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Shelyn Nauazuharman Wijaya 

Tanpamu, kini aku kehilangan sandaran teryamanku. 

 

 Cuaca dingin pagi hari ini membuat Shelyn ingin terus 

berada di kamar seharian, seolah kasur menarik dirinya untuk tak 

beranjak. Ya namaku Shelyn Nauazuharman Wijaya, teman-

temanku memanggilku Elyn. Aku merupakan seorang siswa kelas 

XII MIPA di SMAN 2 Bandung. Seperti kebanyakan pelajar, hari 

senin adalah hari yang sangat menyebalkan. Kerena hari dimana 

dimulainya cobaan tugas berdatangan. 

 “ Elyn, bangun! sudah jam berapa ini? Apa kamu tidak 

sekolah?” , ujar ibu. Setelah mendengar suara ibu, mataku terbuka 

dan terkejut jam sudah menunjukan pukul 06.30. “ Sial aku 

kesiangan”, ujar Elyn setengah berteriak. Ia berlari memasuki kamar 

mandi untuk melakukan rutinitasnya sebelum berangkat sekolah. 

 Ibu melihat Elyn turun dengan terburu-buru, dengan peluh 

menetes di dahinya. “ Bu, Elyn pamit.”, ujar Elyn sedikit berlari. 

 “ tidak ingin sarapan dulu?”, ujar ibu bertanya. Elyn telah 

keluar rumah, tetapi mendengar ibu bertanya ia masuk kembali.  

“ Elyn akan makan di sekolah bu sudah terlambat, 

assalamualaikum.”, ujar Elyn. 

 “Waalaikumsallam.”, ibu menjawab menggeleng-gelengkan 

kepalanya melihat tingkah aneh putrinya. 
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Dengan mengandalkan kemampuan mengendara yang 

hampir menandingi kecepatan Marc Marquez, akhirnya Elyn sampai 

beruntung gerbang belum di tutup.. Ia menghela nafas memperbaiki 

penembilannya seraya berlari menuju kelasnya. Mengapa Elyn 

berlari? Tentu karena upacara akan segera di mulai, ia tidak ingin 

kejadian terlambat saat upacara di pisahkan di depan lapangan itu 

sangat memalukan. 

 Setelah upacara selesai, semua murid kembali ke kelas 

dan melanjutkan pelajarannya. Suntuk, satu kata yang 

mendeskripsikan mata pelajaran ini. Yap, matematika entah mungkin 

bukan bakat atau memang mata pelajaran ini sangat tidak menarik di 

matanya. Terlebih guru yang mengajar sudah cukup tua, semakin 

membuat mata menjadi mengantuk. 

 „kringggg‟, tanda untuk istirahat tiba. Mungkin kebanyakan 

siswa saat bel tiba berbondong-bondong untuk pergi ke kantin. Tapi 

tidak untuk Elyn, memang untuk orang seperti dia yang bermalas-

malasan dan tidak menyukai keramaian lebih memilih membawa 

bekal. Menurutnya, jika ada yang gratis dan simple mengapa 

mencari yang rumit?. 

 Setelah pulang sekolah, seperti biasa ia tak pernah pulang 

lansung ke rumah. Ia akan mampir ke café yang dikelola oleh 

ayahnya. Keluarganya memang menekuni bidang kuliner, maka tak 

aneh jika dirinya terampil memasak. Ayahnya dulu memang seorang 

chef, namun ayahnya lebih memilih membuka restaurant dan café. 

Sedari kecil memang sudah mengikuti les memasak, menurut 

ayahnya wanita haruslah bisa memasak. Sejak saat itu ia sangat 

menyukai memasak. 

 Café Zuha, nama café di ambil dari nama tengahku. 

Memang sepulang sekolah bukan tanpa alasan ia kemari, ini 

perintah ayahnya. Ia telah lebih dari 1 tahun selalu kemari untuk 

mengontrol atau melihat kerja para karyawan. Ayahnya membuat 

café itu memang untuk di serahkan padanya, kado saat ia berusia 16 

tahun. Karena ayahnya tahu betul ia sangat ingin memiliki café. 



3 
 

 Terdengar bunyi dering handpone di tasnya. Ternyata 

ayahnya yang menelpon. 

“ Hallo ayah, ada apa?”, ucap Elyn sembari jalan menuju 

luar café. Memang hampir setiap hari ayahnya selalu menelopon 

untuk sekedar menanyakan perihal café. 

“ Bagaimana perkembangan cafemu?”, ujar ayah di 

sebrang sana. 

“ Baik yah, pengunjung café mengalami kenaikan 5% dari 

bulan sebelumnya. Lyn ingin membuat menu baru, untuk menambah 

variasi baru.”, tutur Elyn pada ayahnya. 

“ Wah kerja bagus, anak ayah memang bisa diandalkan. 

Jika itu mau mu, kau coba bicara dengan chef Anton. Dia bisa 

memberi saran yang baik. Ingat jangan lupa kau pikirkan setelah 

lulus akan kemana.”, ujar ayah mengingatkan. 

“ Baik ayah, Lyn akan memikirkannya. Tapi yah, liburan 

awal semester janji akan mengajak aku ke Spanyolkan?”, ujar Elyn 

merajuk. 

“ Nanti kita bicarakan di rumah oke nak? Ayah ada rapat 

dahulu. Bye girl.”, ucap ayah menyudahi teleponnya. 

Elyn menghela nafas. Pada ulang tahunnya satu minggu 

yang lalu, ayah menghadiahi aku jalan-jalan ke spanyol, untuk 

mencoba kuliner disana. Namun ayah masih sangat sibuk, sampai 

belum mewujudkan hadiahnya. 

 Mengerjakan tugas adalah hal yang dibenci Elyn, terlebih 

lagi bukan hanya satu tugas yang harus ia kerjakan, melainkan 

tumpukan tugas yang amat sangat membuat kepalanya pusing.  
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Tak jarang ia meminta bantuan kakaknya, Alyndra Azka 

Wijaya. Untuk meringankan tugasnya, meski kakanya itu sangat 

menyebalkan dan jail. Tapi ia memang lebih cerdas dari dirinya, ia 

mengakui itu. Namun sekarang ia kesulitan, karena kakaknya itu 

sedang menempuh kuliah di Malang, alhasil ia harus mengerjakan 

sendiri. 

Sudah pukul 22.00, namun lampu kamar Elyn belum juga 

mati. Ibu mengerti jika Elyn belum tidur. “ Kau belum tidur? Ini sudah 

malam, apa masih banyak tugasmu?.”, ujar Ibu sembari duduk di 

sebelah anaknya. 

“ Tugas ini sangat menyebalkan, mengganggu aku tidur. 

Tapi sedikit lagi selsai bu” Ujar Elyn. Memeluk dan mengelus tangan 

ibunya. 

“ Baiklah, kalau begitu ibu tidur duluan. Jangan kau 

paksakan jika kau sudah mengantuk.” ,tutur Ibu mengingatkan. Lalu 

keluar dari kamar. 

 Akhirnya tugas pun selesai, hufft sangat melelahkan. 

Karena kantuk yang sangat hebat dan badan yang pegal-pegal, 

segera Elyn menidurkan badannya. 

 “ Bu, ibuuu.”, seru Elyn. 

 Pagi hari, ia terkejut tak mendapati ibunya di rumah. Karena 

jarang sekali ibu keluar pagi-pagi seperti ini jika bukan hal penting. 

Yang tersisa di rumah hanya Mbok Surni dan Pak Asman supir 

keluarga. 

“ Dik Lyn cari ibu?”, Mbok Surni bertanya.“ Iya Mbok, ibu 

kemana? Dik cari ke kamar ga ada, ke semua ruangan ga ada 

juga.”, keluh Elyn berjalan menuju tempat makan. 

“ Ibu pergi dari subuh dik, katanya ibu ada temannya yang 

meninggal. Mbok di suruh ibu sampaikan ke dik Lyn.”, tutur Mbok 

Surni seraya menghidangkan sarapan. Setelah penuturan Mbok 

Surni ia mengangguk-angguk. 
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“ Macam itu toh Mbok, yasudah deh.”, ucap Elyn 

 Setelah menghabiskan sarapannya ia berangkat ke 

sekolah, hari ini ia tak boleh telat karena mata pelajaran pertama 

fisika dan Bu  Nida yang mengajar sangat killer tak menerima alasan 

apapun jika telat walau hanya satu menit. Membayangkannya saja 

membuat ia bergidik ngeri, beruntung ia tidak telat dan diantar Pak 

Asman. 

Ketika guru masuk, ada yang janggal. Ya Bu Nida tak 

datang sendirian, melainkan bersama seorang lelaki. Entah siapa, ia 

tak ambil pusing itu. Suara riuh dari teman-teman wnitanya memkik 

telinga, ia tak tertarik untuk memastikan ada apa. Paling hanya 

murid kelas lain, dalam pikirannya. Suara riuh terdengar dari teman-

teman kelasnya, ternyata lelaki yang bersama Bu Nida adalah murid 

pindahan. Ia tidak perduli, tak berpengaruh untuknya. 

 “ Elyn.”, ucap Bu Nida 

 Aku gelagapan, karena tak menyimak ke depan. Dan 

dengan ragu menyahut “ Ah, ya Bu?”. Semua orang memandangiku 

dengan ekspresi tak terbaca, entah apa yang salah dari diriku. 

 “ Dia akan duduk denganmu, semoga kau bisa berteman 

baik dengannya.”, ucap Bu Nida dan mempersilahkan anak baru itu 

duduk di sebelahku. 

Terdengar suara sahutan dari teman-teman yang mayoritas 

perempuan. „ Sama aku aja mending, dia mah cuek‟. Aku 

membenarkan ucapan temanku itu, aku bahkan terlampau cuek 

sampai tak memiliki satu teman pun. 

Duduk denganku? Yang benar saja, aku tahu bangku di 

sebelahku  memang kosong. Tapi mengapa harus dengan aku? 

Sudah sangat damai ia duduk sendiri tanpa ada yang mengganggu, 

namun sekarang? Terlebih aku tidak bisa bersosialisasi, bahkan 

selama 2 tahun sekolah disini ia tak memiliki teman. Baiklah 

keberuntungan memang tidak berpikah padaku. 
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 Sepanjang belajar, anak baru itu sesekali melihat kearahku. 

Aku yang di perhatikan seperti itu merasa risih, entah apa yang 

salah dari diriku. Sesekali aku memergoki dirinya menatapku dan 

tersenyum kepadaku, entah apa yang dia pikirkan tentangku aku 

tidak ingin ambil pusing. 

 „Kriiiiing‟, semua orang satu persatu meninggalkan kelas 

untuk pergi ke kantin. Sudah tinggal ia berdua, mengapa ia tak 

pergi? Biasanya hanya dirinya yang bertahan di kelas karena hanya 

ia yang membawa bekal. 

 “ Gue tahu lu ga tau siapa gue. Jadi, kenalin nama gue 

Ardhiya Askara Dirgantara, lu bisa panggil gue Ardhi.”, ucap Ardhi 

mengulurkan tangannya. 

 “ Elyn”, ucap Elyn cuek. 

 Ardhi yang melihat itu hanya tersenyum tipis, kesan 

pertama yang ia dapat dari teman satu sebangkunya, cuek. 

 “ Boleh anter gue ke kantin? Gue baru masuk sekolah ini 

dan ga tau dimana kantin.”, ujar Ardhi. 

 “ Gue sibuk.”, ujar Elyn acuh. 

Melihat respon yang Elyn berikan membuat ia penasaran, 

teryata ada wanita yang menolaknya. Sepanjang ia hidup, gadis-

gadis bahkan akan sangat senang jika hanya di sapa olehnya. 

Berbeda dengan gadis di sebelahnya kali ini. Lantas ia pergi mencari 

letak kantin yang entah dimana. 

Sepulang sekolah seperti biasa ia akan mampir ke café. 

Duduk di ayunan sebelah café yang dibuatkan oleh ayahnya, 

sembari menenangkan pikiran. Hari ini sangat menyebalkan 

memang, di tambah dengan adanya murid pindahan itu seperti zona 

nyamanku tak bersamaku lagi. Memikirkan itu hanya membuat 

kepalanya pening. 



7 
 

Danau. Ya , tempat dimana ia menenangkan dirinya. Jika 

banyak masalah atau pikiran ia pasti kemari. Terlebih itu soal hati. 

Dulu seseorang yang mengenalkan tempat ini padanya, bahkan 

setiap weekend ia kemari bersamanya. Kini, hanya ia seorang diri 

kemari melampiaskan emosinya dengan melempar batu ke danau 

dan berteriak. 

Tak bisa di pungkiri ia rindu, rindu sosok yang menjadi 

sandaran dirinya. Tempat ia bercerita, bergurau, bahkan tempat 

mengadu atas keluh kesahnya. Dua tahun memang lama, tapi entah 

mengapa menhapus kenangan itu amatlah sulit. Aku, kehilangan 

sosok yang ku sebut sebagai tempat berlindung. 

Sosok yang mengerti akan diriku, mengerti akan 

keinginanku, mengerti akan keadaan pada diriku. Salah memang, 

aku tenggelam dalam masa lalu. Mungkin saat itu kali pertama aku 

merasakan jatuh cinta.tak salah memamng jatuh cinta itu sangat 

menyenangakan. Tapi yang ku suka cinta, bukan jatuhnya. Dan kini 

aku jatuh, jatuh dalam kenangan yang menyiksaku. 

Aku tak tahu apa yang salah dariku, hingga kau tinggalkan 

aku begitu saja. Tanpa kata perpisahan yang kau ucapkan, tanpa 

ada tanda bahwa kau akan tinggalkanku. Setidaknya berikan aku 

senyuman manismu sebelum kau pergi, dan kau ucapkan „ Aku 

Pergi‟. Itu akan jauh lebih baik menurutku. 

Setelah puas melampiaskan perasaannya, pulang ke 

rumah adalah hal yang ia pikirkan. Merebahkan diri di kasur 

favoritnya dan bergelung dengan selimut. Tak lupa, tentu dengan air 

mata kenangan atas perginya dirimu. 

Bahkan sampai saat ini, bayangmu masih dapat ku 

rasakan. Dengan tidak sopannya kau sesekali muncul dalam mimpi. 

Tidak kah kau puas? Meninggalkan ku pergi dengan luka yang 

dalam, bahkan saat ini kau tambahkan luka itu lewat mimpku? 
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Mati rasa. Sudah tak ada lagi perasaan yang ku rasa 

semua mati. Yang tertinggal hanya kenangan, kenangan yang setiap 

kali mengingatnya menyayat hati. Bisa kah kau seperti bumi? Hanya 

berputar pada porosnya? Kau bumi, maka akulah porosnya. Hanya 

aku, tempat kembali dari kelanamu. 

**** 

 Merebahkan diri di kasur lalu menanggis, entah sudah 

berapa kali ia menangisi sosok itu. Bahkan tak terlewat sedikit pun 

cerita tentang dia. Hal yang aku kesali, mengapa aku harus serapuh 

ini? Menangisi sosok yang belum tentu akan kembali. Selama ini ia 

menunggu, bahkan ini sudah tahun kedua setelah sosok itu pergi. 

Masih dalam posisi sama, hatiku masih milikmu bahkan saat kau 

telah menghilang begitu saja. 

  Ingin rasanya ia lepas dari masa lalu, namun sangat berat. 

Kenangan yang diukir terlalu menawan. Hingga otak tak ingin 

memori itu hilang, menutup memori yang akan masuk demi satu 

memori yang menyiksaku. Semakin aku berusaha melupakanmu, 

semakin aku teringat denganmu. Tentang kita yang dulu masih baik-

baik saja. 

  

 

  

 

 

 

 

 



9 
 

Ardhiya Askara Dirgantara 

Kamu cuek, tapi senyummu sangat menawan. Aku suka. 

 Di hari pertama kepindahannya, ia sudah cukup penasaran 

dengan gadis sebangkunya. Sepertinya dia gadis yang tidak mudah 

bergaul dengan orang lain. Buktinya selama ia di kelas, seperti tidak 

memiliki teman. Wajar saja  tidak punya teman, memang gadis itu 

terlalu cuek. Siapa juga orang yang betah bersama orang cuek. 

 Di satu sisi ia tertarik. Karena apa? Ini kali pertama ia di 

acuhkan oleh seseorang, di luar sana banyak gadis-gadis mengemis 

perhatiannya. Berbeda dengan gadis ini, entah apa yang 

membuatnya seperti itu. Aku akan cari tau tentang gadis itu, gadis 

yang menolak pesonanya. 

