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Prolog 

 

 Semilir angin berhembus kencang menerbangkan helaian 

rambut dua insan yang tengah bergejolak sanubarinya. 

“Aku mohon, paling nggak dengar aku sekali ini aja,” ucap 

frustasi pemuda yang kini menggenggam pergelangan tangan gadis 

di hadapannya. Namun tak tahan dengan semua kekacauan yang 

menyerang bukan hanya pikiran melainkan juga perasaan, gadis itu 

menghempas jari jemari yang menahan tangannya. 

 “Apa begitu buruknya aku dimata kamu, Cel, sampai untuk 

menerima kenyataan aku sayang kamu aja begitu susahnya?” 

 Dan sewajarnya seorang perempuan, tanpa diminta air mata 

itu perlahan membasahi kedua pipi gadis yang dipanggil Ancelin. 

 “Gak akan bisa, Dan, kamu terlambat. Maaf.” 

 Dengan itu, pergilah gadis bergelimang air mata itu 

melepaskan genggaman di tangannya. Meninggalkan Daniel yang 

hanya bisa berdiri kaku meratapi rasanya yang tak pernah berbalas.
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1 

Kembali 

 

 Kala itu, langit sudah mulai gelap dan matahari mulai 

kembali ke peraduannya mengakibatkan semburat jingga di ufuk 

barat. Terduduk resah gadis yang akrab disapa Celin di sebuah halte, 

menunggu angkutan umum yang tak kunjung datang. Untungnya 

dari kejauhan terlihat kawasaki ninja berwarna hijau melaju dan 

berhenti tepat di hadapannya. 

 “Ayo naik,” ajak pria yang mengendarai motor tersebut. 

Dibukanya helm yang ada di kepalanya sehingga menampakkan 

paras tampan yang langsung dapat dikenali oleh Ancelin. 

 “Adrian.” Begitu Ancelin menyadari sosok berparas 

tampan yang bertengger diatas kawasaki hijau itu. 

 Adrian adalah teman dekat Ancelin sedari kecil. Dan hanya 

tuhan yang tahu sudah berapa lama Ancelin menyimpan rasa 

terhadap Adrian. Tapi sejak dua tahun terakhir, hubungan mereka 

menjadi renggang. Ditambah dengan tempat bersekolah yang 

berbeda membuat intensitas bertemu menjadi lebih sedikit. 

 “Mau pulang kan?” Adrian bertanya. “Ayo naik.” Ancelin 

bingung, tersentak dari lamunannya, dia pun menerima ajakan 

Adrian tanpa banyak bicara. 

 Kawasaki ninja itu pun kembali melaju membelah jalanan 

yang mulai tertelan gelapnya malam. Selama perjalan Ancelin tak 

henti memikirkan Adrian yang setelah sekian lama akhirnya kembali 
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berinteraksi dengannya. Ancelin berusaha mencari topik 

pembicaraan agar perasaan canggungnya bisa sedikit teralihkan. Dia 

pun menepuk bahu Adrian dari belakang. 

“Lo habis darimana? Tumben lewat sini?” Tanya Ancelin. 

 “Lagi pengen.” Ternyata Adrian belum kembali. Masih 

Adrian yang dingin dan berbicara sepatah dua patah kata seperti dua 

tahun lalu. Jujur saja, Ancelin merasa sedikit kecewa akan hal itu. 

**** 

 “Mah, Celin pulang!” Seruan Celin kepada sang Mamah 

saat dirinya telah sampai dirumah. Tak lama Mamah datang dari 

arah dapur, Ancelin langsung mencium tangan sang Mamah. 

 “Tumben baru pulang, Cel. Udah mau magrib gini, pasti 

angkotnya lama, ya?” Ancelin mengambil duduk disofa disusul oleh 

Mamah yang duduk disampingnya, menunggu jawaban dari sang 

anak. 

 “Iya. Celin habis kerja kelompok makanya pulang telat. 

Untung aja tadi Adrian lewat, jadi Cel bareng sama Adrian deh,” 

jawab Celin penuh ekspresi menceritakan kegiatannya sepulang 

sekolah tadi. 

 “Adrian?” Mamah mengernyit bingung. 

 “Iya.” 

 “Kenapa gak diajak mampir dulu, udah lama dia gak main 

kesini.” Ancelin memutar bola matanya malas, tadi dirinya sudah 

mengajak Adrian mampir terlebih dahulu tapi cowok itu menolak. 

“Adrian gak mau, katanya cuma kehalang satu rumah, gampang 

kalo mau mampir.” Ancelin menjawab sembari memainkan kuku 

jarinya. 
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 Memang benar, rumah Adrian dan Ancelin hanya terpisah 

satu rumah. Itulah mengapa mereka sudah saling mengenal sedari 

kecil. 

 “Nah, itu dia tahu kalau mau mampir itu gampang. Kenapa 

Adriannya sendiri gak pernah mampir kesini?” Mamah masih belum 

puas bertanya. Lama-lama Celin menjadi kesal karena Mamahnya 

malah kembali bertanya soal Adrian karena Ancelin sendiri 

menanyakan hal yang sama. Adrian benar-benar berubah sejak dua 

tahun terakhir dan Ancelin tak suka membahas hal itu. 

 “Celin juga gak tahu, Mah. Udah, ah, aku mau ke kamar.” 

Ancelin beranjak dari duduknya. “Mamah nyebelin, sih, banyak 

tanya,” dumelnya sembari menggendong tasnya dan berlalu menuju 

kamar. Meninggalkan sang Mamah yang melongo melihat 

perubahan mood gadis semata wayangnya yang begitu cepat. 

**** 

 Keesokan harinya, Ancelin bangun tidur mendapati jam di 

nakasnya menunjukkan pukul 06.30. 

 “Mampus, gue kesiangan.” 

 Dia bergegas ke kamar mandi dan menyiapkan dirinya 

untuk bersekolah. Tak sampai tiga puluh menit, gadis itu pun telah 

siap dengan seragam putih abunya kemudian mengambil tasnya dan 

menghampiri sang Mamah yang tengah menyiapkan sarapan di 

dapur. 

 Ancelin mengambil apel di nakas lalu berlari keluar rumah 

seraya berpamitan pada Mamah. “Celin berangkat ya, Mah,” 

teriaknya. 

 “Gak sarapan dulu, Cel?” 
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 “Udah telat, Mah.” Ancelin pun berangkat dengan tergesa-

gesa berharap bus yang biasa dia kendarai masih menunggu di halte. 

Ini gara-gara Adrian, pikir Ancelin. Semalam dirinya tak dapat 

tidur karena terus memikirkan cowok yang telah dua tahun itu 

mengabaikannya. 

 Namun nampaknya dewi fortuna sedang tidak berpihak 

pada Ancelin, sesampainya gadis itu di halte bukannya bus yang dia 

harapkan datang, malah Adrian yang muncul di hadapannya dengan 

Kawasaki hijau yang sama yang mengantarkannya kemarin. 

 “Kesiangan lagi?”Adrian bertanya retorik seolah itu hal 

yang biasa di matanya. Ancelin hanya mengangguk sebagai 

jawaban. Adrian tersenyum maklum sembari menatap Ancelin lalu 

menyodorkan helm di tangannya.”Gue antar, ayo naik.” 

 “Gak usah. Nanti lo ikutan terlambat,” tolak Ancelin 

sedatar mungkin. Gadis itu berusaha untuk tidak menunjukkan 

ekspresinya dihadapan Adrian. Bukan tanpa alasan, Ancelin pun tak 

mengerti mengapa dirinya seribet ini kalau berurusan dengan 

Adrian. 

 “Gak masalah, gue mau cabut.” 

 Ancelin berpikir sejenak, menimbang-nimbang apakah dia 

harus menerima ajakan cowok yang memakai jaket bomber hitam 

dihadapannya itu. Ancelin melirik jam di pergelangan tangannya, 

kurang dari sepuluh menit gerbang sekolah akan segera ditutup. 

Mau tak mau Ancelin menerima ajakan dari Adrian. Adrian 

tersenyum lalu memakaikan helm di kepala Ancelin. Hal sederhana 

namun berhasil membuat hati Ancelin berdesir. 

 Ancelin sukses menaiki motor Adrian, tangannya 

berpegangan pada jaket yang dipakai cowok itu. Kawasaki hijau itu 
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pun melaju dengan kencang memburu waktu agar tiba disekolah 

Ancelin dengan segera. 

 Sepuluh menit kemudian Adrian telah memberhentikan 

motornya di dekat gerbang SMA Bina Bangsa - sekolah Ancelin. 

Untungnya gerbang sekolah masih dibuka, tetapi berdiri disana Pak 

Bayu guru yang bertugas mengurusi siswa yang terlambat, berkacak 

pinggang memelototi murid-murid yang datang terlambat. 

 Ancelin memberikan helm yang telah dilepasnya kepada 

Adrian. Tanpa mengatakan apapun lagi, gadis itu langsung berbalik 

menuju sekolah. Namun sebelum dia berhasil melangkahkan 

kakinya, tangannya dicekal oleh Adrian membuatnya kembali 

memutar badan dan memberikan tatapan seolah bertanya, apa lagi? 

 “Mulai besok gak usah naik bus atau angkot lagi. Biar gue 

yang antar lo ke sekolah,” terang Adrian. “By the way, sama-sama 

karena udah nganter lo ke sekolah.” 

 Adrian tersenyum usil lalu kembali melajukan kawasaki 

hijaunya meninggalkan Ancelin yang berkerut dahinya pertanda 

bingung. 
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2 

Goresan 

 

Bagi Adrian, rumah bukan lagi tempat dimana ada ibu, 

ayah dan keluarga. Rumah harusnya memberi kehangatan. Dua 

tahun lalu, Ancelin adalah rumah baginya. Tempatnya berkeluh 

kesah dan merasa kehadirannya itu diharapkan. 

Adrian melajukan motornya dengan kencang membelah 

jalanan lengang yang dipinggirnya hanya terdapat pohon cemara 

yang berjejer rapih, tak terlihat satu pun rumah atau pun penduduk 

yang melintas. 

Adrian memberhentikan kawasakinya di depan sebuah 

rumah kayu sederhana yang terpencil itu. Bagi Adrian tempat ini 

lebih dapat disebut rumah dibanding tempat tinggalnya yang 

sebenarnya. 

