Zahra Audina A.
7-B/38
-3 Jam Mengecil-
Orientasi:
 	Siang hari saat liburan musim panas, Aiko membaca buku bersama Naaya, sahabatnya di Perpustakaan Umum. mereka membaca Buku-buku misteri,buku fakta unik,sampai buku iseng  sampai menahan tawa mati-matian karena bakal dimarahi petugas kalau bersuara keras . Tak lama kemudian Aiko teringat sesuatu lalu mengajak Naaya untuk kembali kerumah Aiko. "Kenapa ? Kitakan masih sebentar disini" Naaya bertanya saat Aiko mengajaknya "Kak Auchan mau datang! Tadi aku juga sudah ajak teman-teman!" Jawab Aiko dengan penuh semangat.
	Di tengah perjalanan, tepatnya di dekat Taman semanggi, mereka bertemu dengan seorang gadis . Gadis itu setinggi Naaya, memiliki kulit kuning langsat, memakai kacamata bulat tebal,  memakai jubah hijau army tua yang tudungnya dipakai juga, dan membawa keranjang kecil ditangannya. Gadis itu tersenyum simpul dan menyapa Aiko dan Naaya, "Selamat siang ! " "Se..Selamat siang..Kakak siapa?" tanya Naaya dan Aiko gugup "Aku penyihir kue dari Negeri Guurinmacha. Sebetulnya kakak baru saja membuat permen sihir, kalian tertarik ?" Kakak penyihir itu memberikan permen berwarna hijau pudar kepada Aiko dan Naaya. "Memangnya kalau kita makan permen ini apa yang akan terjadi?" tanya Aiko sambil memperhatikan permennya "Rahasia! Kalian ngga bakal mati kok intinya" Jawab kakak itu dengan polosnya, Aiko dan Naaya bertatapan ragu. Penyihir itu tertawa pelan melihat ekspresi mereka berdua "Kalau kalian sampai di rumah mu dalam 3 jam, sihir itu akan hilang"Tambah kakak itu sambil menunjuk Aiko.Seketika,kakak itu menghilang bersama hembusan angin yang keras.Aiko dan Naaya melongo tidak percaya.

Komplikasi:
	"Hi..Hilang !!" Naaya tak percaya, ia menoleh kesamping dan kebelakang. Namun, Kakak penyihir itu betul-betul tidak ada.Aiko yang sedaritadi melongo, kini menatapi permen hijau pudar bulatnya kembali "Eh..Permen ini ada tulisannya ya ?" Ucap Aiko pada akhirnya, Naaya langsung menatapi permennya, dan ternyata benar, di permen itu terukir huruf 'A~' . "Rasanya aku pernah lihat ini.." kata Naaya "..Ah.." ujar Aiko pelan. Naaya melihat Aiko sekilas tersenyum.Ekspresinya terlihat seperti mengetahui sesuatu, Naaya langsung mendekatinya "Kamu tau sesuatu ya, kan ?" ujarnya menginterogasi aiko "Hng ? Enggak kok,Tapi..Kita coba makan yuk! kelihatannya enak" "Nah, kalau kau ngomong begitu, pasti tahu sesuatu!" protes Naaya kesal "kakak tadi kan kelihatan jujur, kita ngga bakal mati dan efek sihirnya akan hilang kalau kita sampai di rumah ku!" jawab aiko dengan polos seraya memakan permen it dan..'PLAP !!!'
	Bunyi yang sangat keras itu mengagetkan Naaya sehingga ia menutup kedua telinganya dan matanya.Saat Naaya membuka mata dilihatnya Aiko yang telah mengecil.Ukuran Aiko sekarang seperti jari telunjuk Naaya."A..Aiko !" Ucap Naaya tak percaya. " Waah Naaya jadi besar!! semuanya juga jadi besar !!" Kata Aiko tanpa menyadari bahwa dirinya-lah yang mengecil. Gara-gara Aiko mengecil, suara-nya yang sudah kecil itu pun tidak terdengar.Naaya pun ikutan memakan permen itu tanpa berpikiran panjang lagi.'PLAP !!!' Suara keras itu terdengar lagi dan kini Naaya juga mengecil seperti Aiko. "Ukuran Naaya kembali normal lagi ! tapi..yang lain masih besar !" komentar Aiko saat melihat Naaya "Bukan ! kita yang mengecil !!" jelas Naaya dengan volume gila-gilaan "..eh ?!" Aiko pun menyadari itu, Naaya hanya menepuk dahinya."Sekarang gimana ?" tanya Naaya pada akhirnya, Aiko berpikir "Ke rumahku aja ! sihirnya kan nanti bisa hilang!" jawab Aiko "Tapi.. jarak dari sini ke rumahmu jauh banget kan kalau kecil gini.." Aiko hanya diam saat mendengarkan apa yang dikatakan Naaya. Aiko kemudian menoleh kesamping taman dan dilihatnya seorang nenek yang menaiki kursi roda yang didorong oleh seorang pemuda.Mereka berhenti sejenak karena melihat anak-anak kecil di Taman Mataharu "Ayo kita naik kursi roda itu! Mumpung masih berhenti!" seru Aiko tiba-tiba sambil menarik pergelangan tangan Naaya.Mereka pun segera berlari kesana dan menaikinya.