 Terdengar suara nyaring di bawah, ia tahu betul siapa yang 

berteriak. Lantas ia turun kebawah, siapa lagi jika bukan bundanya. 

 “ Ayo nak, makan dulu. Kamu betah nak di seolah 

barumu?”, ujar ibu bertanya seraya menghidangkan makanan. 

 Belum sempat menjawab, ayahnya menimpali. “ Tentu 

betah dong bun, semoga ini sekolah terakhirnya sampai lulus.”,ucap 

ayahnya seraya memberikan tatapan sinis. 

 Ardhi menghela nafas, ucapan ayahnya itu terdengar 

seperti sindiran untuknya. Bunda yang melihat itu hanya tersenyum 

tipis, ia mengerti bagaimana perasaan anaknya.  

 “ Ayo lebih baik kita makan, sebelum nanti dingin kan jadi 

ga enak.”, ujar bunda memecahkan ketegangan. 
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Ardhi tak bisa tidur, perkataan ayahnya terngiang-ngiang di 

kepalanya. Memang salah ia nakal, tapi yang membentuk ia seperti 

ini karena ia lelah harus menuruti tuntutan ayahnya. Jika bukan 

karena bundanya, maka ia tidak akan menuruti perintah ayahnya. 

Bunda, hanya bunda yang mengerti dirinya. 

Ayah terlalu menuntut aku menjadi orang seperti ini, atau 

seperti itu. Untuk kali pertama dan kedua ia masih menerima apa 

perintah ayahnya, tapi semakin lama semakin menjadi. Tak jarang 

ayah selalu memarahiku karena tidak bisa menjadi apa yag ia 

harapkan.Memikirkan itu hanya kan membuat emosinya memuncak. 

Segera ia bergegas ke studio musik temannya. 

 “ Wih bro, mukanya kusut amat. Kayanya lagi ada masalah 

nih ya.”, ujar Arman temannya.sanjaya menoleh membutikan ucapan 

temannya.“ Aduh iya nih, apa sih yang di pikirin bro? duit lu banyak, 

apalagi yang kurang bro?”, ucap Sanjaya 

 “ Eh bro, gue tau nih. Yang kurang kan Cuma cewe, yak an 

bro? padahal badan lu bagus, muka lu juga ganteng, duit banyak, 

masa iya ga ada yang mau?”, ujar Arman sembari tertawa.melihat 

kedua temannya tertawa membuat ia menoleh pada temannya 

.“ Berisik lu ah, gue lagi pusing. Males balik ke rumah.”, ujar 

Ardhi seraya berbaring di sofa. 

 “ Alah, ini ma kalo males balik gini. Urusannya sama si bos 

atuh man.”, ujar Sanjaya seraya menaruh gitar yang di pakai 

sebelumnya. Mereka berdua menggeleng-gelengkan kepalanya, ya 

bos adalah sebutan untuk ayahnya dari kedua temannya.karena 

ayahnya merupakan pengusaha yang tajir melintir. 

“ Bosen atuh, bos melulu. Nginep sini, dari pada lu di rumah 

muak kan.”, ujar Asman merangkul bahunya. 
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Kedua temannya memang teman yang aneh, tapi mereka 

yang bertahan meski kita beda sekolah. Bahkan sekolah kami 

bermusuhan, tapi mereka tetap berteman. Menurut mereka ini soal 

solideritas, jadi ia merasa tenang. Kami berteman saat SMP, karena 

itu mereka lebih memilih terus berteman. 

 Suara handpone membangunkan pemiliknya, ternyata 

bunda mengiriminya sms dan terus menelepon, ia tahu bundanya 

pasti sangat khawatir. 

 “ Nak, kamu dimana? Kenapa belum pulang?”, ujar 

bundanya dengan nada khawatir.“ Bunda ga usah khawatir. Ardhi 

nginap sama Asman dan Sanjaya. Nanti pagi Ardhi pulang ya bun.”, 

tutur Ardhi meninggalkan kamar menuju tempat sepi, ia takut 

menggangu tidur temannya. 

 “ Yasudah kalau begitu. Kamu jangan terlalu pikirkan 

perkataan ayahmu ya, biarkan lah mungkin ayahmu lelah.”, ujar 

bunda.“ Baik bunda.”, ucap Ardhi. 

 Sebenarnya ia merasa tidak enak, bundanya selalu 

memikirkan dirinya. Permah sekali bunda berdebat dengan ayah 

karena kenakalanku. Ia memang tidak berguna. Maafkan Ardhi 

bunda. 

**** 

 Ketika di sekolah, ia risih dengan tataan-tatapan siswi-siswi 

yang memandangnya. Terlebih membicarakannya dan memujanya 

dengan terang-terangan. Di koridor ia bertemu dengan gadis cuek itu 

dengan tumpukan buku di tangannya, lalu ia berjalan karahnya. 

 “ Butuh bantuan?”, ucap Ardhi memandangi tumpukan buku 

itu. Melihat siapa yang berniat membantunya, ia memutar matanya 

jengah. 

 “ Tidak usah, bisa sendiri.”, ujar Elyn kemudian ia 

melanjutkan jalannya. 
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 Belum terlalu jauh Elyn berjalan, Ardhi melihat gadis itu 

terjatuh bukunya berserakan dan meringis memegangi lututnya. 

Segera ia menghampiri Elyn. Dari kejauhan ia melihat gadis itu 

terjatuh, segera ia menghampirinya. 

 “ Keras kepala ck, sini gue bantu berdiri.”, ujar Ardhi 

mengulurkan tangannya untuk membantu. 

Ada perasaan kesal melihat lelaki yang satu ini, tetapi 

bagaimana lagi melihat luka di lututnya membuat ia meringis, lagian 

hanya dia yang bisa menolongnya,. Meski ragu, ia terima uluran 

tangannya.  

 “ Mangkannya, jadi cewe jangan ansos banget. Untung 

ada gue, coba kalo ga ada siapa yang bantuin lu? Udah ayo ke UKS 

obtain lukanya.”, tutur Ardhi menuntun Elyn menuju UKS. 

 “ Buku gue gimana?”, ucap Elyn.Ardhi mencari-cari orang, 

yang bisa membawakan buku Elyn. Setelah ia menemukan Bima 

ketua kelasnya, ia menghampirinya. 

“ Eh ketua kelas, tolong dong gue nitip itu buku yang jatoh 

taro meja gue. Gue mau anter ni orang ke UKS, thanks ya.”, ucap 

Ardhi.“ Oh, oke”, ucap ketua kelasnya. 

 Sesampainya di UKS, Ardhi mengobati luka Elyn.“ Aduh 

sakit, pelan-pelan dong.”, ujar Elyn merintih kesakitan.“ Elah, luka 

segini doing. Cemen amat lu.”, ledek Ardhi. Melihat jam di dinding, 

segera ia pamit karena bel masuk sebentar lagi akan berbunyi. 

“ Gue ke kelas dulu, lu disini aja. Nanti gue bialng ke gru lu 

sakit.”, ujar Ardhi berjalan keluar. 

 “ Ardhi!”, seru Elyn.Mendengar suara Elyn, ia berbalik.“ 

Makasih.”, ucap Elyn sembari tersenyum tipis. 
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Mendengar itu Ardhi tersenyum,  lalu kembali ke kelas. 

Ucapan „Makasih‟ dari gadis itu, berdampak besar. Saat belajar di 

kelas ia senyum-senym sendiri membayangkan kejadian tadi. Dan 

yang baru ia sadari adalah senyuman gadis itu sangat manis. 

 Saat bel istirahat Ardhi sengaja ke UKS untuk melihat 

keadaan Elyn. Sejak tadi pikirannya di penuhi oleh gadis itu. 

Mengingat itu membuat dirinya tersenyum. Siswi-siswi yang melihat 

Ardhi senum terpekik kegirangan, sepanjang jalan menuju UKS tak 

jarang memuji-muji ketampanan dirinya. Namun pikirannya hanya 

gadis itu. 

 Saat tiba di UKS, Ardhi mendapati Elyn sedang tertidur. Ia 

duduk di sisi ranjang. Memandangi gadis keras kepala di 

hadapannya, jika di lihat-lihat gadis ini cantik, kulitnya putih,  pipinya 

cabi, alis dan bulu matanya lebat, terlebih senyumnya yang sangat 

manis. 

Lama memandangi, ia melihat pergerakan mata Elyn. 

Sepertinya ia terbangun, selesai sudah acara memandangi gadis itu. 

Ia hanya tersenyum. Buru-buru ia menetralkan keadaan. 

 “ Udah siang woy bangun. Gimana kaki lu udah baikan?”, 

ucap Ardhi. Elyn yang menyadari keberadaan Ardhi lantas duduk.  

“ Lumayan, daripada sebelumnya. Ini udah pulang?”, ujar 

Elyn tengok-tengok mencari jam, memastikan sudah pulang atau 

belum. 

“ Ye ga niat sekolah ya lu, ini masih istirahat pertama. Nanti 

lu balik bareng gue.”, ujr Ardhi.“ Ga usah, bisa sendiri.”, tolak Elyn.“ 

Keras kepala, lu tau kan setelah lu tolak bantuan orang lain 2 menit 

setelahnya lu gimana?”, ujar Ardhi mengingatkan. 

 Mendengan ucapan Ardhi, membuat ia teringat kejadian 

pagi tadi yang mengakibatkan kakinya luka. 

 “ Udah tenang aja, gue bawa mobil ko. Luka lug a akan kena polusi 

haha.”, ujar Ardhi sembari tertawa.“ Rese lu.”, ucap Elyn cemberut.   
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“ Ga usah cemberut gitu lu jelek kaya bebek haha nanti pulang 

sekolah gue kesini lagi tunggu gue.”, ujar Ardhi kemudian 

meninggalkan UKS menuju kelas. 

 Seorang Ardhi yang biasanya di puja-puja para wanita, 

sekarang berbandng terbalik. Bahkan ia melewatkan makan 

siangnya hanya untuk melihat kaadaan gadis itu. Sepanjang jalan 

menuju kelas ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan 

tersenyum sendiri. 

 „Kringgg,kringgg,kringgg‟. Bel tanda siswa-siswi pulang. 

Semua orang senang ketika bel itu berbunyi, terlebih bagi Ardhi. Ia 

segera bergegas menuju UKS. Tapi dijalan ada seorang wanita yang 

menghadangnya. 

 “ Hallo, nama kamu Ardhi kan? Kenalin nama aku Kintan”, 

ucap wanita itu seraya menjulurkan tangannya. Ardhi 

memperhatikan wanita itu, rambut berwarna pirang, baju di crop, rok 

span press body dan dandanan seperti orang pergi ke kondangan. 

 Melihat itu ia bergidik ngeri. “ Iya nama gue Ardhi, sorry ya 

gue mau lewat buru-buru ada urusan penting.”, ujar Ardhi melewati 

wanita bernama kintan itu. 

 Sesampainya di UKS, ia mendapati Elyn memakai tas 

sudah siap untuk pulang. 

“ Sini tasnya berat, lu kan lagi sakit. Nanti makin sakit atuh 

gimana sih.”, ujar Ardhimengambil alih tas Elyn. 

“ Ga usah sama gue aja, bisa sendiri ko.”, ujar Elyn ingin 

menggapai tas miliknya. 

 “ Batu banget sih lu ah, kita itu makhluk sosial jadi wajar 

kalo butuh bantuan orang lain. Udah ayo gue bantu jalan sampe 

parkiran.”, ujar Ardhi memapah Elyn. Mendengar itu membuat Elyn 

cemberut, tidak salah memang yang di ucapkan oleh Ardhi. Namun, 

ia belum bisa percaya pada siapapun kecuali ibu, ayah , dan 

kakaknya. 
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 Setelah di mobil, taka ada sepatah katapun yang keluar dari 

mulut keduanya. Keheningan terjadi sampai Ardhi memutar lagu 

yang ada di radio. 

 “ Rumah lu dimana?”, tanya Ardhi melirik kea rah Elyn. Elyn 

yang menyadari ditanya lantas menjawab.“ Perum Asri blok H No 6”. 

 Beberapa menit kemudian sampailah mereka. “ Itu rumah 

gue.”,ujar Elyn sera menunjuk rumahnya. 

 Mendengar di luar ada suara mobil. Ibu Elyn keluar, 

memastikan siapa yang datang.“ Nak kamu kenapa bisa gini?”, ucap 

ibu khawatir. 

“ Elyn jatuh tante, di koridor sekolah. Sudah di bawa ke 

UKS ko tan.”, ucap Ardhi ramah.“ Oh begitu. Terima kasih ya nak, 

mari mampir dulu.”, ujar ibu mempersilahkan. 

 “ Terima kasih tan, tapi saya harus pulang. Bunda pasti 

menunggu saya di rumah.”, ujar Ardhi sembari pamit dan salam 

kepada ibu Elyn. 

“ Ardhi, makasih ya.”, ucap Elyn tersenyum manis. 

 Ardhi mengangguk dan memasuki mobil, tak lupa klaksonia 

bunyikan perttanda ia pamit. Di mobil ia tersenyum mengingat 

senyum yang Elyn berikan. Ternyata gadis yang itu tidak seperti apa 

yang ia pikirkan, satu yang membuat ia terkesima, senyumnya. 
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Teman 

Aku takut, jika nanti kau pergi. Sama seperti dirinya. 

-Shelyn Nauazuharman Wijaya- 

 Setelah kejaadian jatuh yang memalukan, kini aku tahu 

anak baru itu tidak seperti apa yang aku pikirkan. Namun, melihat 

perlakuannya padaku tadi mengubah persepsiku tentangnya. 

Baiklah mungkin aku terlalu acuh pada orang-orang, tapi itu adalah 

zonaku. Zona aman yang aku buat sendiri, membuat banteng untuk 

tidak terlalu dekat dengan orang-orang. 

 Dan ini kali pertama aku kembali merasakan yang namanya 

memiliki teman. Dulu aku memiliki teman, sebelum terjadi kejadian 

itu. Kejadian yang membuat aku seperti ini, ya membatasi diri untuk 

dekat dengan orang lain. Memang orang tak semuanya seperti itu, 

tapi lebih baik menghindari bukan dari pada mengobati? 

 Terdengar suara pintu terbuka, memecahkan lamunan 

Elyn.“ Nak, yang tadi antar kamu siapa? Tumben loh, setelah sekian 

lama ibu lihat kamu diantar cowo.”,ujar ibu menggoda. 

 Mendengar ibunya menggodanya, maka ia membela diri.“ Aduh bu, 

itu cuma temen Lyn doang. Dia anak pindahan, bangku sebelah Lyn 

kosong jadi sebangku deh. Padahal Lyn lebih suka duduk sendiri.”, 

tutur Elyn. 

“ Ya kamu harus biasain dong, lagian sampe kapan kamu 

mau sendiri terus? Seengganya kamu punya temen gitu, jadi lebih 

berkesan sekolahnya.”, ujar ibu. 

“ Lyn dulu juga punya temen yang Lyn percaya kan bu? 

Tapi apa? Dia mau nyelakain Lyn bu, teman yang udah aku anggap 

sebagai saudara setega itu dia bu.”, ujar Elyn menangis di dekapan 

ibunya. 
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 “ Tapi sayang, ga semua orang seperti itu. Ini udah saatnya 

kamu lepas dari ketakutan kamu, emang kamu gam au kaya orang 

lain? Maen sama temennya.”,ujar ibu menenangkan seraya 

mengelus rambut putrinya. Ibunya mengerti bagaimana anaknya 

menghadapi hal seberat itu. 

“ Lyn belum siap bu, tapi nanti akan Lyn coba bu.”, ucap 

Elyn menghapus air matanya.“ Kamu tidur sayang, pasti kamu 

cape.”, ucap ibu berjalan keluar kamar. 

Di dalam hati ibunya ada rasa ke khawatiran akan anaknya. 

Memang kejadian itu membuat ia trauma, entah apa yang dipikiran 

temannya sampai ia tega seperti itu. Sejak kejadian itu, ia terus risau 

akan kesehatan mental anaknya, ia harus bersabar selama 3 bulan 

untuk Elyn sembuh meski ada trauma akan orang di sekitarnya. 

Terutama dengan kata „Teman‟. 