Begitu Adrian melangkahkan kakinya dan membuka 

handel pintu, sudah ada tiga orang lelaki yang terlihat seumuran 

dengannya. Ya, mereka adalah sahabat Adrian. 

“Kemana aja lo?” Ricko bertanya. 

Adrian mengambil duduk di kursi kosong yang berhadapan 

dengan Daniel, cowok dengan perawakan seperti Adrian, yang 

berbeda hanya warna kulitnya yang sedikit lebih gelap dari Adrian 

dan garis wajahnya yang begitu tegas. 

“Bikin cewek nangis lagi, Dri?” tanya cowok itu. 
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Adrian hanya menggeleng, sahabatnya itu tahu betul 

kelakuan buruknya yang satu itu. Adrian seperti itu, bukan karena 

dirinya tega tapi itu adalah upaya untuk melupakan gadis yang dua 

tahun lalu dia anggap rumah. 

“Rokok, bro. Ngelamun aja lo dari tadi.” Adrian menerima 

asongan rokok dari Rayn dengan senang hati. Lidahnya sudah gatal 

belum merasakan candu itu. 

“Thanks, Rayn.” 

Sedang asyiknya keempat cowok itu bersantai, tanpa 

diduga pintu di buka dengan kasar menampilkan seorang cowok 

dengan pakaian serba hitam. Cowok tersebut memegangi lututnya 

sambil mengambil nafas seolah sedang dikejar-kejar setan. 

“Astaga. ngagetin aja lu, Van!” Rayn memegangi dadanya 

akibat keterkejutan. 

“Dri, Irgi. Tolongin Irgi, Dan, Rick.” Cowok berpakaian 

serba hitam itu berucap terengah-engah. 

“Tenang dulu, Gavan. Coba ngomong pelan-pelan,” suruh 

Daniel. Cowok yang dipanggil Gavan itu pun menarik nafasnya 

perlahan-lahan, kemudian melanjutkan kembali obrolannya. “Irgi 

dikeroyok anak Sejahtera. Gue gak tahu harus ngapain, jadi gue lari 

kesini minta bantuan lo semua.” 

“Serius lo?” Rayn bertanya untuk meyakinkan. 

“Iya. Mereka ada di gedung kosong dekat danau.” 

“Sial.” Adrian mengumpat pelan. Dibuangnya rokok 

ditangannya lalu diinjak hingga padam. “Biar gue yang kesana, lo 

semua tunggu disini.” 
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“Woy, Dri, tungguin. Jangan gegabah.” 

Daniel berusaha menahan Adrian tapi yang diteriaki malah 

berlari dengan kencang. Adrian pun mengendarai motornya gila-

gilaan menuju lokasi Irgi berada. 

Sesampainya di gedung kosong itu, Adrian melihat sekitar 

lima orang lelaki dengan seragam SMA Sejahtera. Dua diantaranya 

mencekal kedua tangan Irgi, seorang cowok memukuli seluruh 

badan Irgi yang telah babak belur. Adrian mendekat kearah 

gerombolan tersebut. 

“Pengecut lo!” 

Adrian memaki sebelum mendaratkan pukulannya yang 

langsung mengenai rahang cowok yang barusan memukuli Irgi. Dia 

kembali melayangkan pukulannya yang langsung membuat cowok 

itu tersungkur. Tak berhenti disana, Adrian menduduki perut cowok 

barusan dan kembali memukuli wajah cowok itu hingga 

mengeluarkan darah di sudut bibirnya. 

Adrian mengenali betul cowok yang kini dia pukuli. Rizal, 

orang yang selalu mencari keributan dengan dirinya dan teman-

temannya. Saat Adrian akan melayangkan pukulannya lagi, 

tangannya dicekal oleh salah satu kawanan Rizal, satu orang lagi 

menendang punggung Adrian hingga dirinya terjatuh. 

“Dri!” Irgi berteriak menyaksikan temannya yang dipukuli 

tanpa bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi ini semua karena ulahnya. 

Adrian berusaha bangkit kembali namun lagi perutnya 

ditendang hingga memuncratkan darah. Kini dirinya dipaksa berdiri, 

Adrian berusaha memberontak namun badannya dicekal oleh kawan 

Rizal. 
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“Mau sok jadi pahlawan kesiangan, lo? Gak usah sok 

jagoan, sialan!” Rizal mengumpat kemudian memukuli Adrian 

habis-habisan. Dititik ini, Adrian tak bisa lagi menolong Irgi karena 

dirinya saja butuh diselamatkan. Untungnya, tak lama kemudian 

Daniel dan yang lainnya tiba dan menyerang Rizal hingga akhirnya 

mereka berhasil dikalahkan. 

**** 

 Adrian menekan bel pintu di hadapannya seraya 

menyandarkan badannya di daun pintu. Terdengar langkah kaki dari 

dalam yang tak lama kemudian membuka pintu menampilkan diri 

Ancelin dengan kaos dan celana selututnya. 

 “Adrian, astaga!” Ancelin memekik terkejut. 

 Gadis itu pun membantu Adrian yang berjalan tertatih 

untuk masuk ke dalam rumahnya. Dipapahnya cowok itu untuk 

duduk di sofa ruang tengah. 

 “Tunggu sebentar.” 

 Ancelin berlari kearah dapur dan kembali dengan 

membawa kotak P3K untuk mengobati lebam di wajah Adrian. 

Ancelin duduk di sebelah Adrian dan mulai menuangkan betadine 

pada kapas putih. Ditekannya luka di sudut bibir Adrian 

membuatnya meringis kesakitan. 

 “Sakit, Cel.” Terlihat jelas darah yang sudah mengering. 

Ancelin menekan pelan bekas luka kebiruan di beberapa bagian 

wajah Adrian dengan hati-hati. 

 Melihat wajah Adrian sedekat ini, membuat Ancelin 

tertegun. Wajah tegas Adrian yang begitu sempurna dimata Ancelin. 

Alisnya yang tebal bak ulat bulu, mata hazelnya yang tajam, hidung 
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mancungnya, serta bibir yang tak pernah pucat. Garis rahangnya 

yang begitu sempurna meski terdapat bekas kebiruan disana. 

 “Cel!” Panggilan Adrian itu menyadarkan Ancelin dari 

lamunannya. Gadis itu pun melanjutkan kembali mengobati lebam 

di wajah Adrian. 

 “Kalau lo terus liatin wajah gue, lebamnya keburu sembuh 

sendiri,” ejek Adrian. 

 “Iya. Ini juga udah selesai.” Ancelin melanjutkan, “Lagian 

siapa juga yang liatin wajah lo.” 

 Adrian tertawa ringan melihat rona merah di pipi Ancelin. 

Sudah lama sekali sejak terakhir mereka berinteraksi seperti ini. 

Adrian memerhatikan Ancelin yang merapihkan kotak P3K sampai 

gadis itu duduk di sebelahnya lagi. Mereka tak mengeluarkan 

sepatah kata pun. Adrian tak tahu harus berkata apa, dia bahkan tak 

mengerti kenapa kakinya melangkah kerumah Ancelin dibanding 

rumahnya sendiri di sebelah. 

 Ancelin juga tak tahu harus bagaimana. Tapi sungguh, 

melihat Adrian terluka seperti ini membuat matanya berkaca-kaca. 

Gadis itu menahan diri untuk tidak menangis dihadapan Adrian 

karena itu sangat memalukan. Namun sudut mata Ancelin yang 

berair itu tak lolos dari pandangan Adrian. Cowok itu pun menatap 

Ancelin dengan raut khawatir. 

 “Cel, kenapa nangis?” Gadis itu hanya menunduk kaku dan 

balik bertanya, “Kamu habis berantem lagi kan?” 

 “Gue gak mungkin ngebiarin Irgi dikeroyok Rizal. Lo 

sendiri tahu, Cel, gimana sifat Rizal.” Adrian meninggikan 

suaranya, refleksnya seperti itu ketika berbincang menyangkut soal 

teman. Tapi Ancelin selalu menyimpan sisi lembutnya terhadap 
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Adrian meski cowok itu meneriakinya sekalipun. Hanya pada 

Adrian. 

 “Aku khawatir Adrian!” Ancelin ikut meninggikan 

suaranya. “Kamu pikir gimana perasaan aku waktu kamu tiba-tiba 

datang dengan wajah babak belur begini?” 

 Adrian terdiam, terkejut sekaligus senang. Ternyata 

Ancelin tak berhenti peduli padanya meski dua tahun lalu Adrian 

menjauhinya begitu saja. Ancelin menghela nafas berat. “Gue mau 

ke kamar. Kalau mau makan ambil aja,” ucapanya seraya beranjak. 

“Jangan tidur di sofa nanti Mamah marah. Kamar tamu kosong 

pakai aja.” 

 Tak berapa lama setelah Ancelin pergi ke kamarnya, 

Mamah muncul dari halaman belakang yang langsung menghampiri 

Adrian dengan wajah berseri-seri. 

 “Ian! Yaampun kemana aja, kok baru maen lagi, sih?” Ian 

adalah panggilan kesayangan Mamah untuk Adrian, Adrian tak 

menyangka Mamah Ancelin masih sehisteris ini ketika bertemu 

dengannya meski Adrian dengan tak tahu malunya mengabaikan 

Ancelin dua tahun terakhir. 

 “Halo, tante.” Adrian menyalami Mamah dengan senyum 

manisnya. Namun kemudian Mamah memekik terkejut menyadari 

bekas luka di beberapa bagian wajah Adrian. 

 “Kamu kenapa, Ian? Kok bonyok gini? Siapa yang mukulin 

kamu?” tanya Mamah bertubi-tubi. Adrian menggaruk belakang 

lehernya yang tak gatal, kebiasaannya ketika gugup. “Biasa lah, 

tante. Sama teman salah paham dikit.” 

 “Udah diobati belum?” 

 “Udah tadi sama Celin.” Mamah mengangguk paham. 
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 “Tapi kamu gak sakit, kan? Cuma lebam-lebam aja?” 

Mamah bertanya panik. 

 Adrian tersenyum tulus melihat kepedulian Mamah Celin. 

Mamahnya sendiri tak pernah memerhatikannya sedikit pun. 