	Aiko dan Naaya menaiki kursi roda dan duduk di pedal kursi roda.Tiba-tiba kursi roda pun mulai digerakkan kembali. Karena mereka menjadi kecil kecepatan mendorong kursi roda yang biasa-biasa saja kini menjadi cepat sekali,mereka berdua berteriak sambil memperkuat pegangannya "Kyaa!! Ini jet coaster yang paling seru !!" teriak Aiko "Seru apanya ?! Ini yang paling nyeremin tahu ! jatuh berarti mati Aikoo !!" Protes Naaya dengan kesal.Mereka pun terus berteriak sepanjang jalan, suara mereka sama sekali tak terdengar orang lain karena termakan oleh kecepatan angin yang menerpa kedua gadis it Setelah beberapa menit, kecepatan kursi roda yang menjelma menjadi jet coaster itu perlahan menurun.ternyata mereka menuju toko bunga yang searah dengan rumah Aiko,Toko itu ada di sebelah kanan pertigaan jalan.Naaya hanya berpikir itu hanya kebetulan dan segera turun dari sana bersama Aiko. Aiko tertawa kecil "Kenapa ?" tanya Naaya "Hehehe, Kita beruntung banget ! Ada Ao dan Akkun disana !" Jawab Aiko sambil menunjuk kedua temannya yang sedang menuju kearahnya. Aiko langsung mengajak Naaya menaiki pagar bata toko bunga itu dan mengeluarkan hanphone-nya.Aiko dan Naaya pun menelpon Ao, temannya yang sebentar lagi sampai di samping kanan Aiko dan Naaya 
 Aiko & Naaya : "Met Siang !!"
Ao : "Siang,Kita kerumahmu 3 jam lagi kan? aku dan Akkun mau main kerumah Yuuki  dulu"
Aiko : "Aku ikut !!"
Akkun : "Ya sudah,Sana aja duluan.Rumahmu kan sebelahan"
Naaya : "Tapi kami lagi ngga di rumah Aiko.Lagi di kanan kalian dan butuh 'tumpangan' "
Ao & Akkun : "Kanan ?"
Ao dan Akkun menengok ke kanan pertigaan jalan tetapi tidak ada.

Akkun: Kanan mana? ngga ada tuh. kalian di dalam toko bunga ya? dan apa maksudmu 'tumpangan'? kita jalan kaki kok."
Naaya & Aiko: "KIta ngga di toko,kita ngga di jalan.Kalian tengok kanan persis disitu aja"
Ao : "Tapi di kanan kita kan cuma pagar ba.."
	Ucapan Ao terputus saat menengok ke kanan karena terlihatlah Aiko dan Naaya yang berukuran mini sedang melambaikan tangan .Ao dan Akkun langsung melongo, handphone yang disambar ao dari akkun tadi langsung jatuh ke jalan, semuanya sunyi untuk beberapa saat. 
30 detik kemudian..
	"I..Ini serius?" Ucap Ao sambil menarik rambut Aiko "Huwee..Sakitt..." Isak Aiko, Akhirnya Ao dan Akkun percaya kalau Naaya dan aiko mengecil meskipun masih sedikit bingung. "Ya sudah deh..meski masih bingung, tapi kalian butuh tumpangan sekarang kan ?" kata Akkun mempersilahkan tudung jaket yang tidak dipakainya.Ao juga ikut-ikutan mempersilakn saku kemejanya.Aiko dan Naaya pun mengganguk dan menumpang pada Ao dan Akkun.
