masuk ke kamarku.Pagi ini Bunda dan Papa masuk ke kamarku.
“Kita akan liburan, Dinka.”  
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“Liburan...?” “Liburan...?” 
“Sekarang kan sedang wabah.“Sekarang kan sedang wabah.

Tak bisa liburan...!”Tak bisa liburan...!”
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“Bisa. Karena kita akan liburan ke rumah Uti.“Bisa. Karena kita akan liburan ke rumah Uti.
Kita naik mobil dari Jakarta. Kita tak akan turun dari mobil Kita naik mobil dari Jakarta. Kita tak akan turun dari mobil 

sebelum sampai rumah Uti. sebelum sampai rumah Uti. 
Kita akan lama di rumah Uti, sampai nanti adik Dinka lahir.”Kita akan lama di rumah Uti, sampai nanti adik Dinka lahir.”
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“Tapi kan Dinka sekolah...” “Tapi kan Dinka sekolah...” 
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“Sekolah bisa di mana saja...”
“Kan lewat Zoom!”
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“Uti...Kung...!”
“Ooppss...tak boleh berpelukan. 

Harus jaga jarak dulu selama seminggu.”
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Aku tetap sekolah tapi aku bisa naik sepeda 
di halaman rumah Uti.
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Juga bermain di sawah di belakang rumah. 
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Akhirnya bulan Oktober tiba.



Bunda melahirkan. Adikku cowok, Namanya Dirga. Bunda melahirkan. Adikku cowok, Namanya Dirga. 
Dirga adalah kado terindah di tengah wabah.Dirga adalah kado terindah di tengah wabah.
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