“Engga, lah, tante. Kan obat paling ampuhnya anak tante.” 

 Mamah tertawa menanggapi candaan Adrian. Cowok itu 

pun ikut-ikutan menertawai kekonyolannya. Sekarang Adrian tak 

tahu harus bagaimana dan akhirnya dirinya berpamitan pulang yang 

langsung diangguki Mamah. 
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3 

Esok 

 

 Pagi berikutnya Ancelin diantar oleh Adrian ke sekolah. 

Saat Adrian memakaikan helm di kepala Ancelin, gadis itu dapat 

melihat lebam dan bekas luka di wajah lelaki jangkung di 

hadapannya mulai menghilang. Syukurlah, batin Ancelin. 

 “Udah siap?” 

 Adrian pun melajukan Kawasaki hijaunya setelah 

menerima anggukan dari Ancelin. Dan begitulah bagaimana kedua 

insan itu saling bertukar temu sejak seminggu ini. Setiap pagi 

berkendara bersama menuju tempat menimba ilmu. Hanya itu, tanpa 

sapa pagi atau pun canda istimewa. Tapi bagi Ancelin itu semua 

cukup daripada Adrian yang menghilang tanpa sepatah kata pun. 

Lalu datang tiba-tiba tanpa Ancelin bisa antisipasi. 

 Seperti sore itu Ancelin berjalan seorang diri diantara 

gerombolan siswa-siswi SMA Bina Bangsa. Adrian bertengger 

diatas Kawasaki hijaunya terlihat gagah dengan jaket bomber hitam 

dan celana krem khas SMA Taruna. Senyumnya terbit saat gadis 

yang ditunggui menghampiri. 

 “Lo ngapain disini?” Ancelin menyuarakan rasa 

penasarannya. 

“Jemput lo.” 

 “Gue gak minta.” 
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 “Gue yang mau.” 

 Adrian menyodorkan helm saat Ancelin tak mendebatnya. 

Gadis itu pun naik ke kuda besi hijau itu dengan hati-hati. Kawasaki 

hijau itu pun melaju dengan kecepatan sedang. 

 Tanpa Ancelin sadari tangannya sudah melingkar di 

pinggang cowok yang memboncengnya itu. Untuk sesaat Ancelin 

merasakan lagi ketenangan berada di dekat Adrian yang diam-diam 

juga tersenyum dibalik helmnya. Menikmati sore ceria tanpa mereka 

sadari seseorang menyaksikan kedekatan keduanya dari jauh. 

**** 

“Makasih, Ian. Udah antar pulang,” ucap Ancelin dengan 

senyum tulus begitu turun dari Kawasaki hijau yang mengantarnya 

pulang. 

 “Kalau gitu gue masuk dulu.” 

Ancelin hendak membuka gerbang rumah sebelum 

kemudian tertahan saat Adrian menahan tangannya dan membuat 

dirinya berbalik kembali. 

 “Besok-“ ucap Adrian menggantung. 

 “Besok?” Ancelin menunggu kelanjutan ucapan cowok 

yang kini terlihat gugup dihadapannya. 

 “Besok... Ayo jalan, sama gue. Berdua.” Adrian akhirnya 

menyelesaikan kalimatnya meski dengan terbata-bata akibat rasa 

gugup. 

 “Jalan?” 
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 “Iya, jalan. Tapi kalau lo gak mau gak masalah, kok.” 

Adrian tertawa canggung menutupi kegugupannya. Semoga dia 

mau, batinnya berharap. 

 Seperti mendengar isi di kepala Adrian, gadis itu pun 

mengangguk setuju tanpa ragu. “Iya, gue mau.” 

 Senyum di bibir Adrian mulai merekah, “Lo gak terpaksa 

kan?” tanyanya waswas. 

 Ancelin tertawa singkat dan menjawab, “enggak lah.” 

 Mendengar jawaban itu, Adrian tersenyum lebar tak dapat 

lagi menutupi antusiasmenya. “Oke kalau gitu, besok siang gue 

jemput.” Ancelin mengangguk antusias. 

 “See you, Cel.” 

**** 

 Adrian berjalan santai dengan senyum yang jarang dia 

perlihatkan itu menuju rumah kumpul. Alasannya tak lain karena 

Ancelin mau diajak hangout minggu besok. 

 “Eits, bro. Bahagia banget keliatannya,” gurau Rayn saat 

Adrian berdiri di hadapannya masih dengan senyum lebar. Seperti 

biasa, disana ada Ricko, Daniel, dan Rayn ditambah Irgi kali ini. 

 Ternyata hanya butuh sedikit keberanian agar bisa 

selangkah lebih dekat dengan Ancelin. Lega bukan main rasanya 

saat Ancelin menerima ajakannya itu. 

 “Gue kira lo gak akan kesini lagi, Dri.” Daniel bersuara 

tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. 

 “Tas gue ketinggalan.” 
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 “Emang lo habis dari mana?” tanya Irgi. 

Adrian mendadak gugup, tak mungkin dia membicarakan 

Ancelin saat ada Daniel di sekitarnya. Senyum cowok itu pun 

memudar seketika. 

“Bukan urusan lo.” 

“Aih, kalem bossku.” 

“Oh iya, Dri. Tadi pas gue mau kesini kayaknya gue lihat 

lo di depan SMA BB sama cewek.” Mampus. Pasti Ricko 

memergoki saat dirinya mengantar Ancelin pulang. Stay calm, 

Adrian. Batinnya mengingatkan. 

“Lo salah liat kali.” 

“Enggak, Dri. Gue yakin banget,” ucap Ricko tak 

menerima alibi Adrian. “Kawasaki hijau, pakai jaket hitam siapa 

lagi kalau bukan lo. Gue juga ingat ceweknya itu rambut hitam 

sebahu mirip banget sama Celin.” 

Daniel seperti yang Adrian khawatirkan, begitu mendengar 

nama Ancelin disebutkan langsung mengalihkan pandangannya dari 

ponsel ke Ricko dengan tatapan tajam. Semua orang tahu sedalam 

apa obsesi Daniel terhadap tetangga Adrian itu. 

“Si Adrian ada cewek kali, Rick, disana. Emangnya lo 

jomblo terus, haha.” 

Sumpah. Candaan Rayn itu tidak membantu sama sekali. 

Tatapan Daniel justru semakin tajam memandang Adrian seolah 

singa yang siap menerkam mangsanya. Mendadak atmosfer di 

ruangan itu menjadi tegang. 
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“Benar yang dibilang Ricko, Dri?” Daniel bertanya dengan 

dingin. 

“Gue balik. Tas gue udah ketemu.” 

Adrian mengambil tasnya yang tertinggal di kursi dekat 

Rayn kemudian menunjukkan kepada teman-temannya. Berharap 

pengalihan topiknya berhasil tapi saat dirinya akan meraih gagang 

pintu, Daniel memanggilnya setengah berteriak. 

“Mau kemana lo, Adrian?!” 

“Bagian mana dari GUE BENCI PENGKHIANATAN 

yang lo gak paham?” 

Sungguh, Daniel telah memancing amarah Adrian yang dia 

tahan sedari tadi. Perihal Ancelin, memang tak pernah berakhir baik 

bila dikaitkan dengan Daniel. 

“Maksud lo apa? Gak usah nuduh sembarangan!” 

“Dekat sama cewek yang SAHABAT lo suka sejak lama, 

itu bukan berkhianat, Dri?” Daniel menekankan pada kata sahabat 

yang diucapkannya, bermaksud menyinggung Adrian. 

Adrian menatap Daniel dengan penuh tantangan. Namun 

memilih tetap menahan amarahnya demi sebuah janji yang dia 

pegang. 

“Terserah. Ucapan lo gak beralasan!” 

Adrian pergi dari rumah kumpul dengan emosi tertahan di 

dadanya. Bila dia berdiam disana sedikit lebih lama lagi, 

perkelahian sudah tak terelakkan lagi dan bertengkar dengan Daniel 

adalah hal terakhir yang ingin Adrian lakukan saat ini. 
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4 

Kencan 

 

Malam itu seorang gadis tak henti menyebarkan senyuman 

hingga membuat bintang berkelip cantik kontras dengan langit 

malam berwarna hitam pekat yang memayungi kepalanya. Kedua 

bola matanya memancarkan sinar dari rembulan saat dirinya 

menyaksikan langsung dari balkon lelaki dengan ekspresi datar 

membuka pintu rumah sebelah. Ancelin sangat antusias untuk 

kencannya esok hari dengan Adrian hingga tak terasa malam berlalu 

dan esok pun tiba. 

Ancelin sudah siap dengan pakaian casual-nya yaitu jeans 

biru dan kaus putih serta cardigan dengan warna senada saat 

menghampiri Adrian yang menunggu di depan rumah dengan 

memakai setelan sederhana namun tak menghilangkan kesan keren 

pada cowok itu. 

“Udah siap?” 

Ancelin menjawab dengan anggukan. Keduanya pun pergi 

dengan Kawasaki hijau Adrian. Setelah lima belas menit perjalanan, 

mereka sampai di sebuah taman yang cukup ramai oleh anak muda 

sebayanya. Ancelin tak menyangka dirinya akan dibawa ke tempat 

ini. 

“Lo gak masalah kan, gue ajak kesini?” tanya Adrian 

begitu keduanya duduk di bangku taman yang tersedia di dekat 

danau. Adrian merasa sedikit kikuk, tak tahu harus bagaimana. 
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Keduanya terdiam canggung tak mengeluarkan sepatah 

kata lagi. Mungkin dua tahun yang lalu mereka tidak akan 

secanggung ini duduk berduaan saja, tapi sekali lagi semuanya tak 

lagi sama. 

Adrian memandangi sekelilingnya yang ternyata memang 

cukup ramai. Senyumnya muncul saat melihat penjual es krim tak 

jauh dari tempat mereka duduk. 

Adrian berdiri dan menyodorkan tangannya kepada 

Ancelin. “Ayo, Cel, gak seru kalau duduk aja,” ajaknya. 

Ancelin ragu-ragu untuk menerima uluran tangan Adrian. 

Sebelumnya mereka tak pernah seperti ini. Namun menjawab 

keraguannya, Adrian menarik lembut tangan Ancelin membuat 

keduanya bergandengan tangan. Ancelin tersipu malu, Adrian manis 

sekali. 