**** 

 Pagi ini hari sabtu dan hari ini libur. Ah rasanya ia sangat 

senang, hari liburnya akan ia gunakan untuk menonton drakor dan 

membaca novel. Seharian di kasur tercinta, ditemani banyaknya 

makanan adalah surge bagi gadis 17 tahun ini. 

 Di bawah terdengar suara ibu yang menggelegar, hmm 

menggangu kesenangannya saja. Mau tidak mau ia harus turun. 

“ Ada apa sih bu, berisik banget pagi-pagi.”, ujar Elyn kesal 

karena menggangu kesenangannya. Terdengar suara baritone, ia 

jelas mengenali suara ini. Suara yang orang yang menggangu 

pikirannya beberapa hari ini. 

“ Jangan gitu dong sama ibunya, masa marah-marah.”, ujar 

Ardhi berjalan kea rah dapur. 

 Ia terkejut, bagaimana ceritanya ia pagi-pagi seperti ini di 

rumahnya?. “ Loh ko ada di sini? Ngapain?”, ujar Elyn terkejut. 
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“ Tante, saya boleh kan ya kalo main kesini?”, ujar Ardhi 

memintaa izin.“ Tentu boleh dong nak, tiap hari juga gapapa ko.”, 

ujar  ibunya Elyn tersenyum.Sedangkan Elyn yang mendengar itu 

matanya melotot, seolah tak perca ibunya mengizinkan. 

 Mendengar perkataan ibu Elyn, membuat ia menang telak. “ 

Tuh kata tante aja ga keberatan kalo setiap hari kesini.”, ucap Ardhi 

sembari tertawa. 

 Elyn menghela nafas dan memutar bola mata jengah. 

Sekarang ibunya tak berpihak padanya lagi. Akhirnya mereka 

berdua duduk di gajebo sebelah kolam renang. tak ada yang mulai 

berbicara. Mereka hanya memperhatikan air di kolam yang 

bergoyang tertiup angin.  

“ Kaki lu gimana?”, tanya Adhi.“ Mendingan.”, ucap Elyn 

cuek, ia sangat sebal ketika ibunya tak berpihak padanya. Ia 

mengerti  gadis di hadapannya tidak merespon dengan baik . 

“ Cuek banget si mbanya, kita pergi yu jalan-jalan biar 

kakinya ga sakit.”, tawar Ardhi. 

 “ Malah tambah sakit dong kalo jalan-jalan, gimana sih.”, 

ujar Elyn sebal.Melihat wajah Elyn seperti itu, Ardhi terkekeh geli. 

Menurutnya itu menggemaskan.  

 “ Yak an naik mobil dong sayang, kalo kamu jalan sakit 

dong. Ayo mending mandi aku tunggu di bawah nih.”,ujar Ardhi 

menggoda. 

 Mendengar kata sayang yang di ucapkan, membuat ia 

ingin muntah.“ Sayang-sayang, pala lu peyang. Udah ah gue mau 

mandi.”, ujar Elyn meninggalkan Ardhi. 

Melihat tingkah Elyn, membuat dirinya tersenyum-senyum. 

Kebanyakan wanita jika di goda dengan kata „Sayang‟ biasanya 

salah tingkah, tapi berbeda dengan Elyn bahkan dia mengejek 

kepalanya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. 
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Gara-gara si rese Ardhi, kesenangannya harus tertunda. 

Entah apalagi yang ingin ia lakukan, ia tak habis pikir. Apa hobinya 

memang mengganggu kesenangan orang lain? Entahlah. 

Setelah Elyn siap, kami pamit kepada ibu, untuk pergi.“ 

Tan, izin bawa Elyn sebentar ya tan. Nanti dikembaliin dengan 

selamat tanpa ada yang luka sedikitpun deh.”, ucap Ardhi pada ibu 

Elyn. 

“ Iya boleh, lagian dia ga pernah keluar. Sering-sering aja 

ajak, asal jangan pulang terlalu malam.”, tutur ibunya Elyn 

mengingatkan. 

Mendengar itu, membuat Elyn membulatkan matanya. 

Bagaimana bisa ibu bemberi izin semudah itu. Pasalnya dulu sama 

teman cewenya saja di tahan untuk tidak pergi, dan ini laki-laki. 

**** 

Entah sudah berapa lama ia diam di mobil, tapi belum 

sampai juga di tempat yang di tuju. Membuat dirinya mengantuk, 

sampai tak sadar ia tertidur. 

Menyadari Elyn tertidur lelap membuat ia sesekali melihat 

kearah gadis itu. Sebenarnya ia gadis yang manis, namun sikap 

keras kepalanya tak tertolong. Ia akan membawa Elyn ke puncak, 

tak lama memang namun hari ini libur sehingga banyak juga orang 

lain yang berlibur. 

Setelah sampai, Elyn belum juga bangun sepertinya ia 

kecapean. Ingin membangunkan tapi tidak enak, yasudah lebih baik 

menunggu dia bagun. 

Aku bagun dari tidurku, namun di mobil hanya ada aku 

seorang. Kemana perginya Ardhi? Apa aku di culik? Lantas ia buka 

pintu mobilnya, ternyata tidak terkunci. Ia hanya takut kejadian dua 

tahun lalu terulang lagi. 
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Melihat Elyn keluar dari mobil, lalu ia menghampirinya.“ 

Sudah puas tidurnya?”, ujar Ardhi megejek. Tiba-tiba terdengan 

suara orang yang ia kenali. “ Lagian lama banget, jadi tidur.”, ucap 

Elyn mengerutu.“ Yasudah, ayo ikut gue.”,ucap Ardhi seraya 

menggengam tangan Elyn. 

 Elyn yang menyadari itu, berusaha melepaskan 

genggamannya.“ Udah jangan dilepas, nanti ke sasar susah. Lagian 

di sini dingin, lu ga bawa sarung tangan kostum lu juga salah.” 

 Ya, Elyn menggunakan dress selutut berwarna peach 

dengan aksen renda di pinggang, rambut di biarkan terurai dan flat 

shoes. 

 “ Ya lu ga bilang mau kesini, mana gue tau.”, ucap Elyn 

acuh. Mendengar omelan gadis itu, membuat ia terbahak. 

 “ Kan biar kejutan, lagian lu cantik ko.”, Ujar Ardhi 

menggoda.“ Apaan si lu ah, udah yu kesana.”, ucap Elyn menunjuk 

kelain arah. 

 Betapa senangnya Elyn mengetahui ia akan ke kebun 

strawberry, salah satu buah kesukaannya. Melihat hamparan kebun 

yang luas dengan buah yang tumbuh lebat. Tak henti-henti ia 

menyunggingkan senyumannya. 

 Mereka memetik strawberry sesukanya, berlari-larian 

mengelilingi kebun itu. Ia menoleh melihat Elyn sangat bersemangat. 

“  Senang?”, ucap Ardhi.“ Sangaaaaaaaat senaaang.”, ucap Elyn 

menyunggingkan senyuman manisnya. Ia lega ternyata tempat yang 

ia pilih tidak salah. 

 “ Makasih Ardhi, udah di bawa ke tempat ini. Keren 

bangeet.”, ujar Elyn memamerkan senyumannya. Ardhi membalas 

dengan senyuman. Rasanya sangat senang ketika Elyn menyukai 

tempat ini. Dadanya berdegup setiap kali Elyn tersenyum, mungkin 

ia jatuh cinta? Entahlah, tak lupa lesung pipitnya menambah kesan 

manis gadis itu.. 
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 Terdengar bunyi perut, Ardhi yang menyadari itu hanya 

tersenyum dan segera mencari tempat untuk mereka  makan. 

“ Mau pesan apa?”, ucap Ardhi.“ Pesan sate sama jus 

jeruk, tiba-tiba ingin sate hehe.”, ujar Elyn. 

“ Mba pesan satenya 2, nasi putih 2, jus jeruk 1, dan jus 

jambu 1. Udah itu aja mba.” Ucap Ardhi kepada pelayan. 

Mereka makan, sesekali ada obrolan di sela-sela makan. 

  Selasai makan, “ Mau pulang apa mau aku?”, ucap Ardhi 

menggoda Elyn.“ Pulang lah.”, ujar Elyn menjulurkan lidahnya 

mengejek. 

 Mereka berdua akhirnya pulang ke rumah. Di perjalanan 

mereka bercerita tentang banyak hal. Tak terasa sudah sampai di 

rumah Elyn. Mereka berdua masuk. 

 “ Bu, ini strawberry tad kepuncak metik sama Ardhi.”, ucap 

Elyn menyodorkan strawberry. 

 “ Wah, terima kasih ya nak Ardhi.”, ujar ibu pada Ardhi.“ Iya 

bu, sama-sama. Maaf bu pulangnya aga malam, macet dijalan. Saya 

pamit bu, Assalamualaikum.”, Ujar Ardhi pamit menyelami ibu Elyn, 

tak lupa lambaian tangan untuk Elyn. 

 Elyn pergi ke kamarnya, kugaannya hari ini tidak akan 

menyenangkan. Ternyata salah, justru Ardhi mengajaknya ke 

puncak. Sungguh ia sangat senang, mengigat itu ia hanya bisa 

senyum-senyum sendiri. 

 Mungkin ini saatnya ia lepas dari ketakutannya, mencoba 

untuk beradaptasi dengan orang-orang. Ia harus bisa, ia yakin bisa 

mengalahka traumanya. Terima kasih Ardhi untuk hari ini. Seyumnya 

tak luntur dari bibirnya. 
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Pantai 

jika kau besedih, menangislah di pundakku. Tapi jika kau sedih 

ketika aku tak ada, pergilah ke pantai. Karena ada ombak yang 

menemanimu dan mendengarkan keluh kesahmu. 

-Ardhiya Askara Dirgantara- 

 Elyn Nauazuharman Wijaya, nama yang sangat manis. 

Semanis senyumannya. Entah sejak kapan ia sangat menyukai 

senyum manis yang dimiliki gadis itu. Dibalik sifat cueknya teryata 

tersimpan kesan manis baginya. Membayangkan senyumannya 

terus menerus merupakan kesukaanya entah sejak kapan, tapi 

seyuman Elyn adalah candu bagi dirinya. 

 “ Hayo ngapain senyum-senyum.”, ucap bunda. Saat 

melewati kamar anaknya, ia melihat anaknya sedang tersenyum-

senyum sendiri. Karena penasaran akhirnya menghampiri anaknya. 

 “ Ah tidak apa-apa bun, sedang senang saja.”, ucap Ardhi 

memamerkan seyumannya. “ Tidak biasanya lo kamu seperti ini. 

Baru pulang,dari mana saja kamu?”,ujar bundanya menelisik 

kejanggalan.“ Oh itu, anu apa sih abis main bun hehe.”,ujar Ardhi 

gelagapan. 

 “ Anak bunda udah SMA, ko ngomongnya kaya anak SD?”, 

ujar bunda menggoda.“ Hmm baiklah, jadi Ardhi abis jalan bu sama 

teman.”, ujar Ardhi dilanjutkan dengan kekehan. 

“ Sekarang masih teman, ke depannya pacar ya? kau ajak 

lah ke rumah, kenalkan ia dengan bunda.”, ujar bunda.“ Nanti  akan 

aku kenalkan.”, ujar Ardhi. 
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Entah kenapa, ia merasa hari-hari yang ia lewati sebulan ini 

sangatlah indah. Mungkin karena dirinya sudah membuka diri untuk 

berdosialisasi dengan orang lain. Bahkan sekarang ia mendapatkan 

satu orang teman wanita. 

 Ajeng, kami mulai berteman sekitar seminggu yang lalu. 

Kami bertemu ketika ada penyuluhan dari pemerintah. Dia memang 

tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang, namun dia memang 

sangat hiperaktif. Walau begitu, dia adalah teman yang baik. 

 Ardhi. Menyebut namanya saja sudah membuat 

lengkungan garis di bibir. Kedekatan kami masih berllanjut, bahkan 

setiap hari di jemput untuk berangkat sekolah tentu tak lupa 

pulangnya juga. 

 Nyaman, setiap ia berada di sebelah cowo itu. Membuat ia 

tenang, tingkah konyolnya sering kali membuat ia terbahak. Meski 

begitu, satu yang mengganjal di hatinya. 

 Ya, ia takut Ardhi pergi. Entah bagaimana  bisa seperti ini. 

Yang pati ada rasa ketakutan jika suatu saat nanti Ardhi pergi seperti 

dia. Meski Ajeng sering kali memberi tahu, bahwa ia tak usah risau. 

Rasa ketakutan akan kehilangan masi melekat dalam dirinya. Itu 

semua karena ia tak ingin Ardhinya pergi. 

 Dari kejauhan Ajeng melihan temannya itu melamun di 

taman senyuman tak hilang darinya. 

 „ Dorrr‟. Elyn terperanjat.“ Hayo, senyum-seyum aja lu. Lagi 

seneng nih bau-baunya.”, ujar Ajeng dibarengi kekehan. Melihat ulah 

siapa, ia hanya memutar mata jengah. “ Apa sih, orang ga senyum-

senyum”, jawab Elyn. Ia tahu Elyn berbohong. “ Mata lu ga bisa 

bohong, lu kira gue anak SD apa?”. 

 Ia memang tidak bisa berbohong, terlebih pada sahabatnya 

ini. “ Ardhi.”, ucapnya sambil tersenyum. Mengerti maksud 

temannya, Ajeng hanya mengangguk-angguk. “ Suka ya sama 

Ardhi?”, ucap Ajeng seraya terkekeh. 
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 Elyn gelagapan, mengapa sahabatnya tahu itu?. Dua menit 

sudah, Elyn hanya menundukan kepalanya malu. “ Udah lah Lyn, 

lagian ga ada yang salah kalupun suka. Gue kan temen lu, santai 

aja. Gue dukung apa yang membuat lu bahagia.”. 

 Mendengar itu ia mendongkak, memeluk sahabatnya. 

Sahabatnya itu memang mengerti apa yang ia inginkan. Meski 

tingkah lakunya terlampau hiperaktif.  Tapi, ia sangat senang 

bersahabat dengan Ajeng. 

 Dari kejauhan Ardhi melihat kedua orang wanita sedang 

berpelukan, lantas ia menghampiri keduanya. “ Kok Cuma Ajeng 

yang dipeluk? Aku engga nih Lyn?”. Ia sangat mengenali suara itu, 

ya suara Ardhi. Lantas terlepaslah pelukannya dengan Ajeng. 

 “ Rese lu, ganggu momen aja ”, sudah pasti yang berbicara 

Ajeng. Sedangkan Elyn hanya bisa tersenyum ketika Ajeng 

memarahi Ardhi. “ Maaf mba, ga nanya sama situ ”, ucap Ardhi tak 

mau kalah. 

 Sebelum Ajeng menimpali, Elyn melerai keduanya “ Sudah 

jangan bertengkar, ga enak dilihat orang”. Sejak awal Ajeng 

mengenal Ardhi memang sudah tidak suka degan dia, menurutnya 

Ardi adalah lelaki paling rese. Mereka tak jarang beradu argument. 

 Fyi, Ajeng merupakan sepupu Ardhi. Jadi tak heran jika 

mereka kadang bertengkar. Aku mengetahui itu ketika bercerita 

pada Ardhi, awalnya Ardhi tidak tahu Ajeng yang mana. Karena di 

sekolah nama Ajeng bukan hanya dimiliki oleh sepuupunya itu. 

 Sampai ketika ia memperkenalkan Ajeng, barulah ia 

mengetahui Ajeng sepupunya Ardhi. Ajeng bilang, disbanding 

sepupu dia dan Ardhi justru terlihat seperti musuh bebuyutan. Setiap 

bertemu pasti ada saja cekcok mulut antara mereka. 

 “ Elyn, pulang sekolah ikut gue yu.”, ajak Ardi. “ Kemana?”. 

Yang ditanya hanya tersenyum, lalu berkata “ Ada deh, pulang 

sekolah gue tunggu di parkiran ya cantik.” Mendengar itu seperti ada 

ribuan kupu-kupu di perutnya, ia senang.  
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 Setelah bel berbunyi, ia segera bergegas untuk pergi ke 

parkiran. Ardhi pasti sudah meunggu disana. Benar saja ia melihat 

Ardhi bersandar di pintu depan mobilnya, sedang memandangi 

langit. 