	Masih 2 Jam lagi untuk Aiko dan Naaya kembali ke rumah Aiko dan kembali ke ukuran tubuh semula.Akhirnya keduanya memutuskan jadi main dahulu di rumah Yuuki.Yuuki melongo saat membukakan pintu dan melihat Ao dan Akkun serta Naaya dan Aiko yang mengecil.ia diam sebentar lalu karena dia nggak mau mikir yang terlalu rumit,akhirnya dia cuma menerima yang terjadi dan akhirnya bermain bersama.Siang itu memang saat menyenangkan,terutama pada Aiko yang sangat menyukai makanan manis. Saat Yuuki memberikan snack untuk teman-temannya, Akhirnya Aiko bisa makan melon raksasa sampai kenyang.teman temannya tertawa senang saat melihat kehbohan Aiko mengomentari melonnya yang sangat besar untukknya sendirian,Naaya juga hampir dimakan yuka, adik perempuan yuuki yang masih bayi.Kepanikan Naaya membuat ia hanya di jilat sedikit oleh yuka.Semua orang yang awalnya ikutan panik akhirnya tertawa terbahak-bahak melihat  bagian kepala Naaya yang agak basah, terutama akkun yang paling keras tertawanya membuat Naaya malu dan mengeluarkan sihirnya dan memukul akkun dengan palu kayunya.tak terasa mereka sudah bermain di rumah yuuki selama 2 jam..
Resolusi :
	3 jam telah berlalu,sekarang mereka bersiap untuk ke rumah Aiko yang hanya berjarah 3 langkah dari gerbang rumah Yuuki yang dengan kata lan mereka bertetangga.Saat Yuuki,Akkun,Ao juga Naaya dan Aiko yang duduk di pundak Akkun di depan gerbang rumah Yuuki, mereka bertemu Saki,Kakak kembar Naaya yang hanya berusia lebih tua 2 jam. "Lho,Kalian ternyata disini! Ada Aiko dan adikku-Naaya yang kecil juga" kata Saki menyapa dengan santai.Anehnya, Saki sama sekali tak terkejut dengan kehadiran Aiko dan Naaya yang berukuran mini.Semua orang merasa semakin bingung kecuali Aiko yang tetap tersenyum simpul.Mereka semua akhirnya masuk ke rumah Aiko-Bakery Nagi.Saat pintu di buka, terlihatlah Ayah dan Ibu Aiko,Adik laki-lakinya-Keita,Juga Auchan yang berjanji akan datang ke rumah Aiko.Aiko dan Naaya yang bersembunyi di balik tudung Akkun sedikit demi sedikit keluar dari persembunyiannya saat Auchan mengatakan "Adikmu,tante,dan paman sudah tahu kok".Aiko langsung tersenyum lebar,ia melompat dari pundak Akkun menuju etalase roti,turun kebawah dan lari menuju auchan "Kak Auchan~" Katanya.Saat Aiko memeluk Auchan,Seketika terdengar suara keras yang tadi 'PLAAP !!' 
	Suara keras itu membuat semuanya terkejut dan menutup mata.Saat semua membuka mata Aiko sudah kembali ke Ukuran semula,Semua terpukau. "Waa..Udah tahu ya.." ejek Auchan sambil menyenggol pundak Aiko yang tetap memeluknya "Sejak aku lihat permen itu,Aku udah tahu itu punya kakak, 'A~' Itu Inisial Nickname kakak kan?" kata aiko tanpa melepaskan pelukannya "Hee..padahal aku nulisnya tipis banget" Komentar Auchan "Kakak kerjasama dengan Saki dan Saki bikin kostum juga skernario karena ia pintar bikin kostum dan cerita.Kakak tugas bikin permen itu dan trik menghilang meski aku seniri gak tahu bagaimana trik itu bisa dilakuin" tambah Aiko sambil mengangkat Naaya dari pundak Akkun dan menurunkannya sehingga 'PLAAP !' semua menutup mata dan Naaya juga telah kembali ke ukuran semula."Benar,Semua tepat ! kalau trik menghilang dan permen itu.. rahasia !..dan sepertinya ada yang akan mengecil lagi" kata Auchan sambil tertawa kecil,"Eh?" semua bingung dan..'PLAPP!!' Aiko terkejut bukan main.Ia langsung menoleh kebelakang dan melihat..Akkun dan Ao yang mengecil."Kok bisa?!"Tanya Aiko yang kebingunan "Tadi aku minta permen itu lagi di kakak dan ngasih ke mereka berdua..hahaha..sekarang ada kecil lagi" tawa Naaya sambil menatap sinis Akkun,bersiap balas dendam yang tadi "Tenang saja kali ini akan benar-benar hilang setelah 3 jam ! kalau kalian makan ini!" kata Auchan tersenyum sambil menunjukan roti buatan Saki yang sama sekali nggak bisa masak.  "Tidaaak !!!" teriak Ao dan Akkun.