Adrian menghampiri penjual es krim dengan tangannya 

masih menggandeng Ancelin. Cowok itu pun memesan dan 

langsung membayarnya. “Pak, rasa vanilla coklat satu.”  

Adrian sangat hafal Ancelin suka sekali es krim coklat 

vanilla sedari kecil. Diberikannya es krim tadi pada Ancelin lalu 

mereka melanjutkan mengelilingi taman. 

“Kok cuma beli satu?” tanya Ancelin. 

“Buat lo. Gue gak suka.” 

Ancelin dapat merasakan dadanya yang berdegup kencang 

karena hal sederhana yang Adrian lakukan padanya sejak tadi. Tak 

terasa senyum lebarnya terbit tanpa bisa dicegah. 
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“Malah senyum, makan es krimnya nanti meleleh,” ledek 

Adrian. Ancelin memanyunkan bibirnya kesal kemudian menikmati 

es krim kesukaannya. 

Keduanya pun berjalan ke seluruh bagian taman. Ancelin 

menyadari taman ini cukup luas dengan sebuah danau di tengahnya, 

pepohonan rimbun, dan bunga-bunga cantik di sepanjang jalan. 

Yang membuat Ancelin beratambah senang yaitu genggaman tangan 

Adrian tak pernah lepas selama mereka berjalan-jalan. Ini 

merupakan kemajuan yang sangat baik bagi hubungan keduanya. 

“Istirahat dulu, yuk. Capek.” 

Mereka pun duduk diatas tanah berumput yang di depannya 

terdapat segerombolan anak tengah bermain basket. Tapi tatapan 

Adrian tak lepas dari gadis di sampingnya yang asyik menikmati es 

krim sampai dirinya tak menyadari mulutnya yang sedikit belepotan. 

“Enak banget es krimnya?” Adrian bertanya tanpa 

melepaskan tatapannya dari Ancelin. 

Ancelin mengangguk antusias, lalu menyodorkan es 

krimnya kearah Adrian. “Mau coba?” tawarnya. 

Adrian mencondongkan badannya untuk menepis sedikit 

jarak diantara keduanya. Detak jantung Ancelin berdetak lebih cepat 

karena kedekatan tersebut. Yang membuat gadis itu lebih terkejut 

lagi saat Adrian mengusapkan ibu jarinya ke sudut bibir Ancelin 

yang belepotan akibat memakan es krim. 

“Pelan-pelan makannya. Sampai belepotan gini,” Adrian 

terkekeh ringan. Kalau ini animasi, pasti pipi Ancelin sudah 

semerah tomat. 

Adrian kembali terdiam tanpa memulai percakapan 

diantara keduanya. Tak apa, Ancelin dapat mengerti karena memang 
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seperti itulah Adrian. Penuh kesunyian, sunyi yang menenangkan. 

Bahkan bisa berkencan dengan Adrian seperti ini saja sudah 

membuat hati Ancelin kembali mekar. 

Namun seolah semesta tak mendukungnya, ada saja 

halangan yang membuat hari Ancelin yang terasa sempurna hancur 

seketika. Seorang laki-laki memakai pakaian khas anak basket 

menghampiri dari arah lapangan basket. Rambut hitam berjambul 

khas itu dapat Ancelin kenali sebagai Ricko. Salah satu sahabat baik 

Adrian. 

“Wah, wah, lihat siapa disini.” Ricko menyeringai begitu 

sampai dihadapan Ancelin dan Adrian. 

“Siap-siap bonyok, ya, Dri. Gue gak bisa bantuin 

pengkhianat soalnya.” 

 “Jaga mulut lo, Rick!” 

 Adrian mulai tersulut emosinya, siapa pula yang tak akan 

naik pitam bila dikatai pengkhianat apalagi oleh sahabat sendiri. 

 “Kenapa? Lo emang pengkhianat kan? Kalau kemarin 

mungkin gue salah lihat tapi sekarang buktinya ada di depan mata.” 

 Ancelin tergagap, pandangannya memperlihatkan 

kebingungan yang kentara. Apa maksud perkataan Ricko? Kenapa 

Adrian terpancing emosinya? 

 “Gue cuma terpaksa ajak Celin kesini.” Deg! Ancelin 

merasa ditohok hatinya. “Jangan sembarangan ngatain gue!” 

 Ricko menjadi dirinya yang menyebalkan, lagi-lagi hanya 

menyeringai dan dengan tenangnya berucap, “Gue gak peduli apa 

argumen lo, gue tetap bakal ngasih tahu apa yang gue lihat.” 



23 
 

 Ricko menepuk pundak Ancelin dan menyulut emosi 

Adrian lagi. “Jangan lupa sedia betadine dan kapas. Siapa yang tahu 

Adrian bakal dapat bogem spesial dari orang.” 

 “Bye, Cel.” 

 Perginya Ricko meninggalkan Adrian yang wajahnya 

sudah memerah menahan amarah dan tangannya yang terkepal kuat 

berharap dapat melampiaskannya pada sesuatu. 

 “Ayo pulang. Udah sore.” 

 Memang benar matahari sudah menyongsong di bagian 

barat pertanda hari ini akan segera usai. Ancelin tertunduk sedih dan 

mengikuti Adrian menuju parkiran dimana Kawasaki hijaunya 

berada. 

 Dua puluh menit kemudian, Ancelin sudah berdiri di depan 

gerbang rumahnya. Raut wajahnya terlihat sedih dan hal itu tak 

luput dari pandangan Adrian. 

 “Lo kenapa, Cel?” 

 Harusnya hari ini menjadi hari yang sempurna untuk 

Ancelin. Ricko hanyalah perantara, sebaliknya Adrian sendiri lah 

yang berhasil mengacaukan kencan pertama mereka hanya dengan 

satu kalimat sederhana. 

 Ancelin menarik nafas dalam dan menghembuskannya 

lewat mulut. “Gak kenapa-kenapa. Yaudah gue masuk, ya?” 

 “Gak senang kita cuma jalan ke taman?” 

 Adrian bertanya ragu, merasa kepercayaan dirinya 

menurun. Perasaan takut mengecewakan Ancelin tak henti 

menghampiri. 
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 Ancelin memaksakan senyum yang tak sampai ke mata. 

“Yakali gak senang. Justru gue suka, tamannya aja sejuk gitu.” 

 Adrian tahu Ancelin hanya menutupi kekecewaannya. Tapi 

cowok itu memilih mengangkat bahunya tak acuh, “Kalau gitu gue 

pulang.” 

 “Makasih untuk hari ini, Cel.” 

**** 

 Kalimat yang dilontarkan Adrian di depannya itu 

terngiang-ngiang di kepala Ancelin. 

 Gue cuma terpaksa ajak Celin kesini. 

 Apa Adrian benar-benar bermaksud mengatakannya? Lalu 

apa maksud ucapan Ricko? Kenapa seseorang ingin melukai 

Adrian? Semua pertanyaan itu berkecamuk di kepala Ancelin dan 

dirinya bahkan tak tahu satu pun jawaban dari sekian pertanyaannya 

itu. 

 Ancelin pikir seetelah dua tahun menghilang, Adrian akan 

kembali dan menebus semuanya dengan sejelas-jelasnya. Namun 

sepertinya Ancelin terlalu berharap tinggi, nyatanya Adrian malah 

kembali dengan penuh ketidak jelasan. 

 Ingin Ancelin menepis rasa kecewa akibat tadi siang tapi 

Adrian yang tak muncul keesokan harinya dan tak menampakkan 

diri selama seminggu kemudian, Ancelin sudah tak mengerti 

bagaimana dirinya harus bersikap. 

 Adrian tak mengantarnya sekolah, meski cowok itu sudah 

berjanji. Adrian tak menjemputnya, seperti beberapa hari 

belakangan ini. Adrian bahkan tak menginjakkan kaki dirumahnya 

lagi seperti dua minggu terakhir. 
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 Yang Ancelin takutkan, Adrian akan kembali menghilang 

seperti dua tahun lalu tanpa salam perpisahan dan Ancelin takut kali 

ini lelaki yang disayanginya melebihi sahabat itu tak akan pernah 

kembali lagi. 

 Ancelin tahu ini terdengar menggelikan tapi memang 

begitulah Adrian memengaruhi Ancelin. 

 “Adrian, kenapa lo ambil hati gue tanpa permisi?” 
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5 

Ungkapan Nurani 

 

 Mata yang terpejam rapat itu perlahan terbuka akibat 

cahaya yang menusuk menembus celah di jendela. Digerakkannya si 

tubuh agar terduduk di kasur tempatnya berbaring. Pagi ini cukup 

cerah untuk memulai Minggu menyenangkan. 

 Lelaki dengan rambut acak-acakan khas orang bangun tidur 

itu berjalan menuju ke kamar mandi dengan mata yang masih 

setengah tertutup. Adrian membasuh wajahnya membuat matanya 

terbuka lebar, ditatapnya pantulan dalam cermin yang 

memperlihatkan wajah tak karuan dari seorang pemuda akibat bekas 

luka di beberapa sudut wajahnya. 

 Sudah seminggu ini Adrian mengurung dirinya di kamar. 

Pemuda itu sakit yang diperparah dengan serangan Daniel. 

Kawannya itu mengetahui kencan sederhananya dengan Ancelin dan 

menghabisi Adrian begitu dirinya mampir ke rumah kumpul. 

 Adrian melangkahkan kakinya ke dapur rumah dan 

mendapati adik perempuannya tengah sarapan sendirian. 

“Mamah masih belum pulang?” Adrian membuatkan 

dirinya secangkir kopi dan bergabung dengan adiknya di meja 

makan. 

Sang adik mengangkat bahu tak acuh, “Belum,” jawabnya. 
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 Satu lagi faktor yang mendorongnya untuk mengurung diri 

di kamar. Tak ada yang mencari keberadaannya bahkan orang 

tuanya sekalipun. 

 “Abang habis berantem lagi, ya?” Alena memperhatikan 

wajah sang kakak yang dihiasi bekas luka dengan seksama. 

 Adrian tak menjawab malahan menyeruput kopi hitamnya. 

Cowok itu tak mengatakan apapun bahkan saat adiknya 

mengkhawatirkan kondisi wajahnya yang menyedihkan itu. 