 “ Ardhi, lihat apa di atas?”,ucap Elyn seraya mengikuti arah 

pandang Ardhi. Menyadari Elyn di sampingnya, maka ia menyudahi 

memandang langit. “ Ayo, kita jalan.”, ucap Ardhi membuka pintu 

untuk Elyn masuk. 

 Di perjalanan mereka berbicara dan bercanda. Suara tawa 

menggema di dalam mobil, rupanya radio yang di putar saat itu 

membacakan gombal-gombal ala remaja masa kini yang menurut 

mereka sangat lucu. 

 Sampai tibalah di tempat yang di tuju, yap pantai. Jika Elyn 

tidak menyukai danau, maka ia akan mengenalkan pantai. Dari 

mana ia bisa tahu Elyn tidak suka danau? Tentu saja dari sepupuya 

yang menyebalkan, meski begitu ia tak pelit akan informasi tentang 

Elyn, justru ia bersyukur Elyn berteman dengan sepupunya. 

Setidaknya Ely nada yang menlindungi jika ia sedang ada hal yang 

mendesak. 

 “ Pantai?”, tanya Elyn. Melihat kerutan di dahi gadis itu, ia 

mengerti bahwa dia bingung. “ Pantai ini, tempat yang indah tentu. 

Tempat yang bisa mendamaikan perasaan yang kacau, tempat 

mengadu, tempat kau sedih juga bahagia.” 

 “ Jika kau tidak memiliki tempat mengadu, mengadulah di 

sini. Agar laut tahu, seberapa lelah dirimu, dan laut akan menjawab. 

Dengan deguran ombak yang menghampiri. Cukup kau duduk disini, 

di pinggir pantai, melihat lurus ke depan. Menangislah jika kau ingin 

menangis, karena kau tidak sendirian. Ombak selalu menemanimu 

dan menyeret kesedihanmu. Sampai kau merasa lega. Jika kau di 

puncak emosi, semilir angin di pantai akan meredam emosimu.”, 

lanjutnya. 
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Mendengar penuturan Ardhi membuat hatinya terenyuh, ia 

tak menyangka orang seperti Ardhi bisa merangkai kata seindah itu. 

Ia kagum, pada sosok yang berada di sampingnya itu. Dan untuk 

kesekian kalinya, ia jatuh pada pesona yang dimiliki lelaki tu. 

**** 

 Kini, aku berada di Restaurant ayahku. Aku kemari untuk 

bertemu Chef Anton, untuk berdiskusi masalah menu baru di café. 

Terakhir kali aku kemari , restaurant hanya memiliki 2 lantai. Namun 

sekarang terdapat 4 lantai. Ayaku memang hebat menggembangkan 

usahanya, meski harus menggorbankan jabatannya saat itu. Tapi 

semangat dari ibu membuat ayah bangkit. 

 Elyn menoleh ke kanan dan kiri, melihat  sosok yang ia 

kenali. Lantas menghampirinya. “  Chef Anton!”, teriak Elyn. 

 Mendengar namanya di panggil, lantas menoleh. “ Hei Elyn 

apa kabarmu?‟, ujar Chef Anton. 

 “ Aku baik-baik saja Chef. Aku kemari ingin minta pendapat 

Chef untuk menu baru di cafeku.”, ujar Elyn 

 “ Aku tahu, ayahmu sudah  berbicara padaku. Jadi apa 

menu baru untuk cafemu?, tanya Chef Anton. 

 “ Karena cafeku adalah café santai untuk nongkrong, aku 

ingin membuat menu baru yang digemari semua kalangan. Yang 

terlintas dipikiranku yaitu macaron. Camilan cocok untuk 

bersantai.”,tutur elyn. 

 Mendengar penuturan Elyn ia hanya menmsnggut-

manggut.  

 “ Menurutku itu ide yang bagus, selain makanan itu enak 

yang terpenting adalah penggembar macaron sangat tinggi. Peluang 

untuk menambahkan macaron ke dalam menu tepat sekali.”,ujar 

Chef Anton. 
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 Mendengar itu Elyn tersenyum, ternyata idenya sangat 

tepat. 

 “ Baiklah, terima kasih Chef Anton. Maaf mengganggu 

waktunya hehe.”,ujar Elyn. 

 Chef Anton yang mendengar itu tersenyum sembari 

menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebenarnya umur Elyn dan 

dirinya tidaklah jauh hanya terpaut tiga tahun, ia bertemu saat 

mengikuti les yang sama pada usianya masih kecil. Sampai 

sekarang ia tak habis pikir, ia sudah beberapa ratus kali untuk 

melarang memanggil dirinya menggunakan embel-embel chef. 

Namun Elyn berkata „ Kan kamu sudah jadi chef, ya ga salah dong 

aku panggil kamu chef Anton‟ 

**** 

 Akhirnya keinginannya akan terealisasikan, ahhh betapa 

senangnya ia saat ini. Senyuman tak luntur dari bibirnya. Ia 

terperanjat ketika suara handphonenya memekik telinga. Dengan 

terburu-buru ia melihat siapa yhang menelopon, ternyata Ayahnya. 

 “ Hallo ayah ada apa?, ujar Elyn. Terdengar bunyi kekehan 

dari sebrang sana “ Kau tak usah terlalu serius, ayah membawa 

kabar gembira”, ujar ayah. 

 Mendengar penuturan ayahnya ia penasaran “ Kabar 

gembira apa yah?”,ujar Elyn. Kekehan di sebang sana semakin 

keras, membuat ia penasaran. 

 “ Sesuai janji ayah, kita akan ke Spanyol untuk wisata 

kuliner.”,ujar Ayah. 

 Ia terkejut, minggu depan? Ah ia sangat senang, sudah 

sangat lama ia ingin berkunung ke negara itu. Seminggu lagi, ia 

akan berada disana. Omaygat, Spanyol I’M COMING!!! 
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SPANYOL 

Kau hadir, disaat hati ini dilema. Aku harus menerimamu kembali 

atau membuka hati untuk yang lain? 

-Shelyn Nauazuharman Wijaya- 

 Hari ini hari senin, semua orang pasti tidak suka dengan 

hari ini. Rasanya masih ingin libur, walau untuk satu hari saja.  

Namun mustahil, tak mungkin juga jumlah hari menjadi delapan, itu 

hanya khayalanku saja. 

 Suara mobil terdengar sampai dalam rumah, tentu ia tahu 

siapa yang datang. Siapa lagi jika bukan Ardhi? Pekerjaannya 

sekarang menjemput dan mengantar, bahkan jika ia menjemput  ia 

numpang makan di rumahku. Jangan lupakan bahwa ibuku berpihak 

padanya, sudah pasti ibu sangat senang jika dia kemari. 

 “ Numpang makan ya mas?”, ujar Elyn. Mendengar suara 

yang ia kenali lantas ia terkekeh. “ Tidak boleh begitu Lyn, ibu tidak 

pernah mengajarkanmu seperti itu. Ibu senang jika Ardhi 

kemari.”,tutur ibu. 

 Mendengar itu Ardhi merasa menang “ Tuh dengerin 

ibunya, katanya senang  loh mantunya dating terus.”,ujar Ardhi 

dengan menaikan alisnya. Ia hanya tersenyum sinis menanggapi 

ucapan Ardhi. Pria itu terkadang sangat menyebalkan, namun ia 

menyukainya. 

 Mereka pergi ke sekolah bersama. Mereka meledek satu 

sama lainnya, bahkan tak jarang gombalan keluar dari mulut Ardhi. 

Membuat sumbratan merah di pipinya, ia menutupinya denganjaket 

yang ia gunakan. Ardhi memang tak tahu kondisi, di saat ia sedang 

kesel dengannya, masih saja ia melontarkan gombalan yang 

membuat ia salting. 
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 Besok, keberangkatannya ke Spanyol bersama ayah. Ibu 

memang tidak ikut, karena harus mengontrol restaurant yang ayah 

kelola. Rasanya tidak sabar ingin segera menginjakkan kaki di 

Spanyol. 

 Lusa, Ardhi menyatakan perasaannya. Aku cukup terkejut, 

aku mengira tidak akan secepat ini. Tapi aku tak mengelak jika aku 

memang menyukai sosok Ardhi, apa yang lebih indah jika kita 

menyukai seseorang dan di sukai kembali?  

 Di pantai, dengan deburan ombak yang menyapu pasir. 

Sang fajar mulai bersembunyi dan angina sepoi yang menerpa kulit. 

Ia berkata „ Lyn, aku mencintaimu‟. Jantungku berdegup cepat, 

entah satu kalimat itu bisa membuat hati ini ambayar. Saat itu kami 

mulai menjalin hubungan. 

**** 

 Kami berangkat ke bandara malam hari, ibu dan Ardhi 

mengantar kami ke bandara. Ardhi sangat terkejut saat ku beri tahu 

bahwa aku dan ayah akan ke Spanyol hari ini. Ia sepertinya 

keberatan, terlebih hubungan kita baru saja di mulai. Ia berkata „ 

Baru jadian, udah di suruh nabung rindu aja‟.  

 Semenjak kami memiliki hubungan, memang sikap Ardhi 

seperti anak kecil. Lebih manja dan tidak ingin berjauhan. Bagaikan 

aku ini ibunya. Orang tuaku memang sudah mengenali Ardhi, 

terutama ibu. Pertama kali Ardhi bertemu dengan ayah, ketika tak 

sengaja ayah menggunjungi cafeku. 

 Tiba saatnya aku harus pamit. Berpamitan dengan ibu 

seraya berpelukan, saying sekali ibu tidak ikut. Lalu Ardhi, lelaki itu 

menampakan wajah tak suka haha… dengan bibir cemberut, alis 

menyatu dan melipatkan tangan. Aku menghampirinya lalu 

memeluknya, berharap ia tak marah lagi. Dan memastikan aku baik-

baik saja, lagian kan aku pergi bersama ayah. 
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 Perjalanan cukup panjang, Spanyol dengan Indonesia 

memang cukup jauh. Di sini aku, di jendela pesawat. Melihat 

pemandangan sangat indah di luar sana. Dan aku, terkesima. 

**** 

 Kami sampai sore hari, karena ayah sengaja memilih 

rumah yang jauh dari pemukiman dan suasananya masih asri. Kami 

akan tinggal di Spanyol selama tiga hari, dan ini hari pertama kami 

habiskan untuk beridtirahat melihattubuh sangat lelah. 

 Hari kedua, kami habiskan untuk menjelajahi kuliner di 

Spanyol. mulai dari makanan jalanannya sampai ke restaurant 

terkenal. 

 Satu makanan yang sangat aku sukai, yaitu Churros. 

Makanan khas Spanyol ini sudah pasti banyak yang menyukai. 

Karena makanan ini sudah melegenda. 

Hari ketiga, kami menjelajahi kota carvera untuk membeli 

oleh-oleh untuk keluarga dan teman terdekat. Ketika berjalan, aku 

melihat ada penjual gelang dengan tulisan „ I  LOVE SPAIN‟. Dan 

saat itu pikiranku tertuju pada Ardhi. 

Selama aku di Spanyol, Ardhi selalu menanyakan kabarku. 

Kami berkabar melalui chat dan video call. Dan kata yang tak 

terlewat itu adalah „ cepat pulang, aku rindu‟. Bahkan ia berkata 

seperti itu ketika hari pertama ia tiba di Spanyol. 

Seperti itulah Ardhi, terkadang manjanya ini melebihi anak 

TK. Meski begitu tentu saja aku menyukainya. 

 **** 

 Sejak keberangkatan Elyn ke Spanyol, rasanya sangat 

sepi. Tiga hari memang waktu yang singkat, namun tentu saja terasa 

berat bagi dirinya. Meski begitu, tentu saja dirinya tak absen 

menanyai kabarnya. Sekhawatir itu, tentu karena  Elyn wanita yang 

ia cintai. 
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 Selama tiga hari di tinggal oleh kekasihnya, juga kedua 

orang tuanya membuat ia sangat kesepian. Kemarin, setelah 

menggantar Elyn ke bandara, saat pulang ke rumah ternyata bunda 

dan ayahnya sudah berangkat ke luar kota. Menurut asisten rumah 

tangga kami, ada pertemuan mendadak. Entahlah pertemuan apa, ia 

tidak perduli. 

 Terlintas di kepalanya, untuk pergi ke rumah Elyn bertemu 

ibunya dan akan berangkat ke studio temannya. 

 “ Assalamualaikum”.,ucap Ardhi. 

 “ Waalaikumsallam, eh nak Ardhi. Mari masuk”.ujar ibu. 

 “ Maaf tante mengganggu, saya kesini karena di rumah 

kesepian hehe”.,ujar Ardhi tertawa. 

 Aku  memang sudah sangat dekat dengan ibu dari Elyn, 

bahkan ia mengganggap aku sebagai anaknya juga. 

 Banyak hal yang di ceritakan calon ibu mertuanya, mulai 

dari Elyn kecil bahkan sampai sekarang. Tak terlewat sedikitpun 

momen yang tertinggal. Sampai langit sudah berubah warna menjadi 

hitam. Dan aku sadar, bahwa aku melupakan bahwa aku akan ke 

studio. Lantas aku pamit kepada ibu. 

**** 

 Besok adalah hari dimana aku akan kembali ke Indonesia. 

Maka dari itu, aku akan menghabiskan malam terakhirku di Spanyol. 

Di sini banyak sekali orang yang menghabiskan malamnya, entah 

sekedar jalan malam atau berkencan dengan kekasihnya. Ah melihat 

itu aku teringat Ardhi, biasanya Ardhi selalu mengajakku ke taman 

saat malam. 

 Aku melihat-lihat bagunan tua, namun tak meninggalkan 

kesan klasik. Sangat indah sungguh, andai ayah ikut denganku. Ya, 

ayah tak bisa ikut, dikarenakan ada pertemuan penting dengan 

rekannya. Jadilah aku disini sendiri. 
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 Ketika aku sedang melihat-lihat bagunan, aku seperti 

mengenali seseorang. Entah benar atau tidak, karena rasa 

penasaranku maka aku hampiri seseorang tersebut. Mataku 

membulat, melihat seseorang yang sangat aku kenali. Aku tak 

menyangka akan bertemu dengannya di sini. 

 Orang yang aku pandang sedari tadi rupanya menyadari 

aku sedang memperhatikannya. Ku lihat dirinya tak kalah terkejut, ia 

menghampiri ke arahku. Kini kami berhadapan, sungguh aku tak 

menyangka bertemunya disini. Setelah sekian lama, mengapa harus 

hari ini? Tak sepatahpun kata yang aku keluarkan, aku cukup 

terkejut. 

 “ Hai Shel, lama tak berjumpa. Apa kabar?”,ujarnya. 

Mendengar itu, air mataku lolos. Tak bisa ku tahan lagi, sungguh aku 

rindu sosok ini. 

 “ Hey, mengapa menangis? Apa kau baik-baik 

saja?”,ujarnya. apa dia tak melihat air mata yang berlinangan ini? 

Untuk apa ia menanyakan aku baik-baik saja atau tidak? Tentu aku 

tidak baik-baik saja. 

 Akhirnya aku memberanikan diri, “ Kemana saja ka? Aku 

mencari kaka selama ini, mengapa tak pamit jika kaka ingin 

pergi?”,ujarku. 

 Kulihat ia terdiam, bahkan aku bisa melihat ia menghela 

nafasnya. 

 “ Maafkan aku, aku memang salah. Ada hal yang tak bisa 

aku jelaskan padamu”,ujarnya. 

 Ya, yang berada di depanku saat ini adalah Bagas 

Aryadhika Wijaya. Sosok yang sangat aku rindukan, bahkan sampai 

saat ini dirinya masih menguasai isi pikiranku. 
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Air mataku tak bisa ku bendung lagi. “ Baik ka, sudah 

malam. Aku pergi dulu.”,ujarku. Aku berlari. Ingin rasanya saat ini 

juga memeluk sosok yang sangat ku rindukan, tapi egoku menahan 

semua itu. 

 Terdengar suara ka Bagas memanggil namaku, sungguh ini 

sangat membuatku bingung. Bertemu dengannya memang yang aku 

impikan sedari dulu, tapi mengapa? Mengapa kau pertemuan aku 

disaat aku baru saja merasakan bahagia? Ini tidak adil, dan kini aku 

dilanda dilema. 

**** 

 Elyn akan pulang hari ini, aku dan ibu sudah menunggu 

kedatangannya di bandara. tak sabar melihat sosok yang selalu 

mengusik pikiranku akhir-akhir ini. 

 Terlihat dari kejauhan sosok Elyn dan ayahnya. Aku 

menghampiri Elyn dan memeluknya. Aku sangat senang akhirnya 

bisa bertemu lagi dengan kekasihnya. Namun ada yang aneh, entah 

hanya perasaanku saja atau memang dia ada masalah. Aku tak 

menemukan senyuman Elyn, yang aku lihat sorot mata kosong 

dengan wajah murung dan badan yang lesu. Apa yang sebenarnya 

terjadi? 

 “ Apa kau ingin ke café dulu?”,ujarku. namun Elyn hanya 

diam dengan sorot mata yang kosong. Apa dia sakit? 

 Aku mengguncangkan pundaknya, seraya berkata “ Elyn, 

kau kenapa?”,ujarku. 

 Dia terkejut, “ Eh apa apa?”,ujarnya. “ Kau ingin pulang 

atau ke café?”,ujarku. tak biasanya ia seperti ini, aku yakin ada 

sesuatu yang dia tutupi. 

 “ Aku ingin pulang saja”,ujarnya. “ Baiklah, aku 

antar.”,ujarku. 



34 
 

 “ Aku pulang bersama ayah dan ibu saja.”,ujarnya. aku 

menghela nafas, mungkin dia belum siap untuk berbagi masalahnya. 

**** 

 Semenjak kepulangannya dari Spanyol, Elyn seperti 

murung sepanjang hari. Aku bahkan tak mengenali dirinya, sikapnya 

seperti pertama kali aku bertemu dengannya. Sangat cuek. Entah 

mengapa dia, tapi ini sangat membuatku penasaran. Apa 

sebenarnya yang terjadi di Spanyol sampai kekasihnya seperti ini. 

 “ Ar, Elyn kenapa akhir-akhir ini sering melamun dan jarang 

bicara? Kalian sedang ada masalah?”,ujar Ajeng padaku. 

 Aku menghela nafas,” Aku tak tahu, semenjak 

kepulangannya dari Spanyol, ia seperti itu. Bahkan ia tak 

menceritakan apapun. Aku berfikir dia mungkin butuh waktu untuk 

menceritakannya.”,ujarku. 

 Mendengar perkataan Ardi, lantas ia mengerti sekarang. 

Persepsinya ternyata salah, ku pikir ada masalah di hubungan 

mereka. Ternyata tidak. 

 “ kau sabar saja, nanti juga dia cerita. Sebaiknya kau 

hiburlah dia, murung seperti itu tak baik untuknya. Apalagi sebentar 

lagi akan UN.”,ujar Ajeng. 

 Mendengar perkataan Ajeng, aku hanya menggangguk-

angguk. Berharap suatu saat Elyn akan terbuka padanya dan 

bercerita. 
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Bagas Aryadhika Baskara 

Melihatmu kembali, suatu anugrah bagiku. Posisimu, masih yang 

pertama dan tak tergantikan dihatiku. 

-Bagas Aryadhika Baskara- 

 Hari ketika aku harus memutuskan keputusan yang amat 

berat bagiku, yaitu meninggalkanmu. Aku mengerti ini bukan 

keputusan baik untuk dirimu, namun bagaimanapun keputusan yang 

ku ambil adalah keputusan yang amat benar bagiku. 

 Jujur saja, berat rasanya meninggalkanmu. Gadis manisku. 

Percaya atau tidak, tak pernah terlintas sedikitpun dari pikiranku 

untuk meninggalkanmu. Meski begitu, semua telah di gariskan. Aku 

harus pergi. Tak mudah memang, dan kini aku berdamai dengan 

takdir menerima apa yang memang digariskan untukku. 

 Tak ku lewati hari-hari tanpa memikirkanmu, bahkan aku 

masih mengingat senyum manismu saat kami pertama kali bertemu. 

Ketika kau tersenyum dengan manisnya, maka saat itu juga aku 

jatuh pada pesonamu. Gadis manisku, bahkan sampai saat ini 

tawaku hanya milikmu, pelukku hanya untuk tubuhmu,dan hatiku 

tetap untukmu. 

 Aku tak menyangka, kau bisa menemuiku. Aku sangat 

bahagia bisa bertemu denganmu. Tapi, aku terlalu malu untuk 

berada di hadapanmu. Pergi tanpa pamit, maafkan aku. Aku cukup 

mengerti kau tersiksa dengan melihatmu. Nampak jelas saat air 

matamu meluncur dengan derasnya kala itu. 

 Maafkan aku, gadisku. Bahkan aku masih mengganggapmu 

gadisku setelah pergi begitu saja. Apalah dayaku, dirimu masih 

mendominasi isi pikiranku sampai saat ini. Aku berharap kau selalu 

bahagia selamanya. 
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 “ Nak apa kau masih mengenal Marcella?”,ujar ibuku. Aku 

coba mengingat-ngingat. 

 “ Maksud ibu Marcella Armanya Kusuma? Wanita yang ibu 

jodohkan saat di Indonesia itu kan?”,ujarku. 

 “ Iya benar nak, saat ini dia sedang sakit. Pak Kusuma 

meminta kamu untuk menjenguknya, Marcella selalu mengigau 

memanggil namamu.”,ujar ibuku. 

 Setelah mendengar perkataan ibu, mau tidak mau ia harus 

mengikuti permintaan pak Kusuma. Pak Kusumah adalah penyuntik 

dana terbesar di perusahaan kami. Perusahaan kami bergerak di 

bidang property, dan tidak lama lagi ia harus menggantikan ayahnya 

mengingat ia cucu tunggal keluarga wijaya. 

**** 

 Dan kini, aku kembali lagi ke rumah yang aku rindukan. 

Untuk pertama kali, setelah tiga tahun lamanya bisa merasakan 

keramaian ibu kota. Lega rasanya bisa kembali lagi, namun ia harus 

mengikuti permintaan kerabat kerja orang tuanya. 

 Marcella Armanya Kusuma, anak seorang konglemerat. 

Keluarganya bahkan masuk 10 besar terkaya di Asia Tenggara. 

Namun sayang, wanita itu sangat manja dan tingkatnya sangat 

kekanakan tak lupa dia sangat sombong. 

 Aku salut dengan pak Kusumah, ia memiliki banyak anak 

perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Sudah merambah ke 

macan negara, beliau sangat berwibawa. Namun, beliau sangat 

sabar menghadapi tingkah putri semataayangnya. Memang sikap 

beliau sepertinya tidak menurun pada anaknya, melainkan mewarisi 

sikap ibunya. Sejak dulu pak Kusumah memang mengurus putrinya 

sendiri, menjadi seorang ayah sekaligus ibu bagi putrinya. Istrinya 

pergi entah kemana. 
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 Aku berada di lorong rumah sakit, melihat dari jendela 

kamar rawat inap. Aku tak menyangka, ternyata Marcella mengidap 

kanker darah. Sudah stadium akhir. Ku lihat pak Kusuma sedang 

mengerjakan tugasnya yang di bawa ke rumah sakit, demi 

menemani anaknya. 

 Aku menghela nafas, cukup simpati melihat keadaan yang 

menimpa pak Kusuma. Ku ketuk pintu, lalu muncul lah pak Kusumah 

dengan senyum yang lusuh dan mata bengkak menggajakku masuk. 

 Ku lihat seseorang berbaring disana, dengan alat medis 

yang terpasang. Rambutnya sudah tak seindah dahulu, bahkan 

wajah putihnya sekarang terlihat pucat pasi. Badannya habis, 

sungguh aku tak tega melihatnya. 

 Penyakit yang di derita putrinya sudah sebulan yang lalu 

teridentifikasi. Namun putrinya tak percaya dan mengunci dirinya 

selama tiga hari lamanya. Karena beliau khawatir, maka di dobraklah 

kamar anaknya. Beliau menemukan putrinya tergeletak di samping 

kamarnya. 

 Tugasku menemani putri beliau, beliau berkata putrinya 

menyukai ku. Semenjak perjodohan yang ku tolak, putrinya selalu 

pulang larut malam. Memang putrinya sangat cantik, tubunya tinggi 

semampai, rambut panjang bergelombang, kulitnya sangat putih. 

Namun aku tidak terpikat karena, hatiku dimiliki seseorang yang 

amat aku cintai. 

 Aku berharap Marcella dapat bertahan, walaupun dokter 

sudah memberi sinyal tak ada harapan. Aku berjalan menuju tempat 

dia berbaring. 

 “ Bertahan lah, kau bisa melaluinya.”,bisikku pada 

telinganya. 

 Aku berharap dia bisa bertahan, demi ayah yang amat 

menyanginya. 
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 Setelah dari rumah sakit, aku bergegas menuju 

apartementku dulu. Setelah masuk, terekam semua memori 

bersamanya. Semuanya berjalan begitu cepat, dan aku tak 

beruntung karena takdir tak memihakku. Aku tak bisa bersamamu. 

**** 

 Tidak seperti biasanya, hari ini Jakarta di guyur hujan. Tak 

banyak orang yang beraktifitas, mengingat hari ini hari libur. Jika 

kalian berfikir hujan deras yang menyebabkan banjir, kalian salah. 

Kali ini, hanya hujan gerimis yang turun dari langit. Terik matahari 

menyorot tak lagi terasa, pagi ini tergantikan oleh hawa dingin yang 

menyelimuti ibu kota. 

 Cukup lama aku tak kembali ke rumah. Mungkin jika 

beberapa orang mengganggap rumah sebagai tempat berlindung, 

tapi tidak untukku. Bahkan jika beberapa orang merasa damai jika 

berada di rumah, aku merasa tertekan.  

 Kini aku berada di depan rumahku, tak banyak perubahan 

yang kulihat. Hanya pohon manga yang semakin tinggi. Ku teringat 

terakhir kali aku berada disini. Saat bersama dengannya, 

mengajaknya bekenalan dengan ibuku. Namun sayang, saat itu 

ayah berada dirumah. dan itu awal mula, mengapa aku bisa tinggal 

di Spanyol. 

 Ku buka pintu megah yang berada di depanku, saat aku 

masuk banyak foto-foto yang dipajang rapih di sebuah lemari dan 

dinding. Aku fokus melihat foto, foto keluargaku saat aku berumur 7 

tahun. Melihat itu aku merindukan saat-saat seperti itu. 

 Rumah ini memang sangat mewah, namun aku tak 

mendapatkan kedamaian ketika disini. Aku beralih ke kamarku dulu, 

ku buka pintu yang di depannya tertera nama „ Agas‟, nama 

panggilanku saat kecil. Ku lihat, tak berubah sedikitpun, sepertinya 

Mbok Sumi selalu merapihkan kamarku. 

  



39 
 

Terdengar seseorang membuka pintu kamarku saat aku 

melihat kearah jendela. Rupanya ayahku. 

“ Wellcome back boy, kau sudah menjenguk 

Marcella?”,ujarnya. 

Mendengar itu aku menghela nafas, tentu aku tahu apa 

yang akan ayahku bicarakan. 

“ Sudah yah.”,ujarku. 

“ Bagus kalau begitu, kau tahu bukan Marcella sedang sakit 

parah? Ayah berencana akan menikahkan kalian dalam waktu dekat 

ini.”,ujarnya. 

Aku terkejut, bagaimana bisa ayah memutuskan 

keputusannya secara sepihak? Aku yang akan menjalani, mengapa 

ayah setega itu. 

“ Tapi yah, kita sudah membuat perjanjian . Ayah tidak ingat 

itu?”, ujarku. 

“ Perjanjian itu dibuat untuk kau memilih pergi 

meninggalkan wanita itu atau kau bersedia dijodohkan dengannya. 

Tapi sekarang berubah boy, kau tahu bukan pak Kusuma adalah 

penyuntik dana yang besar untuk perusahaan kita. Kini perusahaan 

sedang masa-masa sulit, jadi mengertilah. Ini demi masa depanmu 

juga.”,ujar ayah padaku sedikit beteriak. 

Aku memijat kepalaku yang pening, “ Lalu mengapa aku 

harus meninggalkan orang yang aku cinta yah?”,ujarku. 
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Ayah berjalan menuju kasur dan duduk, “ Kau tahu? 

Perusahaan yang dikelola oleh pak Kusumah memiliki pesaing yang 

kuat. Dan yang menjadi pesaingnya adalah perusahaan yang 

dikelola oleh ayah dari wanita itu. Pak Kusuma mengganggap pak 

Wijaya adalah penghianat. Dahulu pak Wijaya merupakan satu-

satunya Chef yang diandalkan oleh perusahaannya. Namun, pak 

Wijaya mengundurkan diri dan membuat perusahaannya sendiri. 

Karena itu, ayah melarangmu untuk memiliki hubungan dengan 

wanita itu. Jika pak Kusuma sampai tahu, sudah pasti ia akan 

memutuskan kerja samanya dengan ayah. Kau seharusnya 

mengerti, ku kuliahkan jauh disana unuk bekal nanti kau 

meneruskan perusahaan ini.”, ujar ayaku. 

Mendengar itu, aku sangat terkejut. Kali ini aku tau, 

mengapa ayah semarah itu saat tahu aku memiliki hubungan 

dengan Elyn. Ini semakin sulit, aku tidak mencintai Marcella. Tentu 

saja, hatiku masih milik Elyn. 

Masalah ini semakin rumit, entah harus bagaimana diriku. 

Aku bahkan tidak siap jika harus meninggalkan gadisku. Mengapa 

harus serumit ini. Arghhhh. 

**** 

 Entah apa yang membuat kakiku membawaku kemari, 

sepertinya aku merindukan gadisku. Semenjak bertemu di Spanyol 

selalu ada rasa ingin bertemu kembali. 

 Kulihat dia sedang berada di depan gerbang, sepertinya 

menunggu seseorang. Tak lama motor berhenti di sampingnya, 

kulihat itu pria. Mungkinkah itu kekasih barunya? 

 Kini aku melihat pria itu mamakaikan helm padanya, dan 

menaiki motor pria itu. Sudah ku pastikan posisiku sudah 

tergantikan. Entah mengapa rasanya sangat sakit, melihat orang 

yang aku sayangi bahagia dengan pria lain. 

 „ Berbahagialah, sebab kau pantas bahagia‟ 
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Curiga 

Entah aku yang terlalu peka atau memang dirimu tak pandai 

menutupi. Yang ku rasa, kau berbeda. 

-Ardhiya Askara Dirgantara- 

 Sudah terhitung sebulan lebih, namun sikap Elyn belum 

juga berubah. Apa yang membuatnya jadi gadis pemurung seperti 

itu? Bahkan sudah cukup lama ia tak kunjung bercerita akan 

masalah yang ia hadapi. 

 Sungguh ia sangat merindukan Elyn yang riang, yang 

paling ia rindukan adalah senyum manisnya. Tak tega rasanya 

melihat wanitanya selalu murung setiap waktu. Bahkan ibunya pun 

tak tahu apa penyebab ia seperti itu. 

 Kulihat wanita di sebelahku hanya melamun, melihat ia 

seperti itu membuat ia sakit. Dan rasa penasaranku kian membesar, 

apa yang membuat wanitanya seperti ini? 

**** 

 Aku semakin tenggelam akan masa itu. Semenjak 

bertemunya di Spanyol, entah mengapa aku kembali seperti dahulu. 

Diam, dan terlihat murung. Tak banyak yang aku lakukan, aku 

kembali ke rutinitas dahuluku. Yang ku lakukan setiap hari hanya 

pergi ke cafeku. 

 Entah kemana hilangnya keceriaanku, bahkan aku 

seperti mengabaikan Ardhi. Salah memang, tapi aku tak ingin 

membagi ceritaku. Karena aku tahu, itu akan menyekitinya. 

Hubunganku dengan Ardhi kian merenggang, aku tahu ini salahku. 

Aku yakin, ini yang terbaik. 
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 Hari ini aku pulang sekolah diantar Ardhi, dia bilang 

sudah lama sekali kami tidak pulang bersama atau main. Aku 

menyadari itu, aku sangat bersalah akan hal itu. Maka hari ini, aku 

berusaha kembali seperti sebelum rasa ini muncul. 

 Aku menunggu Ardhi di depan gerbang, dia berkata 

harus menemui guru untuk memberikan tugas susulannya. Jadilah 

aku disini, menunggunya. 