 “Abang mau kemana?” Gadis berusia tiga belas tahun itu 

bertanya saat Adrian beranjak dari meja makan. 

 “Jalan. Hati-hati dirumah!” serunya sembari berlalu 

mengambil kunci motor dan pergi dari rumah yang hanya dihuni 

oleh sunyi itu. 

 Adrian sudah merasa lebih baik sehingga dia memutuskan 

untuk berjalan-jalan apalagi ini hari minggu. Dengan menunggangi 

kawasaki kesayangannya, tibalah dirinya di puncak bukit yang 

menyajikan pemandangan seluruh kota. Tak ada seorang pun disana, 

hanya hening yang menenangkan temani Adrian siang itu. 

 Adrian memarkirkan motornya lalu melangkah ke sebuah 

pohon dan duduk bersandar sambil menikmati keindahan di 

hadapannya. Biasanya mungkin dia akan pergi ke rumah kumpul 

hanya untuk sekedar menyaksikan Rayn dan Gavan bermain video 

game. 

 Kali ini Adrian tak ingin bertemu satu diantara kawan-

kawannya itu. Dia sedang membenahi pikiran dan hatinya setelah 

kejadian seminggu lalu. 

Buk! 
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 Bogeman Daniel melayang tepat mengenai pipi kiri Adrian 

begitu pemuda dengan penglihatan tajam itu memasuki rumah 

kumpul. 

 “Kali ini lo gak bisa ngelak.” 

 Tentu saja Ricko mengadukannya pada Daniel. Adrian 

sedikit kesal tapi juga tak bisa menyalahkan Ricko. 

 Buk! 

 “Mana janji solidaritas lo, sialan?!” 

 Kilas balik saat Daniel tak hentinya melayangkan pukulan 

demi pukulan memutar di kepala Adrian. Adrian tak melawan meski 

hidungnya sudah mengeluarkan darah dan tubuhnya terbaring 

dibawah serangan Daniel. 

 “Jauhi Celin kalau memang lo anggap gue sahabat.” 

 Adrian menghindari semua orang, memberi dirinya waktu 

untuk mengikhlaskan perasaannya. 

 “Dan kalau memang lo jantan, harusnya lo pegang janji lo 

itu.” 

 Mungkin memang salah Adrian yang mementingkan 

perasaannya tanpa memikirkan Daniel. Adrian egois. Seharusnya 

dirinya menyadari bahwa sahabat itu jauh lebih penting. Kini Adrian 

mengerti, dirinya harus mengalah demi Daniel. Meski artinya tak 

ada lagi kehangatan dengan Ancelin. Meski kesempatan untuk 

menaruh jiwanya di hati Ancelin harus lenyap. 

 Adrian tak akan berani menyatakan cintanya pada Ancelin 

meski dirinya tahu ada setidaknya setitik harapan dari sorot mata 

Ancelin ketika menatapnya. Mata tak pernah bohong. 
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 Adrian menghembuskan nafasnya dalam-dalam masih di 

posisi sama menikmati keindahan dihadapannya. Terkadang 

mengingat masa lalu semenyakitkan ini. 

 Adrian terbiasa mengagumi Ancelin dalam diam. Ancelin 

selalu menjadi rumah tempatnya berkeluh kesah meski di mata gadis 

itu dirinya tak lebih dari sahabat. Tak ada perempuan selain Ancelin 

yang bisa membuat pikiran dan hatinya jungkir balik. 

 Namun sekuat apa pun perasaannya untuk Ancelin, Adrian 

harus menguburnya di dasar hatinya yang paling dalam. Daniel 

adalah penghalang paling nyata. 

 Dua tahun lalu Daniel mengungkapkan perasaannya kepada 

Ancelin. Saat itu Adrian terpukul, bagaimana bisa dirinya dan 

Daniel jatuh cinta pada orang yang sama. Ancelin tak menerima 

Daniel tapi hal itu hanya membuat sahabatnya semakin terobsesi. 

 “Setidaknya gue harus coba.” 

 Adrian bergumam pada dirinya sendiri. Dorongan itu tiba-

tiba muncul setelah berkutat dengan pikirannya barusan. Adrian pun 

bangkit untuk mengendarai Kawasaki hijaunya. 

 Adrian tak sanggup menghancurkan persahabatannya 

dengan Daniel, makanya lelaki itu mengalah dan berusaha 

membuang perasaannya untuk Ancelin dengan menjauhinya selama 

dua tahun terakhir. 

 Tidakkah boleh dirinya egois untuk sekali ini saja? 

 Dengan ditemani dentuman di dadanya, Adrian mendatangi 

rumah Ancelin. Mamah Ancelin menyambutnya dan mengajaknya 

masuk. “Celin mana, ya, tante?” Adrian bertanya tanpa basa-basi. 
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 “Dari tadi di kamarnya. Coba kamu samperin sekalian 

suruh turun, jangan dikamar mulu gitu.” 

 Adrian menuruti perintah Mamah Ancelin dan naik ke 

lantai dua dimana kamar Ancelin berada. Diketuknya pintu kamar 

berwarna pink itu, namun setelah beberapa kali Adrian mengetuk 

tak juga dibukakan pintu. Akhirnya dia pun memutuskan membuka 

pintu yang untungnya tak terkunci. 

 “Cel? Ini Ian, gue masuk, ya?” 

 Adrian membuka pintu perlahan dan memasuki kamar 

yang bernuansa putih itu. Pantas saja Ancelin tak membuka pintu, 

gadis itu tertidur pulas di kasur empuknya. 

 Adrian duduk di pinggiran kasur dan mengamati wajah 

Ancelin yang begitu lugu dalam tidurnya. Diusapnya rambut hitam 

legam yang halus itu. 

 “Lo cantik bahkan saat lo lagi tidur.” 

 Adrian tersenyum lemah, kini dielusnya pipi tirus yang 

lembut itu. Pupus sudah kesempatannya, Adrian tak ingin 

mengulang lain waktu. Mungkin tuhan tak mengizinkannya. 

 “Lo harus ingat, Cel.” Adrian berucap lembut. “Gue akan 

selalu sayang sama lo, bagaimana pun keadaannya.” 

 Ditatapnya sekali lagi gadis yang terlelap pulas sebelum 

dirinya kembali menutup pintu dan turun menemui Mamah.  
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6 

Kesempatan 

 

 Sekuatnya keinginan Adrian untuk menghindari hari Senin, 

dia tak ingin menambah masalah berurusan dengan kesiswaan 

karena sudah sepekan tak menyetorkan kehadirannya di daftar 

absensi kelas. 

Adrian mengendarai kawasaki hijaunya perlahan menuju 

sekolah. Namun baru sampai di depan kompleks dirinya malah 

berpapasan dengan gadis yang berusaha dia hindari. Ancelin berdiri 

di halte seorang diri, tatapannya sedikit berbinar saat menyadari 

eksistensi Adrian yang memelankan laju motornya. 

“Adrian!” 

Adrian menoleh hanya untuk memudarkan binar di mata 

Ancelin. Dia tak mengehentikan motornya padahal dirinya tahu 

betul Ancelin pasti sudah berperang dengan gengsinya untuk repot-

repot memanggil Adrian. 

Setelah di tikungan kompleks, Adrian baru menghentikan 

Kawasakinya dan merogoh ponsel di saku kirinya. Ini waktu yang 

tepat untuk memperbaiki segalanya dan menepati janji. 

“Halo, Dan.” 

Terdengar sahutan dari sebrang telepon setelah dering 

pertama Adrian mendial nomor kawannya itu. 
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“Antar Celin ke sekolah, sebentar lagi dia telat.” Adrian 

dapat mendengar jelas antusiasme dari suara Daniel saat dirinya 

bertanya, “Dia dimana sekarang?” 

“Halte depan kompleks.” 

“Gue kesana sekarang. Thanks, Dri.” 

Panggilan pun terputus. Adrian memasukkan kembali 

ponselnya ke dalam saku. Dia termenung untuk sesaat, mengapa 

semua ini terasa berat. Adrian hanya bisa tersenyum kecut dan 

kembali melajukan motornya. 

**** 

Ancelin termenung saat Adrian melewatinya begitu saja. 

Tidakkah lelaki itu sadari Ancelin telah menurunkan gengsinya 

untuk memanggil Adrian. Entah harus bagaimana lagi dirinya 

bersikap terhadap Adrian, padahal baru seminggu yang lalu Ancelin 

pikir Adrian-nya yang dulu telah kembali. Ancelin bahkan bukan 

orang penting di hidup pemuda itu. 

“Cel! Celin!” 

Ancelin terkesiap dan tersadar dari lamunannya akibat 

panggilan itu. Betapa terkejutnya Ancelin saat menemukan Daniel 

di depan halte tempatnya duduk, bertengger diatas sebuah Ducati 

hitam. 

Ancelin berjalan menghampiri cowok yang dikenalnya itu. 

“Dan- Daniel, kamu kok bisa tiba-tiba ada disini?” 

Cowok itu malah terkekeh menanggapi kebingungan 

Ancelin. “Lamunan kamu terlalu dalam, sampai-sampai suara motor 

aku gak kedengar,” candanya yang merupakan sebuah fakta. 
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“Kamu masih suka berangkat siang, ya.” 

Entah itu pertanyaan atau pernyataan, Ancelin tak tahu. 

Gadis itu tak memberi tanggapan, jujur saja Ancelin merasa tidak 

nyaman berada di dekat Daniel. 

“Biar aku antar kamu ke sekolah, bentar lagi jam tujuh, 

lho.” 

Tentu saja Ancelin enggan menerima tawaran Daniel itu. 

Tapi bila dirinya tak berangkat secepatnya, bisa-bisa kena sanksi 

dari guru piket di sekolahnya yang ketat itu. 

“Yaudah, deh. Ayo berangkat,” ajak Ancelin mengiyakan. 

Daniel tersenyum lebar dan membantu Ancelin menaiki 

motornya dengan hati-hati. Andai saja Adrian bisa bersikap semanis 

ini padanya. Memikirkan hal itu membuat Ancelin kembali 

memberengut sedih. 

Begitu tiba di sekolahnya, Ancelin segera turun dari Ducati 

hitam yang membawanya tadi. “Makasih, Dan,” ucap Ancelin. 

Daniel membalas dengan senyum manis. “Semangat 

belajarnya, Cel.” 

“Kalau pulangnya terlalu sore, jangan sungkan buat minta 

jemput, ya.” 

Ancelin hanya mengangguk kikuk dan kembali terdiam 

sampai Daniel mengucap salam perpisahan dan melajukan kembali 

motornya yang dibalas lambaian tangan oleh Ancelin. 

Ancelin berjalan perlahan memasuki gerbang sekolahnya 

yang hampir tertutup. Pikirannya sedikit teralihkan oleh pemuda 

yang tadi mengantarnya. Sejak dulu Daniel sangat baik dan 
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perhatian padanya, tapi hatinya terlanjur dihuni oleh lelaki yang 

kerap kali mempermainkan perasaannya itu. 

**** 

 Hal yang paling dinanti-nanti seluruh siswa SMA tentu saja 

saat mendengar dering bel berbunyi nyaring seantero sekolah. Tak 

terkecuali Ancelin yang kini berjalan beriringan dengan Sasha. 

 Sasha adalah sahabatnya sejak SMP, Ancelin selalu 

membagikan isi hatinya dengan Sasha. Termasuk perihal Adrian. 

 “Gimana, Cel, Adrian udah hubungi lo lagi?” Sasha 

bertanya begitu keduanya berjalan santai menuju gerbang yang 

ramai oleh murid-murid. 

 Ancelin menghela nafas dan memerosotkan bahunya. “Tadi 

pagi aja dia malah nyelonong pas liat gue di halte sendirian.” 

 “Sabar aja, ya, Cel.” Diusapnya punggung sahabatnya itu 

untuk menenangkan. “Gue yakin kok, suatu saat Adrian bakal 

sadar.” 

 Pandangan Ancelin lurus ke depan tak menghiraukan 

kalimat yang terlontar dari mulut Sasha. Matanya melotot terkejut 

menangkap sosok pemuda berdiri di sebelah sebuah Ducati. 

 Itu Daniel. Mampus! Cowok itu pasti mencarinya. Ancelin 

mulai panik dan tak tahu harus apa. “Sha, Sha! Liat ke sebrang, 

Sha!” 

 Ancelin menggoncang lengan Sasha dengan tak santainya 

membuat sahabatnya itu mengaduh kesakitan. “Apaan, sih, Cel?” 

 “Ada Daniel, Sha. Dia pasti mau jemput gue,” ucap 

Ancelin panik. 
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 “Cowok yang lagi berdiri disamping Ducati itu?” 

 Ancelin mengangguk dan membuat Sasha melongo di 

tempatnya. Meski Sasha tahu cerita diantara Ancelin, Adrian dan 

bahkan Daniel, tapi gadis itu tak pernah bertemu secara langsung. 

 “Anjir, Cel, lo gak pernah bilang Daniel seganteng itu.” 

 Sasha mendadak bersemangat dan menyeret Ancelin 

menghampiri Daniel. Dengan tak tahu malunya sahabatnya itu 

memanggil Daniel sampai-sampai siswa yang melewati mereka 

menatap dengan penasaran. 

 “Daniel!” 

 Daniel yang tengah celingak celinguk pun tersenyum lebar 

mendapati orang yang dicarinya menghampiri. 

 “Lo Daniel, kan?” Daniel mengangguk membuat Sasha 

melanjutkan kembali ucapannya, “Antar Celin pulang, nih! Hati-hati 

bawa motornya, ya.” 

 “Dadah, Cel.” Sasha melambaikan tangannya dan pergi 

begitu saja. Ancelin menggeram kesal tapi tak ayal dia tetap pulang 

bersama Daniel. 

 Selama perjalanan Ancelin hanya diam karena ada hal yang 

mengganjal pikirannya menyangkut dirinya dan cowok yang 

memboncengnya itu. 

 “Aku tahu kamu masih gak bisa nerima aku, Cel.” Daniel 

berbicara sambil menatap Ancelin melalui kaca spionnya. 

 “Setidaknya biarkan aku untuk mencoba.” 
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7 

Mengakhiri 

 

Ducati hitam itu memelan lajunya dan berhenti saat 

berhadapan dengan sebuah rumah minimalis berpagar biru. Sang 

pengendara turun mengikuti gadis yang diboncenginya. “Thanks, 

Dan,” ucap gadis itu diiringi senyum manisnya. 

Ketika gadis itu berbalik hendak memasuki rumahnya, 

Daniel menahan tangan halus gadis dengan rambut hitam yang 

tergerai sedikit dibawah pundak itu. Ancelin pun memberikan 

tatapan bingung seraya memandang pergelangan tangannya yang 

digenggam oleh Daniel. 

“Aku harus ngomong sesuatu.” 

Daniel dengan tampang seriusnya berharap-harap cemas 

menunggu jawaban gadis yang dia genggam tangannya. Daniel 

dapat melihat dengan jelas keengganan dari raut muka Ancelin. 

“Gak bisa lain kali aja, Dan?” 

Daniel benar-benar harus mengatakannya sekarang. Kalau 

tidak mungkin dirinya tak akan bisa berhenti berharap pada gadis 

yang hanya mendatangkan pilu di hatinya itu. 

“Please... Ini penting, Cel.” Daniel berusaha meyakinkan 

Ancelin, “aku janji ini yang terakhir.” 
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Daniel pun bernafas lega dan mengikuti Ancelin duduk di 

kursi depan rumah. Daniel butuh kepastian itu sekarang juga. 

“Kamu masih ingat kejadian dua tahun lalu, kan?” Ancelin 

mengangguk meski Daniel tahu gadis itu enggan membahasnya. 

Daniel tersenyum manis. Sekelabat bayangan ketika 

dirinya menyatakan perasaan yang menggebu kepada gadis yang 

duduk di sebelahnya mulai berputar di dalam kepala. Ketika dirinya 

sangat percaya diri mengikuti kata hatinya, namun pilu yang dia 

terima. 

“Perasaan aku ke kamu masih sama, Cel,” ungkap Daniel 

masih menatap gadis yang menundukkan kepalanya intens. 

“Kita udah bahas ini sebelumnya dan aku udah kasih 

jawab-“ Daniel menginterupsi, bukan kalimat seperti itu yang ingin 

dirinya dengar. “Iya. Aku tahu kamu terlanjur jatuh cinta sama 

orang lain.” 

“Hati kamu cuma untuk Adrian, aku paham.” 

Ada perasaan tak nyaman saat mulutnya mengatakan 

secara gamang. Kenyataan pahit yang akhirnya Daniel akui dan 

terima. 

“Aku tanya satu hal,” Daniel menegakkan posisi duduknya. 

“Apa aku benar-benar gak punya kesempatan? Paling enggak buat 

mencoba buktiin keseriusan aku.” 

Namun Ancelin tak bersuara, lidahnya kelu. Pandangnya 

menatap ujung sepatu yang talinya tak terikat sempurna. Daniel tak 

dapat mengerti gadis bermata hazel ini. 

Dengan diamnya Ancelin saja, Daniel sudah tahu 

jawabannya. Daniel menunduk menyembunyikan kepalanya 
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sedalam mungkin. Pemuda itu merasakan putus asa akan 

perasaannya. 

Daniel menghela nafas dengan berat, pemuda itu tersenyum 

kecut. “Kamu gak perlu jawab, aku udah ngerti. Maaf kalau aku 

terlalu memaksakan perasaanku ke kamu.” 

Rasanya sedalam apapun perasaan Daniel untuk Ancelin, 

gadis itu tak pernah bisa melihatnya. Pandangnya terselimuti oleh 

sosok sahabatnya sendiri. 

“Maaf.” 

Ancelin berucap lirih hampir berbisik tapi Daniel dapat 

mendengarnya dengan jelas. Ini bukan salah Ancelin, melainkan 

hatinya yang tak pernah sanggup. Ancelin tak perlu meminta maaf. 

“Semoga Adrian sadar buat gak menyia-nyiakan gadis 

setulus kamu.” 

Daniel anggap ini akhir dari kisahnya yang belum sempat 

dimulai dengan gadis impiannya itu. Meski sulit rasanya menerima 

keadaan ini. Butuh waktu yang tak singkat untuk Daniel 

membiasakan diri menyaksikan Ancelin menjadi milik orang lain, 

apalagi orang itu adalah sahabatnya sendiri. 

****  

 Ancelin menenggalamkan wajahnya di balik bantal begitu 

dirinya memasuki kamar. Gadis itu masih terhanyut dalam rasa 

bersalah pada lelaki yang beberapa saat lalu dia patahkan hatinya. 

 Dua tahun berlalu tapi Daniel masih menyimpan 

perasaannya. Sedangkan Ancelin, lagi dan lagi melemparnya begitu 

saja. Sejujurnya Ancelin tak ingin menyakiti Daniel, pemuda itu tak 
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bersalah. Namun Ancelin sadar, berbohong dan membuat harapan 

Daniel semakin besar hanya akan menambah perih. 

 Daniel meminta dirinya memberi kesempatan. Lalu setelah 

itu apa? Ancelin sudah tahu akhirnya, percuma saja Daniel mencoba 

kalau hatinya tetap untuk Adrian. Ancelin sudah cukup membuat 

Daniel merasakan sakit hati. 

 Ancelin menatap langit-langit kamarnya dengan mata yang 

memerah. Menyebalkan sekali, matanya tak mau berhenti untuk 

mengeluarkan air mata. Lagipula, apalagi yang bisa dirinya lakukan 

selain menangisi rasa bersalahnya. 

 Ancelin tengah mengusap kasar air mata yang mengalir di 

pipinya ketika ketukan pintu terdengar. Ancelin tak beranjak sedikit 

pun karena dirinya tahu pasti Mamah yang mengetuk dan menyuruh 

untuk turun ke bawah. 

 Tok! Tok! 

Namun ketukan itu tak mau berhenti membuat Ancelin 

menggeram kesal dan dengan terpaksa beranjak membuka pintu. 

Dan betapa terkejutnya Ancelin saat mendapati siapa sosok yang 

berdiri di balik pintu kamarnya. 

“Adrian?” 

Buru-buru Ancelin menghapus jejak air mata di kedua 

pipinya dan mengusap kedua matanya agar berhenti menangis. 