 Terdengar deru motor yang kian mendekatiku, dan 

berhenti tepat di sampingku. Ardhi memakaikan aku helm, semenjak 

ia menjalin hubungan dengan Ardhi. Tugas yang tidak pernah dia 

lupakan yaitu memakaikan aku helm. Bahkan Ardhi membelikan aku 

helm, dia berkata „ Aku tidak ingin kau terluka. Jika itu terjadi, aku 

yang paling sedih. Aku tak ingin wanitaku terluka.‟ 

 Ketika aku menaiki motor aku seperti melihat sosok yang 

aku kenali di balik pohon rindang itu. Semakin ku teliti, ternyata 

benar itu dirinya. Mengapa dia ada di sini? Bukankah terakhir ku lihat 

dia berada di Spanyol? Untuk apa dia kemari? 

 Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku melayang. 

Memikirkan sosok yang selalu mengisi otakku. Apa yang 

membuatnya datang kemari? Mengapa dia datang di saat aku 

hampir saja bisa melupakannya? Mengapa dari sekian banyak  

waktu, mengapa hari ini dirinya menampakan diri? 

  **** 

 Aku cukup senang hari ini sikap Elyn cukup membuatku 

senang. Seharian ini dia mulai menunjukan sikap-sikap yang seperti 

biasanya, memang tidak langsung seceria dulu. Tapi aku yakin, 

seiring berjalannya waktu pasti dia akan kembali. 

 “ Apa kau lapar? Boleh kau temani aku makan dulu. 

Perutku meronta-ronta minta diisi.”,ujarku. 

 “ Aku tidak lapar, bisakah kita lansung pulang saja? Kau 

bisa makan di rumahku.”,ujarnya. 
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 “ Baik tuan puteri.”,ujarku. 

 Sampai di rumahnya, ibunya menyambut kedatangan kami. 

Ibu Elyn tetap cantik meski di usianya yang tak lagi muda. 

 “ Ayo masuk, Elyn ada kejutan di dalam.”,ujar ibunya. 

 Aku melihat Elyn seperti berpikir keras, arah matanya 

melihat sapasang sepatu sport hitam. Menyadari itu, dia langsung 

berlari ke dalam rumah. Aku yang melihat itu heran, sepertinya 

ibunya mengetahui keherananku. 

 “ Ayo masuk, di dalam ada kakanya Elyn. Hari ini pulang, 

mereka berdua sangat dekat.”,ujar ibunya. 

 “ Elyn tak pernah bercerita memiliki kaka, jadi aku tidak 

tahu hehe.”,ujarku. 

 Mendengar itu, aku cukup kecewa. Mengapa ia tak 

menceritakan tentang keluarganya, padahal ia kekasihnya. 

 “ Kamu harus memakluminya, Elyn memang susah terbuka 

dengan orang. Bahkan butuh waktu lama untuk dia bercerita pada 

ibu.”,ujar ibunya. 

 Lalu kami masuk ke dalam, ku lihat Elyn sedang berpelukan 

dengan seorang pria. Ku yakini itu pasti kakanya. 

 “ Dra kemari, ibu kenalkan kau dengan kekasih adikmu 

ini.”,ujar ibunya. 

 Mendengar perkataan ibunya, pria itu terkejut. 

 “ Wah adik abang sudah besar, sudah punya kekasih. 

Mana abang tidak diberi tahu.”, ujarnya. 

 “ Apa sih abang, lebay deh.”,ucapnya. 
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 Melihat sikap Elyn yang sangat periang di dekatnya, 

membuat lengkungan kecil di sudut bibirku. Setidaknya masih ada 

yang berpotensi membuat wanitanya itu bahagia, selain dirinya. 

 Ku tersadar dari lamunanku, ku lihat ada tangan di 

depanku. Ternyata uluran tangan kakanya, ku terima uluran tangan 

itu. 

 “ Kenalin, saya kakanya Lyn. Alyndra Aska Wijaya. Bisa 

panggil saya apapun, tapi tidak boleh panggil saya Al. karena hanya 

Lyn saja yang boleh memanggil saya seperti itu.”,ujarnya. 

 Sepertinya abangnya ini sangat menyayangi sekali Elyn, 

wajar saja Elyn sebahagia itu abangnya pulang. 

 “ Nama saya Ardhiya Askara Dirgantara. Abang bisa 

panggil saya Ardhi.”,ujarku. 

 “ Ar gue kasih tahu nih ya, harus sabar sama adik 

tersayang gue. Soalnya cueknya kebangetan, mana susah banget 

terbuka sama orang.”,ujarnya. 

 “ Ihh abang apaan sih, jangan dengerin abang Ardhi. Abang 

mah berlebihan.”,ujarnya. 

 Dan selanjutnya terjadilh perang antara mereka, berlari 

kesana-kemari. Aku tertawa saat abangnya merengek pada ibunya, 

karena terus saja dikejar oleh Elyn. 

 “ Sudah-sudah, jangan seperti anak kecil. Ayo kita makan 

dulu.”,ujar ibunya. 

 Akhirnya kami makan bersama, tak jarang lelucon atau 

ejekan terdengar di sela-sela kegiatan makan kami. Melihat itu, ia 

sangat iri. Terakhir seperti ini, ketika ia berusia 9 tahun. Ia sangat 

merindukan masa kecilnya. 
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Malam ini, aku berencana menceritakan semua pada 

abangku. Tidak ada tempat curahan hati ternyaman selain ibu dan 

abangku. Aku suka bercerita dengan ayah, tapi hanya urusan 

sekolah atau café. 

 Aku mengetuk pintu kamar abangku, terdengar sahutan 

yang menyuruhku masuk ke dalam. Terlihat kakaku sedang 

berbaring sembari memainkan handphonenya. 

 “ Ada apa kemari?”,ujarnya. 

 “ Aku ingin bercerita, tentang dia.”,ujarku 

 Tentu saja abangku mengetahui siapa yang ku sebut „Dia‟. 

Karena tidak satupun hal yang terlewat ku ceritakan tentang dia 

pada abang. 

 “ Ada apa lagi dengan dia? Bukan kah kau sudah memiliki 

kekasih? Mengapa kau masih memikirkan dia?”,ujarnya. 

 Mendengar hal itu aku menghembuskan nafas kasar, aku 

merasa sangat bersalah. 

 “ Aku menemukannya.”,ujarku. 

 Kulihat abangku cukup terkejut mendengar hal itu. 

 “ Kau bertemu dia dimana? Coba ceritakan dengan 

jelas.”,ujarnya. 

 Aku menghela nafas, lalu ku ceritakan semua yang ku 

alami. Sesekali air mataku lolos dar mataku, aku tak ingin berbohong 

jika aku sudah melupakannya. Jika dulu aku menangisimu karena 

kau pergi, kini aku menangisimu karena kau kembali saat hati ini 

akan beralih. Dan kau datang, menghancurkan rencanaku. 
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 Entah apa yang da di pikiran sahabatnya itu, bisa-bisanya 

dia pergi begitu sja dan kembali tanda merasa bersalah. Bahkan 

setelah dia pergi, dia tak mengucapkan selamat tinggal.sahabat 

macam apa dia. Jika benar dia ada di Indonesia sepeti yang adiknya 

bilang, maka aku akan menhampirinya. Apa yang menyebabkan 

Bagas seperti itu, berbanding terbalik dengan yang ia kenal. 

 Aku mencari nama dalam kontak handphone ku, lalu aku 

menelpon. Terdengar suara dari sebrang sana. 

 “ Sin, gue mau ketemu sama lu. Ada yang perlu gue 

omongin, bisa kan?”,ujarku. 

 “ Ada apa lagi sih Dra, ganggu waktu gue aja. 

Dimana?”,ujarnya. 

 Aku terkekeh, “ Di café biasa aja, sekarang ya 

sekarang.”,ujarku. 

 “ Kebiasaan, apa-apa serba dadakan. Yauda gue siap-siap 

dulu.”,ujarnya. 

 “ Jangan lama-lama dandannya, Cuma mau ngobrol santai 

ga kondangan Sin.”,ujarku. 

 Maklum Shintya kalau soal dandan lamanya minta ampun, 

pernah ia dan Bagas menunggu sampai 1 jam lamanya untuk 

sekedar jogging saja. Sampai akhirnya mereka jogging di teriknya 

matahari. 

**** 

 Aku yang sedang duduk di café, melihat sosok yang 

sedang ia tunggu. Sudah 30 menit ia menunggu gadis ini, kebiasaan 

dandan lamanya ternyata tak berubah. Pantas saja hubungan dia 

dengan kekasihnya tak berjalan lama, mungkin salah satu faktornya 

karena lama menunggu dandan. 
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 “ Wellcome back Dra, selamat berpanas-panas ria kembali. 

Lama banget ga ketemu lu, perasaan gue aja apa gimana nih ko lu 

putihan sih?”,ujarnya. 

 Ternyata sikap riweh dan barbarnya juga masih melekat 

dalam dirinya, dia tak berubah sama sekali. 

 “ Apaan sih, kaya gue abis dari mana aja. Lu yang iteman, 

gue masi gini-gini aja.”,ujarku. 

 Ku lihat dia mengeluarkan cermin dan mulai meneliti 

wajahnya. 

 “ Emang gue iteman yah? Pantes aja sih, polusi ibu kota tak 

terkontrol jadi kusam gini deh. Eh btw, ada apa gerangan yang 

menbuat saudara Andra ingin bertemu?”,ujarnya. 

 “ Jadi gini, lu tau dimana Bagas? Atau lu masih suka chat 

sama dia?”,ujarku. 

 “ Oh Bagas, gue tebak ini soal ade lu itu kan?”,ujarnya. 

 “ Ya lu tau ga? Gue butuh ketemu sama Bagas.”,ujarku. 

 “ Yakan katanya dia ga di Indonesia lagi, gimana caranya? 

Lu mau cari dia keliling dunia?”,ujarnya. 

 “ Beberapa hari yang lalu ade gue ketemu dia lagi. Pertama 

pas dia lagi jalan-jalan sama ayah gue ke Spanyol. Kedua, dia 

ketemu di sekolahnya. Gue bingung maksud dia apa, pergi gitu aja 

datang tanpa rasa salah.”,ujarku. 

 “ Yaudah nanti gue ke rumahnya deh, coba cek ada apa 

engga. Nanti kita bisa tau alasan dia apa. Mending sekarang anter 

gue deh ke rumah sakit, anak rekan kerja bapa gue sakit. Mau 

jenguk, tapi lo ngerecokin jadi gue mau nyusul.”,ujarnya. 

 “ Yaudah ayo, sorry Shin gue gatau kalau lu ada urusan 

lain.”,ujarku. 
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 Kini kami berada di rumah sakit, niatku hanya mengantar 

Shintya saja. Namun dirinya memohon untuk di antarkan belanja 

selepas di rumah sakit, memang dia sangat jago memanfaatkan 

situasi. 

 Aku menunggu di luar ruangan, karena sungkan. Aku 

terkejut melihat sosok yang telah lama aku cari keluar dari toilet 

sebelah kamar yang baru saja Shintya masuki. Dia menyadari 

kehadiranku, dan menghampiriku. 

 “ Lama tak bertemu Dra, apa kabar?”,ujarnya. 

 Kami bersalaman dan berpelukan seperti sahabat lainnya,  

“ Kemana saja kau Gas? Pergi begitu saja tanpa pamit. Aku sampai 

flustasi  mencari keberadaanmu.”,ujarku. 

 Dia hanya terkekeh, “ Ceritanya panjang Dra, nanti akan ku 

ceritakan. Tapi, ada apa kau kemari?”,ujarku. 

 “ Ku pegang janjimu. Aku mengantar Shintya, katanya ingin 

menjenguk anak rekan kerja ayahnya.”,ujarku. 

 Ku lihat ia menghela nafas, “ Setelah urusanku selesai, 

mari kita bicara, agar kalian tidak salh paham. Untuk waktunya, 

akam ku beri tahu nanti. Sampaikan ucapan selamatku untuk 

adikmu, aku tahu dia sudah berbahagia. Aku masuk dulu.”,ujarnya. 

 Tatapannya seperti menyiratkan sesuatu yang berat 

dipikulnya, aku curiga dia menutupi masalah yang sangat besar. 

Entah apa itu, tapi aku yakin ia menyembunyikan sesuatu. 
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Kebenaran 

Karena tuntutan yang membuatku kuat. 

Keajaiban yang membuatku yakin. 

Takdir yang membuat aku ikhlas. 

-Bagas Aryadhika Baskara- 

 Pertemuan yang tak senggaja kemarin membuat aku 

terkejut, sudah lama sekali tak bertemu krtiga sahabatnya saat di 

bangku SMA. Bahkan kami lebih dari seorang sahabat, aku 

mengganggap mereka sebagai saudaraku sendiri. Percaya atau 

tidak, kami di pertemukan pertama kali dari hal yang sangat konyol.  

Saat itu, sepupuku shintya sedang menstruasi. Dia minta 

pertolongan untuk mengambilkan roti jepangnya di dalam tas, mau 

tak mau aku menurutinya. Setelah menggambil barang yang aku tuju 

dan ingin menghantarkan pada sepupuku. Ada seorang pria yang 

menjegatku, kami cek cok mulut. Sampai akhirnya sepupuku keluar 

dan menjelaskan yang terjadi. Sejak saat itu kami, bersahabat. 

Masa SMA, masa yang sangat aku rindu. Dimana pada 

masa itu, aku baru merasakan indahnya bersahabat dan jatuh cinta. 

Bahkan aku bersyukur telah di pertemukan dengan sahabatku. 

Bahkan, saat aku pergi begitu saja. Mereka masih menerimaku. 

Hari ini, sudah ku putuskan akan menceritakan kebenaran. 

Sudah ku pertimbangkan, sahabatku tentu harus tahu. Mereka 

bahkan yang paling mengerti akan diriku, jauh dari orang tuaku. 

Sebelum perjodohan itu akan dilaksanakan, aku ingin berbagi 

kisahku dengan sahabatku. Berat memang, tapi aku percaya jika 

memang itu takdirku. Aku terima. 
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Aneh memang, tak seperti Bagas yang aku kenali. Seperti 

banyak beban yang dia pikul. Hal ini semakin membuatku penasaran 

apa yang dia tutupi? 

**** 

 “ Nak, kau dimana? Apa kau tidak ke rumah sakit?”,ujarnya. 

 “ Aku akan bertemu dengan temanku dulu yah, nanti aku ke 

rumah sakit.”,ujatnya. 

 “ Kau tak lupa bukan? Kau akan menjadi suaminya, jadi kau 

harus menjaganya. Jangan kau habiskan waktumu hanya untuk 

perbincangan yang sia-sia.”,ujarnya. 

 “ Aku ingat ayah, karena itu aku ingin menghabiskan 

waktuku dengan teman-temanku sebelum aku menjadi 

suaminya.”,ujarku. 

 “ Pernikahan kalian 2 minggu lagi dari sekarang. Ku harap 

kau bersiap-siap lah.”,ujarnya. 

 Tak terdengar lagi suara di sebrang sana, menandakan 

ayah memutuskan sambungan telponnya. 

**** 

 Kini aku berada di café  bersama Shintya, dan Bagas. 

Sesuai janjinya, dia akan menceritakan apa yang terlewat. Sudah 

lama sekali kami tidak menghabiskan waktu di café seperti dulu. 

 “ Gas, gue denger nih ya dari om Baskara katanya lu mau 

dijodohin sama Cella? Ko mau sih? Dulu kan udah nolak.”,ujarnya. 

 Sepertinya ayahnya telah memberitahu keluarga besar, 

buktinya sepupunya Ini tahu. 

 “ Apa itu benar? Ko lug a cerita sih Gas?”,ujarku. 
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 “ Memang benar jika dulu aku menolak perjodohan itu dan 

membuat aku mengharuskan pergi dari sini. Ayahku yang 

memintanya, ditambah wanita itu sakit parah. Mau bagaimana lagi, 

kau tahu bukan ayahku bagaimana?”,ujarnya. 

 “ Jadi kau pergi karena kau menolak perjodohan itu? Coba 

kau ceritakan yang jelas.”,ujarku. 

 Lalu Bagas menceritakan yang sebenarnya, aku dan 

Shintya mendengarkan dengan seksama. Sungguh, aku kira dia 

pergi begitu saja. Ternyata ia memikul tuntutan berat dari ayahnya. 

Aku percaya, lagian mana mungkin orang yang sangat aku kenal 

melakukan hal seperti itu pada adikku. 

 “ Kau tahu Dra? Ayahku mengetahui aku menolak 

perjodohan itu karena Elyn. Pak Kusuma adalah bos ayahmu saat 

menjadi chef di perusahaannya dan kini perusahaan ayahmu 

merupakan pesaing berat perusahaan pak Kusuma. Sedangkan 

perusahaan ayahku, menerima suntikan dana yang cukup besar dari 

perusahaan pak Kusuma. Kau mengerti kan?”,ujarnya. 

 Ternyata itu alasan dia pergi begitu saja, sangat berat 

rupanya dirinya menerima tuntutan ayahnya. Memang dulu ayah 

bekerja menjadi Chef, tapi aku tak tahu ayah bekerja untuk ayah 

Marcella. Mengapa dunia ini sangat sempit? 

**** 

 Sampai saat ini, bayang-bayangnya bahkan belum hilang 

juga dari pikiranku. Aku di buat bingung dengan keadaan ini, di satu 

sisi aku memiliki Ardhi. Namun sepertinya seluruh isi kepalaku 

seakan berpihak pada dia. Bahkan  aku menyadari aku telah melukai 

Ardhi dengan perilakuku saat ini. Oh Tuhan bagaimana  ini? 

Mengapa harus serumit ini? Arghhh  
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Terdengar bunyi ketukan pintu kamarku di sela-sela aku 

kebingungan. Aku berteriak, “ Masuk saja, pintunya tidak dikunci”. 

Lalu muncullah sosok lelaki yang tak lain adalah abangku sendiri. 

Semenjak abangku pulang ke rumah, aku merasa tempat aku 

berkeluh kesah yang telah lama hilang kembali. 

“ Kenapa mukamu? Sepertiya ruwet sekali.”,ujarnya. 

 Aku menghela nafasku, “ Aku butuh hiburan, akhir-akhir ini 

pikiran dan tenagaku bekerja ekstra.”,ujarku. 

 Mendengar itu, abangku hanya tertawa, “ Baiklah, mari kita 

membeli es krim kesukaanmu di taman.”,ujarnya. 

 Mendengar itu aku terpekik kegirangan, kaena sudah lama 

tidak kesana membuat aku senang. 

 “ Horee, sepuasnya kan bang?”,ujarku. 

 Ku lihat abang menggeleng-gelengkan kepalanya, “ 

Baiklah, bagaimana tuan puteri saja.”,ujarnya. 

 Terdengar bunyi handphoneku, ternyata Ardhi. 

 “ Hallo, Ardhi ada apa?”,ujarku. 

 Ku dengar suara gaduh di sebrang sana, “ Elyn, 

Ajeng.”,ujarnya. 

 “ Ajeng? Ajeng kenapa?”,ujarku. 

 “ Ajeng dia kecelakaan, sekarang ada di rumah 

sakit.”,ujarnya. 

 Aku sangat terkejut sekali, Ajeng temannya. “ Di rumah 

sakit mana? Aku akan segera kesana.”,ujarku. 

 “ Di rumah sakit Harapan Ibu, anggrek 26.”,ujarnya. 
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 Aku baru menyadari bahwa di kamarku ada abangku yang 

terlihat penasaran. Aku menjelaskan bahwa temanku kecelakaan, 

dengan baiknya abangku mengantarkanku ke rumah sakit. 

 Dari jauh bisa ku lihat Ardhi berdiri di luar mengintip dari 

jendela keadaan sepupunya itu. Keadaannya kacau, bahkan kaus 

putihnya berlumuran darah. Tunggu, apa tadi? Berlumuran darah? 

Apa dia juga terluka? 

 Aku berlari menghampirinya, dia terkejut melihat 

pergerakanku yang terbilang mendadak. 

 “ Apa kau terluka?”,ujarku panic. 

 Aku melihat dia menyingit heran, “ Aku tidak apa-

apa”,ujarnya. 

 Aku bersyukur dia tidak apa-apa, lalu darah ini? “ Lalu ini 

apa? Yang membanjiri kausmu?”,ujarku. 

 Ia menghela nafasnya, “ Darah Ajeng.”,ujarnya terlihat 

sedih. 

 Terlihat dari jendela luar rungan, ruangan itu penuh dengan 

keluarga dan kerabat yang menjenguk. 

 Dan kini giliran kami masuk, kulihat Ajeng dengan alat yang 

terpasang di seluruh badannya. Apa yang membuatnya seperti ini? 

Sepertinya Ardhi cukup mengerti yang aku rasakan, kemudia ia 

bercerita bahwa Ajeng kecelakaan karena rem blong, dan menabrak 

sebuah truk yang sedang berhenti. Mendengar itu aku sdih dan tak 

sadar air mataku lolos. Aku mendepat kea rah telingga dan berbisik „ 

Cepat bangun Ajeng, aku merindukanmu. Aku yakin kau bisa‟. 

 Aku pamit pulang, dan Ardhi mengantarkanku pulang. 

Kerena abangku tak menungguku. Saat kami berjalan, bahuku 

menabrak seseorang dan sebuah surat yang di pegangnya jatuh. 

Aku mengambil surat ini dan mengembalikannya. Saat aku melihat 

orang itu, ternyata ka Bagas. Tatapan kami terkunci, aku sangat 
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merindukan sosok ini. Aku tersadar dan memutuskan terlebih dahulu 

kontak mataku. 

 “ Terima kasih Lyn.”,ujarnya seraya tersenyum ramah. 

 Mendengar itu aku tersentak dari lamunanku, “ Ah. I-iya 

sama-sama.”,ujarku. 

 Lalu kami pulang kerumahku, dengan pikiran yang 

berkecamuk seperti mencari jarum dalam jerami. Kejadian tadi, terus 

berputar seperti kaset lama. Dalam mobil, tak sepatah katapun aku 

keluarkan. Dan sepertinya Ardhi menyadari sesuatu. 

**** 

 Kecelakaan Ajeng membuatku sangat terpukul, meski kami 

sering bertengkar tapi kami adalah saudara sepupu. Tentu saja aku 

sangat khawatir dengan keadaannya saat ini. Aku sangat 

menyayangi sepupuku yang satu ini, di antara saudarayang lain 

hanya Ajeng yang peduli padaku. 

Saat aku terpukul, kejadian di rumah sakit tadi 

terusmembuatku bertanya-tanya. Pria tadi, sepertinya mengenali 

Elyn terbukti dengan tingkah aneh Elyn setelah kejadian itu. Aku 

cukup mengerti arti tatapan yang mereka lakukan, dan aku tidak 

bodoh untuk tidak menyadarinya. Namun aku tidak boleh menyaka 

seperti itu, sebelum menemukan kebenarannya. 
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Bimbang 

Semua berputar seperti bianglala, berkecamuk dalam pikiranku. 

Namun satu yang terhapus dari pikiranku, kamu. 

-Shelyn Nauazuharman Wijaya- 

 

 Aku tak menyangka akan bertemu Elyn di rumah sakit, 

apakah dia sakit? Tapi sepertinya dia baik-baik saja. Pria yang 

bersama Elyn, apakah itu kekasihnya? Sepertinya begitu. Mereka 

terlihat sangat cocok. Apakah masih ada harapanku untuk 

bersamanya? Entahlah. 

 Surat, ya surat itu adalah surat yang sangat penting. 

Keadaan Marcella sangat mengkhawatirkan, dan dokter sudah 

mengatakan taka da harapan lagi. Surat ini, adalah surat yang 

diberikan oleh pihak rumah sakit untuk melapaskan semua alat yang 

ada pada tubuhnya. 

 Saat aku mendapatkan surat itu, aku murka. Aku berjalan 

tergesa sampai tak sadar menabrak orang, dan itu gadis manisnya. 

Ku langkahkan kakiku ke kamar inap, terlihat pak Kusuma dengan 

wajah lelahnya. Bahkan beliau maih terjaga 24jam untuk anaknya, 

sungguh aku terharu. 

 Aku menyodorkan surat itu, dan memberitahu beliau. Aku 

menjelaskan bahwa aku tak setuju dengan pelepasan alat bantu, 

namun ku jelaskan pula alasan dokter memberi surat itu. Ku lihat 

beliau tertuntuk pasrah dengan air mata mengalir dari matanya. Aku 

mengelus punggungnya, berharap bisa menenangkannya. 

 Lalu beliau berkata, “ Aku tidak akan melepaskannya nak, 

walaupun dokter mengatakan kemungkinan hidupnya sangatkecil. 

Tetap saja, harapanku untuk putriku hidup sangat besar.” 
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 Mendengar itu membuat aku terenyuh dan terharu. Sosok 

pak Kusuma memang teladan seorang ayah. 

 “ Aku akan bicara dengan dokter yang menangani Marcella, 

pak.”,ujarku. 

 Ku dengar pak Kusuma memberi semangat pada anaknya, 

„ Kau haru bertahan sayang, setelah kau sadar kita akan berlibur ke 

Bahama seperti yang kau mau. Setelah itu kita akan pergi ke Paris 

untuk shopping seperti kemauanmu. Cepat bangun sayang‟. Ku lihat 

pak Kusumah mencium kening anaknya.  

 Saat aku hendak pergi ke dokter, pak Kusumah meneriaki 

namaku. Aku masuk dan sangat terkejut saat melihat Marcella 

sadar. Aku masuk dan hendak memencet tombol bantuan, namun 

Marcella menahannya.  

 “ Waktuku hampir tiba. Ayah, maafkan segala kesalahanku. 

Aku bukan anak yang baik untukmu. A-aaku men-ncintai a-yah. A-

aayah harus j-aga diri a-aayah.”,ujarnya. 

 Aku menitihkan air mata, pak Kusuma menangis sembari 

mngelus rambut anaknya sayang. 

 “ A-aayah, i-ikhlaskan aa-kk-u.”,ujarnya. 

 Setelah itu aku melihat Marcella kesusahan berbicara dan 

seperti menahan sakit. Setelah itu, terdengar bunyi yang 

menandakan ia telah meninggal. 

 “ Kau istirahat yang tenang nak, puteri kesayanganku. Aku 

sudah memaafkan semua kesalahanmu, kau putri kebanggaanku. 

Sayang, semoga kau tenang disana, doaku selalu menyertaimu. 

Putri kebanggaan ayah, Marcella sayang aku sangat bahagia saat 

kau lahir, saat kau tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. 

Hanya kau yang aku miliki, saat ini tinggallah aku sendiri. Tapi aku 

ikhlas nak, aku menyayangimu lebih dari apapun.”,ujarnya. 

**** 
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 Kabar duka tersebar ke seluruh media pemberitaaan, 

menginggat Marcella memang sangat terkenal dan seorang anak 

pengusaha terkenal. Kerabat dan teman pak Kusuma dan teman 

Marcella berdaangan untuk mengucapkan bela sungkawa, banyak 

media juga yang meliput. 

Menguburan jenazah Marcella telah di laksanakan dengan 

lancar, ku lihat ada Andra dan Shintya datang. Ku hampiri mereka 

berdua, mereka mengucapkan bela sungkawa. Yang kini jadi 

pikiranku, pak Kusuma. Bagaimana beliau menjalani kehidupannya 

setelah semangat hidupnya meninggal? Aku sangat 

mengkhawatirkan pak Kusumah, kerena beliau sudah ku anggap 

ayahku sendiri.  

“ Gas, bagaimana kelanjutan perjodohan itu?”,ujar Andra. 

Mendengar itu, akupun tak tahu kelanjutannya bagaimana. 

“ Akupun tak tahu, mungkin tidak ada lagi.”,ujarku. 

Setelah itu, kami bertiga pergi ke apartemenku. Kami 

bercerita dan membahas kehidupan kami saat kami semua kuliah. 

Namun, pikiranku tertuju pada Elyn. 

“ Dra, apa Elyn sudah memiliki kekasih?”,ujarku. 

Aku melihat Andra terkejut atas pertanyaanku. 

“ Iya, dia sudah memiliki kekasih.”,ujarnya. 

Jadi benar, ternyata pria itu kekasih Elyn, sepertinya 

memang sudah taka da lagi harapan untuk kembali bersamanya. 

**** 

 Hari ini hari dimana seluruh kelas 12 harus mengikuti Ujian 

Nasional, aku sangat gugup. Tapi aku sudah mempersiapkan jauh-

jauh hari sebelum UN berlangsung, semoga aku bisa mengerjakan 
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dengan lancar. Untuk sejenak ku singkirkan terlebih dahulu masalah 

yang akhir-akhir ini menghampiriku.  

 Bagaimanapun aku merasa bahwa pikiranku seakan habis 

diterpa badai, kacau dan tak tahu harus bagaimana. Namun aku 

cukup menyadari, bahwa ini adalah garis takdirku dan aku harus 

terbiasa akan itu. 

 Tak terasa hari demi hari ku lalui, tentu dengan setumpuk 

pemikiran yang aku pikirkan. Hari ini, hari terakhir Ujian Nasional 

dilaksanakan. Yang artinya hari terakhir seluruh otakku bergelut 

dengan soal-soal yang hampir membuat kepalaku pecah. 

 “ Akhirnya, selesai juga. Aku bebas.”,ujarku. 

 Ku lihat ada yang menghampiriku, ternyata Ardhi. “ Seneng 

banget nih mbanya abis Ujian Nasional.”,ucapnya. 

 “ Iya dong, kan jadi bebas.”,ujarku. 

 “ Mau ikut ke rumah sakit? Aku berencana akan menjenguk 

Ajeng sepulang sekolah.”,ujarnya. 

 Ajeng, dia terpaksa harus mengikuti Ujian Nasional di 

rumah sakit di damping guru pengawas. Ajeng memang sudah sadar 

1 minggu setelah kejadian itu berlangsung. Pasalnya, dokter pun 

terkejut keadaan Ajeng meningkat dari perkiraan dokter dan aku 

bersyukur. 

 “ Boleh deh, pasti dia kesepian disana.”,ujarku. 

 Kami pun bergegas ke rumah sakit. 

**** 

 Ku termenung di café pandanganku tertuju ke jalan raya, 

namun pikiranku melayang entah kemana. Jujur saja, semejak 

perginya Marcella keadaan berubah. Aku senang sebenarnya 
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dengan begitu aku tak harus menjalankan perjodohan itu. Namun di 

sisi lain, aku sangat bingung harus bagaimana aku? 

 Inginku kembali seperti dulu denganmu, namun kurasa itu 

mustahil. Bagaimana tidak? Jelas aku melihat kau dengan dia 

bersama terlihat sangat cocok. Aku tak sehina itu untuk memisahkan 

kalian, meski di lubuk hati terdalam inginku kau denganku. 

 Ku rasa ada yang menepuk pundaku di belakang. 

 “ Bengong aja lu Gas, kesambet baru tau rasa.”,ujarnya. 

 “ Loh ko lu di sini Dra? Bukannya katanya mau 

wisuda?”,ujarku. 

 “ Yee, kan gue bilang ga sekarang juga. Btw,apa yang 

membuat seorang Bagas Ardhiya Baskara melamun sampai 2 jam 

seperti ini?,ujarnya. 

 Mendengar itu, lalu ku lihat jam tangan yang terpasang di 

lenganku. Tak terasa ternyata sudah cukup lama kamunanku. 

 “ Baru juga disini, kata siapa udah 2 jam?”,ujarku. 

 “ Tuh kata mba Asri.”,ujarnya seraya menunjuk seseorang. 

 Aku hanya bisa menghela nafas. 

 “ Kayanya gue tau kenapa nih, karena ade manis gue itu 

kan?”,ujarnya. 

 “ Begitulah. Kulihat dia telah memiliki kekasih, tak apa 

melihatnya bahagia sudah cukup untukku.”,ujarku. 

 “ Di dalam hati begejolak rasa cemburu, jangan lupakan 

bahwa gue ini sahabat lu.”,ujarnya. 

 Aku hanya terdiam, memikirkan bagaimana kelanjutan 

hidupku kedepannya? 
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 “ Kapan lu mau ungkap yang sebenarnya ke ade gue? 

Bagaimana pun, gue pikir dia berhak tau yang sebenarnya. Cukup 

untuknya, menyalahkan lu bro.”,ujarnya. 

 “ Nanti gue bilang, saat waktunya tepat. 

 Ingin rasanya memberitahu kebenaran ini secepat mungkin, 

jikalau bisa aku tidak ingin berbohong. Menahan semua ini sangat 

menyiksa, terlebih menahan rindu yang tak bisa ku sampaikan. 