Ancelin dapat melihat keterkejutan pemuda di hadapannya tapi 

sesaat kemudian luntur dan kembali ke ekspresi datar cowok 

tersebut. 

“Mau makan es krim?” 
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Ancelin mengedipkan kedua matanya, ditatapnya cowok 

yang masih berdiri canggung di hadapannya itu. Ajakan Adrian itu 

benar-benar random. Tapi tak dapat dipungkiri Ancelin akan dengan 

senang hati menerima ajakan tersebut. 

“Yaudah. Gue ganti baju dulu. Tunggu dibawah aja.” 

“Oke.” Adrian pun menuruti perintah Ancelin dan kembali 

menuruni tangga menuju ruang santai di lantai bawah. 

**** 

Adrian duduk di sofa menunggu Ancelin selesai berganti 

pakaian. Bila sedang terdiam seperti ini, pikirannya tak bisa lepas 

dari gadis yang kini berada di kamarnya itu. 

Sebenarnya Adrian tak berniat untuk datang kemari, tetapi 

Alena memaksanya. Ya, Adrian telah menceritakan semua yang 

terjadi antara dirinya dan Ancelin kepada adik yang notabene-nya 

anak SMP. Alena bilang Adrian tak boleh seenaknya 

mencampakkan Ancelin lagi setelah semua yang terjadi. 

Paling tidak dia harus memberi penjelasan kepada Ancelin. 

Maka dengan berat hati Adrian melangkahkan kaki ke rumah ini. 

Berharap bisa berbincang dengan lancar tetapi rencananya itu sirna 

saat dirinya mendapati Ancelin tengah mengurung diri di kamar 

sembari menangis. Bahkan gadis itu tak berusaha menutupinya. 

Tersadar dari lamunannya, Adrian mendapati gadis yang 

ditunggunya telah selesai berganti pakaian dan kini terlihat santai 

dengan setelan kaus dan jumper skirt. 

“Jalan kaki gak apa-apa, kan?” 
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Adrian tak membawa motor karena niat awalnya hanya 

akan berbincang saja dengan Ancelin dirumah. Tetapi nampaknya 

gadis itu tak keberatan diajaknya berjalan kaki. 

Dan di sini lah mereka berada. Kedai es krim kecil di 

sebrang taman kompleks. Kedai itu cukup sepi, tak banyak orang 

yang singgah disana. Adrian memesan sementara Ancelin memilih 

tempat di salah satu meja kosong yang tersedia. 

Tak berapa lama Adrian menghampiri Ancelin dengan 

membawa pesanan es krim di kedua tangannya. Cowok itu pun 

duduk di kursi berhadapan dengan Ancelin. 

“Rasa coklat atau rasa vanilla?” Adrian menyodorkan es 

krim di kedua tangannya ke hadapan Ancelin dengan senyum 

menggoda. “Atau rasaku padamu?” 

Seketika rona merah di pipi Ancelin terlihat. “Apa banget, 

sih, Dri.” 

Gadis itu pun tersenyum malu seraya mengambil es krim 

vanilla di tangan kanan Adrian. Adrian sendiri merasa geli tapi demi 

seutas senyum di bibir Ancelin, dia rela menjadi apapun yang 

diperlukan. 
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8 

Hari Baik 

 

 ”Kamu, kok, tumben ajak aku ke kedai es krim?” 

Ancelin memasukkan sesendok es krim ke mulutnya. 

Ancelin baru menyadari panggilannya berubah menjadi aku-kamu 

sejak dirinya kepergok menangis. Entahlah, kebiasaan uniknya itu 

sulit hilang saat perasaannya sedang tidak nyaman. 

“Aku juga gak niat ajak kamu kesini awalnya.” 

Ancelin menggigit bibir menahan senyum akibat panggilan 

Adrian yang ikut berubah. Bagi Ancelin hal sepele seperti itu saja 

bisa begitu berarti. 

“Terus kenapa jadi kesini?” 

Adrian mengangkat bahunya tak acuh kemudian bersandar 

di kepala kursi seraya memerhatikan Ancelin yang memakan es 

krimnya dengan nikmat. 

“Kamu nangis, aku gak tahu harus ngapain selain ajak 

kamu makan es krim.” 

Ancelin kini menggigit pipi bagian dalamnya untuk 

menahan senyum. Tingkat keren Adrian dimatanya meningkat 

karena baginya cowok itu begitu gentle. 
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Adrian memang tak banyak bicara tetapi dia membuktikan 

kebaikannya dengan tindakan langsung. Ancelin yakin itu nilai lebih 

dari diri Adrian selain kepedulian tingkat tinggi terhadap sahabat-

sahabatnya. 

Adrian berdeham membuat Ancelin menatap cowok di 

hadapannya. Pemuda itu membenarkan posisi duduknya dan melipat 

tangan diatas meja seraya menatap Ancelin dengan sangat intens. 

Merasa ditatap se-intens itu, Ancelin berhenti memakan es 

krimnya dan balik menatap Adrian bingung. 

“Kenapa?” Ancelin bertanya dengan dahi yang mengkerut. 

Yang ditanya malah balik bertanya. “Apanya yang kenapa?” 

“Ya, kamu kenapa?” Adrian menautkan kedua alisnya 

pertanda tak mengerti maksud ucapan Ancelin. 

“Liatinnya serius banget.” Adrian akhirnya mengerti dan 

membentuk huruf „O‟ dengan mulutnya. 

“Kamu makan es krimnya lucu, kayak anak kecil.” Adrian 

masih menatap Ancelin intens, bedanya kini segaris senyum tipis 

tercetak di wajahnya. Sementara Ancelin, gadis itu masih memasang 

tatapan bingungnya. 

“Maksudnya apa, sih?” 

Adrian menunjuk sudut bibirnya sembari memberikan 

senyum mengejek kepada Ancelin. Ancelin pun mengikuti gestur 

yang dilakukan Adrian dan menyentuh sudut bibirnya. Ternyata 

dirinya terlalu asyik menikmati es krimnya sampai tak menyadari 

dia makan dengan berantakan. 

Adrian dengan perhatiannya menyodorkan tisu yang 

langsung diterima oleh Ancelin. “Makasih.” 



44 
 

Adrian tersenyum lantas menyuap sesendok es krim ke 

mulutnya.  

“Masih sedih?” 

Adrian bertanya dengan lemah lembut. Sebenarnya dari 

awal Ancelin bukannya menangis karena bersedih hati tetapi 

menangis karena rasa bersalahnya pada Daniel. Meski demikian 

Ancelin tetap menghargai niat baik Adrian karena Ancelin tahu 

sikap Adrian selalu berubah-ubah terhadap dirinya. 

“Udah enggak, kok. Makasih, Ian.” 

“Mau cerita kenapa tadi nangis?” 

Adrian bertanya dengan lembut. Cowok itu hanya bertanya 

dan tak memaksanya untuk bercerita. Namun Ancelin merasa 

Adrian perlu tahu perihal Daniel. 

Namun sebelum Ancelin bisa menjawab pertanyaan 

Adrian, cowok itu kembali berkata, “habiskan dulu es krimnya, 

nanti keburu mencair.” 

“Tapi serius, ya, Dri.” Kini berbalik Ancelin yang menatap 

Adrian serius. “Aku gak ngerti lagi sama kamu.”  

Adrian mengangkat sebelah alisnya pertanda tak mengerti 

maksud kalimat Ancelin.  

“Dua tahun lalu kamu menghilang gitu aja. Beberapa 

minggu yang lalu kamu balik lagi tapi jadi orang yang berbeda.  

Besoknya kamu ajak aku jalan, tapi setelah itu kamu bersikap seolah 

aku gak ada.” 

Adrian mendengarkan dengan saksama tanpa memotong 

ucapan gadis berambut lurus itu. Sedangkan Ancelin menundukkan 
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kepalanya dengan menatap es krim diatas meja, gadis itu berusaha 

menutupi tatapan sendunya. 

“Hari ini kamu memperlakukan aku seperti perempuan 

paling istimewa. Mungkin lusa kamu lupa siapa aku. Kita gak 

pernah tahu, kan?” 

Adrian tak bergeming atau mengeluarkan sepatah kata pun. 

Ancelin rasa ucapannya itu tepat menghantam Adrian. 

 “Aku cuma gak ngerti mau kamu apa.” 
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8 

Usai 

 

Setelah menghabiskan semangkuk es krim di kedai, Adrian 

dan Ancelin berjalan dengan santai di sekitar taman. Adrian bisa 

mengatakan mood gadis dengan kaus putih disampingnya ini sudah 

jauh lebih baik. Es krim memang tak pernah mengecewakan. 

 Keduanya telah berjalan sekitar lima belas menit memutari 

taman kompleks yang tidak terlalu besar itu. Tak seperti biasanya 

yang dipenuhi anak kecil yang berlarian kesana kemari, kala itu 

taman cukup sepi mungkin karena lembayung akan segera tiba. 

 “Duduk, yuk. Aku capek.” 

 Adrian membawa gadis yang bersamanya untuk duduk di 

bangku taman terdekat. Keduanya terdiam untuk waktu yang cukup 

lama. Sama-sama tak tahu harus memulai percakapan darimana. 

 “Daniel tadi mampir ke rumah, dia antar aku pulang.” 

 Adrian menolehkan kepalanya menatap Ancelin yang 

duduk di sisi lain bangku taman. Dia khawatir sesuatu yang tak di 

harapkan terjadi diantara keduanya. 

 “Aku nangis karena Daniel,” ucap Ancelin memandang 

lurus ke depan. 



47 
 

 Adrian makin merasa khawatir. Apa yang dilakukan 

sahabatnya itu hingga gadis sekuat Ancelin menangis. Tetapi Adrian 

berusaha untuk tetap tenang dan mengontrol emosinya. 

 “Dia ngelakuin apa ke kamu? Kamu baik-baik aja, kan? 

Gak ada yang luka?” 

Adrian menggenggam tangan Ancelin dan menyentuh 

beberapa bagian wajahnya seraya memperhatikan dengan teliti 

apakah terdapat memar maupun bekas luka. Ancelin tertawa geli 

atas perlakuan Adrian yang dirasa berlebihan itu. “Gak gitu juga, 

Adrian.” 

“Daniel bilang rasa suka dia gak berubah dan dia minta aku 

untuk kasih dia kesempatan.” 

Adrian menunggu kelanjutan kalimat Ancelin dengan 

waswas. Apakah dirinya akan kehilangan kesempatan untuk sekedar 

menyatakan perasaannya?” 

“Aku bilang gak bisa karena hati aku terlanjur dihuni orang 

lain.” 

 Kegelisahan Adrian tergantikan ketika rona merah di kedua 

pipi gadis itu muncul saat mengatakan kalimat berikutnya yang 

membuat jantung Adrian berdebar tak karuan. 

 “Orang itu yang selalu ngajak aku makan es krim setiap 

kali aku sedih.” 

 Untuk sesaat Adrian hanyut dalam pikirannya. Sahabat 

macam apa dirinya ini, mungkin saat ini Daniel sedang merasa putus 

asa sementara dirinya masih bisa bersenda gurau dengan perempuan 

yang tak pernah Adrian duga ternyata juga menaruh perasaan yang 

sama terhadap dirinya. 
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 “Kamu tahu, Cel?” 

Adrian membenarkan posisi duduknya sebelum kembali 

melanjutkan ucapannya. Tak ada satu kata pun yang bisa 

mendeskripsikan kebahagiaan yang dirasakannya saat ini. 

 “Gak ada yang lebih melegakan selain mendengar langsung 

orang yang kita suka bahkan sayang, punya perasaan yang sama.” 

 Adrian merasa sangat bodoh, bagaimana bisa dirinya tak 

menyadari. Harusnya dia tahu sejak dua tahun lalu alasan Ancelin 

menolak sahabatnya dan betapa sedihnya Ancelin saat dirinya 

menghilang dari kehidupan gadis itu begitu saja. 

 “Cel.” 

 Adrian berputar sembilan puluh derajat menghadap 

Ancelin lantas menggenggam kedua tangan gadis yang kini tersipu 

malu itu. Begitu banyak kejadian tak terduga yang terjadi hari ini 

sampai Adrian hampir tak bisa memercayainya. 

 “Kamu harus tahu bahwa aku selalu sayang kamu, since i 

can’t remember when.” Gadis yang dia genggam tangannya itu 

menatap Adrian dengan penuh harap. “So am I,” jawabnya dengan 

lantang dan pasti. 

 “Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku gak bisa jadi 

seseorang selain teman tempat kamu berkeluh kesah.” 

 Dengan hati yang tak rela Adrian mengatakannya. Adrian 

harus mengatakannya meski itu menyakitkan bagi gadis di 

genggaman tangannya bahkan untuk dirinya sendiri. 

 Ancelin tampak terkejut seolah telah dijatuhi bom atom. 

Bagaiamana tidak, Adrian sadar dirinya telah menerbangkan 
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Ancelin dengan harapan tinggi tapi sesaat kemudian 

menjatuhkannya dari ketinggian. 

 “Tapi kenapa?” Ancelin bertanya dengan lirih. 

 “Aku gak tega liat Daniel sakit hati dan berubah seperti dua 

tahun lalu. Lagipula aku gak mau dicap pengkhianat oleh teman-

teman aku.” 

 Adrian merasakan pergolakan emosi di dalam dirinya. 

Semua ini begitu tiba-tiba. Di satu sisi Adrian senang bukan main 

karena perasaannya berbalas, namun di lain sisi Adrian merasa 

bersalah karena sahabatnya harus berurusan dengan patih hati akibat 

dirinya. 

 “Aku yakin Daniel cukup dewasa buat nerima keadaan. 

Aku udah bicara sama dia kalau kamu lupa.” 

 Bila menyangkut teman-temannya, Adrian memang sekeras 

kepala itu. Dia tak peduli pendapat orang lain, baginya teman-

temannya tetaplah yang harus ia dahulukan. Bagi Adrian teman 

adalah prioritas. 

 “Egois lah sedikit, Adrian!” 

 Adrian sadar dirinya bajingan sampai Ancelin merasa 

frustasi dan semarah ini. Tapi Adrian tetaplah Adrian yang tak bisa 

memikirkan kepentingannya sendiri. 

 “Alasan kamu itu gak rasional.” Ancelin menarik 

tangannya dari genggaman Adrian. Gadis itu memalingkan 

pandangan dari lelaki yang telah memporak porandakan 

perasaannya itu. 
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 “Saat kamu kesepian di rumah, kemana kamu pergi? Saat 

kamu babak belur, kemana kamu minta diobati? Saat kamu kecewa, 

kemana kamu cari tempat berlindung.” 

 Adrian merenungkan kembali waktu yang dilewatinya 

bersama Ancelin. Adrian selalu pulang ke rumah Ancelin setiap kali 

Sang Mama meninggalkannya dan Alena berhari-hari. Adrian selalu 

datang ke rumah Ancelin tiap kali ia habis dipukuli atau tawuran. 

Adrian selalu menemui Ancelin tiap kali kondisi hatinya sedang 

tidak baik.  

Jika dipikir kembali, dirinya selalu bergantung pada 

Ancelin. Bukan Ancelin yang membutuhkan Adrian melainkan 

Adrian yang membutuhkan Ancelin. 

“Siapa rumah kamu yang sebenarnya?” 

Ancelin lah tempatnya pulang. Bukan sahabat yang selama 

ini dia pedulikan. 

“Aku selalu ada buat kamu tapi yang kamu pedulikan cuma 

teman-teman kamu. Bahkan kamu rela mengesampingkan perasaan 

kamu demi Daniel.” 

“Aku gak bisa mengabaikan mereka begitu aja.” 

Sampai detik ini pun, Adrian masih tak mampu berjuang 

untuk dirinya sendiri dan gadis yang disayanginya. 

 “Kalau tahu begini, lebih baik aku gak tahu perasaan kamu 

sama sekali.” 

 Ancelin mulai meneteskan air matanya dan Adrian 

bersumpah ia tak sanggup menahan diri untuk tak memeluk Ancelin, 

kalau saja bukan dirinya penyebab gadis itu menangis. 
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“Semoga kamu bisa mendapatkan seseorang yang mau 

memperjuangkan kamu.” 

Adrian hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Ancelin. 

Apalagi hal yang bisa dia lakukan setelah menyerah begitu saja pada 

hati dan perasaannya. 

Ancelin hanya bisa menggelengkan kepalanya, bersamaan 

dengan air mata yang mulai menutupi pandangannya. 

“Aku harap perempuan setelah aku nanti bisa kamu 

perjuangkan tanpa harus merasakan kecewa seperti aku.” 

Dan dengan itu, Ancelin meninggalkan Adrian yang 

terduduk lesuh di bangku taman tanpa bisa menahan kepergian gadis 

yang berlinangan air mata bersamaan dengan datangnya malam. 

“Maaf.” 

Adrian hanya bisa membisikkan maaf mewakili sesal di 

hatinya. Adrian mengacaukan segalanya, dia telah menyia-nyiakan 

perempuan setulus Ancelin. 

**** 

 Datangnya malam bersamaan dengan tetes air mata yang 

perlahan membanjiri pipi. Semesta seolah bersekongkol mengambil 

potongan besar kebahagiaan dalam diri seorang gadis. 

Ancelin marah pada keadaan yang tak bisa menyatukannya 

dengan Adrian. Mengapa saat rasanya dan rasa Adrian sudah 

sejalan, mereka tetap tak bisa bersama? 

Ancelin tak pernah mengerti jalan pikir Adrian, pemuda itu 

terlalu mengkhawatirkan orang lain hingga tak ada lagi ruang untuk 
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egonya sendiri. Tanpa disadarinya, Ancelin menelan perih akibat 

perbuatan lelaki tersebut. 

Ancelin ingin menjerit saja rasanya, mudah bagi Adrian 

menyerah ketika sebenarnya ia tak perlu berusaha keras tapi Ancelin 

sudah berada di jangkauannya. 

Menyedihkan. Akhir bahagia tidaklah diperuntukkan bagi 

Ancelin. Kisahnya dengan Adrian harus kandas saat fajar 

menghilang di peraduan. 

Ancelin berlari dan terus berlari menghajar angin malam 

yang mulai terasa dingin menyentuh kulitnya. Yang diinginkannya 

adalah air mata ini bisa membawa semua pilu yang ia rasakan. 
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Epilog 

 

Diantara kelap-kelip lampu malam dan padatnya jalanan 

kota oleh kendaraan yang berlomba-lomba kembali menuju 

tempatnya datang. Dua pemuda menyesap sebatang candu yang 

mengepulkan asap melalui mulut dengan nikmat. 

Di bahu jalan itu keduanya menikmati sejuknya angin 

malam tanpa peduli bising dari mesin yang berlalu lalang membelah 

jalanan atau pun nyamuk kelaparan yang menghisap darah dari kulit 

yang tertiup angin. 

“Kadang hidup selucu itu, ya,” tutur pemuda dengan topi 

hitamnya. 

“Kita berusaha, kita berjuang, kita membuktikan sekuat 

yang kita bisa. Tapi pada akhirnya dikecewakan oleh hal kecil yang 

membuat kita berpikir bahwa semua itu tak pernah cukup untuk 

takdir berpihak pada kita.” 

Yang dikatakan Daniel itu benar. Bahkan setelah dirinya 

berjuang dengan keras tetap saja semua berakhir sia-sia. Sampai 

pada titik dimana Adrian telah sanggup berlapang dada dan 

menerima semu pahit dengan hati terbuka, dia tetap harus mengalah 

pada semesta. 

Seperti purnama yang bermetamorfosa menjadi sabit, 

semua proses yang terjadi hanya untuk kembali ke keadaan semula. 

Adrian tak pernah berhenti menempatkan sahabat di puncak 

tertinggi rasa pedulinya. 
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Sementara di sudut kota yang lain masih di langit yang 

sama, Adrian tak dapat terganti dari relung hati seorang gadis. 

Hembusan angin malam menjadi teman setianya setiap malam 

memperhatikan jendela kamar dari rumah sebelah. Berpegang pada 

harapan kosong, suatu saat jendela itu akan terbuka dan sosok 

pemilik kamar tersebut kembali menyapanya seperti sedia kala. 

Ancelin hanya bisa mengirim doa kepada sang pencipta 

berharap rencana terbaiknya segera tiba untuk menyelamatkan hati 

Ancelin yang telah remuk.   
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