Bahkan, apa masih pantas rindu ku sampaikan? Mengingat 

kebohongan yang telah ku perbuat. Tapi satu yang harus kau tahu, 

aku Bagas Aryadhika Baskara masih mencintaimu. 
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Akhir Segalanya 

Jika kemarin adalah duka. 

Maka hari ini kau harus bahagia. 

-Ardhiya Askara Dirgantara- 

 Satu bulang mendatang…. 

 Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua siswa 

kelas 12, setelah melakukan Ujian Nasional. Tibalah pengumuman 

SBMPTN, ya aku tidak lolos SNMPTN mengingat aku bukanlah 

siswa yang tergolong pintar. 

 Kemarin, ku lihat pengumuman SBMPTN akan di 

informasikan pada hari ini jam 11 pagi. Lima menit lagi menuju 

pengumuman itu, tak bisa dipungkiri aku sangatlah gugup.  

 Kini aku di ruang tv bersama abangku, tentu semua 

keluargaku menunggu kabar baik dari hasil pengumuman itu. Aku 

bahkan menarik abangku untuk menemani menunggu pengumuman 

itu keluar, takut nanti hasilnya tak memuaskan aku bisa menangis di 

sebelah abangku. 

 Ada notif di handphoneku, aku takut melihatnya. Namun 

abangku menyemangatiku. Ku buka pola, lalu ku lihat notif. 

Astagaaaaa, aku diterima di PTN yang aku inginkan. Aku 

menghambur ke pelukan abangku. Sungguh tak ku sangka, aku bisa 

lolos.  

 Aku berlari ke dapur untuk memberi tahu ibu yang sedang 

memasak. 

 “ Ibu, aku lolos SBMPTN bu.”,ujarku seraya menghambur 

ke pelukannya. 
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 “ Syukurlah, ibu turut bahagia. Ibu yakin kau bisa 

melakukan yang terbaik.”,ujar Ibu seraya mencium keningku sayang. 

 Terima kasih Tuhan, kau mengabulkan apa yang aku 

inginkan. Aku akan belajar dengan tekun mulai hari ini, semua 

keberuntungan semoga terus berlimpah padaku. 

**** 

 Di lain sisi, entah apa yang harus ku lakukan jika sudah 

seperti ini. Mungkin ini sudah takdirku, untuk pergi ke London. Ya, 

ayahku mendaftarkan ku untuk kuliah disana. Dan sialnya, aku 

diterima disana. Lalu, apa yang harus ku sampaikan nantinya pada 

Elyn? 

 Aku tak habis pikir dengan ayah, bagaimana bisa 

mendaftarkan ku tanpa memberitahuku? Apa semua pendapat dan 

keputusanku sudah tidak penting lagi? Sehingga tak perlu ada 

negosiasi denganku? 

 Elyn, bagaimana jika dia tahu aku akan pergi jauh? Bahkan 

hubungan kami baru saja berjalan normal kembali. Namun, 

sepertinya Tuhan selalu menguji kami. Ku putuskan untuk 

menemuinya hari ini. 

 Bunyi telpon terdengar nyaring, “ Hallo? “,ujarku. 

“ Kau sudah tahu bukan? Kau diterima kuliah di London, jadi kau 

harus segera berkemas. Karena besok keberangkatanmu.”,ujar 

ayah. 

 Aku tersentak, bagaimana bisa mendadak sperti ini? 

Bahkan taka da waktu yang panjang untuk sekedar menghabiskan 

waktu bersama Elyn. 

 “ Kenapa mendadak sekali yah? Apa tidak terlalu cepat? 

Aku butuh waktu.”,ujarku. 



63 
 

 “ Tidak nak, kau berkemaslah. Jam 9 pagi keberangkatan 

pesawatmu, ayah sudah memesan tiket.”,ujarnya memutuskan 

sambungan telepon. 

 Aku mengacak kepalaku, rasanya semua kehidupanku tak 

bisa ku genggam. Arghhhh… 

**** 

 Terdengar suara yang gaduh di bawah rumahku. Tak 

berselang lama, abangku datang ke kamar dan memberi tahu ada 

Ardhi di bawah.  

 “ Ardhi, kenapa malam seperti ini ke rumah? Ada 

sesuatu?,ujarku. 

 “ Elyn, besok aku akan ke London.”,ujarnya. 

 “ Kau akan berlibur? Berapa hari?”,ujarku. 

 Ku lihat ia menghembuskan nafas kasar, sepertinya ada 

suatu masalah. 

 “ Tidak, aku tidak berlibur. Ayaku mendaftarkan aku kuliah 

disana, jadi aku akan kuliah disana.”,ujarnya lemah. 

 “ Bukankah kau ingin kuliah di Malang, mengapa jadi di 

London?”,ujarku. 

 “ Ini kemauan ayahku, aku tidak bisa apa-apa lagi.”,ujarnya. 

 “ Kapan kau berangkat?”,ujarku. 

 “ Besok.”,ujarnya. 

 Aku terkejut, besok? Kenapa sangat cepat. 

 “ Kenapa secepat itu? Tidak bisakah lusa saja?,ujarku. aku 

butuh waktu setidaknya untuk bersamanya. 
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 “ Tidak bisa, semua kehendak ayahku.”,ujarnya. 

 Aku tertunduk lemas, apakah kebahagiaanku hanya 

sementara? Bolehkah aku egois? Menahan dirinya disini, untuk tak 

meninggalkanku. 

 “ Kau tak usah khawatir, jika kau tidak bisa menjalani 

hubungan jarak jauh. Aku tak memaksakkan itu.”,ujarnya. 

 “ Tidak, aku tidak keberatan. Aku percaya padamu. Jadi 

jam berapa keberangkatanmu?”,ujarku. 

 “ Jam 11 siang, jika kau punya waktu luang maka 

datanglah.”,ujarnya. 

 “ Tentu aku akan datang dong, masa tidak.”,ujarku. 

kemudia ia mengacak-acak rambutku. 

 “ Aku pamit pulang.”,ujarnya. 

 “ Kenapa cepat-cepat sekali? Biasanya kau selalu disini 

bahkan saat aku terang-terangan mengusirmu.”,ujarku. 

 Kulihat ia tertawa, tawanya sangat mempesona. Aku tak 

pernah melihat tawa semenawan itu. 

 “ Sudah tiba waktu pulang.”,ujarnya. 

 Ia pamit kepada orang tuaku, kulihat mobilnya sudah 

menjauhi kompleks rumahku. Entah mengapa aku merasa Ardhi 

sedikit berbeda tadi. Mungkin ia sedih, terlebih aku. 

 Aku masuk ke kamarku, menangis. Apa lagi yang wanita 

lakukan saat orang yang ia sayangi meninggalkannya? Tentu 

menangisi kepergiannya. Baik, anggap saja aku lebay. Tapi sungguh 

mengapa selalu kau jauhkan aku dengan orang yang aku cintai? 

**** 
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 Kini ku berada di bandara dengan abang yang 

mengantarku, aku takut-takut nanti saat dirinya pergi menangis jadi 

ku bawalah abangku. Ku lihat ada bunda dan sosok pria yang ku 

yakini ayahnya. Kami menghampirinya. 

 “ Aduh calom mantu bunda makin hari makin cantik 

saja.”,ujar bunda. 

 “ Bunda bisa saja.”,ujarku. 

 Bunda mengenalkanku pada pria yang ku duga suaminya. 

 “ Saya ayah Ardhi, saya dengar kamu kekasih anak saya? 

Bagaimana hubungan kalian jika Ardhi akan pergi?”,ujarnya. 

 “ Ayah kebiasaan deh suka mengintimidasi gitu. Udah nak 

jangan di pikirkan, dia emang seperti itu.”,ujar bunda. 

 “ Iya bun.”,ujarku. 

 Terlihat dari jauh Ardhi menghampiri kita, suara 

pengumuman pesawat yang di tumpangi Ardhi akan segera 

berangkat. Ia memelukku dan membisikan „ Apapun yang terjadi, 

anggaplah itu yang terbaik‟, saat ku tanya apa maksudnya dia hanya 

tersenyum. Ku lihat ia semakin menjauh dan menghilang. 

 Selama di perjalanan pulang, aku terus memikirkan apa 

yang dimaksud oleh Ardhi dari ucapannya tadi. Tak sepatahpun kata 

yang keluar, yang ada air mata yang membasahi pipiku. 

**** 

 Malam ini begitu sepi, karena ayah dan ibu sedang ada 

acara dengan teman-temannya. Sedangkan abangku, sedang 

bermain dengan temannya. Aku di rumah sendiri menonton tv, 

namun pikiranku melayang entah kemana. 

 Karena membosankan, ku putuskan untuk ke kamar. Saat 

ingin membuka lemari samping tempat tidur, fotoku terjatuh. Ya 
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fotoku dengan Ardhi. Firasatku buruk, tapi segera ku hapuskan 

pikiran itu. 

 Ku dengar deru suara mobil, sepertinya abangku 

sudahpulang. Lalu terdengar suara seorang yang berlari dan 

membuka pintu kamarku. Teryata abangku, ku lihat mukanya begitu 

cemas dan ketakutan. Peluh membanjiri dahinya, ku lihat sosok 

yang menyusul ke kamar dan itu ka Bagas. 

 “ Dek, kamu harus sabar.”,ucap abang seraya memelukku. 

 “ Ada apa sih, aku ga ngerti. Kenapa lagi abang nangis 

segala?”,ujarku. 

 Abang hanya terus memeluk dan menangis, “ Ardhi 

Lyn”,ujar ka Bagas. 

 “ Ardhi? Ardhi kenapa ka?”,ujarku seraya beralih ke 

hadapan ka Bagas. 

 “ Ayo ka, jawab.”,ujarku dengan suara meninggi. 

 “ Ardhi kecelakaan pesawat dek.”,ujar abangku. 

 Lututku lemas, aku terjatuh. Ini sangat mengejutkanku, 

bagaimana bisa? Aku menangis di tempat. 

 “ Pesawat yang di tumpangi Ardhi mengalami kecelakaan 4 

jam yang lalu. Kabarnya baru abang tahu dari berita saat abang 

sedang nongkrong dengan bagas. Belum ada konfirmasi dari pihak 

maskapai penerbangannya, tapi di perkirakan seluruh penumpang 

dan awak kabin beserta pilot tidak ada yang selamat.”,ujar abangku. 

Isakanku semakin menjadi, mengapa selalu kau renggut 

kebahagiaanku? 

 Ku putuskan untuk ke rumah bunda, untuk mengkonfirmasi 

apakah benar atau hanya berita hoax. Ku ketuk pintunya, lalu 

muncullah bunda. Ku lihat matanya bengkak, riasan wajahnya sudah 
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tak berbentuk. Langsung memlukku, menangis sesekali terisak. Lalu 

kami masuk. 

 “ Ardhi nak, dia kecelakaan pesawat. Bunda tidak 

menyangka akan sperti ini, anak kesayangan bunda.”,ujar bunda 

seraya menangis. 

 Mendengar itu aku menangis, “ Bunda Ardhi selamat 

kan?”,ujarku terisak. 

 “ Bunda belum tahu, ayah Ardhi sedang mencari informasi 

apakah Ardhi salah satu korbannya atau tidak. Kamu harus sabar ya 

nak.”,ujar bunda mencium keningku. 

 Terdengar derap langkah mendekati kami. 

 “ Bun, Ardhi sudah teridentifikasi. Ia tidak selamat, anak 

kita. Semua ini salah ayah, seharusnya tidak memaksakan 

kehendak ayah.”,ujar ayah terjatuh bersimpuh. 

 Bunda mengahmpirinya, “ Tidak, mungkin ini sudah garis 

takdirnya. Ikhlaskan ia, agar tenang.”,ujar bunda. 

 Aku semakin terisak, “ Maafkan om, om bukan ayah yang 

baik bagi Ardhi. Om minta maaf.”,ujar ayah Ardhi. 

 “ Bunda punya sesuatu untuk kamu nak.”,ujar bunda 

menyerahkan amplop putih padaku. 

 “ Apa ini bun?”,ujarku. 

 “ Bukalah nanti, lebih baik kau pulang dulu. Sudah malam, 

nanti pagi kemarilah kita hantarkan Ardhi ke tempat peristirahatan 

terakhirnya.”,ujar bunda. 

**** 

 Aku keluar dari rumah kediaman Baskara, ku lihat ad aka 

Bagas. 
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 “ Ka Bagas, abang kemana?”,ujarku. 

 “ Andra sedang menyusul orang tuamu, mari kita pulang. 

Andra bilang kau pulang bersamaku.”,ujarnya. 

 Di perjalanan pulang tak sepatah katapun ku ucapkan, 

pikiranku melayang pada Ardhi. Mengapa bisa pergi secepat dan 

semendadak ini? Aku menangis seraya melihat jalanan. 

 Kulihat, amplop yang diberikan bunda. Lalu ku buka. 

Untuk Shelyn yang ku cintai, 

 Aku sangat berterima kasih pada Tuhan, karena apa? 

Karena telah di pertemukan denganmu. Suatu kebahagiaan bagiku 

bisa mengenalmu, meskipun awal perkenalan kita tidaklah baik. Jika 

mengingat itu rasanya ingin tertawa hehe. Kau tahu apa yang 

membuat aku menyukaimu? Sangat simple, senyummu manis. 

Senyum yang baru aku temui, mudah sekali rasanya hati ini jatuh 

dalam menawannya senyummu. Senyummu yang selalu aku 

rindukan eh orangnya juga deh hehe. Mungkin aku lebay, menulis 

surat di era yang sudah sangat maju, taka pa menurutku ini sangat 

romantis bukan? Di saat pria hanya memberi gombalan yang tak 

berbentuk, aku memberimu surat yang bisa kau kenang. Elyn, 

memilikimu suatu anugrah bagiku. Mengapa? Karena kau mewarnai 

hari-hari yang ku jalani. Bukan di cat pake kuas ya, di cat pake cinta 

wkwk. Aku ingin minta maaf, maaf jika aku belum bisa menjadi 

seorang kekasih yang bisa kau banggakan di hadapan teman-

temanmu. Tapi percayalah, aku sungguh mencintaimu. Ingat ini, tak 

ada yang lebih mencintaimu dariku. Keinginanku cukup satu, kau 

berbahagialah. Mungkin ini terdengar sangat aneh, berbahagialah 

meski itu tidak bersamaku. Elyn baca ini dengan seksama, aku 

mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Bahkan saking 

aku mencintaimu, aku rela kau bahagia dengan yang lain. Karena 

saat kau berbahagia, senyummu tak kan absen dari bibirmu. Dan 

aku adalah seorang pria penikmat senyum manismu. Ingat ini, aku 

mencintaimu lebih dari lapisan ozon yang melindungi bumi, aku 

menyayangimu lebih dari kayu yang hangus terbakar demi cintanya 
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pada api, aku menyukaimu lebih dari rindunya seseorang melihat 

bulan purnama. Karena aku,semencintai itu. 

 

Dari pria penikmat senyummu, 

Ardhiya Askara Dirgantara. 

 Tangisku pecah setelah membaca surat yang ditulis Ardhi, 

sungguh aku tak menyangka ia sangat mencintaiku. Ardhi ku mohon 

maafkan aku, aku mencintaimu. 

**** 

 Hari ini pemakaman Ardhi dilakukan, tangisku tak kunjung 

berhenti. Ardhi, pria yang aku cintai. Banyak keluarga Ardhi, 

keluargaku, dan kerabat yang hadir. Aku bahkan masih tak 

menyangka ia telah pergi meninggalkanku, tangisku makin menjadi 

tatkala tanah menutupi tubuhnya. Tuhan aku mohon, tempatkanlah 

ia di sisimu yang paling baik. Aku sungguh mencintainya. 

 Setelah penguburan selesai, hanya diriku dan ka Bagas 

yang masih berada di area pemakaman. Kini kami berada di depan 

gundukan tanah yang masih sgar dengan nisan bernama Ardhi 

Askara Dirgantara. Aku menangis di samping ka Bagas. 

 “ Akan ku penuhi keinginanmu, kau ingin aku berbahagia 

bukan? Aku akan bahagia Ardhi. Tapi ku mohon, kau istirahatlah 

dengan tenang. Aku mencintaimu, sangat. Bahkan aku menyesal 

telah berbuat acuh saat itu. Maafkan aku, aku mohon. Istirahatlah 

dengan tenang. Kami pamit, Ardhi. 

 

-Tamat- 
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